
Íà çàõèñò³ äîì³âêè81 % îïèòàíèõ êèÿí  
çà ë³êâ³äàö³þ 
íåçàêîííî¿ òîðã³âë³
ïîáëèçó ìåòðî

Ñòîëè÷íà âëàäà ï³äáèëà ï³äñóì-

êè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî á³-

ëÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, ùîäî

äîö³ëüíîñò³ âåäåííÿ òîðã³âë³ íà

ï³äõîäàõ äî ìåòðîïîë³òåíó òà çó-

ïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè òðè-

âàëî ç 13 äî 16 òðàâíÿ. Ïðîòÿ-

ãîì öüîãî ÷àñó ïðàö³âíèêè Äå-

ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè îïèòàëè 2253 îñîáè,

³ç ÿêèõ 81 % ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè

ä³¿ âëàäè ç ë³êâ³äàö³¿ ì³ñöü íåçà-

êîííî¿ òîðã³âë³. 75 % ðåñïîíäåí-

ò³â çàÿâèëè,ùî ¿ì çàâàæàþòü ïðî-

éòè äî çóïèíîê òà ìåòðî ÷èñëåí-

í³ ê³îñêè, àâòîêàâ’ÿðí³ òà ñòèõ³é-

í³ òîðãîâö³. 20 % âèñëîâèëèñÿ,

ùî ¿ì öå íå çàâàæàº,à 5 %—áàé-

äóæå. Êð³ì òîãî, 63 % êèÿí ââà-

æàþòü, ùî ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ ñòà-

âèòü ï³ä çàãðîçó áåçïåêó ïàñà-

æèð³â ï³ä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ãðî-

ìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, îñê³ëü-

êè çàâàæàº ïðî¿çäó àâòîìîá³ë³â

ïîæåæíî¿ òà ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè, çàõàðàùóº âèõîäè äëÿ åâàêó-

àö³¿, çàêðèâàº âèäèì³ñòü ìàøèí

íà äîðîç³ (íà çóïèíêàõ ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó), º ïîòåíö³é-

íèì äæåðåëîì âèíèêíåííÿ ïî-

æåæ³. Ðàçîì ³ç òèì, 33 % ðåñïîí-

äåíò³â òàê íå ââàæàþòü,ùå 4 %—

áàéäóæå.Ó÷àñòü â îïèòóâàíí³ âçÿ-

ëè 51 % æ³íîê òà 49 % ÷îëîâ³ê³â,

ñåðåä ÿêèõ íàéá³ëüøèé â³äñîòîê

ëþäåé â³êîì â³ä 25 äî 45 ðîê³â

(39 %), 25 % áóëî îïèòàíî ìîëî-

ä³ â³êîì äî 25 ðîê³â. Òàêîæ ñå-

ðåä ðåñïîíäåíò³â 24 % ñêëàäàþòü

ëþäè â³êîì â³ä 45 äî 60 òà 

12 % — ëþäè, ÿêèì çà 60 ðîê³â.

Ïîâ³äîìëåííÿ

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãîëîâè ÊÌÄÀ

Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà  23 òðàâ-

íÿ 2014 ðîêó íå ïðîâîäèòèìåòü-

ñÿ ó çâ’ÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ äî ïðî-

âåäåííÿ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ðÿòóâàëüíèêè 
ïðîâåäóòü íàâ÷àííÿ
íà âîä³

Ñüîãîäí³ ïîáëèçó çàòîêè Âîâêó-

âàòà ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè ïðî-

âåäóòü ³íñòðóêòèâíå çàíÿòòÿ ùî-

äî ïðàâèë ïîðÿòóíêó ëþäåé íà

âîä³.Îñîáîâèé ñêëàä Äåðæàâíèõ

ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíèõ ÷àñòèí íà-

ïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ ïëÿæíîãî

ñåçîíó òðåíóâàòèìåòüñÿ ðÿòóâàòè

ïîòîïàþ÷èõ.Äî çàíÿòòÿ çàëó÷àþ-

òüñÿ òàêîæ ïðàö³âíèêè âîäîëàç-

íî-ðÿòóâàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÃÓ

ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³.

íîâèíè
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Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî îçíàéîìèâñÿ ç óìîâàìè æèòòÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îãëÿíóâ êàçàðìè, ê³ìíàòó çáåð³ãàííÿ çáðî¿ òà ³íø³ ì³ñöÿ áàçóâàííÿ ï³äðîçä³ëó

ÎÑÍÎÂÍÅ çàâäàííÿ òàêîãî áà-
òàëüéîíó — îõîðîíÿòè á³ëüøå 500
îá’ºêò³â òåõíîãåííîãî ³ êîìóí³êà-
ö³éíîãî íàïðÿìê³â. Âåëèêó óâàãó
ïðèä³ëÿòèìóòü õ³ì³êî-á³îëîã³÷-
íèì, äîñë³äíèì öåíòðàì òà îá’ºê-
òàì, äå º ïîòåíö³éíà ðàä³àö³éíà
íåáåçïåêà. Ï³ä ïèëüíèì êîíòðî-
ëåì á³éö³â òàêîæ ïåðåáóâàòèìóòü
ìîñòè òà òóíåë³. Äíÿìè äî áàòàëü-
éîíó, ÿêèé ó ðàç³ íåáåçïåêè áîðî-
íèòèìå Êè¿â â³ä âîðîãà, çàâ³òàâ ³
ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-
ðåíêî. Ðîçïî÷àëè ç óðî÷èñòîñòåé —
î÷³ëüíèê ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ âðó-
÷èâ ÷åðãîâå â³éñüêîâå çâàííÿ «ï³ä-
ïîëêîâíèê» êîìàíäèðó áàòàëüéî-
íó òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè òà ïî-
äÿêóâàâ óñüîìó îñîáîâîìó ñêëàäó
çà ïàòð³îòèçì, ñò³éê³ñòü ³ ãîòîâ-
í³ñòü çàõèùàòè Óêðà¿íó.

«Ó ñüîãîäí³øí³õ óìîâàõ, êîëè
î÷³êóâàííÿ òåðîðèñòè÷íèõ àêö³é º
íåáåçï³äñòàâíèì, ñòðàòåã³÷í³

îá’ºêòè ïîâèíí³ îõîðîíÿòèñÿ íà-
áàãàòî ðåòåëüí³øå, òîìó ùî íåâå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí,
çàïóùåíèõ ó âîäîïðîâ³äíó ñèñòå-
ìó, ìîæå ïðèçâåñòè äî äóæå òÿæ-
êèõ íàñë³äê³â»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í òàêîæ îçíàéîìèâñÿ ç óìî-
âàìè æèòòÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
îãëÿíóâ êàçàðìè, ê³ìíàòó çáåð³-
ãàííÿ çáðî¿ òà ³íø³ ì³ñöÿ áàçóâàí-
íÿ ï³äðîçä³ëó. Ãîëîâà ÊÌÄÀ ïî-
ñï³ëêóâàâñÿ ç êåð³âíèêàìè áàòàëü-
éîíó òà ìîá³ë³çîâàíèìè,ïîö³êàâèâ-
ñÿ ¿õí³ìè ïîòðåáàìè òà âèñëóõàâ
ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ. ² õî÷à óìîâè,
â ÿêèõ æèâóòü çàõèñíèêè ñòîëèö³,
ñïàðòàíñüê³, âîíè çàáåçïå÷åí³ âñ³ì
íåîáõ³äíèì. Îêð³ì òîãî, íà äîïî-
ìîãó òåðèòîð³àëüíîìó ï³äðîçä³ëó
ó Êèºâ³ çà ñï³âïðàö³ ³ç «Ôîíäîì
ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêî¿ Àðì³¿» â³ä-
êðèòî îêðåìèé ðàõóíîê, íà ÿêèé âñ³
îõî÷³ ìîæóòü ïåðåðàõóâàòè êîø-

òè. Âîíè ï³äóòü íà çàáåçïå÷åííÿ
ïîòðåá ï³äðîçä³ëó, ñòðàõóâàííÿ
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ á³éö³â, à òàêîæ
ðåìîíò â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ïðè-
äáàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ çà-
ñîá³â.

«Íà ñüîãîäí³ çà ðàõóíîê ñïîí-
ñîðñüêî¿ äîïîìîãè ìè ïðèäáàëè
ìàéíà íà ñóìó áëèçüêî 300 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Â³äïîâ³äíà ðîáîòà ïðî-
âîäèòüñÿ â ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç â³ä-
ïîâ³äíèìè ñòðóêòóðàìè Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Ìè ïîâí³-
ñòþ ðîçóì³ºìî òó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ÿêà ëÿãàº íà îðãàíè ñòîëè÷íîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî çàõèñòó êè-
ÿí â³ä ìîæëèâî¿ àãðåñ³¿ ççîâí³, ³
õî÷ó çàïåâíèòè, ùî çðîáèìî âñå
ìîæëèâå äëÿ çì³öíåííÿ îáîðîíî-
çäàòíîñò³ íàøî¿ ñòîëèö³ é äåðæà-
âè â ö³ëîìó»,— íàãîëîñèâ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî òà ïåðåäàâ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿì áëàãîä³éíó äî-
ïîìîãó �
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� Ó ðàç³ ïîòðåáè Êè¿â îáîðîíÿòèìå íîâîñòâîðåíèé áàòàëüéîí òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè

450 êèÿí ïîêèíóëè çàòèøí³ äîì³âêè òà ïîäåêóäè óñï³øíèé á³çíåñ, îäÿãíóëè â³éñüêîâó ôîðìó òà ï³øëè áîðîíèòè Â³ò÷èçíó.

Ñàìå ç öèõ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ç³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ñôîðìóâàëè Êè¿âñüêèé áàòàëüéîí òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè, ÿêèé çàõè-

ùàòèìå ñòðàòåã³÷íî âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòà îá’ºêòè. Íàðàç³ á³éö³ ïðîõîäÿòü áîéîâå çëàãîäæåííÿ ó 169-ìó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³

Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ùî â ñåëèù³ Äåñíà ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ï³äòðèìàé Êè¿âñüêèé áàòàëüéîí 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè

Ðåêâ³çèòè: Áëàãîä³éíèé ôîíä «Ôîíä ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêî¿ Àðì³¿»

êîä ªÄÐÏÎÓ 39184493

ï/ð ¹ 2600 8 008096 000

Ô³ë³ÿ «Ê²Á» ÏÀÒ «ÊÐÅÄ² ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ», ì. Êè¿â,

ÌÔÎ 300379
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Визначити:

1.1.�Місця�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах�м.�Києва�в�2014�році�з�ід-

но�з�додат�ом�1.

1.2.�Перелі��водних�об’є�тів,�я�і�не�ре�омен-

довані�для���пання�в�літньом��оздоровчом��се-

зоні�2014�ро��,�з�ідно�з�додат�ом�2.

1.3.�Перелі��зон�відповідальності�та�зон�пат-

р�лювання�рят�вально-водолазних�станцій,�ря-

т�вальних�станцій�та�рят�вальних�постів��ом�-

нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�по�охороні,��триманню�та�е�с-

пл�атації�земель�водно�о�фонд��м.�Києва�“Пле-

со”�в�літньом��оздоровчом��сезоні�2014�ро��

з�ідно�з�додат�ом�3.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в

місті�Києві�державним�адміністраціям�спільно

з��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�по�охороні,��триман-

ню�та�е�спл�атації�земель�водно�о�фонд��

м.�Києва�“Плесо”�(далі —�КП�“Плесо”)�в�межах

�омпетенції:

2.1.�Ор�аніз�вати�робот��із�своєчасної�під�о-

тов�и�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах�до�літньо�о�оздоровчо�о�се-

зон��2014�ро��.

2.2.�Забезпечити�інформ�вання��иян�та��ос-

тей�міста�Києва�про�правила�поведін�и�під�час

відпочин���на�воді�та�правила�надання�першої

невід�ладної�медичної�допомо�и�потерпілим

на�воді�шляхом�встановлення�інформаційних

щитів�та�висвітлення�інформації���засобах�ма-

сової�інформації.

2.3.�Забезпечити�встановлення�попередж�-

вальних�зна�ів�та�щитів�біля�водних�об’є�тів

міста�Києва,�я�і�не�ре�омендовані�для���пан-

ня�населення,�з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о

розпорядження.

2.4.�Забезпечити�обладнання�спортивних,

і�рових�та�дитячих�майданчи�ів�в�місцях�масо-

во�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах.

2.5.�Разом�з�ПАТ�“АК�“Київводо�анал”�опра-

цювати�питання�забезпечення�місць�масово�о

відпочин���населення�на�водних�об’є�тах�цен-

тралізованим�водопостачанням�та��аналіза-

цією.

2.6.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�наявність��ро-

мадсь�их�вбиралень�або�встановлення�необ-

хідної��іль�ості�мобільних�т�алетних��абін�та

забезпечити�своєчасне�проведення�в�них�асе-

нізаційних�заходів.

2.7.�Забезпечити�ви�онання��омпле�с��де-

ратизаційних�робіт,�дезінфе�ційних�та�проти-

лептоспірозних�заходів�в�прибережних�захис-

них�см��ах�водних�об’є�тів,�в�т.�ч.�в�межах�те-

риторій�місць�масово�о�відпочин���населення

на�водних�об’є�тах,�на�територіях�рят�вально-

водолазних�станцій�(далі —�РВС),�рят�вальних

станцій�(далі —�РС)�та�рят�вальних�постів�(да-

лі —�РП).

2.8.�Забезпечити�проведення�протималя-

рійних�заходів�на�водоймах�міста�Києва�сила-

ми�боніфі�аторів�з�ідно�з�планами-завдання-

ми�міжрайонних��правлінь�Головно�о��прав-

ління�Держсанепідсл�жби���м.�Києві��продовж

літньо�о�оздоровчо�о�сезон��2014�ро��.

2.9.�Забезпечити�проведення�проти�ліщо-

вих�заходів�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах���весняно-осінній

період�2014�ро���(об�ош�вання�території,�об-

різ�а���щів,�зняття�самосійної�порослі,�с�хо-

стійних�дерев�тощо).

Проти�ліщові�заходи�з�ви�ористанням�а�а-

рицидів���період�а�тивності��ліщів�(весна-осінь)

проводити�за�епідпо�азни�ами�відповідно�до

пропозицій�ор�анів�Держсанепідна�ляд��міс-

та�Києва.

2.10.�У�місцях�масово�о�відпочин���населен-

ня�на�водних�об’є�тах�забезпечити�ор�аніза-

цію�заходів�з�ре��лювання�чисельності�та�по-

ширення��о�ремих�видів��арантинних�та�ад-

вентивних�рослин,�що�ви�ли�ають�біоло�ічне

забр�днення.

2.11.�У�разі�видачі�ор�анами�Держсанепід-

на�ляд��міста�Києва�приписів�щодо�невідпо-

відності�за�епідемічними�та�хімічними�по�аз-

ни�ами�рез�льтатів�лабораторних�досліджень

води�поверхневих�водойм,�ґр�нт��та�піс��,�з

метою�своєчасно�о�інформ�вання�населення

про�епідемічн��небезпе��,�забезпечити�опе-

ративне�встановлення�попередж�вальних�щи-

тів�про�заборон����пання�та�відпочин���в�міс-

цях�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах.

2.12.�Вживати�заходів�щодо�недоп�щення

несан�ціоновано�о�р�х��автотранспорт��в�ме-

жах�прибережних�захисних�см��.

2.13.�Спільно�з�Департаментом�освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�постійно�проводити�інфор-

маційно-роз’яснювальн��та�профіла�тичн��ро-

бот��серед�населення,���т.�ч.���дитячих�та�на-

вчальних�за�ладах,�із�зал�ченням�засобів�ма-

сової�інформації�щодо�запобі�ання�нещасних

випад�ів�на�воді.

3.�КП�“Плесо”:

3.1.�Забезпечити�своєчасне�оформлення

паспортів�пляжів,�їх�по�одження�та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд��.

3.2.�Забезпечити�планове�обстеження�і�очи-

щення�дна�а�ваторії���місцях�масово�о�відпо-

чин���населення�на�водних�об’є�тах.

3.3.�Забезпечити�ор�анізацію�та�належне

ф�н�ціон�вання�необхідної��іль�ості�рят�валь-

них�постів�та�п�н�тів�надання�першої�невід-

�ладної�допомо�и�в�місцях�масово�о�відпочин-

���населення�на�водних�об’є�тах�з�ідно�з�чин-

ними�нормативами.

3.4.�Забезпечити�проведення�виробничо�о�ла-

бораторно�о��онтролю�води�питної,�води�водойм,

піс��,�ґр�нт��на�відповідність�вимо�ам�ГОСТ

17.1.5.02-80.

3.5.�Виділити�та�облашт�вати�місця�для���-

пання�дітей�в�місцях�масово�о�відпочин���на-

селення�на�водних�об’є�тах,�де�дозволено�від-

почино��з���панням.

3.6.�У�встановленом��поряд���зал�чати�під-

приємства,��станови�та�ор�анізації�для�здійс-

нення�заходів�із�бла�о�строю�та�облашт�ван-

ня�місць�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах.

3.7.�Провести��омпле�с�заходів�їз�план�ван-

ня�території�пляжів�з�метою�їх�інженерно�о�за-

хист��від�вплив��вітрової�та�хвильової�дії.

3.8.�Забезпечити�проведення�ремонт��та�об-

сл��ов�вання��ідротехнічних�спор�д,�розташо-

ваних�на�підпоряд�ованих�водних�об’є�тах,�з

метою�запобі�ання�вини�нення�надзвичайних

сит�ацій.

3.9.�На�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�22�січня�2009�ро���№ 38/1093�“Про

ви�ористання�земель�водно�о�фонд��та�прибе-

режних�захисних�см�����м.�Києві”�в�до�оворах

про�розміщення�плавзасобів,���ладених�між

КП�“Плесо”�з�юридичними�та�фізичними�осо-

бами,�обов’яз�ово�передбачати�заходи�щодо

запобі�ання�пош�одженню�об’є�тів�бла�о�ст-

рою,���ладання���од�на�вивезення�відходів,

встановлення�мобільних�т�алетних��абін�тощо.

3.10.�Забезпечити�постійн���отовність�РВС

та�РС�до�проведення�рят�вальних�та�водолаз-

них�робіт�на�підпоряд�ованих�водних�об’є�тах,

відповідно�до�затверджено�о�підп�н�том�1.3

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження�перелі���зон

відповідальності�та�зон�патр�лювання.

3.11.�Під�час�проведення���льт�рно-масо-

вих�та�фіз��льт�рно-оздоровчих�заходів�в�міс-

цях�масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах�міста�Києва�зал�чати�спеціалізован�

(аварійно-рят�вальн�)�водолазн��сл�жб��під-

приємства�до�забезпечення�безпе�и�на�воді.

3.12.�В�період�з�15�травня�до�15�вересня

2014�ро��,�в�лючаючи�вихідні�та�свят�ові�дні,

забезпечити�щоденн��робот��сл�жби�ор�ані-

зації�меди�о-санітарно�о�забезпечення�та�спе-

ціалізованої�(аварійно-рят�вальною)�водолаз-

ної�сл�жби�підприємства.

3.13.�Забезпечити�проведення�дезінфе�цій-

них�заходів�водопровідних�мереж���місцях�ма-

сово�о�відпочин���населення�на�водних�об’є�-

тах�м.�Києва�та�впродовж�літньо�о�оздоровчо-

�о�сезон��2014�ро���при�отриманні�приписів

від�ор�анів�Держсанепідна�ляд��міста�Києва

проводити�повторні�дезінфе�ційні�заходи�цих

водопровідних�мереж.

4.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

постійн��підвищен���отовність�Ком�нальної

аварійно-рят�вальної�сл�жби�“Київсь�а�сл�ж-

ба�порят�н��”�до�лі�відації�надзвичайних�си-

т�ацій�на�водних�об’є�тах�міста�Києва�та�при

необхідності�зал�чати�її�в��становленом��по-

ряд���до�проведення�аварійно-попередж�валь-

них,�аварійно-рят�вальних�та�аварійно-віднов-

лювальних�робіт.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�силами�Центр�

е�стреної�медичної�допомо�и�та�медицини��а-

тастроф�міста�Києва�забезпечити�надання�ме-

дичної�допомо�и�в�місцях�масово�о�відпочин-

���населення�на�водних�об’є�тах�в�е�стремаль-

них�сит�аціях�відповідно�до�план��взаємодії�КП

“Плесо”�Центр��е�стреної�медичної�допомо�и

та�медицини��атастроф�міста�Києва.

6.�КП�“Плесо”�зверн�тися�з�проханням�до

Державної�інспе�ції�У�раїни�з�безпе�и�на�мор-

сь�ом��та�річ�овом��транспорті�(У�рморрічінс-

пе�ції)�щодо:

6.1.�Посилення�та�забезпечення�постійно-

�о��онтролю�за�дотриманням�юридичними�та

фізичними�особами�Правил��орист�вання�вод-

ними�об’є�тами�для�плавання�на�маломірних

(малих)�с�днах���м.�Києві,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня

2005�ро���№ 393/2968,�та�Правил�охорони

життя�людей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�за-

тверджених�на�азом�Міністерства�У�раїни�з

питань�надзвичайних�сит�ацій�та���справах

захист��населення�від�наслід�ів�Чорнобиль-

сь�ої��атастрофи�від�03��р�дня�2001�ро��

№ 272,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юс-

тиції�У�раїни�1�люто�о�2002�ро���за�№ 95/6383,

при��орист�ванні�самохідними,�несамохідни-

ми�плавзасобами,�вітрильни�ами�та�недоп�-

щення�їх�ви�ористання�поза�дозволеними�для

плавання�зонами,�особлив���ва���зверн�ти

на�місця�масово�о�відпочин���населення�на

водних�об’є�тах.

6.2.�Вжиття�заходів�до�водіїв�плавзасобів,

що�пор�ш�ють�Правила��орист�вання�водни-

ми�об’є�тами�для�плавання�на�маломірних�(ма-

лих)�с�днах���місті�Києві,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26�травня�2005

ро���№ 393/2968,�та�Правила�охорони�життя

людей�на�водних�об’є�тах�У�раїни,�затвердже-

них�на�азом�Міністерства�У�раїни�з�питань�над-

звичайних�сит�ацій�та���справах�захист��насе-

лення�від�наслід�ів�Чорнобильсь�ої��атастро-

фи�від�03��р�дня�2001�ро���№ 272,�зареєстро-

вано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�1�люто-

�о�2002�ро���за�№ 95/6383�в�межах�своєї��ом-

петенції.

7.�КП�“Плесо”�зверн�тися�з�проханням�до

Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�м.�Києві�(далі —�ГУ�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві)�щодо:

7.1.�Посилення�заходів�із�забезпечення�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд���та�підтримання

правопоряд�����місцях�масово�о�відпочин��

населення�на�водних�об’є�тах�в�період�літньо-

�о�оздоровчо�о�сезон��2014�ро���та�забезпе-

чення�щоденно�о�патр�лювання�нарядів�мілі-

ції,�в�том��числі���вечірній�і�нічний�час.

7.2.�Сприяння�в�разі�звернення�до�підрозді-

лів�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�співробітни�ам

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�КП�“Плесо”

та�інших�ор�анів���проведенні�обстежень�місць

масово�о�відпочин���населення�на�водних�об’-

є�тах�та�приле�лих�до�них�територій���період

літньо�о�оздоровчо�о�сезон��2014�ро��.

8.�КП�“Плесо”�зверн�тися�з�проханням�до

Головно�о��правління�Держсанепідсл�жби���

м.�Києві�щодо:

8.1.�Проведення�санітарно-епідеміоло�ічно-

�о�обстеження�із�визначення�відповідності�місць

масово�о�відпочин���населення�біля�води�чин-

ним�санітарно-епідеміоло�ічним�нормам�та�до

15�травня�2014�ро���забезпечити�проведення

на�них�планово�о�лабораторно�о��онтролю�во-

ди�поверхневих�водойм,�води�питних�фонтан-

чи�ів,�ґр�нт�,�піс���на�відповідність�їх�санітар-

ним�по�азни�ам�за��мови,�що�температ�ра�во-

ди�>�18°�С,�та�під�лючення�води.

За�рез�льтатами�надати�виснов�и�про�мож-

ливість�від�риття�та�ф�н�ціон�вання�місь�их

пляжів���період�літньо�о�оздоровчо�о�сезон�

2014�ро��.

8.2.�До�почат���літньо�о�оздоровчо�о�сезо-

н��2014�ро���провести�семінарсь�і�заняття�для

боніфі�аторів,�я�і�в�період�літньо�о�оздоров-

чо�о�сезон��2014�ро���зал�чатим�ться�для�про-

ведення�протималярійних,�проти�ліщових,�про-

тилептоспірозних�заходів�на�водоймах�міста

Києва.

9.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації),�КП�“Плесо”�ор�аніз�-

вати�в��становленом��поряд���належне�се-

Про організацію літнього відпочинку 
та забезпечення безпеки населення 

на водних об’єктах міста Києва у 2014 році
Розпорядження № 566 від 8 травня 2014 року

Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Президента України від 14 липня 2001
року № 190/2001&рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно&
бильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 “Про затвердження Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 95/6383,
рішення Київської міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968 “Про встановлення Правил користуван&
ня водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві”, рішення Київської міської
ради від 22 січня 2009 року № 38/1093 “Про використання земель водного фонду та прибережних захисних
смуг у м. Києві” та з метою поліпшення організації літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пля&
жах, зонах відпочинку біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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зонне�тор�овельне�обсл��ов�вання���місцях

масово�о�відпочин���населення�на�водних

об’є�тах.

10.�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��1
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

08.05.2014��№�566

Місця масового відпочинку населення 
на водних об’єктах м. Києва в 2014 році

№ Назва місця Розташування Умови, за яких дозволяється
відпочинок з купанням

1 Чорторий Деснянський район. р. Дніпро, ПКіВ Дружби
народів 

Отримання паспорта пляжу

2 Пуща�Водиця  Оболонський район, ставок на р. Горенка  

3 Вербний  Оболонський район, озеро Вербне, вул.
Приозерна

4 Молодіжний  Дніпровський район, р. Десенка, острів
Долобецький

5 Дитячий Дніпровський район, р. Дніпро, острів
Венеціанський

6 Золотий  Дніпровський район, р. Дніпро, острів
Венеціанський

7 Райдуга  Дніпровський район, озеро Райдуга, вул.
Райдужна

8 Тельбін Дніпровський район, озеро Тельбін, вул.
Березняківська

9 Передмостна Слобідка Дніпровський район, р. Дніпро, острів
Венеціанський

10 Венеція Дніпровський район, р. Дніпро, острів
Долобецький

11 Центральний Дніпровський район, р. Дніпро, острів
Труханів

12 Галерна Голосіївський район, затока Галерна, вул.
Набережно� Корчуватська

Виконання комплексу заходів із
благоустрою та облаштування
та отримання паспорта пляжу13 Дніпровська рив'єра Голосіївський район, р. Дніпро, острів Жуків

14 Троєщина Деснянський район, затока р. Десенка, ур.
Вербняки

15 Десенка Деснянський район, затока р. Десенка, ур.
Моложі

16 Осокорки Дарницький район, Осокорки, р. Дніпро біля
Південного мосту

17 Верхня Оболонський район, затока Собаче горло,
вул. Прирічна

18 Редьчина Оболонський район, озеро Редьчине, вул.
Богатирська

19 Наталка Оболонський район, затока Наталка, вул.
Прирічна

20 Березняки Дніпровський район, р. Дніпро, вул.
Дніпровська набережна

21 Довбичка Дніпровський район, р. Десенка, острів
Труханів

22 Лісова Дніпровський район, озеро Лісове (ДВРЗ)

23 Русанівська коса Дніпровський район, Русанівська протока вул.
Русанівська набережна

24 Горбачиха Дніпровський район, Русанівська протока, ур.
Горбачиха

25 Святошин Святошинський район, ставок № 14 на р.
Нивка, вул. Верховинна
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08.05.2014��№�566

Перелік
водних об'єктів, які не рекомендовані для купання

в літньому оздоровчому сезоні 2014 року 

28 Оболонський система штучних озер Опечень (6
озер)

Відкритий зливостік

29 затока Верблюд Не відповідає санітарним нормам

30 озеро Центральне Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

31 Святошинський озеро Віра на вул. Зодчих Відкритий зливостік

32 ставок № 15 на р. Нивка на вул. 
М. Ушакова

Відкритий зливостік

33 водойма на вул. Булгакова Відкритий зливостік

34 Солом'янський ставок у смт Коцюбинське Не відповідає санітарним нормам

35 ставок на вул. Прилужній Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

36 ставок на річці Нивка на вул.
Трублаїні

Відкритий зливостік

37 Солом'янський ставки на р. Нивка селища Жуляни
(3 об'єкти)

Відкритий зливостік

38 ставки Совські (3 об'єкти) Відкритий зливостік

39 ставки в балці Проня (3 об'єкти) Відкритий зливостік

40 ставок у парку Відрадний Не відповідає санітарним вимогам,
небезпечний рельєф дна

41 Печерський озеро Видубицьке Не відповідає санітарним нормам

42 озеро Либідське Не відповідає санітарним нормам,
можливі зсуви ня схилах берегів

43 Подільський озеро Куренівське Не відповідає санітарним нормам,
можливі зсуви на схилах берегів

44 озеро Сирецьке Відкритий зливостік

45 озеро Дубки Не відповідає санітарним нормам,
зона автомагістралі

46 озеро Синє Не відповідає санітарним нормам,
недостатній водообмін

47 озеро Голубе Не відповідає санітарним нормам

48 озеро Петровське Не відповідає санітарним нормам,
зона промислового підприємства

49 ставки на Хуторі Шевченка Відкритий зливостік

50 Шевченківський ставки в парку Нивки (6 об'єктів) Відкритий зливостік

8 затока Берковщина Не відповідає санітарним нормам
будівельний майданчик

9 озеро Сонячне вул. Ревуцького Не відповідає санітарним нормам,
озеро кар'єрного типу

10 водойми на просп. Бажана (3
водойми)

Відкритий зливостік

11 озеро Пономарівське Не відповідає санітарним нормам

12 озеро Небріж Озеро кар'єрного типу,
небезпечний рельєф дна

13 озеро Тягле Озеро кар'єрного типу,
небезпечний рельєф дна

14 озеро Мартишев Озеро кар'єрного типу,
небезпечний рельєф дна

15 озеро Підбірне Дренажна система

16 озеро Гарячка Золовідвал Дарницької ТЕЦ

17 озеро Заплавне Не відповідає санітарним нормам.
озеро кар'єрного типу

18 озера у парку Партизанської Слави Не відповідають санітарним
нормам

19 Деснянський озеро Алмазне Не відповідає санітарним нормам,
озеро кар'єрного типу

20 відкритий канал�водовідвід
вздовж вул. Закревського (6
водойм)

Відкритий зливостік

21 Дніпровський озеро Бобровня Не відповідає санітарним нормам

22 озеро Гнилуша Не відповідає санітарним нормам,
місце випасу худоби

23 озеро Кругле Не відповідає санітарним нормам,
зона промислового підприємства

24 озеро Берізка (Гідропарк) Не відповідає санітарним нормам

25 Русанівський канал Відкритий зливостік

26 Північно�Дарницький
меліоративний канал (парк
Перемоги)

Відкритий зливостік

27 Русанівська протока на вул.
Микільсько�Слобідській

Відкритий зливостік

№ Район Водойма Причина

1 Голосіївський ставки Дідоровські Відкритий зливостік

2 ставки Голосіївські в парку ім.
Рильського

Відкритий зливостік

3 ставки Мишоловські Відкритий зливостік

4 ставки житлового масиву
Теремки�2

Відкритий зливостік

5 Дарницький озеро Нижній Тельбін Відкритий зливостік

6 озеро Вирлиця Не відповідає санітарним нормам

7 затока Комуніст Відкритий зливостік
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Київсь�ої�місь�ої�ради�
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Перелік
зон відпочинку та зон партрулювання рятувально&водолазних станцій,
рятувальних станцій та рятувальних постів комунального підприємства

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 
м. Києва “Плесо” в літньому оздоровчому сезоні 2014 року 

№ Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально�водолазна станція №1 Пляж "Центральний" русло р. Дніпро від Московського
мосту до мосту Метро

2 Рятувально�водолазна станція №2 Зона відпочинку "Веселка" Затока Русанівська, протока
Русанівська до Південного мосту,
ліве русло р. Дніпро

3 Рятувально�водолазна станція №3 Пляж "Молодіжний", пляж
"Дитячий", пляж "Венеція".
зона відпочинку
"Довбичка"

протока Русанівська в зоні пляжів,
протока Венеціанська, русло 
р. Дніпро від мосту Метро до
Південного мосту

4 Рятувальна станція №4 Зона відпочинку "Верхня" затока Собаче горло

5 Рятувальна станція №6 Пляж "Передмостна
Слобідка", пляж "Золотий"

зона відпочинку "Березняки"; зона
відпочинку "Русанівська коса"

6 Рятувальна станція №8 Пляж "Чорторий" русло р. Дніпро від Московського
мосту до гирла р. Десенка

7 Рятувальна станція №12 Зона відпочинку
"Троєщина", зона
відпочинку "Десенка"

затока р. Десенка, ур. Вербняки,
ур. Моложі

8 Рятувальна станція №14 Зона відпочинку "Галерна" русло р. Дніпро від Південного
мосту до затоки Галерна

9 Рятувальна станція № 1 5 Зона відпочинку
"Дніпровська рив'єра"

затока о. Водників, затока Старик

10 Рятувальний пост постійної
комплектації "Тельбін"

Пляж "Тельбін" в зоні відповідальності

11 Рятувальний пост постійної
комплектації "Вербне"

Пляж "Вербний" в зоні відповідальності

12 Рятувальний пост постійної
комплектації "Пуща�Водиця"

Пляж "Пуща�Водиця" в зоні відповідальності

ІЗ Сезонний рятувальний пост
"Святошин"

Зона відпочинку
"Святошин"

в зоні відповідальності

14 Сезонний рятувальний пост "Райдуга" Пляж "Райдуга" в зоні відповідальності

15 Сезонний рятувальний пост "Лісовий" Зона відпочинку "Лісова" в зоні відповідальності

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 569 від 8 травня 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 ро&
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі&
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

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)

08.05.2014��№�569

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

4. 38975�13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Шевченківський район,
вул.Гончара Олеся вул.
Гоголівська, 76/2А

5. 38974�13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,3784 Шевченківський район,
вул.Гончара Олеся вул.
Гоголівська, 76/2А

6. 38999�13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,26 Печерський район,
вул.Гончара Олеся, 76/2а

№ № дозволу Розповсюджу&
вач реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного

засобу

1. 27848�11 ТОВ "Львівська
брама плюс"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

3,52 Шевченківський район,
вул.Ярославів Вал, 37 /вул.
Воровського, 1

2. 28792�11 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,212 Дніпровський район
вул.Будівельників/Попуд�
ренка, 38/14

3. 32774�13 ФО�П Циганков
Денис
Георгійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

51,056 Печерський
район,бульв.Лесі Українки,
2

Про реконструкцію теплової
магістралі № 1 від ТЕЦ — 5 на перетині

бульвару Дружби народів та
вул. Старонаводницької у Печерському районі

Розпорядження № 530 від 28 квітня 2014 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо&

більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк&
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По&
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо&зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві юс&
тиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмініс&
трації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спо&
рудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущен&
ня виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних на&
слідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово&комунального, соці&
ально&культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, враховуючи звер&
нення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 04 лютого 2014 року № 201, в межах функцій ор&
гану місцевого самоврядування:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��“КИ-

ЇВЕНЕРГО”�(далі-ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”)�здійсни-

ти�за�власні��ошти�з�ідно�з�розробленою�та

затвердженою���встановленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисною�до��ментацією�ре�онстр��-

цію�теплової�ма�істралі�№ 1�від�ТЕЦ —�5�на�пе-

ретині�б�львар��Др�жби�народів�та�в�л.�Старо-

наводниць�ої���Печерсь�ом��районі�з�част�о-

вим�розриттям�перетин��проїзної�частини�в�-

лиць�Старонаводниць�ої,�Івана�Мазепи,�з�об-

меженням�р�х��транспорт�,��рім�автомобілів

спеціально�о�призначення,�за��рафі�ом,�що

додається.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджени-

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

�р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�та�забезпе-

чити�тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор�анізації�дорож-

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо�о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних�засобів�спеціально�о�призначення

шляхом�встановлення�відповідних�дорожніх

зна�ів,�о�ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,�си�нальних�ліхтарів���місцях�ви�онання�ро-

біт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

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

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а�тро-

т�арів�–�на�повн��ширин��трот�ар��фі��рними

елементами�мощення�та�передати�за�а�том

�ом�нальном��підприємств��“Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Печер-

сь�о�о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

вої�ма�істралі�№ 1�від�ТЕЦ —�5�на�перетині

б�львар��Др�жби�народів�та�в�л.�Старонавод-

ниць�ої���Печерсь�ом��районі�забезпечити�під-

�лючення�всіх�споживачів,�теплопостачання

я�их�здійснювала�теплова�ма�істраль,�що�під-

ля�ала�ре�онстр��ції,�до�теплопостачання�від

ре�онстр�йованої�теплової�ма�істралі.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

на�період�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�теп-

лової�ма�істралі�№ 1�від�ТЕЦ —�5�внести�змі-

ни���шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно�о

пасажирсь�о�о�транспорт��за�ально�о��орис-

т�вання,�я�і�проходять�на�перетині�б�львар�

Др�жби�народів�та�в�л.�Старонаводниць�ої.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�подальшою�передачею���володіння�та��орис-

т�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���спи-

сання�демонтовано�о�майна�та�прийняття�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома�істралі,

зазначеної���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

6.�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

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1 Земляні роботи 28.04.2014 30.08.2014

2 Монтаж трубопроводів,
зворотна засипка

05.05.2014 20.09.2014

3 Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4 Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

28.04.2014�№�530

Графік
реконструкції теплової магістралі №1 від ТЕЦ&5 на перетині бульвару

Дружби народів та вул. Старонаводницької в Печерському районі
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Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших
військових формувань України у травні#липні 2014 року

Розпорядження № 580 від 12 травня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України

від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави»:

1.�Для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльністю

районних�призовних��омісій�створити�Київсь��

місь���призовн���омісію�з�проведення�чер�о-

во�о�призов���ромадян�У�раїни�на�стро�ов�

війсь�ов��сл�жб��до�Збройних�Сил�У�раїни�та

інших�війсь�ових�форм�вань�У�раїни���травні-

липні�2014�ро���та�затвердити�її�с�лад,�що�до-

дається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

2.1.�Ор�аніз�вати�робот��із�під�отов�и�та

проведення�чер�ово�о�призов��2014�ро��.

2.2.�Утворити�районні�призовні��омісії�та�за-

твердити�їх�с�лад.

2.3.�Направити�для�роботи���районні�війсь-

�ові��омісаріати�на�період�під�отов�и�і�весь

термін�проведення�призов��технічних�праців-

ни�ів�і�др��аро�.

2.4.�Забезпечити�районні�війсь�ові��оміса-

ріати�автомобільним�транспортом.

2.5.�У�омпле�т�вати�районні�лі�арсь�і��омі-

сії�лі�арями-спеціалістами�та�забезпечити�їх

меди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і

санітарно-��осподарсь�им�майном.

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

їни�в�м.�Києві�надавати�допомо���війсь�овим��о-

місаріатам�міста�Києва���проведенні�призов�

�ромадян�на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��до

Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь�ових�фор-

м�вань�У�раїни�з�розш����призовни�ів,�я�і��хи-

ляються�від�призов�,�забезпечити�охорон���ро-

мадсь�о�о�поряд���на�призовних�дільницях

районів�міста,�Київсь�ом��місь�ом��збірном�

п�н�ті�та�на�приле�лій�до�ньо�о�території.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот��місь�ої�лі�арсь�ої

�омісії�з�14�травня�до�15�серпня�2014�ро���для

проведення��онтрольно�о�медично�о�о�ляд�

призовни�ів,�призваних�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб��до�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�вій-

сь�ових�форм�вань�У�раїни,�з�проведенням

обов’яз�ово�о�перелі���обстежень�(ВІЛ,��епа-

тит�«В»,�«С»�та�сифіліс)�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�серпня

2008�ро���№ 402,�зареєстрованим���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�17�листопада�2008�ро��

за�№ 1109/15800,��ромадян,�я�і�заявили�про�не-

з�од��з�рез�льтатом�медично�о�о�ляд��і�рішен-

ням�районної�лі�арсь�ої��омісії,�та�перевір�и

за�онності�рішень�стосовно�призовни�ів,�ви-

знаних�непридатними�та�тимчасово�непридат-

ними�до�війсь�ової�сл�жби�за�рез�льтатами

призов��та�припис�и�зі�100%�охопленням,��ан-

дидатів�з�числа�цивільної�молоді�для�вст�п��до

вищих�війсь�ових�навчальних�за�ладів�Мініс-

терства�оборони�У�раїни�та�інших�війсь�ових

форм�вань�У�раїни.

4.2.�Забезпечити�місь���лі�арсь����омісію

меди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження

призовни�ів���лі��вальних�за�ладах�позачер-

�ово,�безоплатно�та�в�повном��обсязі�під�осо-

бист��відповідальність��ерівни�ів�лі��вальних�за-

�ладів.

5.�Просити�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��зверн�тись

до�дире�тора�державно�о�підприємства�Київ-

сь�ої�філії�№ 1�«Концерн�війсь�тор�сервіс»�що-

до�надання�допомо�и�місь�ом��війсь�овом�

�омісаріат��в�ор�анізації�роботи�б�фет����при-

міщенні�їдальні�Київсь�о�о�місь�о�о�збірно�о

п�н�т�,�виділити�для�йо�о�роботи�обсл��ов�-

ючий�персонал�та�забезпечити�необхідними

продовольчими�товарами,�предметами�мате-

ріально-технічно�о�постачання�за�відповідни-

ми�заяв�ами.

6.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�12�березня�2014�ро���№ 249�«Про

створення�Київсь�ої�місь�ої�призовної��омісії

з�проведення�чер�ово�о�призов���ромадян

У�раїни�на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��до�вн�т-

рішніх�війсь��Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни����вітні-травні�2014�ро��».

7.�Заст�пни�ові��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації —��ерівни���апарат��ви-

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

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

сь�ій�О.�М.�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о

розпорядження.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

12�травня�2014�р.�№�580

Склад
Київської міської призовної комісії з проведення чергового 

призову громадян України на строкову військову службу 
до Збройних Сил України та інших військових формувань України 

у травні#липні 2014 року
Д�бас�Б.�Й. — перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

�олова��омісії

Кидонь�В.�І.� — війсь�овий��омісар�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�за-

ст�пни���олови��омісії�(за�з�одою)

Лавреню��І.�Д. — провідний�спеціаліст�відділ���омпле�т�вання�та�призов��Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�се�ретар��омісії�(за�з�одою)

Деревя�а�Ю.�О.� — начальни��штаб��Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за

з�одою)

Віт�овсь�ий�В.�П.� — �олова�лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісарі-

ат��(за�з�одою)

Ареш�ович�А.�О. — перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��охорони�здоров’я�ви-

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

адміністрації)

Хірний�Д.�С.� — офіцер��оманд�вання�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�

(за�з�одою)

Білий�О.�К. — начальни��відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)

Шпильовий�І.�Ф.� — перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��транспортної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)

К�чинсь�ий�М.�С. — начальни���правління�професійної�освіти�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Шиян�В.�І. — заст�пни��начальни�а�відділ��розвит���та�зміст��інфрастр��т�ри�ос-

віти��правління�професійної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

Чер�ашина�Л.�Б. —�заст�пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Резервний склад 
членів призовної комісії (на випадок хвороби або відсутності 

з інших поважних причин):
Домбровсь�ий�Ю.�А.� — заст�пни��начальни�а�штаб��Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в

м.�Києві�(за�з�одою)

Колобова�Я.�В. — заст�пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб�для

сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

Плачинда�О.�І. — заст�пни��начальни�а�відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи�апара-

т��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

Остапен�о�Т.�В. — начальни��відділ��розвит���та�зміст��інфрастр��т�ри�освіти��прав-

ління�професійної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

т��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

Шп�няр�Л.�М. — �оловний�спеціаліст�се�тор��мобілізаційної�роботи�Департамент�

охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Бабен�о�В.�І. — �оловний�спеціаліст�з�мобілізаційної�роботи�Департамент��транс-

портної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Липін�М.�Ю. — завід�вач�се�тор���адрово�о�забезпечення�Департамент��освіти�і

на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Про виділення коштів з резервного фонду 
бюджету міста Києва

Департаменту житлово#комунальної
інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для здійснення заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації природного характеру в центральній 

частині м. Києва
Розпорядження № 501 від 25 квітня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду бю#
джету міста Києва для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації природно#
го характеру, пов’язаної з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб, зокрема щодо забезпе#
чення санітарно#епідеміологічного благополуччя та підтримання в належному стані благоустрою в централь#
ній частині м. Києва, враховуючи протокол постійної комісії з питань техногенно#екологічної безпеки та над#
звичайних ситуацій від 28 лютого 2014 року № 03:

1.�Виділити�Департамент��житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�2499,4�тис.��ривень�для�вста-

новлення�та�обсл��ов�вання�100�мобільних�т�-

алетних��абін.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�зазначені��

п�н�ті�1��цьо�о�розпорядження�видат�и�за�ра-

х�но���оштів�резервно�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва.

3.�Визначити�Спеціалізоване�водо�осподар-

сь�е��ом�нальне�підприємство�«Київводфонд»

замовни�ом�ви�онання�заходів�щодо�встанов-

лення�та�обсл��ов�вання�100�мобільних�т�алет-

них��абін.

4.�Спеціалізованом��водо�осподарсь�ом�

�ом�нальном��підприємств��«Київводфонд»:

4.1.�Забезпечити�встановлення�та�обсл��о-

в�вання�100�мобільних�т�алетних��абін�в�цен-

тральній�частині�м.�Києва.

4.2.�Визначити�в��становленом��поряд���ор-

�анізацію�для�здійснення�заходів,�передбаче-

них���п�н�ті�4.1�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Д�баса�Б.�Й.
Голова В. Бондаренко

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви Святого князя Володимира 

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 561 від 8 травня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 1 1 квітня 2013 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 1 1 квітня 2013 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної��ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�Свято�о��нязя�Во-

лодимира���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�що�додається.

Голова В. Бондаренко
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ПОСТАНОВА

15�травня�2014�ро���№�586�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 Президента України щодо кандидатур до складу окружних ви#

борчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014
року про заміну членів окружних виборчих комісій та звернення окружних виборчих комісій про достроко#
ве припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з'явилися на засідання виборчих
комісій без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, а також особисті заяви членів окруж#
них виборчих комісій про складення ними своїх повноважень, відповідно до частини третьої статті 2, пунк#
ту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадця#
тої статті 23, пунктів 1, 2, 8 частини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України "Про ви#
бори Президента України", керуючись статтями 11 # 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України "Про Централь#
ну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�виборчих��омісій�з�виборів�Президента�У�раїни�на�по-

зачер�ових�виборах�Президента�У�раїни�25�травня�2014�ро��,��творених�відповідно�до�пос-

танови�Центральної�виборчої��омісії�від�14��вітня�2014�ро���№�268�"Про��творення�о�р�жних

виборчих��омісій�з�виборів�Президента�У�раїни�на�позачер�ових�виборах�Президента�У�раїни

25�травня�2014�ро��",�з�ідно�з�додат�ами�1�-�17.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�Президента�У�раїни,�до�с�лад��я�их�вносяться

зміни,�поінформ�вати��ромадян�про�та�і�зміни���визначений�цими��омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др��о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оп�блі��вання���семиденний�стро��від�дня�її�прийняття,

а�та�ож�о�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�Президента�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.
Голова Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��17
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�15�травня�2014�ро���№�586

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів Президента України
на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року

місто Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�217

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Горбач�Людмила�Павлівна,�1959�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�К�йбіди�В.С.�(��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�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Гирявець�Лариса�Ві�торівна,�1959�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�К�йбіди�В.С.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�219

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Кондратець�Єв�ен�Борисович,�1978�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�Тимошен�о�Ю.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�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Кравчен�о�Святослав�Гри�орович,�1973�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Тимошен�о�Ю.В.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�222

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Дроздова�Дар'я�Ми�олаївна,�1980�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�Ц�ш�а�В.П.�(��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�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Харитонова�Ірина�Оле�івна,�1967�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�Ц�ш�а�В.П.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�223

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Га�аріна�Оль�а�Анатоліївна,�1984�ро���народження�-�заст�пни���олови��омісії,�від��андидата

на�пост�Президента�У�раїни�Тимошен�о�Ю.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�лючено�до�с�ла-

д��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад���омісії�та�призначити�заст�пни�ом��олови�цієї��омісії:

Мошенсь�а�Тетяна�Ми�олаївна,�1971�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Тимошен�о�Ю.В.

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Федоров�Володимир�Ми�олайович,�1949�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�К�зьміна�Р.Р.�(��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�лючено�до�с�лад��виборчої

�омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

ПОСТАНОВА

17�травня�2014�ро���№�641�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 Президента України щодо кандидатур до складу окружних ви#

борчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014
року про заміну членів окружних виборчих комісій та звернення окружних виборчих комісій про достроко#
ве припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше разів не з'явилися на засідання виборчих
комісій без поважних причин, разом з доданими до них матеріалами, відповідно до частини третьої статті 2,
пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, оди#
надцятої статті 23, пунктів 2, 8 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 Цент#
ральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�виборчих��омісій�з�виборів�Президента�У�раїни�на�позачер-

�ових�виборах�Президента�У�раїни�25�травня�2014�ро��,��творених�відповідно�до�постанови�Цент-

ральної�виборчої��омісії�від�14��вітня�2014�ро���№�268�"Про��творення�о�р�жних�виборчих��омісій

з�виборів�Президента�У�раїни�на�позачер�ових�виборах�Президента�У�раїни�25�травня�2014�ро��",

з�ідно�з�додат�ами�1�-�11.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�Президента�У�раїни,�до�с�лад��я�их�вносяться

зміни,�поінформ�вати��ромадян�про�та�і�зміни���визначений�цими��омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др��о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оп�блі��вання���семиденний�стро��від�дня�її�прийняття,

а�та�ож�о�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�Президента�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.
Голова Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��11
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�17�травня�2014�ро���№�641

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів Президента України 
на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року

місто Київ
О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�216

Припинити�достро�ово�повноваження�та�их�членів��омісії:

Але�сієн�о�Валентин�Анатолійович,�1965�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Малом�жа�М.Г.�(��зв'яз���з�двома�і�більше�неяв�ами�на�засідання�виборчої��омісії

без�поважних�причин);

Топчій�Галина�Василівна,�1952�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�раїни

Рабіновича�В.З.�(��зв'яз���з�двома�і�більше�неяв�ами�на�засідання�виборчої��омісії�без�поваж-

них�причин).

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�218

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Гаврильчен�о�Костянтин�Геор�ійович,�1977�ро���народження�-��олова��омісії,�від��андидата

на�пост�Президента�У�раїни�Бо�омолець�О.В.�(��зв'яз���з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на�виборчої��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��омісії:

К�черен�о�Єв�еній�Володимирович,�1971�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Бо�омолець�О.В.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�221

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Політі�а�Роман�Петрович,�1973�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�раїни

Ц�ш�а�В.П.�(��зв'яз���з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б'є�том,�за�по-

данням�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:

Не�строєва�Олена�Павлівна,�1955�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�Ц�ш�а�В.П.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�Президента�У�раїни

територіально"о�виборчо"о�о�р�"��

№�223

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Головчен�о�Олена�Ми�олаївна,�1970�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�-

раїни�Ц�ш�а�В.П.�(��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�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Прохорен�о�Юрій�Іванович,�1957�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента�У�раїни

Ц�ш�а�В.П.
Секретар  Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Ждан�Анастасія�Оле�сандрівна,�1988�ро���народження�-�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�К�зьміна�Р.Р.
Секретар Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
"Ðåêîíñòðóêö³ÿ â³äêðèòî¿ ðîçïîä³ëü÷î¿ óñòàíîâêè (òðàíñôîðìàòîðíî¿ ãðóïè) 

åíåðãîáëîêó ¹1 ÒÅÖ-5 ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ".
Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: 01013, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà, 4.

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: Ìàéäàí÷èê ä³þ÷î¿ ÒÅÖ-5, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà, 4.

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà): Âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü â³äêðèòî¿ ðîçïîä³ëü÷î¿ óñòàíîâêè
(òðàíñôîðìàòîðíî¿ ãðóïè), ùî ï³äëÿãàº ðåêîíñòðóêö³¿, ïîâ'ÿçàíà ç ïðèéîìîì ³ òðàíñôîðìàö³ºþ íàïðóãè
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ¿¿ ïîäàëüøîãî ðîçïîä³ëó òà ïåðåäà÷³. Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ â³äêðèòî¿ ðîçïîä³ëü÷î¿
óñòàíîâêè íå âõîäÿòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó"
(ÄÁÍ À.2.2-1-2003, Äîäàòîê Å).

3.Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Ðåêîíñòðóêö³ÿ â³äêðèòî¿ ðîçïîä³ëü÷î¿ óñòàíîâêè (òðàíñôîðìàòîðíî¿
ãðóïè) ïåðåäáà÷àº çàì³íó äâîõ òðàíñôîðìàòîð³â ïîòóæí³ñòþ 63 ÌÂÀ ³ äâîõ òðàíñôîðìàòîð³â ïîòóæí³ñòþ 16
ÌÂÀ) òà ³íøîãî çàñòàð³ëîãî òà çíîøåíîãî åëåêòðîòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ íà íîâå îáëàäíàííÿ (äâà òðàíñôîðìàòîðè
80 ÌÂÀ, îäèí òðàíñôîðìàòîð 40 ÌÂÀ, ðåàêòîð 4 ÌÂÀ).

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Ðåêîíñòðóêö³ÿ îá'ºêòà âèêîíóºòüñÿ â
ðàìêàõ "²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 08.09.2004ð.¹648-ð "Ïðî çàõîäè ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ òà ìîäåðí³çàö³¿ òåïëîåëåêòðîñòàíö³é ³ òåïëîåëåêòðîöåíòðàëåé
ó ïåð³îä äî 2020 ðîêó" ç ìåòîþ:

- çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê çàì³íè ìîðàëüíî òà
ô³çè÷íî çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ íà îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííîãî
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;

- çàáåçïå÷åííÿ óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ³ ãðóíòè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ
îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî
çàêîíîäàâñòâà çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ òðàíñôîðìàòîðíî¿ ãðóïè â ìàñëîïðèéìàëüí³ ÿìè ç ïðèºäíàííÿì äî
ìàñëîçá³ðíèêà, äå íàêîïè÷óþòüñÿ â³äõîäè ìàñëà ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ éîãî íà óòèë³çàö³þ;

- çàáåçïå÷åííÿ â³äñóòíîñò³ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ
âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå º äæåðåëîì âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
çåìåëüíèõ Óñ³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ ïðîìïëîùàäêè ÒÅÖ-5. Íåîáõ³äí³ñòü â³äâåäåííÿ

çåìë³ ó òèì÷àñîâå òà ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ â³äñóòíÿ
ñèðîâèííèõ Ï³ñîê, ùåá³íü — çàâîçÿòüñÿ ç êàð'ºð³â
åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ íà ÷àñ áóä³âíèöòâà — â³ä ³ñíóþ÷èõ

ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë æèâëåííÿ ÒÅÖ-5
âîäíèõ ïðè áóä³âíèöòâ³ — áóäå âèçíà÷åíî ó ïðîåêò³, ïðè åêñïëóàòàö³¿ — ïîòðåáà ó âîä³ â³äñóòíÿ
òðóäîâèõ Áóä³âíèöòâî çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ñèëàìè ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é, îáñëóãîâóâàííÿ —

åêñïëóàòóþ÷îþ îðãàí³çàö³ºþ. Åêñïëóàòàö³ÿ — ³ñíóþ÷èì ïåðñîíàëîì.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿): Äîñòàâêà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ³
êîíñòðóêö³é çä³éñíþâàòèìåòüñÿ àâòîòðàíñïîðòîì ïî ³ñíóþ÷èõ àâòîäîðîãàõ.

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: Íàïðóæåí³ñòü åëåêòðè÷íîãî òà
ìàãí³òíîãî ïîë³â —çã³äíî ç ÄÑÍ 239-96 (äëÿ íàñåëåííÿ) òà çã³äíî ç ÄÑàíÏ³Í 203/7524-2003 (äëÿ îáñëóãîâóþ÷îãî
ïåðñîíàëó íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ). Ð³âåíü øóìó â³ä íîâîãî òà ³ñíóþ÷îãî îáëàäíàííÿ — çã³äíî ç ÑÍ 3077-84 (æèòëîâà
çàáóäîâà) ÄÑÍ 3.3.6.037-99 (äëÿ îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ).

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: Íå ïðîâîäèòüñÿ

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:
êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ïîâ³òðÿíå Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ (áóä³âåëüí³ òà ìîíòàæí³ ðîáîòè) âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí

â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íå áóäóòü ïåðåâèùóâàòè ôîíîâ³ êîíöåíòðàö³¿ ïî ì³ñòó.Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ —çàáðóäíåííÿ
àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³äñóòíº.

âîäíå Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ
´ðóíò Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. ÒÅÖ-5 ðîçòàøî-

âàíà ó ïðîìèñëîâ³é çîí³ ì³ñòà 
íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) Ðåêîíñòðóêö³ÿ îá'ºêòà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç äîòðèìàí-

íÿì âèìîã ÏÓÅ òà ÄÑÍ 239-96. Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå Íåãàòèâíèé âïëèâ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåç-
ïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ:

Ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà, à ñàìå òðàíñôîðìàòîðíèì ìàñëîì, çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
âèìîã Ïîñòàíîâè ÊÌ Óêðà¿íè â³ä 17 ãðóäíÿ 2012ð ¹ 1221 ³ ²íñòðóêö³¿ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè
ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ".

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ À.2.2-1-2003

12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äíî äî çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â Çà-
ìîâíèêà ç óðàõóâàííÿì â ïîäàëüøîìó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî çíÿòòÿ ç ïðîäàæó íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-
ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" ó ðîçì³ð³ 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, ùî
íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ÿêîãî
îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê" ¹ 62 (4462) â³ä
7 òðàâíÿ 2014 ðîêó (ñòîð. 23).

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüã.
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî

ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11,
òåë. 280-69-98.

Êîëåêòèâ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âñüêå ì³ñüêå áþpo òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà îá'ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà âèñëîâëþº ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, äðóçÿì ÑÊÐÈÏÀ×ÓÊÀ ÌÀÊÑÈÌÀ
ËÅÎÍ²ÄÎÂÈ×À â çâ'ÿçêó ç òðàã³÷íîþ ñìåðòþ 20.05.2014 ðîêó.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ —"Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî 
"Åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä ìåäïðåïàðàò³â ²ÁÎÍÕ ÍÀÍ Óêðà¿íè"

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî òà ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî,
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

(ïîâíà íàçâà óñòàíîâè) 

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Çðîøóâàëüíà, 15-À. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 566-99-68.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîðà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè),
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî
òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17.10.2011 ¹1916 "Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà Wi-Fi ìåðåæ³ â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æèòåëÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ:
1.1. Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ — áóä³âíèöòâî Wi-Fi

ìåðåæ³ â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ íàäàííÿ
ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æèòåëÿì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà,â ò.÷. ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà áà-
ç³ W³-F³.

1.2. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Wi-Fi ìå-
ðåæ³ â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³, â ò.÷. ñèñòåìè â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ íà áàç³ W³-F³ — 20 746 750,00
ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 24
896 100,00 ãðí.

1.2.1. Áóä³âíèöòâî áåçïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ íà
52 ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó (ê³ëüê³ñòü ìîæå çá³ëüøó-
âàòèñü â çàëåæíîñò³ â³ä ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ
íîâèõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó).

1.2.2. Áóä³âíèöòâî áåçïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ ó ðó-
õîìîìó ñêëàä³ (774 âàãîíè) Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³-
òåíó (âðàõîâóþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî ïîïîâ-
íåííÿ ïàðêó âàãîí³â ìåòðîïîë³òåíó).

1.2.3. Áóä³âíèöòâî áåçïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ íà ïå-
ðåãîíàõ (â òóíåëÿõ) ë³í³é ìåòðîïîë³òåíó îð³ºíòîâ-
íîþ ïðîòÿæí³ñòþ 67,5 êì (ìîæå çá³ëüøóâàòèñü â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ ñòàí-
ö³é ìåòðîïîë³òåíó).

1.2.4. Áóä³âíèöòâî á³ëë³íãîâî¿ ñèñòåìè áåçïðî-
â³äíî¿ ìåðåæ³ (áóä³âíèöòâî âèêîíóºòüñÿ íà òåõíî-
ëîã³÷íèõ ïëîùàäêàõ ²íâåñòîðà ïîçà òåðèòîð³ºþ ìåò-
ðîïîë³òåíó).

1.2.5. Áóä³âíèöòâî ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿ íà 37 ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó (ê³ëüê³ñòü ïîñò³éíà
òà íå çàëåæèòü â³ä ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ
ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó).

1.2.6. Áóä³âíèöòâî ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿ ó ðóõîìîìó ñêëàä³ ìåòðîïîë³òåíó:

- áóä³âíèöòâî ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ â
ïîâíîìó îáñÿç³ â 3-õ ç÷åïàõ (15 âàãîí³â) ìåòðîïî-
ë³òåíó;

- àäàïòàö³ÿ âñòàíîâëåíî¿ â 30 âàãîíàõ ìåòðî-
ïîë³òåíó ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ äëÿ ïåðåäà-
÷³ â³äåîäàíèõ çà äîïîìîãîþ ìåðåæ³ Wi-Fi;

- ñòâîðåííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè â ³íøèõ 729 âàãîíàõ òà ó âàãîíàõ ïàðêó ïîïîâ-
íåííÿ ìåòðîïîë³òåíó (áåç ïðîâåäåííÿ ìîäåðí³çà-
ö³¿ ìåðåæ³) ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âñòàíîâëåí-
íÿ,ï³äêëþ÷åííÿ òà ³íòåãðàö³¿ íîâèõ ïðèñòðî¿â ñèñ-
òåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íàâåäåíà ó ïåðåäïðîåêò-
íèõ ïðîïîçèö³ÿõ (òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-
êàõ),ïîãîäæåíèõÄåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí", ÿê³ º íåâ³ä'ºìíîþ ñêëàäîâîþ
êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.Óêëàäàííÿ ç ïåðåìîæöåì ³íâåñòèö³éíîãî äî-
ãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó — ²íâåñòîð âèçíà-
÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ) òà
çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà (äàë³ — Çàìîâíèê)
— êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí" (çà âèíÿòêîì òåõíîëîã³÷íèõ ïëîùàäîê, ÿê³ º
âëàñí³ñòþ ²íâåñòîðà òà ïåðåáóâàþòü ïîçà òåðèòî-
ð³ºþ ìåòðîïîë³òåíó).

2.3. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî óêëàäåíîãî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²í-
âåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå ïåðåäáà÷àòèñü äåëåãó-
âàííÿ (÷àñòêîâå äåëåãóâàííÿ) ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â Çà-
ìîâíèêà áóä³âíèöòâà ²íâåñòîðó.

2.4.Òåðì³í ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ñòàíîâèòü
10 ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

2.5. Ï³ñëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ âñ³õ óìîâ ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðóòà ââåäåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ â åêñïëóàòàö³þ ²íâåñòîð â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó îôîðìëÿº ïðàâî âëàñíîñ-
ò³ íà Wi-Fi ìåðåæó (àêòèâíå òà ïàñèâíå îáëàäíàí-
íÿ,ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ,ñòàíö³éí³ âîëîêîííî-
îïòè÷í³ ìåðåæ³, ÿê³ ïðîêëàäåí³ çà êîøòè ²íâåñòî-
ðà).

2.6. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ ²íâåñòîð ïåðåäàº ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ (âñå îáëàäíàííÿ, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ,
äîêóìåíòàö³þ íîâîçáóäîâàíî¿ ñèñòåìè òà ³íòåãðà-
ö³¿ ç ³ñíóþ÷îþ ñèñòåìîþ), â ò.÷. çàáåçïå÷èâøè ¿¿ ³í-
òåãðàö³þ ç ³ñíóþ÷îþ â 30 âàãîíàõ, íà áàëàíñ Çà-
ìîâíèêà.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì âñ³õâèòðàò,ïîâ'ÿçà-

íèõ ç ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ââåäåííÿì â
åêñïëóàòàö³þ, ï³äòðèìêîþ Wi-Fi ìåðåæ³ íà ñòàíö³-
ÿõ,ó ðóõîìîìó ñêëàä³ òà íà ïåðåãîíàõ (â òóíåëÿõ) Êè-
¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó,òà ³íøèõ âèòðàò,ïîâ'ÿçàíèõ
ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêòó.

3.2. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì âñ³õâèòðàò,ïîâ'ÿçà-
íèõ ç ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ââåäåííÿì â
åêñïëóàòàö³þ,ïåðåäà÷åþ íà áàëàíñ Çàìîâíèêà ñèñ-
òåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà áàç³ Wi-Fi íà ñòàíö³-
ÿõ òà ó ðóõîìîìó ñêëàä³ ìåòðîïîë³òåíó (â ò.÷. ðîá³ò
ç ³íòåãðàö³¿ ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ç ³ñíóþ-
÷îþ â 30 âàãîíàõ).

3.3. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì âñ³õ âèòðàòòà çà-
áåçïå÷åííÿ Çàìîâíèêà íà âåñü òåðì³í ä³¿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó:

- îêðåìèì îïòîâîëîêîííèì ç'ºäíàííÿì â³ä òî÷-
êè ïðèñóòíîñò³ ìåòðîïîë³òåíó äî UA-IX;

- îêðåìèì íåòàðèô³êîâàíèì êàíàëîì äîñòó-
ïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç ïðîïóñêíîþ çäàòí³ñòþ íå
ìåíøå 20 Ìá/ñ — çàðóá³ææÿ, 100 Ìá/ñ — Óêðà¿íà
(UA-IX).

3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì
áþäæåòîì, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ï. 3.5. öèõ Óìîâ òà ³í-
âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

3.5. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 5%
â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñ-
òóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ,ùî ñòàíîâèòü íå ìåí-
øå 1 037 337,50 ãðí ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïå-
ðåìîæöåì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ²íâåñòîðîì ñïëà÷óþòüñÿ ó
íàñòóïíîìó ïîðÿäêó:

- 25% — íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì; 

-25% —íå ï³çí³øå 6 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàí-
íÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì;

- 50% — íå ï³çí³øå 12 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàá-
ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

3.6. Êîìïåíñàö³ÿ ²íâåñòîðîì Çàìîâíèêó íà ï³ä-
ñòàâ³ êîøòîðèñóâèòðàò,ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâ-
íî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç
âðàõóâàííÿ ÏÄÂ,ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 248 961,00
(äâ³ñò³ ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò îäíà

ãðèâíÿ 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæ-
öåì, ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç
äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.7.Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³

2 550,00 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé
ðàõóíîê ¹31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³,
êîä áàíêó 820019,êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783,îäåðæó-
âà÷ — ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè,ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðå-
ºñòðàö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.8. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì
êîíêóðñó òà ÿêèé çàïðîïîíóâàâ íàéá³ëüø âèã³äí³
óìîâè äëÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

3.9. ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì çàïðîøåí-
íÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³é-
íîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³ä-
ìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèé-
íÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,ð³-
øåííÿ ïðî ïåðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ñêà-
ñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.10.Òåðì³í áóä³âíèöòâà ïîâèíåí áóòè íå á³ëü-
øèì íîðìàòèâíîãî,ùî âèçíà÷àºòüñÿ ïðîåêòíîþ òà
ðîáî÷îþ äîêóìåíòàö³ºþ.²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîí-
êóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì çàâäàííÿ íà
ïðîåêòóâàííÿ òà òåõí³÷íèõ (òåõíîëîã³÷íèõ) âèìîã
Çàìîâíèêà,ðîçðîáèòè,ïîãîäèòè,ïðîâåñòè åêñïåð-
òèçó òà çàòâåðäèòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñ-
òâîì ïîðÿäêó ïðîåêòíó òà ðîáî÷ó äîêóìåíòàö³þ íå
ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 6 ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.Ç îá'ºêòèâíèõ ïðè-
÷èí çà óçãîäæåííÿì ç Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà
Çàìîâíèêîì äàíèé òåðì³í ìîæå çì³íþâàòèñü â ðàì-
êàõ âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó,àëå ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 12 ì³ñÿö³â ç
äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

3.11.Ïðîåêòí³ òà òåõí³÷í³ ð³øåííÿ,ÿê³ áóäóòü â³-
äîáðàæàòèñü â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿,ïîâèíí³ â³ä-
ïîâ³äàòè âèìîãàì â³äîì÷èõ äîêóìåíò³â ìåòðîïî-
ë³òåíó òà ïîãîäæóâàòèñü ³ç Çàìîâíèêîì.

3.12.Íà ï³äñòàâ³ ïîãîäæåíî¿ ³ çàòâåðäæåíî¿
ïðîåêòíî¿ òà ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîðîíè äîãî-
âîðó ïðîòÿãîì 60 êàëåíäàðíèõ äí³â âèçíà÷àþòü
ãðàô³ê ô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, ÿêèé º
íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ óêëàäåíîãî ³íâåñòèö³éíî-
ãî äîãîâîðó.

3.13.Âèð³øåííÿ ²íâåñòîðîì ïèòàííÿ âèêîðèñ-
òàííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ âîëîêîííî-îïòè÷íèõ ë³í³é çâ'ÿç-
êó áóäü-ÿêî¿ ìóëüòèñåðâ³ñíî¿ ìåðåæ³ (îêð³ì òåõíî-
ëîã³÷íèõ âîëîêîííî-îïòè÷íèõ ìåðåæ ìåòðîïîë³òå-
íó) áåç ïðîêëàäàííÿ íîâèõ.

3.14.Óêëàäàííÿ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñ-
òâîì ì³æ Çàìîâíèêîì, ²íâåñòîðîì, ïðîô³ëüíèìè
ï³äðîçä³ëàìè ÊÌÄÀ,ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-
ö³ÿ"òà ³íøèìè îêðåìèõ äîãîâîð³â ùîäî âèçíà÷åí-
íÿ ðîçì³ðó ì³ñÿ÷íî¿/ð³÷íî¿ ïëàòè çà îðåíäó ïðèì³-
ùåíü ìåòðîïîë³òåíó,ðîçì³ð³â ïëàòè çà êîðèñòóâàí-
íÿ ³íøèì ìàéíîì, íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîåêòóâàííÿ,
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ,
à òàêîæ ³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

3.15.Êîíòðîëü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-
íÿ çä³éñíþº Çàìîâíèê òà Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íèõ çîáîâ'ÿçàíü çà ³í-
âåñòèö³éíèì äîãîâîðîì, òà â³äïîâ³äíî äî çàòâåð-
äæåíî¿ ïðîåêòíî¿ òà ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿, ãðàô³êó

ô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.
3.16. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçó-

ºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè
Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ³íôîðìàö³þ
ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³-
ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ
Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.17. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâà-
òè äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó
íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñ-
òîðîì çîáîâ'ÿçàíü,ïåðåäáà÷åíèõ ïï.3.1., 3.2., 3.3.,
3.5., 3.6., 3.10., 3.12., 3.13., 3.14., 3.16. óìîâ êîí-
êóðñó àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
(â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ô³íàíñóâàííÿ òà ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó, ùî ïåðåäáà÷åíèé ï. 3.12.).

3.17.1. Óðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü
çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çà-
òîðà êîíêóðñó àáî Çàìîâíèêà âèíîñèòüñÿ íà ðîç-
ãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.17.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ
ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó:

- ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ïîâ³äîìëÿº ²í-
âåñòîðà ïðî íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ
óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó; 

- ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî òåðì³íè ðîç³ðâàííÿ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñ-
òîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.

Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 êàëåíäàðíèõ
äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà
àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äî-
ãîâîð³,ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ,äîãîâ³ð áóäå
ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.17.3. Óðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíüóìîâ
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñóïðî âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõçî-
áîâ'ÿçàíüòà íàäàº ³íôîðìàö³þ ç êîï³ÿìè ï³äòâåðäæó-
þ÷èõäîêóìåíò³â ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³òçã³ä-
íî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó:
4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàò-

êîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

4.2. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó íàéâèã³äí³-
øèõ óìîâ ñïëàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà
ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

4.3. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó äîäàòêîâèõ
ïðîïîçèö³é,ñïðÿìîâàíèõ íà áóä³âíèöòâî Wi-Fi ìå-
ðåæ³, â òîìó ÷èñë³ ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ â
Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ òà ðîçøèðåííÿ ¿¿ ôóíêö³-
îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé.

4.4. Ïðèáóòîê ²íâåñòîðà ìîæå ñêëàäàòèñü â³ä
ïðîäàæó ïîñëóãè äîñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà íà-
äàííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ñåðâ³ñ³â êîðèñòó-
âà÷àì ìåðåæ³. Çàçíà÷åíèé ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó âèçíà÷àºòüñÿ áåçïîñåðåä-
íüî ²íâåñòîðîì ç óðàõóâàííÿ âëàñíîãî äîñâ³äóòà/àáî
äîñâ³äó ñâî¿õ ïàðòíåð³â, ùî ïðîïîíóþòü â³äïîâ³ä-
í³ ïîñëóãè íàñåëåííþ Óêðà¿íè ç ìîæëèâ³ñòþ ðîçä³-
ëåííÿ äîñòóïó äî ìåðåæ³ íà áåçîïëàòí³é òà ïëàò-
í³é îñíîâ³ (äèôåðåíö³éîâàíî),â çàëåæíîñò³ â³ä äîñ-
òóïó íà â³äïîâ³äí³ ³íòåðíåò-ñàéòè, òðàô³êó, ùî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ, òîùî.

5. Îñíîâí³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó:

5.1. Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñ-
ê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæå-

íåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.
5.2. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íà-

ì³ð³â òà íàì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.
5.3. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàí-

ñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³í-
âåñòóâàííÿ).

5.4. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â,ùî âêëà-
äàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòó-
âàííÿ.

5.5. Íàéêðàù³ óìîâè âèêîðèñòàííÿ Îá'ºêòà ³í-
âåñòèö³é äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî çàäîâîëåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ïîòðåá.

5.6. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìî-
âàì êîíêóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ïî äîäàòêî-
âèì óìîâàì êîíêóðñó.

5.7.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàò-
êîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâ-
íó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

5.8. Îáîâ'ÿçêîâà íàÿâí³ñòü â ²íâåñòîðà òà/àáî
çàëó÷åíèõ íèì â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³äðÿä-
íèõ îðãàí³çàö³é ë³öåíç³é ³ äîçâîë³â íà ïðîåêòóâàí-
íÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ Wi-Fi
òà ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà áàç³ îáëàäíàí-
íÿ áåçäðîòîâîãî çâ'ÿçêó,à òàêîæ ñåðòèô³êàò³â (ñâ³äîöòâ)
íà ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ,ÿêå áóäå çàñòîñîâóâà-
òèñü äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

6. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íå äîïóñêàþòüñÿ îñîáè,
ÿê³:

6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè,àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïî-
ðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äîêó-
ìåíò³â,ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñ-
ò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿.
6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â

ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³, àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî
àðåøò.

6.5. Ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â,
çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

6.6. Íå âèêîíàëè óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòè-
ö³éíèõ äîãîâîð³â.

7. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóð-
ñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, êàá. 612 (ôàêòè÷íî Ëåîíòîâè÷à, 6,
êàá. 2), òåë. 202-76-78, 202-72-66 (ïîíåä³ëîê —
ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿ-
òè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóð-
ñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêóìåíòà,ùî ï³äòâåðäæóº ñïëà-
òó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó. Äåíü îïóá-
ë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8.Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè
êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á
ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãî-
ëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 36, êàá. 612 (ôàêòè÷íî Ëåîíòîâè÷à, 6,
êàá.2),òåë.202-76-78,202-72-66 (ïîíåä³ëîê —ï'ÿò-
íèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëî-
øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ
äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòó ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà
àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,36,êàá.612
(ôàêòè÷íî Ëåîíòîâè÷à, 6, êàá. 2), òåë. 202-76-78,
202-72-66 (ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10.Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñ-
íèê êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîâ³äîìëÿ-
ºòüñÿ ïðî íîâó äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè òà ³íäè-

â³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî

Ðåºñòðî-
âèé íîìåð

ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè 

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ 
âóë. Çðîøóâàëüíà, 15-À 1120 10 22730 òðè ðîêè ñêëàä

2
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè 

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Ðåàêòîð íåðæ. 1,6 ì3

ç îõîëîäæóþ÷îþ ðóáàøêîþ 433 12500 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

3
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Ðåàêòîð íåðæ. 1,6 ì3

ç îõîëîäæóþ÷îþ ðóáàøêîþ 438 9750 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

4
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Íàï³âàâòîìàò
ÏÐÊ50ÁÌ-ÑÏ.00.1020 11122 55661 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

5
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Ïàëåòîóïàêîâî÷íà ìàøèíà 
SIAT s.p.a. Via G 11150 17877 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

6
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Àïàðàò ç ìåõàí³÷íèì ïåðåì³øó-
þ÷èì ïðèñòðîºì 11158 46544 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

7
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Àïàðàò ç ìåõàí³÷íèì ïåðåì³øó-
þ÷èì ïðèñòðîºì 11160 58666 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

8
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ " ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Íàï³âàâòîìàò ÏÐÊ08Á-
02.00.1020 11187 40723 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

9
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Ðåàêòîð íåðæ. 1,6 ì3

ç îõîëîäæóþ÷îþ ðóáàøêîþ 11133 14690 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

10
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Âèëî÷íèé àâòîíàâàíòàæóâà÷ 
Komatsu FG15T-20 11151 55017 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî

11
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè

ÄÏ "ÅÇÌÏ ²ÁÎÍÕ
ÍÀÍ Óêðà¿íè" âóë.

Çðîøóâàëüíà, 15-À,
566-99-68

Âèëî÷íèé àâòîíàâàíòàæóâà÷
Mitsubishi FG20 11156 58215 òðè ðîêè âèðîáíèöòâî
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Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців..........................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців........................96 рн. 00 оп.

на місяць ..............................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці............................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців........................168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ....................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні ціни
на місяць ..............................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці............................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців..........................72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ....................144 рн. 00 оп.

на місяць ..............................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців........................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ, íå ïëàíóéòå âàæ-

ëèâ³ çàõîäè, â³ä ÿêèõ î÷³-

êóºòå ïåðñïåêòèâíèõ çì³í.

×èì áëèæ÷å âå÷³ð,òèì ìåíøå ó âàñ

øàíñ³â ïîäàòè ñåáå ó âèã³äíîìó

ñâ³òë³. Âñòóïàþòü ó ïðàâà êàðì³÷í³

ñàíêö³¿, âèìàãàþ÷è â³ääàòè äàíè-

íó ìèíóëîìó.

ÒÅËÜÖ², ïîñòàðàéòåñÿ ðå-

àë³çóâàòè äàâí³ ïðîãðåñèâ-

í³ êàð’ºðí³ çàäóìè, çàðó-

÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ âèñîêèõ ïî-

êðîâèòåë³â, ïðèõèëüí³ñòþ íà÷àëü-

ñòâà äî îá³äíüî¿ ïîðè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, äîêëàä³òü ìàê-

ñèìóì çóñèëü äî îá³äó,àáè

ðîçâèíóòè ñïðèÿòëèâ³ òåí-

äåíö³¿ ïîïåðåäíüîãî äíÿ, ùî çà-

êëàäå ì³öíèé ôóíäàìåíò äðóæáè

ç ÷óäîâèìè ëþäüìè.

ÐÀÊÀÌ äîö³ëüíî îá’ºä-

íóâàòèñÿ ç ëþäüìè ç³ ñõî-

æèìè äóõîâíèìè ïîãëÿ-

äàìè, æèòòºâèìè óñòàíîâêàìè ³

çàâäàííÿìè. Äåíü ñïîê³éíèé, ³ éî-

ãî ïîòð³áíî îïòèìàëüíî âèêîðèñ-

òîâóâàòè äëÿ ðîáîòè, ³íâåíòàðè-

çàö³¿ çðîáëåíîãî ³ êîðåêö³¿ ïëà-

í³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷àñó.

ËÅÂÈ, ïðèãàëüìóéòå ³í³ö³-

àòèâíèé ïîñòóï äî îá³äó,à

çàéìàéòåñÿ òèì, ùî äîáðå

âèõîäèòü, íàäîëóæóéòå ïðîãàëèíè

â ä³ëàõ. Óâå÷åð³ º ðèçèê, ùî ëèõèé

ïîïóòàº ÿêîþ-íåáóäü íåñòàíäàðò-

íîþ ³äåºþ àáî ïñåâäî³íôîðìàö³ºþ.

Ä²ÂÈ, óòðèìàéòåñÿ â³ä íî-

âèõ ïî÷èí³â,äî îá³äó âîíè

áåçïë³äí³.Æèòòÿ ñàìå ï³ä-

êèíå íîâ³ çàâäàííÿ ³ çìóñèòü ïåðå-

îð³ºíòîâóâàòèñÿ íà ÿê³ñü íåñïîä³-

âàí³, äîäàòêîâ³ ñïðàâè. Ìîæíà

ïðîäóìóâàòè íîâîââåäåííÿ,àêòóàëüí³

â ðîáîò³, íîâó ë³í³þ ïîâåä³íêè ç

êîëåãàìè ³ ï³äëåãëèìè.

ÒÅÐÅÇÈ, äî îá³äó âè íå-

çäàòí³ àêòèâíî âïëèâàòè

íà ïîä³¿,òîæ ï³äëàøòîâóé-

òåñÿ ï³ä îáñòàâèíè ³ íàìàãàéòåñÿ

îòðèìàòè ìàêñèìàëüíó êîðèñòü ç

òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Ïîïîëóäí³

äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ðåîðãàí³çà-

ö³þ ðîáî÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, íàëàãîäæó-

âàòè ñòîñóíêè ç êîëåãàìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äî îá³äó çàé-

ì³òüñÿ äîìàøí³ìè ñïðàâà-

ìè,äîìî÷àäö³ áóäóòü â ïðå-

êðàñíîìó íàñòðî¿ ³ âàì ïîòàëàíèòü

ðîçâ’ÿçàòè ìàñó íàáîë³ëèõ ïñèõî-

ëîã³÷íèõ òà ïîáóòîâèõ ïðîáëåì.Âå-

÷³ð âàðòî ïðèñâÿòèòè â³äïî÷èíêó.

ÑÒÐ²ËÜÖ², çàéìàéòåñÿ ïî-

òî÷íèìè ñïðàâàìè äî îá³-

äó, ðîçøèðòå ïîøóêè ïî-

òð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿, òàì â³äíàéäåòå

ùîñü îðèã³íàëüíå é êîðèñíå. Âå÷³ð

ïðèñâÿò³òü ðîäèí³,òóò âèðóâàòèìóòü

åìîö³éí³ áóðåâ³¿.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,äî îá³äó ñóºòà-

ñóºò,í³÷îãî íå ðîçïî÷èíàé-

òå,çàâåðøóéòå äàâí³ ñïðà-

âè.Óâå÷åð³ åìîö³éíèé ôàêòîð ãðàòè-

ìå ïðîâ³äíó ðîëü ó âñ³õ ñèòóàö³ÿõ,

îñîáëèâî êîëè ñë³ä äîìîâëÿòèñÿ,â³ä-

ñòîþâàòè âëàñí³ ïîãëÿäè.

ÂÎÄÎË²¯Â â ïåðø³é ïîëî-

âèí³ äíÿ ñóïðîâîäæóâà-

òèìóòü îïòèì³çì ³ ï³äíå-

ñåíèé íàñòð³é. Íàâ³òü ÿêùî ñïðàâè

êåïñüê³, ïîêëàäàéòåñÿ íà ùàñëè-

âèé çá³ã îáñòàâèí.

ÐÈÁÈ, äî îá³äó âèêîíàé-

òå îá³öÿíêè, ðîçïëàò³òüñÿ

ç áîðãàìè, öå ðîç÷èñòèòü

ïðîñò³ð äëÿ âàæëèâèõ çì³í ó æèò-

ò³.Ìîæëèâî,âè çàõî÷åòå âçÿòè ó÷àñòü

â æèòò³ íåôîðìàëüíîãî ñï³âòîâà-

ðèñòâà, çàéíÿòèñÿ ãëèáøèì âèâ÷åí-

íÿì ô³ëîñîô³¿, ðåë³ã³¿, âäîñêîíàëè-

òè äóõîâíèé ð³âåíü.

ÄÎ ÑÌÀÊÓ âñ³õ ëàñóí³â
«Ïóò³íà» âèãîòîâëÿþòü ó
äâîõ «³ïîñòàñÿõ». Îäíà ç
ô³ãóðîê íàãàäóº ïåðñî-
íàæà ïàëàòè ¹ 6 — Íà-
ïîëåîíà â ãàì³âí³é ñî-
ðî÷ö³. ²íøà çîáðàæóº ïðå-
çèäåíòà ÐÔ ó âèãëÿä³
óâ’ÿçíåíîãî ç áîìáîþ çà
ñïèíîþ, ðîçïîâ³äàº «Ïðå-
ñà Óêðà¿íè». Ñòàòóåòêè ç
á³ëîãî òà ìîëî÷íîãî øî-

êîëàäó êîøòóþòü 65 ãðè-
âåíü — 250-ãðàìîâà òà 35
ãðèâåíü ô³ãóðêà íà 100
ãðàì³â. Ëüâ³âñüêèé òðåíä
êîðèñòóºòüñÿ øàëåíîþ
ïîïóëÿðí³ñòþ, éîãî ðîç-
áèðàþòü ç òàêîþ øâèä-
ê³ñòþ, ùî øîêîëàäüº ëåäü
âñòèãàþòü âèãîòîâëÿòè ó
äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ ñóì-
íîçâ³ñíîãî «ìî÷èëó â ñîð-
òèð³». Øîêîëàäí³ çàéö³,

á³ëî÷êè òà «Ê³íäåð-ñþð-
ïðèçè» òèõî ³ ñïîê³éíî

â³äïî÷èâàþòü íà ïîëè-
öÿõ ìàãàçèí³â... �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 752 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 91 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 752 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

ãîðîñêîï

21 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 òðàâíÿ

Øîêîëàäíèé Ïóò³í — «ñîëîäêèé íà âñ³ ñòî»

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 35465
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Ëüâ³âñüê³ êîíäèòåðè òâîð÷î ï³ä³éøëè äî «ïîïóëÿðèçàö³¿» â Óêðà¿í³ ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà

Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. Âîíè ïî÷àëè âèëèâàòè éîãî ô³ãóðêè â øîêîëàä³. Êðåàòèâí³ ñêóëüïòîðè

ïî-ñâîºìó â³äðåàãóâàëè íà îñòàíí³ ïîë³òè÷í³ ïîä³¿, ÿê-îò êîëèñü ¿õí³ çàìîðñüê³ êîëåãè ïðî-

ïîíóâàëè âñ³ì îõî÷èì «íàäêóøåíå âóõî Õîëë³ô³ëäà».
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

1871 — íàðîäèâñÿ ìèòðîïîëèò

Êè¿âñüêèé Êîñòÿíòèí (Êîñòÿíòèí

Äüÿêîâ).

1876—ó Ïðàç³ ïîáà÷èâ ñâ³ò"Êîáçàð"

Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó äâîõ òîìàõ ç

òâîðàìè, çàáîðîíåíèìè äî äðóêó

â Ðîñ³¿.

1892 — â Êèºâ³ ïóùåíèé ïåðøèé

â Ðîñ³¿ åëåêòðè÷íèé òðàìâàé.

1917—² Âñåóêðà¿íñüêèé â³éñüêîâèé

ç`¿çä ó Êèºâ³ óòâîðèâ Ãåíåðàëüíèé

â³éñüêîâèé êîì³òåò íà ÷îë³ ç Ñèìîíîì

Ïåòëþðîþ; îáðàíî äåïóòàò³â äî

Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè.

1919 — â Óêðà¿í³ á³ëüøîâèêè

íàö³îíàë³çóâàëè âñ³ ð³÷êîâ³ ³ ìîðñüê³

êîðàáåëüí³ ï³äïðèºìñòâà.

1920—Âñåóêðà¿íñüêà ïðàâîñëàâíà

öåðêîâíà ðàäà ïðîãîëîñèëà

óêðà¿íñüêó öåðêâó àâòîêåôàëüíîþ.

1921 — Ðàäíàðêîì ÓÐÑÐ óõâàëèâ

ïîñòàíîâó ïðî áîðîòüáó ç

íåïèñüìåíí³ñòþ.

1921 — â Óêðà¿í³ ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ

ç ë³êâ³äàö³¿ íåãðàìîòíîñò³ íà ÷îë³

ç Ã. Ïåòðîâñüêèì.

1921 — íàðîäèâñÿ ðîñ³éñüêèé

ô³çèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Àíäð³é

Ñàõàðîâ.

1982 — ó Êèºâ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ

ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò â³äáóëîñÿ

â³äêðèòòÿ ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíî¿

ïàì’ÿòêè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ – Çîëîòèõ

âîð³ò.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ
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