
Æèòè ïî-íîâîìóÓ ñòîëèö³ 
ïðîäîâæóþòü
âïðîâàäæåííÿ 
ïðîãðàìè 
åíåðãîçáåðåæåííÿ

Ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóþòü ðîçðîáëÿ-

òè ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè äëÿ âïðî-

âàäæåííÿ ïðîãðàìè åíåðãîçáåðå-

æåííÿ òà çàëó÷àòè äî íèõ ³íâåñòî-

ð³â.Òàê,ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀÁîãäàí Äóáàñ çóñòð³âñÿ ç êå-

ð³âíèêîì ÒÎÂ «Ëåã³îí-òðàíñ» Þð³-

ºì Ðîìàíåíêîì, àáè îáãîâîðèòè

ìîæëèâ³ñòüâñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîä³î-

äíèõ ïðèëàä³â äëÿ îñâ³òëåííÿ âó-

ëèöü ñòîëèö³. «Ìè ùîì³ñÿöÿ âè-
òðà÷àºìî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
êîëîñàëüí³ ñóìè íà îñâ³òëåííÿ
âóëèöüÊèºâà.Âñòàíîâëåííÿ ñâ³ò-
ëîä³îäíèõ ïðèëàä³â äîçâîëèòü
çá³ëüøèòè åêîíîì³þ åíåðãîñïî-
æèâàííÿ â ðàçè â³äíîñíî äî íè-
í³øí³õ âèòðàòòà ñïðèÿòèìå âè-
êîíàííþ ïðîãðàìè åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ ñòîëèö³. Òîæ ïðîô³ëü-
í³ äåïàðòàìåíòè ñòîëè÷íî¿ âëà-
äè ïðîäîâæóþòü ðîçðîáëÿòè
åôåêòèâí³ ³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè

ó öüîìó íàïðÿì³, àáè çàö³êàâèòè

ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ³íâåñòî-

ð³â»,— ñêàçàâ Áîãäàí Äóáàñ. Ñë³ä
çàóâàæèòè, ùî ðåçóëüòàòîì çó-
ñòð³÷³ òàêîæ ñòàëà äîìîâëåí³ñòü
ïðî áåçêîøòîâíå âñòàíîâëåí-
íÿ ñâ³òëîä³îäíèõ ïðèëàä³â ÒÎÂ
«Ëåã³îí-òðàíñ» íà îäí³é ç âó-
ëèöü ñòîëèö³, àáè êèÿíè îö³íè-
ëè ïåðåâàãè òàêîãî îñâ³òëåííÿ.

Ëüîäîâèé ïàëàö
«Àâàíãàðä» 
ïîâåðíóòî 
ó âëàñí³ñòü äåðæàâè

Àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäèâñÿ ç äî-

âîäàìè ïðîêóðàòóðè ñòîëèö³ òà çà-

ëèøèâ áåç çì³í ð³øåííÿ ñóäó ïåð-

øî¿ ³íñòàíö³¿ ùîäî ïîâåðíåííÿ ó

âëàñí³ñòü äåðæàâè ëüîäîâîãî ïà-

ëàöó«Àâàíãàðä» óØåâ÷åíê³âñüêî-

ìóðàéîí³.Ïðèì³ùåííÿ ëüîäîâî-
ãî ïàëàöó ïëîùåþ 8,4 òèñ. ì2 ç
1990 ðîêó ïåðåáóâàëî ó âëàñíî-
ñò³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òà
âèêîðèñòîâóâàëîñÿ äëÿ ï³äãî-
òîâêè îñíîâíîãî ñêëàäó õîêåé-
íîãî êëóáó «Ñîê³ë» òà äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ øêîëè ç õîêåþ.Ó 2010

ðîö³ «Àâàíãàðä» áóëî çàêðèòî íà

ðåêîíñòðóêö³þ, ÿêó ïëàíóâàëîñÿ

çàâåðøèòè çà äâà ðîêè.Îäíàê ñë³ä

çàçíà÷èòè,ùî ïîïðè âèä³ëåí³ äåð-

æàâîþ êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ,

ñïîðòèâíèé çàêëàä é äîñ³ íîðìàëü-

íî íå ôóíêö³îíóº.Çâàæàþ÷è íà âè-

ÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêóðàòóðà

ñòîëèö³ çàÿâèëà ïîçîâ ç âèìîãîþ

ïîâåðíóòè ñï³ðíèé îá’ºêò ó âëàñ-

í³ñòüäåðæàâè,ÿêèé Ãîñïîäàðñüêèé

ñóä Êèºâà çàäîâîëüíèâ ó ïîâíîìó

îáñÿç³. Ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿

òàêîæ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêó-

ðàòóðè òà çàëèøèâ ð³øåííÿ Ãîñïî-

äàðñüêîãî ñóäó áåç çì³í.

íîâèíè
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ÖÜÎÃÎÐ²×Í² âèáîðè ùå äî ¿õ ïðî-
âåäåííÿ îõðåñòèëè ³ñòîðè÷íèìè.
Äîëÿ äåðæàâè âèð³øóâàëàñü íà ôî-
í³ äðàìàòè÷íèõ ïîä³é, ãîëîñóâàí-
íÿ ó ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ óñ³ëÿêî çðè-
âàëè îçáðîºí³ áîéîâèêè. Òà âèáî-
ðè âñå æ â³äáóëèñÿ, ÿâêà âèáîðö³â
ïî Óêðà¿í³ ïåðåâèùèëà 60 %.

Çà äàíèìè 80,10 % ïðîòîêîë³â,
îáðîáëåíèõ ÖÂÊ, ïîçàôðàêö³éíèé
íàðäåï Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàáðàâ
54 % ãîëîñ³â âèáîðö³â, ë³äåð ïàð-
ò³¿ «Áàòüê³âùèíà» Þë³ÿ Òèìîøåí-
êî — 13,16 %, ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿
ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî — 8,51 %, ë³äåð
ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ»
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî — 5,40 %, êî-
ëèøí³é íàðäåï ÏÐ Ñåðã³é Ò³ã³ï-
êî — 5,21 %. Îñòàòî÷í³ ðåçóëüòà-
òè íàâðÿä ÷è ñèëüíî â³äð³çíÿòè-
ìóòüñÿ â³ä öèõ.

Åëåêòðîíí³ ïðîòîêîëè ä³ëü-
íè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ÖÂÊ
î÷³êóº îòðèìàòè ñüîãîäí³ çðàí-

êó. Îô³ö³éí³ æ ðåçóëüòàòè âñòàíîâ-
ëþâàòèìóòüñÿ íà îñíîâ³ îðèã³-
íàëüíèõ ïðîòîêîë³â îêðóæíèõ
âèáîð÷êîì³â ç «ìîêðèìè» ïå÷àò-
êàìè íå ï³çí³øå 10 äí³â ç äíÿ ãî-
ëîñóâàííÿ.

Çàãàëîì, çà äàíèìè Êîì³òåòó
âèáîðö³â Óêðà¿íè, íà ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³ (ïîíàä 90 %) ä³ëüíèöü
âèáîðè â³äáóëèñü áåç ³ñòîòíèõ ïî-
ðóøåíü çàêîíîäàâñòâà òà ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàð-
ò³â ÷åñíèõ òà ïðîçîðèõ âèáîð³â.
Âîäíî÷àñ íà áàãàòüîõ ä³ëüíèöÿõ
áóëè çíà÷í³ ÷åðãè, çóìîâëåí³ âè-
ñîêîþ ÿâêîþ âèáîðö³â,òà ìåíøèì,
í³æ çàâæäè, ê³ëüê³ñíèì ñêëàäîì
âèáîð÷êîì³â, ó òîìó ÷èñë³ ÷åðåç
áåçâ³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äå-
ÿêèõ êàíäèäàò³â äî ¿õ ôîðìóâàí-
íÿ, à òàêîæ îäíî÷àñíèì ïðîâåäåí-
íÿì ïðåçèäåíòñüêèõ òà ì³ñöåâèõ
âèáîð³â. Òàê, çà îö³íêàìè ÊÂÓ, ó
Êèºâ³ íå äî÷åêàëèñÿ ñâîº¿ ÷åðãè

íà ä³ëüíèöÿõ áëèçüêî 10 % êèÿí.
Òà çàãàëîì âèáîðè áóëè äåìî-

êðàòè÷íèìè, ³ öå âèçíàëè íå ò³ëü-
êè ñïîñòåð³ãà÷³, à íàâ³òü ïåðåìî-
æåí³ êàíäèäàòè, ÿê³ âæå çàïðî-
ïîíóâàëè ïåðåìîæöþ ñâîþ äî-
ïîìîãó. Ñàì Ïîðîøåíêî íàçâàâ
ïåðøî÷åðãîâèì ñâî¿ì çàâäàí-
íÿì âñòàíîâëåííÿ ìèðó íà ñõî-
ä³, ñâîþ ïåðøó ïî¿çäêó â³í çä³éñ-
íèòü ñàìå òóäè. Ñåðåä îãîëîøå-
íèõ ïð³îðèòåò³â — ºâðî³íòåãðàö³ÿ,
ïîâåðíåííÿ Êðèìó Óêðà¿í³, áî-
ðîòüáà ç êîðóïö³ºþ. Òàêîæ â³í
âèñòóïàº çà ïðîâåäåííÿ ïàðëà-
ìåíòñüêèõ âèáîð³â öüîãî ðîêó.

Ïîðÿä ç ïðåçèäåíòñüêèìè ïðî-
õîäèëà òàêîæ íèçêà ì³ñöåâèõ âè-
áîð³â. Êèÿíè îáèðàëè ìåðà òà Êè-
¿âðàäó. ßê ñâ³ä÷àòü äàí³ åêçèò-ïî-
ëó, çà ë³äåðà ïàðò³¿ «Óäàð» Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà ïðîãîëîñóâàëè 57,4 %
âèáîðö³â. Îêð³ì íüîãî, â òð³éö³
ë³äåð³â — íàðäåï Ëåñÿ Îðîáåöü

òà ÷èííèé ãëàâà ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî. Êð³ì òîãî, çà äà-
íèìè îïèòóâàííÿ, ïàðò³þ «ÓÄÀÐ»
íà âèáîðàõ äî Êè¿âðàäè ï³äòðè-
ìàëè 42,3 %, Ðàäèêàëüíó ïàðò³þ
Îëåãà Ëÿøêà — 7,9 %, ÂÎ «Ñâîáî-
äà» — 7,7 %, îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïî-
ì³÷»—7,4 %,«Áàòüê³âùèíó»—4,7 %,
ïàðò³þ «Íîâå æèòòÿ» — 4,1 %, «Äå-
ìîêðàòè÷íèé àëüÿíñ» — 3,7 %,
«Ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ» —
3,5 %, ïàðò³þ «ªäí³ñòü» — 3,4 %.

Òàêèì ÷èíîì, Â³òàë³é Êëè÷êî
ñòàº ïåðåìîæöåì ó âèáîðàõ ìå-
ðà Êèºâà. Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â
îá’ºäíàíîìó øòàá³ Ïîðîøåíêà-
Êëè÷êà â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ,
ùî íîâîîáðàíèé Ïðåçèäåíò ïðè-
çíà÷èòü íîâîîáðàíîãî ìåðà ñòî-
ëèö³ íà ïîñàäó ãîëîâè ÊÌÄÀ, ùîá
â³í ì³ã ðåàë³çóâàòè âñ³ î÷³êóâàí-
íÿ êèÿí, àáî æ áóäå ïðèéíÿòî çà-
êîí, ÿêèé çìîæå îá’ºäíàòè ö³ 
ïîñàäè �

� Óêðà¿íö³ îáðàëè ãëàâó äåðæàâè âæå â ïåðøîìó òóð³, à êèÿíè — ìåðà òà Êè¿âðàäó

25 òðàâíÿ íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òàêè â³äáóëèñü ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè Ïðåçèäåíòà. Ïðîõîäèëè âîíè ó ñêëàä-

íèõ óìîâàõ àãðåñ³¿ ç áîêó ÐÔ òà áðóòàëüíèõ ä³é òåðîðèñò³â íà Äîíáàñ³. Çà ðåçóëüòàòàìè åêçèò-ïîë³â, ïåðåìîãó ç ïîíàä 55 %

ãîëîñ³â çäîáóâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî. Îáðàííÿ ëåã³òèìíîãî ãëàâè äåðæàâè ìàº ñòàòè ñòàá³ë³çóþ÷èì ôàêòîðîì ó íèí³øí³é íå-

ïðîñò³é ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. Òà íà øëÿõó ïðîâåäåííÿ êàðäèíàëüíèõ ðåôîðì ðîáîòà ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ. Î÷³êóºòüñÿ, ùî, ó ïåð-

øó ÷åðãó, ñïðàâæí³ çì³íè ðîçïî÷íóòüñÿ ç³ ñòîëèö³. Êèÿíè îáðàëè ñîá³ íàðåøò³ íîâîãî ìåðà, ÿêèé îá³öÿâ ñàìå öå. Çà äàíèìè

åêçèò-ïîë³â, ó ñòîëèö³ ïåðåì³ã Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìàðòà ÊÎÕÀÍ | «Õðåùàòèê»
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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
Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної 

торговельної мережі в місті Києві в 2014 році
Розпорядження № 577 від 12 травня 2014 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства зов%
нішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затвердження Правил ро%
боти дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996
року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять», ДСТУ
4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація», рішень Київської міської ради від 24 люто%
го 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально%культурного чи іншого призначення для здійснен%
ня підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’є%
ктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», від 28 лютого 2013 ро%
ку № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально%куль%
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», від 22 травня 2013 ро%
ку № 338/9395 «Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті Києві», враховуючи розпо%
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07
листопада 2013 року № 2027 «Про затвердження Порядку розміщення майданчиків для харчування біля ста%
ціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві», зареєстрованого в Головному управлінні юс%
тиції у місті Києві 25 листопада 2013 року № 57/1049, з метою організації роботи об’єктів сезонної дрібно%
роздрібної торговельної мережі, в тому числі сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної ме%
режі, надання додаткових послуг з організації відкритих (літніх) майданчиків для харчування біля стаціо%
нарних закладів ресторанного господарства в місті Києві в 2014 році, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1.�Департамент
�промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації)�спільно�з�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями�здійснити

�омпле�с�за�альномісь�их�ор�анізаційно-пра-

вових�заходів�щодо:

1.1.�Розміщення�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�з�продаж
�без-

ал�о�ольних�напоїв,�морозива,�плодоовочевої

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

них��
льт
р�та�надання�додат�ових�посл
��з

ор�анізації�від�ритих�(літніх)�майданчи�ів�для�хар-

ч
вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

но�о��осподарства�
�період�з�травня�2014�ро-

�
�до�30�жовтня�2014�ро�
.

1.2.�Розміщення�сезонних�засобів�перес
в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�пе-

ріод�з�травня�2014�ро�
�до�31��р
дня�2014�ро-

�
.

2.�Затвердити�сформоване�з�ідно�з�заявами

с
б’є�тів��осподарювання�та�пропозицій�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій:

2.1.�Адресне�розміщення�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�з�продаж


безал�о�ольних�напоїв�та�морозива,�що�до-

дається.

2.2.�Адресне�розміщення�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�з�продаж


плодоовочевої�прод
�ції,�фр
�тів,��істоч�ових

плодів�та�баштанних��
льт
р,�що�додається.

2.3.�Адресне�розміщення�від�ритих�(літніх)

майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства,�що�додає-

ться.

2.4.�Адресне�розміщення�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі��ом
наль-

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

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

ністрації),�що�додається.

2.5.�Адресне�розміщення�сезонних�засобів

перес
вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�з�продаж
�безал�о�ольних�напоїв,�продо-

вольчих�товарів�та��вітів,�що�додається.

3.�Ор�анізацію�роботи�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�надання�до-

дат�ових�посл
��з�ор�анізації�від�ритих�(літніх)

майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства,�сезон-

них�засобів�перес
вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�здійснювати�за�
мови�ви�о-

нання�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24�люто�о�2011�ро�
�№ 56/5443�«Про�затвер-

дження�Поряд�
�визначення�обся�ів�пайової


часті�(внес�
)�власни�ів�тимчасових�спор
д

тор�овельно�о,�поб
тово�о,�соціально-�
ль-

т
рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес
в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�
т-

риманні�об’є�тів�бла�о
строю�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради»,�подання�
�встановленом
�поряд�
�с
б’є�-

тами��осподарювання�відповідних�заяв�до�10

червня�2014�ро�
�та�сплати�пайової�
часті�до

30�червня�2014�ро�
.

Заяви�щодо�об’є�тів�з�ідно�з�адресними�роз-

міщеннями,�затвердженими�підп
н�тами�2.1,

2.2�і�2.3�п
н�т
�2�цьо�о�розпорядження,�пода-

ються�с
б’є�тами��осподарювання�через�від-

діли�(Центри)�надання�адміністративних�по-

сл
��апарат
�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�а�заяви�щодо�об’є�тів�з�ід-

но�з�адресними�розміщеннями,�затверджени-

ми�підп
н�тами�2.4�і�2.5�п
н�т
�2�цьо�о�розпо-

рядження,�подаються�с
б’є�тами��осподарю-

вання�через�
правління�(Центр)�надання�адмі-

ністративних�посл
��апарат
�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

4.1.�Здійснювати�розміщення�об’є�тів�се-

зонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,

сезонних�засобів�перес
вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�надання�додат�ових

посл
��з�ор�анізації�від�ритих�(літніх)�майдан-

чи�ів�для�харч
вання�біля�стаціонарних�за�ла-

дів�ресторанно�о��осподарства�з�ідно�з�адрес-

ними�розміщеннями,�затвердженими�п
н�том

2�цьо�о�розпорядження.

4.2.�Створити��омісії�із�зал
ченням�пред-

ставни�ів�місцевих�ор�анів�влади�відповідних

районів�(далі —��омісії),�на�засіданнях�я�их�ви-

значити�с
б’є�тів��осподарювання,�я�і�б
д
ть

здійснювати�підприємниць�
�діяльність�шля-

хом�ви�ористання�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�з�продаж
�без-

ал�о�ольних�напоїв,�морозива,�плодоовочевої

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

танних��
льт
р�з�ідно�з�адресними�розміщен-

нями,�затвердженими�п
н�том�2�цьо�о�розпо-

рядження,�а�та�ож�відповідність�намірів�роз-

міщення�від�ритих�(літніх)�майданчи�ів�для�хар-

ч
вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

но�о��осподарства�вимо�ам�Поряд�
�розмі-

щення�майданчи�ів�для�харч
вання�біля�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства�в�місті�Києві,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�07�листопада�2013�ро�
�№ 2027,�заре-

єстровано�о�в�Головном
�
правлінні�юстиції�


місті�Києві�25�листопада�2013�ро�
�за�№�57/1049.

У�разі�наявності�більше�одно�о�звернення

від�с
б’є�тів��осподарювання�щодо�розміщен-

ня�за�однією�адресою�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�з�ідно�з�ад-

ресними�розміщеннями,�затвердженими�п
н�-

том�2�цьо�о�розпорядження,�визначення�с
б’є-

�тів��осподарювання�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності�відповідно�до�вимо��цьо-

�о�розпорядження�здійснюється��омісіями�з


рах
ванням�наст
пно�о:

досвід�роботи�с
б’є�та��осподарювання�про-

тя�ом�попередніх�ро�ів;

відс
тність�с�ар��щодо�діяльності�с
б’є�та

�осподарювання�за�попередні�ро�и;

дотримання�с
б’є�том��осподарювання�про-

тя�ом�попередніх�ро�ів�вимо��за�онодавства

У�раїни,�що�ре�ламент
є�тор�овельн
�діяль-

ність,�санітарні�норми�та�правила�бла�о
ст-

рою;


часть�с
б’є�та��осподарювання�
�соціаль-

ном
�розвит�
�район
;

стан�обладнання,�що�ви�ористов
ється�в�ро-

боті�с
б’є�том��осподарювання.

4.3.�Забезпечити�подання�Департамент
�про-

мисловості�та�розвит�
�підприємництва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��опій�про-

то�олів��омісій�із�зазначенням�с
б’є�тів��ос-

подарювання,�я�і�б
д
ть�здійснювати�підпри-

ємниць�
�діяльність�шляхом�ви�ористання�об’є-

�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�з�продаж
�безал�о�ольних�напоїв,�мо-

розива,�плодоовочевої�прод
�ції,�фр
�тів,��іс-

точ�ових�плодів�та�баштанних��
льт
р�з�ідно

з�адресними�розміщеннями,�затвердженими

п
н�том�2�цьо�о�розпорядження,�а�та�ож�від-

повідності�намірів�розміщення�від�ритих�(літ-

ніх)�майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

вимо�ам�Поряд�
�розміщення�майданчи�ів�для

харч
вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства�в�місті�Києві,�затвер-

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�07�листопада�2013�ро-

�
�№ 2027,�зареєстровано�о�в�Головном
�
прав-

лінні�юстиції�
�місті�Києві�25�листопада�2013

ро�
�за�№ 57/1049.

4.4.�Інформ
вати�с
б’є�тів��осподарювання,

я�і�б
д
ть�визначені�відповідно�до�вимо��під-

п
н�т
�4.2�п
н�т
�4�цьо�о�розпорядження,�що-

до�подання�через�відділи�(Центри)�надання�ад-

міністративних�посл
��апарат
�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�необхідних

до�
ментів�для�
�ладення�з�Департаментом

промисловості�та�розвит�
�підприємництва�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�о-

ворів�про�сплат
�пайової�
часті�(внес�
)�влас-

ни�ів�тимчасових�спор
д�тор�овельно�о,�по-

б
тово�о,�соціально-�
льт
рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності,�засобів�перес
вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�в�
триманні�об’є�тів�бла-

�о
строю�м.�Києва.

4.5.�Здійснювати�заходи�щодо�ф
н�ціон
-

вання�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�сезонних�засобів�перес
вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�від-

�ритих�(літніх)�майданчи�ів�для�харч
вання�бі-

ля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�з�ідно�з�адресними�розміщеннями,

затвердженими�п
н�том�2�цьо�о�розпоряджен-

ня,�з�дотриманням�вимо��за�онодавства�У�ра-

їни,�що�ре�ламент
є�тор�овельн
�діяльність,

санітарні�норми,�правила�бла�о
строю,�а�та-

�ож�Поряд�
�розміщення�майданчи�ів�для�хар-

ч
вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

но�о��осподарства�в�місті�Києві,�затверджено-

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

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

ної�адміністрації)�від�07�листопада�2013�ро�


№ 2027,�зареєстровано�о�в�Головном
�
прав-

лінні�юстиції�
�місті�Києві�25�листопада�2013

ро�
�за�№ 57/1049.

5.�Департамент
�промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації):

5.1.�Координ
вати�робот
�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�щодо�визначен-

ня�с
б’є�тів��осподарювання,�я�і�б
д
ть�здій-

снювати�підприємниць�
�діяльність�шляхом

ви�ористання�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�з�продаж
�безал-

�о�ольних�напоїв,�морозива,�плодоовочевої

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

танних��
льт
р�з�ідно�з�адресними�розміщен-

нями,�затвердженими�п
н�том�2�цьо�о�розпо-

рядження.

5.2.�Здійснювати�
�ладення�із�с
б’є�тами

�осподарювання�до�оворів�про�сплат
�пайо-

вої�
часті�(внес�
)�власни�ів�тимчасових�спо-

р
д�тор�овельно�о,�поб
тово�о,�соціально-

�
льт
рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пе-

рес
вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�в�
триманні�об’є�тів�бла�о
строю�м.�Києва

щодо�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�сезонних�засобів�перес
вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�від-

�ритих�(літніх)�майданчи�ів�для�харч
вання�бі-

ля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�з�ідно�з�адресними�розміщеннями,

затвердженими�п
н�том�2�цьо�о�розпоряджен-

ня.

5.3.�У�ладення�до�оворів�про�сплат
�пайової


часті�(внес�
)�власни�ів�тимчасових�спор
д

тор�овельно�о,�поб
тово�о,�соціально-�
ль-

т
рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес
в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�
т-

риманні�об’є�тів�бла�о
строю�м.�Києва�щодо

сезонних�засобів�перес
вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�здійснювати�з�с
б’є�та-

ми��осподарювання,�з�я�ими�
�2012�та�2013

ро�ах�
�ладались�відповідні�до�овори.

5.4.�У�разі�виявлення�пор
шень�с
б’є�тами

�осподарювання�вимо��за�онодавства�У�ра-

їни,�що�ре�ламент
є�тор�овельн
�діяльність,

санітарні�норми,�правила�бла�о
строю,�Поряд-

�
�розміщення�майданчи�ів�для�харч
вання�бі-

ля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�в�місті�Києві,�затверджено�о�розпо-

рядженням�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�07�листопада�2013�ро�
�№ 2027,�за-

реєстровано�о�в�Головном
�
правлінні�юстиції


� місті� Києві� 25� листопада� 2013� ро�
� за

№ 57/1049,�під�час�ф
н�ціон
вання�об’є�тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�сезонних�засобів�перес
вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�та�від�ритих�(літ-

ніх)�майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства,

надавати�відповідн
�інформацію�до�Департа-

мент
�місь�о�о�бла�о
строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан


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

ної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�для�вжиття�відповідних

заходів�реа�
вання.

6.�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)�з�01�травня

2014�ро�
�до�31��р
дня�2014�ро�
�здійснюва-

ти��онтроль�за�дотриманням�с
б’є�тами��ос-

подарювання�правил�бла�о
строю�та�недоп
-

щення�ф
н�ціон
вання�об’є�тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�від�ритих

(літніх)�майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціо-

нарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства

та�сезонних�засобів�перес
вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�без�ви�онання�ни-

ми�вимо��п
н�т
�3�цьо�о�розпорядження.

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

їни�в�м.�Києві�забезпечити�недоп
щення�ф
н�-

ціон
вання�об’є�тів�несан�ціонованої�тор�івлі�та

дотримання�вимо��цьо�о�розпорядження.

8.�Ре�оменд
вати�с
б’є�там��осподарюван-

ня,�я�і�б
д
ть�провадити�підприємниць�
�ді-

яльність�відповідно�до�вимо��цьо�о�розпоря-

дження,�забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о
строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-
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ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р
дня�2008

ро�
�№ 1051/1051,�правил�тор�овельної�діяль-

ності,�санітарних�норм,�Поряд�
�розміщення

майданчи�ів�для�харч
вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства�в�місті

Києві,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07

листопада�2013�ро�
�№ 2027,�зареєстровано-

�о�в�Головном
�
правлінні�юстиції�
�місті�Ки-

єві�25�листопада�2013�ро�
�за�№ 57/1049.

9.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

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

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

ністрації):

9.1.�від�18��вітня�2013�ро�
�№ 572�«Про�захо-

ди�щодо�ор�анізації�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в�місті�Києві�в�2013�році».

9.2.�від�30��вітня�2013�ро�
�№ 668�«Про�за-

ходи�щодо�розміщення�сезонних�засобів�пере-

с
вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

в�місті�Києві�в�2013�році».

9.3.�від�03�червня�2013�ро�
�№ 840�«Про�за-

твердження�змін�до�адресно�о�розміщення�від-

�ритих�майданчи�ів�для�харч
вання�біля�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподар-

ства,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18

�вітня�2013�ро�
�№ 572».

9.4.�від�27�червня�2013�ро�
�№ 1060�«Про

затвердження�змін�до�адресно�о�розміщення

сезонних�засобів�перес
вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�30��вітня�2013�ро�
�№ 668».

9.5.�від�22�серпня�2013�ро�
�№ 1453�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18��вітня�2013

ро�
�№ 572�«Про�заходи�щодо�ор�анізації�се-

зонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в

місті�Києві�в�2013�році».

10.�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.�та��олів�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про встановлення меморіальних
інформаційних дощок у місті Києві

Розпорядження № 587 від 12 травня 2014 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%

міністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол №1 засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 29 від 2014
року, а також звернення Бюро аташе з питань оборони Чеської Республіки при Посольстві Чеської Республі%
ки в Україні, Міністерства закордонних справ України, Національної академії наук України, Інституту по%
літичних та етнонаціональних досліджень їм. І. Ф. Кураса НАН України, Національної спілки кінематографіс%
тів України, Національного авіаційного університету України, Президентського фонду Леоніда Кучми «Укра%
їна» та  Правління ОСББ «Шовковична 36» та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальні�та�інформаційні

дош�и�
�місті�Києві,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із

ви�отовленням�та�встановленням�меморіаль-

них�дощо�,�б
д
ть�профінансовані�за��ошти

ініціаторів�встановлення.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а�апарат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

ністрації)�Долінсь�
�О.�М.

Голова В. Бондаренко

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


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

12.05.2014�№ 587

Перелік меморіальних та інформаційних дощок, що встановлюються
у місті Києві

№
п/п

Назва Місце
встановлення

Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1. меморіальна дошка на честь Чесько�
словацьких легіонерів

на будинку за
адресою: вулиця
Володимирська, 19

звернення Бюро
аташе з питань
оборони Чеської
Республіки при
Посольстві Чеської
Республіки в Україні

за позабюджетні
кошти

2. меморіальна дошка на честь Геннадія
Йосиповича Удовенка, колишнього
Міністра закордонних справ України

на будинку за
адресою: вулиця
Десятинна, 10

звернення
Міністерства
закордонних справ
України

за позабюджетні
кошти

3. меморіальна дошка на честь
Толубінського Всеволода Івановича,
академіка Національної академії наук
України

на будинку за
адресою: вулиця
Володимирська, 51�
53

звернення
Національної
академії наук
України

за позабюджетні
кошти

4. меморіальна дошка на честь Левенця
Юрія Анатолійовича,  відомого
українського історика і політолога,
академіка Національної академії наук
України, колишнього директора
Інституту політичних та
етнонаціональних досліджень Імені
І.Ф.Кураса

на будівлі інституту
політичних та
етнонаціональних
дослІджень імені
І.Ф.Кураса
Національної
академії наук
України за адресою:
вулиця Кутузова, 8 

звернення Інституту
політичних та
етнонаціональних
досліджень Імені
І.Ф.Кураса
Національної
академії наук
України

за позабюджетні
кошти

5. меморіальна дошка на чесгь Соболєва
Фелікса  Михайловича, видатного
кінорежисера, лауреата  Державної
премії СРСР,  заслуженого діяча
мистецтв

на будинку за
адресою: вулиця
Івана Франка, 17

звернення
Національної спілки
кінематографістів
України 

за позабюджетні
кошти

6. меморіальна дошка на честь Голего
Миколи Лукіча, члена�кореспондента
Національної  академії наук України,
заслуженого діяча науки і  техніки,
колишнього ректора Київського
інституту інженерів цивільної авіації

на головному корпусі
Національного
авіаційного
університету України
за адресою: проспект
Космонавта
Комарова,1

звернення
Національного
авіаційного
університету  України 

за позабюджетні
кошти 

7. інформаційна дошка на честь 100�
річчя введення будівлі за адресою:
вулиця Пилипа Орлика, 1/15

на будівлі за
адресою: вулиця
Пилипа Орлика, 1/15

звернення
Президентського
фонду Леоніда
Кучми "Україна"

на позабюджетні
кошти 

8. меморіальна дошка на честь
Гриднєва Віталія Никифоровича та
Тимофєєва Бориса Борисовича,
відомих діячів науки і техніки,
академіків Академії наук УРСР

на будинку за
адресою:  вулиця
Шовковична, 36/7

звернення Правління
ОСББ "Шовковична
36"

на позабюджетні
кошти

Заступник голови % керівник апарату О. Долінська

Про безоплатне прийняття квартир 
від Київського національного торговельно%економічного 

університету та передачу 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 565 від 8 травня 2014 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327

Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят%
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер%
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Київського національного торго%
вельно%економічного університету від 18 грудня 2013 року № 3341/28 та наказ Київського національного тор%
говельно%економічного університету від 02 грудня 2013 року № 3350 «Про безоплатну передачу квартир у
місті Києві до комунальної власності територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцево%
го самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом
нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати�до�сфери�
правління�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�вартири�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження.

2.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�в�
становле-

ном
�поряд�
�приймання-передач
�майна,�за-

значено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та

надати�Департамент
��ом
нальної�власності

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

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

ції)��опію�а�та�приймання-передачі.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В: Бондаренко

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


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

08.05.2014�№�565

Квартири, 
що безоплатно приймаються від Київського національного 

торговельно%економічного університету до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квар�
тири

Кіль�
кість
кімнат

Загальна
площа,
(кв.м )

Житлова
площа,  кв. м 

Дата
документа,
що посвідчує
право
власності

Дата та
реєстраційний номер
(запис) про право
власності (дата,
номер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 вул. Братиславська, 9�А 106 3 89,10 46,50 24.05.2004 26.05.2004 № 43998

2 вул. Братиславська, 11�а 112 3 89,10 46,50 24.05.2004 26.05.2004 № 43998

3 вул. Братиславська, 9�А 136 3 88,90 46,40 24.05.2004 26.05.2004 № 43998

4 вул. Лісківська, 22 44 3 92,20 46,80 21.02.2003 25.02.2003 № 43479

5 просп. Маяковського, 91�В .41 3 92,00 46,60 08.07.2005 14.07.2005 №44356

6 просп. Маяковського, 91�В 189 3 91,90 46,50 08.07.2005 14.07.2005 №44356

7 вул. Милославська, 31�Б 78 2 70,20 36,00 04.07. 2000 10.07. 2000 №41676

8 вул. Мілютенка, 17�В 203 3 86,90 46,00 29. 01.2003 31.01.2003 №43425

9 вул. Оноре де Бальзака, 55�В 55 3 92,70 47,00 10.03.2005 16.03 2005 №44197

10 вул. Оноре де Бальзака, 55�В 59 2 66,80 33,10 10.03.2005 16.03.2005 №44197

Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська
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Про зміни у складі комісії з припинення Печерської районної у
місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 592 від 14 травня 2014 року
Внести зміни до складу комісії з припинення Печерської районної у місті Києві державної адміністрації,

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 «Про організаційно%правові заходи, пов’язані з виконанням рі%
шення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації управління районами в міс%
ті Києві» (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) від 09 лютого 2011 року № 175), виклавши його в редакції, що додається.

Голова В. Бондаренко

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


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

30�вересня�2010�р.�№�787
(
�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

від�14.05.2014�№�592�)

Склад 
комісії з припинення Печерської районної 

у місті Києві державної адміністрації

Кривошея�Геннадій�Гри�орович — �олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації,��олова��омісії,�інд.��од

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

Києві�державної�адміністрації,�заст
пни���олови��омісії,

інд.��од

Паш�евич�Тетяна�Іванівна — начальни��відділ
�ор�анізації�діловодства�Печерсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�се�ретар

�омісії,�інд.��од

Єрма��Володимир�Ві�торович — �ерівни��апарат
�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної адміністрації,�інд.��од

Про�опен�о�О�сана�Ві�торівна — начальни��
правління�житлово-�ом
нально�о��осподар-

ства�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�інд.��од

Ваховсь�а�Ірина�Борисівна —�начальни��відділ
�з�питань�майна��ом
нальної�власно-

сті�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації,�інд.��од

Кеба�Ніна�Василівна — �оловний�спеціаліст�відділ
��онтролю�е�спл
атації�жит-

лово�о��осподарства�Департамент
�житлово-�ом
наль-

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

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інд.��од

Ковален�о�Анатолій�Андрійович — деп
тат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�інд.��од

К
черен�о�Ірина�Оле�сандрівна — начальни��відділ
�б
х�алтерсь�о�о�облі�
�та�звітності

Департамент
�освіти�і�на
�и,�молоді�та�спорт
�ви�онавчо-

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

ної�адміністрації),�інд.��од

Марчен�о�Катерина�Ми�олаївна — інд.��од

Нова��Інна�Віліївна — деп
тат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�інд.��од

П
�ач�Тамара�Василівна — позаштатний�радни���олови�Печерсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації,�інд.��од

Чернищ
��Юлія�Ми�олаївна — начальни��відділ
�б
х�алтерсь�о�о�облі�
�та�звітності —

�оловний�б
х�алтер�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�інд.��од

Шестернен�ова�Олена�Сер�іївна —завід
вач�се�тор
�правово�о�забезпечення�Департамен-

т
�охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інд.��од

Щепетова�Ірина�Геннадіївна —�начальни��юридично�о�відділ
�Печерсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації,�інд.��од

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про влаштування будівельної сітки 
з художнім зображенням соціального спрямування на фасадах

будівлі Федерації професійних спілок України 
на Майдані Незалежності, 2 та вул. Хрещатик, 18/2 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 601 від 16 травня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудів%
ної діяльності», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благо%
устрою міста Києва», рішення Київської міської ради від 31 жовтня 2006 року № 121%1/178 «Про заходи, спря%
мовані на благоустрій вулиці Хрещатик та центральної частини міста Києва», враховуючи протокол Постій%
ної комісії з питань техногенно%екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2014 року № 4 та лист підпри%
ємства «Господарське управління Федерації профспілок України» від 24 квітня 2014 року № 01%25%108, з ме%
тою проведення робіт з демонтажу аварійних елементів з будівлі Федерації професійних спілок України, в
межах органу місцевого самоврядування:

1.�По�одитися�з�пропозицією�підприємства

«Господарсь�е�
правління�Федерації�профспі-

ло��У�раїни»�щодо�влашт
вання�б
дівельної

сіт�и�з�х
дожнім�зображенням�соціально�о

спрям
вання�на�фасадах�б
дівлі�Федерації

професійних�спіло��У�раїни�за�рах
но��влас-

них��оштів.

2.�Підприємств
�«Господарсь�е�
правління

Федерації�профспіло��У�раїни»�до�01�липня

2014�ро�
�здійснити�влашт
вання�б
дівельної

сіт�и�з�х
дожнім�зображенням�соціально�о

спрям
вання�на�фасадах�б
дівлі�Федерації

професійних�спіло��У�раїни�на�Майдані�Неза-

лежності,�2�та�в
л.�Хрещати�,�18/2�
�Шевчен-

�івсь�ом
�районі�стро�ом�на�3�(три)�місяці.

3.�Підприємств
�«Господарсь�е�
правління

Федерації�профспіло��У�раїни»�на�ви�онання

заходів,�передбачених�
�п
н�ті�2�цьо�о�розпо-

рядження:

3.1.�Розпочати�монтаж��онстр
�цій�для�влаш-

т
вання�б
дівельної�сіт�и�з�х
дожнім�зобра-

женням�соціально�о�спрям
вання�на�фасадах

Про капітальний ремонт об’єктів вулично%дорожньої мережі
міста Києва

Розпорядження № 600 від 16 травня 2014 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо%

більні дороги», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою по%
кращення транспортного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ви�онати�роботи�з��апітально�о�ремонт


об’є�тів�в
лично-дорожньої�мережі�міста�Києва

з�ідно�з�перелі�ом,�що�додається.

2.�Визначити��ом
нальн
��орпорацію�«Ки-

ївавтодор»�замовни�ом�ви�онання�робіт,�за-

значених�в�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Ком
нальній��орпорації�«Київавтодор»�


встановленом
�поряд�
:

3.1.�Визначити��енеральн
�підрядн
�ор�ані-

зацію�на�ви�онання�робіт,�зазначених�в�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�на��он�
рсних�тор-

�ах.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�прое�тно-�ошторисної�до�
ментації.

3.3.�Під�час�
�ладання�до�овор
�підряд
�на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт
�обо-

в’яз�ово�передбачити�
мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл
атації�об’є-

�та.

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

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

них�робіт.

3.5.�Роботи�ви�онати�з�ідно�з�Правилами

бла�о
строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р
дня�2008

ро�
�№ 1051/1051.

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

У�раїни�в�м.�Києві�схем
�ор�анізації�дорожньо-

�о�р
х
�на�період�ви�онання�робіт,�зазначених

в�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Департамент
�транспортної�інфрастр
�-

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

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

я���оловном
�розпорядни�
��оштів�здійснити

фінанс
вання�робіт�в�межах�бюджетних�при-

значень,�затверджених�в�бюджеті�м.�Києва�на

�апітальний�ремонт�об’є�тів�в
лично-дорожньої

мережі�на�2014�рі��та�наст
пні�ро�и.

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

рядження�по�ласти�на�заст
пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кос-

тю�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

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


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

16.05.2014�р.�№�600

Перелік
об'єктів вулично%дорожньої мережі міста Києва, які потребують виконання

робіт з капітального ремонту 

№
п/п

Найменування вулиці та межі Довжина,
км

Голосіївський район 
1 вул. Амурська від вул.  Онуфрія Трутенка до вул. Сумської 0,6

2 Дорога на Феофанію від вул. Академіка Заболотного до лікарні 1,4

Дарницький район 

3 вул. Леніна від вул. Світлої до вул. Горького 1,2

4 вул. Бориспільська від буд. № 18 до буд. № 30�А (поліклініка) 2,7

Деснянський район

5 вул. Оноре де Бальзака від вул.Т. Драйзера до вул. Милославської (непарна сторона) 2,8 

6 вул. Віскозна від пров. Червоногвардійського до буд. № 32 1,1

7 пров.    Червоногвардійський    від    вул. Червоногвардійської    до вул. Віскозної 0,4

Дніпровський район

8 вул. Празька від Ленінградської площі до вул. Сиваської 1,7

Оболонський район

9 пров. Куренівський від вул. Семена Скляренка до буд. № 15 0,4 

10 Під'їзд від вул. Лісної до шпиталю "Лісова поляна" 0,9

Подільський район

11 вул. Межигірська від вул. Григорія Сковороди до вул. Набережно�Лугової 2,1

Святошинський район

12 пров. Малинський від вул. Робітничої до пров. Приладного 0,2

13 вул. Академіка Кржижановського від просп. Академіка Вернадського до вул. Василя
Степанченка

0,6

Солом'янський район

14 вул. Народна від просп. Червонозоряного  до вул. Солом'янської 0,8

Шевченківський район

15 пл. Перемоги 0,3

16 вул. Хрещатик від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького (ремонт тротуарів) 0,4

б
дівлі�з�дати�видання�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�монтаж��онстр
�цій�для

влашт
вання�б
дівельної�сіт�и�з�х
дожнім�зоб-

раженням�соціально�о�спрям
вання�на�фаса-

дах�б
дівлі�до�01�липня�2014�ро�
.

3.3.�Забезпечити�дотримання�
мов�техні�и

безпе�и�та�підсвітлення�під�час�влашт
вання

б
дівельної�сіт�и�з�х
дожнім�зображенням�со-

ціально�о�спрям
вання�на�фасадах�б
дівлі.

3.4.�У�разі�розміщення/зміни�х
дожньо�о

зображення�соціально�о�спрям
вання�попе-

редньо�по�одж
вати�йо�о�з�Департаментом

с
спільних��ом
ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

ної�адміністрації).

4.�Роботи�з�влашт
вання�б
дівельної�сіт�и,

зазначені�
�п
н�ті�2�цьо�о�розпорядження,�ви-

�он
вати�відповідно�до�Правил�бла�о
строю

міста�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�25��р
дня�2008�ро�


№ 1051/1051.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Заступник голови — керівник апарату   О. Долінська
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Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 583 від 12 травня 2014 року

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

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

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

�ом�до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�36�до-

зволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів�— до�настання�та�их�змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою,

Голова 
В. Бондаренко

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

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

12.05.2014����№�583

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

22. 39481�13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,84 Печерський район,

вул.Щорса, 44

23. 39479�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 2,17 Печерський район,

вул.Щорса, 44

24. 39668�14 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 18 Дніпровський район,

бульв.Перова, 6

25. 39671�14 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 18

Подільський район,
вул.Електриків , 100 м до
буд. 16 (в бік вул.
Набережно�Рибальська)

26. 39550�13
ТОВ "ДИТЯЧИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
"ДОБРОБУТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 10,08 Голосіївський район,

вул.Ломоносова, 52/3

27. 40213�14 ТОВ "ІНТЕХСТАНДАРТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 2,4 Оболонський район,

пров.Балтійський, 20

28. 40137�14 ТОВ "ІТ�УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 3 Оболонський район,

пров.Балтійський, 20

29. 40377�14 ТОВ "ІТ�УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 6,4 Оболонський район,

пров.Балтійський, 20

30. 40499�14 ТОВ "КОНСТАНТА ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 35,3472

Дарницький район,
просп.Миколи Бажана,
1�Е

31. 39365�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 2,16

Святошинський район,
Кільцева дорога, 22 (на
розподілювачі)

32. 39763�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 2,16

Дарницький район,
пррсп.Петра Григоренка,
(100 м до перехрестя з
вул. Тепловозною (на
розподілювачі)

33. 39894�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 2,16 Святошинський район,

просп.Перемоги, 144

34. 40451�14 ТбВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 2,16 Солом'янський район,

вул.Кудряшова, 9

35. 40141�14 ТОВ "СЕРВІС НА
САКСАГАНСЬКОГО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 3,9429 Голосіївський район,

вул.Саксаганського, 70�А

36. 39640�14 ТОВ "ТРЕВЕЛ 7" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 1,704 Печерський район,

вул.Хрещатик, 15/4

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами Тин рекламного засобу Площа,

кв.м  
Місце розташування
рекламного засобу

1. 40080�14 ТОВ "АПТЕКА МІРРА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 1,664

Дарницький район,
Дніпровська набережна,
26�Г

2. 40081�14 ТОВ "АПТЕКА МІРРА" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,98

Дарницький район,
Дніпровська набережна,
26�Г

3. 39044�13 ДП "Ардал"
Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

15,2
Дарницький район,
просп.Миколи Бажана, 
1�А

4. 39178�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 7,4 Дарницький район,

вул.Княжий Затон, 4

5. 40094�14
ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,56

Подільський район,
просп.Свободи, 26 ,
літера В

6. 40115�14
ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,56

Оболонський район,
Оболонський проспект,
22�В

7. 40188�14 ПАТ "ЮНЕКС БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 1,8 Дніпровський район,

бульв.Праці, 7

8. 40063�14 ПАТ Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 9,75 Святошинський район,

бульв.Кольцова, 14�А

9. 40153�14 ПАТ "БАНК "ЮНІСОН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 7,245 Шевченківський район,

вул.Дегтярівська, 33В

10. 40385�14 ПАТ "БАНК
"МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 1,33 Печерський район,

бульв.Лесі Українки, 3

11. 40386�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 1,33 Шевченківський район,

вул.Старовокзальна, 13

12. 40310�14 ПАТ "Укртелеком"/
Київська міська філія

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,77 Шевченківський район,

вул. Ісаакяна, 3

13. 40134�14 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 24,122 Дніпровський район,

вул.Окіпної Раїси, 4А

14. 40334�14 ПАТ "ФІДОБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 0,638 Шевченківський район,

вул.Воровського, 32

15. 40086�14 ТОВ "ГРАНД АФІШ
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 2,745 Дніпровський район,

пров.Карельський, 8

16. 39007�13 ТОВ "БОНОБО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 1 Печерський район,

пров.Музейний, 4

17. 40169�14 ТОВ "Кофе Хауз. Україна" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 0,98

Голосіївський район,
вул.Саксаганського / вул.
Володимирська, 53/80

18. 39834�14 ТОВ "Логос�реклама" Щит, що стоїть окремо
(скролінг) 7,92

Печерський район,
бульв.Дружби Народів, 7
(біля нічного клубу
"Бразилія")

19. 38901�13 ТОВ "МЛ "ДІЛА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 2 Святошинський район,

просп.Курбаса Леся, 16�а

20. 39919�14 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА"
Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

10,02
Солом'янський район,
просп.Червонозоряний,
4�Д

21. 39918�14 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА"
Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

12,425
Солом'янський район,
просп.Червонозоряний,
4�Д

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 618 від 21 травня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

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

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

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

�іль�ості�6�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

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

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

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

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

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова 
В. Бондаренко

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

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

21.05.2014����№�618

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджува
ч реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 21767�08�П�1 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

32 Шевченківський район, пл. Перемоги,
2

2. 14382�07�П�1 ТОВ "Прайм �
груп"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, пл. Слави (біля
будинку № 13)

3. 21251�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 34

4. 20839�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 22

5. 21750�08�П�1 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

64 Солом'янський район, вул.
Кіровоградська, 114 (розподілювач)

6. 21566�08 ТОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул. Народного
Ополчення, 2 (напроти)
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Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 619 від 21 травня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

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

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

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

�іль�ості�18�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

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

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

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

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

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова 
В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.05.2014�№�619

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 22978�08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 18 Шевченківський район,

просп.Перемоги, 90/1

2. 25502�09 СПД Порхун Тетяна
Михайлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,05 Оболонський район, просп.Героїв
Сталінграда, 10А

3. 17676�07�П�2 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 18 Солом'янський район, 

вул. Кіровоградська,   25

4. 20809�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт) 64

Оболонський район,
просп.Московський/
вул.Богатирська (між естакадами)

5. 20976�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 4,32

Печерський район, Паркова дорога
(у бік Петрівської алеї напроти ел.
оп. №19)

6. 21100�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 36

Дніпровський район,
просп.Возз'єднання (між опорами 76
та 78 в напрямку мосту Патона)

7. 21677�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон) 18

Дніпровський район,
просп.Возз'єднання (виїзд на вул.
Ентузіастів)

8. 21334�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(скролінг) 7,41

Печерський район,
вул.Московська(на розі 
вул. Цитадельної)

9. 21301�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, Кловський узвіз,
9/2 (на розі вул. Мечникова)

10. 22573�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, просп.Миколи
Бажана (розв'язка Південного мосту,
праворуч в напрямку Харківської
площі)

11. 21810�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район,
просп.Визволителів /вул.
Будівельників

12. 21530�08 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.Михайла
Грушевського (на розі вул.
Московської)

13. 21421�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул.Суворова 
(у бік площі Слави)

14. 21523�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Шевченківський район, Львівська
площа, 14 (навпроти)

15. 21719�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова дорога
(виїзд з алеї Героїв Крут)

16. 21575�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, Московський
проспект (виїзд з вул.
Новокостянтинівської в бік станції
метро "Петрівка")

17. 21337�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул.Цитадельна,
41 /8

18. 21687�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
вул.Автозаводська /вул. Дубровицька

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про підготовку навчальних закладів міста Києва до початку
2014'2015 навчального року

Розпорядження № 621 від 21 травня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою своєчасної підго'

товки навчальних закладів міста Києва до початку 2014'2015 навчального року:

1.�Затвердити�заходи�щодо�під�отов�и�на-

вчальних�за�ладів�м.�Києва�до�почат���2014-2015

навчально�о�ро��,�що�додаються.

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

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

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

ції)�та�районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�ви�онання�заходів�що-

до�під�отов�и�навчальних�за�ладів�м.�Києва�до

почат���2014-2015�навчально�о�ро���в�межах

аси�н�вань,�передбачених���бюджеті�міста�Ки-

єва�на�2014�рі�.

3.�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)�
21.05.2014�№�621

Заходи
щодо підготовки навчальних закладів м. Києва

до 2014'2015 навчального року

І.�Розвито��інфрастр��т�ри�освіти�та�зміцнення�матеріально-технічної�бази�навчальних�за-

�ладів

1.1.�Під�от�вати�навчальні�за�лади�м.�Києва�до�ново�о�2014-2015�навчально�о�ро��.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,��ерівни�и�навчаль-

них�за�ладів�м.�Києва�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

1.2.�Провести��апітальні�ремонти�із�заміною�обладнання���професійно-технічних�навчальних

за�ладах�м.�Києва,�я�і�фінанс�ються�з�бюджет�.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

1.3.�Привести���належний�технічний�стан�приміщення�еле�трощитових,�теплових�п�н�тів�на-

вчальних�за�ладів�м.�Києва�відповідно�до�державних�б�дівельних�та�санітарних�норм,�правил

пожежної�безпе�и,�технічної�е�спл�атації�еле�трообладнання.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

1.4.�Провести�місь�ий�рейд-перевір����отовності�навчальних�за�ладів�м.�Києва�до�почат��

ново�о�2014-2015�навчально�о�ро��.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�Департамент�місь-

�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища,�Го-

ловне��правління�державної�санітарно-епідеміоло�ічної�сл�жби

міста�Києва,�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�

Термін:�з�04�по�22�серпня�2014�ро��

1.5.�Під�от�вати�навчальні�за�лади�м.�Києва�до�роботи�в�осінньо-зимовий�період,�отримати

а�ти��отовності�до�опалювально�о�сезон�.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,��ерівни�и�навчаль-

них�за�ладів�м.�Києва�

Термін:�до�15�вересня�2014�ро��

1.6.�Придбати��омп’ютерн��техні���для�навчальних�за�ладів�та��станов�освіти�м.�Києва�від-

повідно�до�вимо��ДСанПіН�5.5.6.009-98.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Термін:�протя�ом�ро��

1.7.�Забезпечити�своєчасн��достав���до�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�м.�Києва�під-

р�чни�ів�та�навчальних�посібни�ів,�отриманих�від�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни,�та�під-

р�чни�ів�серії�«Київсь�ий�підр�чни�».

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

II.�Ор�анізаційні�заходи�та�забезпечення�навчально-виховно�о�процес�

2.1.�Провести�серпневі��онференції,�наради,�семінари�педа�о�ічних�працівни�ів�навчальних

за�ладів�м.�Києва.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації,�Київсь�ий��ніверситет�імені�Бори-

са�Грінчен�а�

Термін:�серпень�2014�ро��

2.2.�Забезпечити�навчальні�за�лади�м.�Києва��ерівними�та�педа�о�ічними��адрами.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

2.3.�У�омпле�т�вати�с�лад�районних�психоло�о-меди�о-педа�о�ічних��онс�льтацій�спеціаліс-

тами�відповідно�до�Положення�про�центральн��та�респ�блі�ансь���(Автономна�Респ�блі�а�Крим),

обласні,�Київсь���та�Севастопольсь���місь�і,�районні�(місь�і)�психоло�о-меди�о-педа�о�ічні��он-

с�льтації.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

2.4.�Провести�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�працевлашт�вання�вип�с�ни�ів,�я�і���2014

році�за�інчили�вищі�педа�о�ічні�навчальні�за�лади.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

2.5.�Забезпечити�проведення�медичних�о�лядів��чнів�за�альноосвітніх,�професійно-технічних

навчальних�за�ладів�та�працівни�ів�навчальних�за�ладів�м.�Києва

Ви�онавці:�Департамент�охорони�здоров’я�

Термін:�протя�ом�ро��

2.6.�Провести�методичні�семінари�для�молодих�вчителів�«Шлях�до�майстерності».

Ви�онавці:�Київсь�ий��ніверситет�імені�Бориса�Грінчен�а,�Київсь�ий�місь�ий

б�дино���чителя,�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Термін:�до�01�жовтня�2014�ро��

2.7.�Провести��омпле�т�вання�штатів�і�мережі�навчальних�за�ладів�міста�Києва�(�р�п/�ласів,

�онтин�ентів�дітей,��чнів)�на�2014-2015�навчальний�рі�,�забезпечивши�ефе�тивне�та�раціональ-

не�ви�ористання�бюджетних��оштів.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт�,��ерівни�и�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів�м.�Києва�

Термін:�до�01�вересня�2014�ро��

2.8.�Ор�аніз�вати��рочисте�проведення�Дня�знань�та�свята�Першо�о�дзвони�а���навчальних

за�ладах�м.�Києва.

Ви�онавці:�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�Департамент�осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Термін:�01�вересня�2014�ро��

2.9.�Забезпечити�робот��Ш�оли��адрово�о�резерв���ерівни�ів�навчальних�за�ладів�та�Ш�о-

ли�молодих��ерівни�ів�навчальних�за�ладів�м.�Києва.

Ви�онавці:�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Термін:�протя�ом�ро��

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська
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Унести до розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 26 березня 2008 ро № 416 «Про б дівниц-
тво в’їзд з в л. Шліхтера на проспе т Возз’єднання
с ладі прое т «Ре онстр ція проспе т Возз’єднання
від мост ім. Патона до Ленін радсь ої площі» та і змі-
ни:
1. За олово ви ласти в та ій реда ції: «Про б дівниц-

тво в’їзд з в л. Шліхтера на проспе т Возз’єднання».
2. У п н тах 1 та 4 слова « с ладі прое т «Ре он-

стр ція проспе т Возз’єднання від мост ім. Патона
до Ленін радсь ої площі» ви лючити.
3. П н т 2 ви лючити.
У зв’яз з цим п н ти 3-6 вважати відповідно п н -

тами 2-5.
4. П н т 2 доповнити підп н том 2.3 та о о зміст :
«2.3. Визначити енеральн прое тн та підрядн ор-

анізації відповідно до за онодавства У раїни.».
Голова 

В. Бондаренко

витя
ПОСТАНОВА

23 травня 2014 ро № 715
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 виборчих комісій з виборів

Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих ко#
місій та звернення окружних виборчих комісій про дострокове 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 окружних виборчих комісій про складення ними своїх повноважень, відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 части#
ни другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 1, 2, 8 части#
ни 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 Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омісій з виборів Президента У раїни на позачер ових виборах Пре-
зидента У раїни 25 травня 2014 ро , творених відповідно до постанови Центральної виборчої омісії від 14 віт-
ня 2014 ро № 268 «Про творення о р жних виборчих омісій з виборів Президента У раїни на позачер ових ви-
борах Президента У раїни 25 травня 2014 ро », з ідно з додат ами 1 — 22.
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 ованим засобам масо-

вої 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 22
до постанови Центральної виборчої омісії

від 23 травня 2014 ро №715

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових

виборах 25 травня 2014 року 
місто Київ 

О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 219

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Бр ць а Ві торія Гри орівна, 1962 ро народження - заст пни олови омісії, 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 омісії та призначити заст пни ом олови цієї омісії:
Коваль Марія Сер іївна, 1986 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 № 222

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
К прієць Олена Ві торівна, 1981 ро народження - від андидата на пост Президента У раїни Саранова В.Г. (

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 омісії:
Шимансь а Анна Валеріївна, 1981 ро народження - від андидата на пост Президента У раїни Саранова В.Г.

О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни
територіально о виборчо о о р № 223

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Лазорен о Оле сій Оле сійович, 1973 ро народження - олова омісії, від андидата на пост Президента

У раїни Бой а Ю.А. ( 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 омісії та призначити оловою цієї омісії:
Іщен о Ірина Іванівна, 1962 ро народження - від андидата на пост Президента У раїни Бой а Ю.А.

Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

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

адміністрації) від 26 березня 2008 року № 416 «Про будівництво в’їзду з вул.
Шліхтера на проспект Возз’єднання у складі проекту «Реконструкція проспекту

Возз’єднання від мосту ім. Патона 
до Ленінградської площі»

Розпорядження № 622 від 21 травня 2014 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 31

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної ді#
яльності», у зв’язку з необхідністю будівництва в’їзду з вул. Шліхтера на проспект Возз’єднання, в межах функцій органу місцево#
го самоврядування:

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 

â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³).
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) "Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" ïîâ³äîìëÿº, ùî 3 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç
çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßðîñëàâñüê³é,
3/1 ë³ò (À) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà. Êàäàñòðîâèé íîìåð
¹ 85:321:024ê.

Ïðîñèìî âëàñíèê³â òà çåìëåêîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç'ÿâèòèñÿ äëÿ
ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíîãî Àêòà çà àäðåñîþ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ä³ëÿíêè.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò: âóë. ßðîñëàâñüêà, 3/1 ë³ò (À) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà, Êàäàñòðîâèé íîìåð ¹ 85:321:024ê.

×àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò: 10.00.
Âëàñíèêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷³ ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç çàóâàæåííÿìè òà ïîáàæàííÿìè

ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(ÊÌÄÀ) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 11-à.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 09.04.2014 ¹ 19/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 09-02/02.14 ïðî ïîðóøåííÿ
ÒÎÂ "²íòåð Ô³íàíñ Óêðà¿íà" (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 33634357), ÿêå ïåðåäáà÷åíå
ï. 13 ñò. 50 ÇÓ"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
íà âèìîãó ãîëîâè â³ää³ëåííÿ, ó âñòàíîâëåí³ ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîêè. Çã³äíî ç
ð³øåííÿì íà ÒÎÂ "²íòåð Ô³íàíñ Óêðà¿íà" íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 2000 ãðí.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 25.03.14 ¹ 8/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 112-03/08.13 ïðî ïîðóøåííÿ
ÒÎÂ "Àâòîäåëü ïëþñ" (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 33152073) , ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13
ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà
âèìîãó ãîëîâè â³ää³ëåííÿ, ó âñòàíîâëåí³ ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîêè. Çã³äíî ç
ð³øåííÿì íà ÒÎÂ "Àâòîäåëü ïëþñ" íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 48 000 ãðí.

09 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó îá 11.30 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Åñïëàíàäí³é, 20-À ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(ÒÏ-563).

ÏÀÒ "²íæèí³ð³íãîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî "ÂÍ²Ï²ÒÐÀÍÑÃÀÇ" º ñóì³æíèì
çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Òåë. 207-61-72.

09 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î 10.30 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ïðîâ. Àñêîëüäîâîìó, 11-À ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(ÒÏ-2429).

ÂÀÒ "ÀÐ²ÀË" º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Òåë. 207-61-72.

09 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 11-Á ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(ÒÏ-4759).

ÂÀÒ "ÀÐ²ÀË" º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Òåë. 207-61-72.

Ïîâ³äîìëÿºìî êîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178018 çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 40 Áóäíÿê ². À. òà êîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ¹ 75178004 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 115-à
ÄÏ "Æèòëîáóä³íâåñò" ïðî òå, ùî áóäå â³äáóâàòèñÿ âñòàíîâëåííÿ çîâí³ø-
í³õ ìåæ 2 ÷åðâíÿ 2014 ð. î 10.00.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà âóë. Ïîëÿðí³é,
20 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂ "ÅÏ²ÖÅÍÒÐ Ê", ðåçóëüòàòè
êîíêóðñó çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â³ä 21.05.2014 ¹ 630.

ÔÎÏ Ñèíãà¿âñüêà Î.Ì. 31.05.2014 ð. îá 11.00 áóäå ïðîâîäèòè âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê (êàäàñòðîâ³ íîìåðè 8000000000:79:241:0381 òà 8000000000:79:241:0379) ïî
ïðîâ. Ïîëîöüêîìó, 11-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â: Ëåëåêó Íàçàðà Àíäð³éîâè÷à òà Êðàâ÷åíêî Ëàðèñó
ªâãåí³âíó ç'ÿâèòèñü äëÿ ïîãîäæåííÿ àêò³â âñòàíîâëåííÿ òà óçãîäæåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ. Ó ðàç³
íåÿâêè àêòè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà,ÿêèé ïîñò³éíî ïðàöþº àáî ïðîæèâàº ó çîíàõ ãàðàíòîâàíîãî
äîáðîâ³ëüíîãî â³äñåëåííÿ ó 1986—92 ðð., êàòåãîð³ÿ 3, ñåð³ÿ Á, ¹ 404977 íà ³ì’ÿ
Äìèòðåíêî Ñâ³òëàíè Ôåäîð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Відповіді на сканворд 



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ ïðîìåí³þòü÷àð³âí³ñ-
òþ,ùî º äîïîì³æíèì âàæå-
ëåì âïëèâó.Íàâåä³òü ëàä ó

ãîñïîäàðñòâ³,ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ,ñ³-
ìåéíèõ âçàºìèíàõ.Ëþáîâí³ ïî÷óòòÿ
ÿê ãîëîâíó ö³íí³ñòü òàêîæ ñë³ä ñïðÿ-
ìóâàòè ó ïîòð³áíå ðóñëî — ïàðòíå-
ðè â³ä âàñ ó çàõâàò³.

ÒÅËÜÖ², äåíü ïðîäóêòèâ-
íèé äëÿ ãàðìîí³éíîãî ïðî-
ÿâó ³ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñó-

âàííÿ ïðèðîäíèõ çä³áíîñòåé.Ìîæå-
òå ñì³ëèâî äåìîíñòðóâàòè íà ïóáë³-
ö³ õóäîæí³,ãîñïîäàðñüê³,àäì³í³ñòðà-
òèâí³ òàëàíòè, ñìàê ³ ñòèëü.

ÁËÈÇÍßÒÀ,äîâêîëà âàñ ïî-
òóæíå åíåðãîïîëå,ñèëè á’þòü
÷åðåç â³íöÿ,îäíàê íèí³ ñë³ä

ä³ÿòè çà ïðàâèëîì: òèõ³øå ¿äåø —
äàë³ áóäåø. Íå ðâ³òüñÿ íà ïåðåäîâó
é íå ñóðì³òü äîâêîëà ïðî ñâî¿ ïëàíè,
íàñàìïåðåä ñ³ìåéí³.

ÐÀÊÈ, ÿêùî ïîñòàâèëè ïå-
ðåä ñîáîþ ìåòó,ïðîÿâëÿé-
òå íå ëèøå òåðï³ííÿ, äèñ-

öèïë³íîâàí³ñòü ³ ïðàöüîâèò³ñòü, à é
âëàäí³ âàæåë³.Ñïèðàéòåñÿ íà òèõ,ç êèì
ïóä ñîë³ ç’¿ëè,äî êîãî â³ä÷óâàºòå ñèì-
ïàò³þ, ³ çàâäÿêè ïëàíîì³ðíîñò³ äî-
ñÿãíåòå áàæàíîãî.

ËÅÂÈ, âñåá³÷íî óêð³ïëþé-
òå äðóæí³ òà ëþáîâí³ çâ’ÿç-
êè, îäíàê íå íàìàãàéòåñÿ

øòó÷íî ïðèñêîðèòè õ³ä ïîä³é. Ï³ä
ð³äíèì äàõîì íåçàòèøíî, òóò êóïà
êàðì³÷íèõ ïðîáëåì, ÿê³ ñë³ä íàïî-
ëåãëèâî ðîçãð³áàòè, êàð’ºðí³ çàäóìè
òåæ ïåðåæèâàþòü êðèçó.

Ä²ÂÈ,òðèìàéòåñÿ äðóç³â,
äðóæ³òü ç íà÷àëüñòâîì,îä-
íàê íå íàäòî çàöèêëþéòå-

ñÿ íà ÷óæèõ äóìêàõ, ïðîïîçèö³ÿõ.
Âëàñí³ ïîãëÿäè, ³äå¿ íàáàãàòî ö³íí³-
ø³ òà ïðàêòè÷í³ø³, ïëþñ âàøà óí³-
êàëüíà àíàë³òè÷í³ñòü—íà íèõ ³ îð³-
ºíòóéòåñÿ, òîä³ ùàñëèâ³ øàíñè íå
îá³éäóòü ñòîðîíîþ!

ÒÅÐÅÇÈ—ïîïóëÿðíà ó ñî-
ö³óì³ ïåðñîíà,äîñêîíàëèé
ôàõ³âåöü, ôàâîðèò ó íà-

÷àëüñòâà, òîæ çäàòí³ ãàðíî çàðîáè-
òè. Âò³ì, ÿêùî íå ïîâåðòàþòü áîð-
ãè, íå çàòàþéòå çë³ñòü, à ïðîñò³òü
áîðæíèê³â, òîä³ é âàì ïðîñòèòüñÿ
Íåáåñàìè, òàì âñå ñïðàâåäëèâî.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íå ëóêàâòå,
ò³ëüêè ä³¿ â ðàìêàõ îô³ö³é-
íîãî äîãîâîðó,÷èííîãî çà-

êîíîäàâñòâà ïðèíåñóòü ïëîäè.ßêùî
óìîâè ñï³âïðàö³ ìàþòü ô³íàíñîâèé
ï³äòåêñò, óòðèìàéòåñÿ â³ä îñòàòî÷-
íèõ ð³øåíü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², âè ïîòð³áí³ âñ³ì!
Ìàºòå çàðåêîìåíäóâàòè
ñåáå âç³ðöåâèì ïàðòíåðîì

òà âèêîíàâöåì âçÿòèõ îáîâ’ÿçê³â.À
¿õ ÷èìàëî: ñ³ìåéí³, ëþáîâí³, ñëóæ-
áîâ³,ô³íàíñîâ³, ïðèÿòåëüñüê³,ôàõî-
â³—ñêð³çü ìàºòå áóòè íà âèñîò³ äîñ-
êîíàëîñò³ ³ äîâåñòè îòî÷åííþ, ùî
âè ñóìë³ííà ðîáî÷à êîíÿêà, ÿêó íå-
ùàäíî åêñïëóàòóþòü, îäíàê ìàþòü
ã³äíî çà òó êàòîðæíó ïðàöþ ïëàòè-
òè!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, í³ùî òàê íå
ïðîëëºòüñÿ áàëüçàìîì íà
âàø³ àìá³ö³¿, ÿê ðåçóëüòà-

òè ïðàêòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â,ùî ïðè-
íåñóòü óñï³øíó ðåàë³çàö³þ ïëàí³â
òà áàæàíü.Îäíàê ãàðàíòîì òèõ áëàã
ìàº âèñòóïèòè âàøà ÷èñòà ñîâ³ñòü,
ïðîôåñ³éíà ïðèíöèïîâ³ñòü, ïîðÿä-
í³ñòü ³ áëàãîðîäñòâî.

ÂÎÄÎË² ,̄ ïîä³¿ ï³ä ð³äíèì
äàõîì âèìàãàþòü ïðàê-
òèöèçìó, ãîñïîäàðñüêîãî

õèñòó òà ïñèõîëîã³÷íèõ çóñèëü äëÿ
â³äíîâëåííÿ äðóæåëþáíî¿ àóðè â
ðîäèí³.ßêùî çàò³ÿëè ðàí³øå ðåìîíò,
ñë³ä éîãî çàâåðøèòè, îáëàäíàòè
çàòèøíå äîìàøíº ãí³çäî.

ÐÈÁÈ, äî îá³äó âèêîíàé-
òå îá³öÿíêè, ðîçïëàò³òü-
ñÿ ç áîðãàìè, öå ðîç÷èñ-

òèòü ïðîñò³ð äëÿ âàæëèâèõ çì³í
ó æèòò³. Ìîæëèâî, âè çàõî÷åòå âçÿ-
òè ó÷àñòü â æèòò³ íåôîðìàëüíî-
ãî ñï³âòîâàðèñòâà, çàéíÿòèñÿ ãëèá-
øèì âèâ÷åííÿì ô³ëîñîô³¿, ðåë³-
ã³¿, âäîñêîíàëèòè äóõîâíèé 
ð³âåíü.

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß, ïðîâå-
äåíå íà çàìîâëåííÿ êîì-
ïàí³¿ Intel, ïîêàçàëî, ùî
áëèçüêî 66 % àêòèâíèõ êî-
ðèñòóâà÷³â êîìï’þòåð³â
ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ äðà-
òóþòüñÿ,ÿêùî êîìï’þòåð
ïî÷èíàº «ãàëüìóâàòè», à
áëèçüêî 23 % îïèòàíèõ
îïèñàëè ñâ³é ñòàí ó öåé
ìîìåíò ÿê «äóæå íåðâî-
âèé».

«Íàì óäàëîñÿ âèÿâèòè,
ùî áëèçüêî 41 % äîðîñëèõ

êîðèñòóâà÷³â çàçíàþòü
ñòðåñó ï³ä ÷àñ î÷³êóâàííÿ
òîãî,ùîá êîìï’þòåð çðî-
áèâ óñ³ ïîòð³áí³ ¿ì ä³¿»,—
â³äçíà÷èëà ðîçðîáëþâà÷
òåõíîëîã³¿ ïðîöåñîð³â êîì-
ïàí³¿ Intel Àíãåññ Êâàí.

Âîíà òàê ñàìî â³äçíà-
÷èëà,ùî òàê çâàíèé «ñèíä-
ðîì ï³ñî÷íîãî ãîäèííè-
êà» — öå çàãàëüíèé òåð-
ì³í äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñòà-
íó â³ä÷àþ é áåçñèëëÿ, ÿêå
êîðèñòóâà÷ êîìï’þòåðà

îòðèìóº, ïåðåáóâàþ÷è â
ñòàí³ ñòðåñó é ñïîñòåð³ãà-
þ÷è çà êóðñîðîì íà åêðà-
í³ ìîí³òîðà, ùî ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ î÷³êóâàí-
íÿ â³äãóêó ïðîãðàì ó ìà-
ëåíüêèé îáåðòîâèé ï³ñî÷-
íèé ãîäèííèê.

«Ó íàéâàæ÷èõ âèïàä-
êàõ î÷³êóâàííÿ òðèâàº â³ä
ãîäèíè äî òðüîõ.Çà ÷àñ òà-
êîãî òðèâàëîãî î÷³êóâàí-
íÿ é ìîæå ðîçâèíóòèñÿ
ñòðåñ, îñîáëèâî ÿêùî ÷àñ
íà âèêîíàííÿ ÿêîãîñü çàâ-
äàííÿ ó ëþäèíè ë³ì³òîâà-
íèé»,— äîäàëà Àãíåññ.

Ñó÷àñí³ ñïîæèâà÷³ îä-
íî÷àñíî çàïóñêàþòü íà
êîìï’þòåðàõ íàáàãàòî á³ëü-
øó ê³ëüê³ñòüäîäàòê³â,í³æ

ê³ëüêà ðîê³â òîìó: ïèøóòü
ó ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ é âå-
äóòü ì³êðîáëîãè,ñëóõàþòü
ìóçèêó, ïåðåãëÿäàþòü â³-
äåîôàéëè,áîðîçíÿòüïðîñ-
òîðè Ìåðåæ³, â³äçíà÷àº
Reuters.

Äîìàøí³ êîìï’þòåðè
øâèäêî çàñòàð³âàþòü³ âæå
íå ìîæóòü ï³äòðèìóâàòè
ð³âåíü øâèäêîñò³ â ðîáî-
ò³, íåîáõ³äíèé ¿õ âëàñíè-
êîâ³.Çâ³äñè ñòðåñ ³ áåçñèë-
ëÿ.

Çã³äíî ç äàíèìè,îòðè-
ìàíèìè â õîä³ äîñë³äæåí-
íÿ,ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé
êîðèñòóâà÷ âèòðà÷àº íà
î÷³êóâàííÿ â³äãóêó áëèçü-
êî 13  õâèëèí íà äåíü,àáî
òðè äí³ íà ð³ê �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 742 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 86 %

ãîðîñêîï

27 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 òðàâíÿ

Çàãàëüìîâàíèé êîìï’þòåð âèêëèêàº «ñèíäðîì
ï³ñî÷íîãî ãîäèííèêà»

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 35592
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

1654 — âèéøîâ Êîðîë³âñüêèé óí³-
âåðñàë Â³éñüêó Çàïîð³çüêîìó ³ç çà-
êëèêîì ïîâåðíóòèñÿ ó ï³ääàíñòâî
Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.
1703 —Ïåòðî I çàñíóâàâ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã.
1918 — Ïàâëî Ñêîðîïàäñüêèé çà-
òâåðäèâ Òèì÷àñîâèé çàêîí ïðî ïî-
ðÿäîê îãîëîøåííÿ çàêîí³â Óêðà¿í-
ñüêî¿ Äåðæàâè.
1920 — ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñíó-

âàííÿ ó Êèºâ³ ã³ìíàñòè÷íîãî òî-
âàðèñòâà «Ñ³÷». Çàíÿòòÿ ã³ìíàñòè-
êîþ ìàëè ïðîâîäèòèñÿ ó òðüîõ
ãðóïàõ: äèòÿ÷³é, ÷îëîâ³÷³é òà æ³íî-
÷³é.
1922 — Ï³âäåííî-Çàõ³äíèé â³éñü-
êîâèé îêðóã ïåðåéìåíîâàíî â Óêðà-
¿íñüêèé â³éñüêîâèé îêðóã. Éîãî
êîìàíäóþ÷èì ïðèçíà÷åíî êîìàí-
äóþ÷îãî Â³éñüêîâèìè ñèëàìè Óêðà-
¿íè ³ Êðèìó Ì. Ôðóíçå.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ
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