
Íîâå äèõàííÿ Êèºâà
� Çì³íè â Óêðà¿í³ ïî÷èíàþòüñÿ ç³ ñòîëèö³

Ó íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ ñòîëèö³ 
çàïðàöþâàëè 
95 äèòÿ÷èõ òàáîð³â
â³äïî÷èíêó

ÓÄåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè,ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó ³íôîðìóþòü,ùî â³ä-

ñüîãîäí³ ðîçïî÷àëè ðîáîòó òàáî-

ðè â³äïî÷èíêó ç äåííèì ïåðåáó-

âàííÿì. Òàê, íàðàç³ ïðàöþþòü 95

ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â,ÿê³ çìîæóòü

ïðèéíÿòè ìàéæå 7òèñÿ÷ þíèõ êè-

ÿí íà 18 ðîáî÷èõ äí³â.

Ïðîòÿãîì â³äïî÷èíêîâî¿ çì³íè

¿õðîáîòóîðãàí³çóþòüòàê,ùîá êîæ-

íà äèòèíà çíàéøëà ñîá³ ñïðàâó äî

äóø³,â³ä÷óâàëà ñåáå çàòèøíî,çáà-

ãàòèëàñÿ äóõîâíî, çàãàðòóâàëàñÿ

ô³çè÷íî. Ó òàáîðàõ çàïëàíîâàíî

ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ åêñêóð-

ñ³é ì³ñòîì: äî Áîòàí³÷íîãî ñàäó,

çîîïàðêó,â³äâ³äóâàííÿ òåàòð³â,ê³-

íîòåàòð³â.Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâå-

äåííÿ ö³êàâîãî òà çì³ñòîâíîãî äî-

çâ³ëëÿ: êîíêóðñ³â, â³êòîðèí, çìà-

ãàíü,ñïîðòèâíèõ ðóõëèâèõ ³ãîð íà

ïðèðîä³, ñâÿò, ³íñöåí³çàö³¿ êàçîê.

Ó ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåíò³

çàóâàæóþòü,ùî áåçêîøòîâí³ ïóò³-

âêè íàäàâàëèñÿ ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì,ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî

ï³êëóâàííÿ,ä³òÿì ³ç ìàëîçàáåçïå-

÷åíèõ ñ³ìåé, ÿê³ îòðèìóþòü äîïî-

ìîãó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äî-

ïîìîãóìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì».

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàí-

íÿ ïðèøê³ëüíèõòàáîð³â ç áþäæå-

òó ì³ñòà ïåðåäáà÷åí³ âèäàòêè íà

çàãàëüíó ñóìó 2676,3 òèñ.ãðí.Âàð-

ò³ñòü ïóò³âêè ñòàíîâèòü 466,56 ãðí,

ïðîòå áàòüêàì íåîáõ³äíî ñïëàòè-

òè ëèøå — 25%,òîáòî 116,64 ãðí.

Ïîâ³äîìëåííÿ 

Çàïëàíîâàíèé íà ñüîãîäí³ —

6.06.2014 ðîêó îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìàäÿí ãîëîâîþ ÊÌÄÀ Âî-

ëîäèìèðîì Áîíäàðåíêîì ïåðåíî-

ñèòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ äî

³íàâãóðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Çà ôàêòîì 
òðàâìóâàííÿ ä³òåé
íà êàðóñåëÿõ 
ðîçïî÷àòî 
ðîçñë³äóâàííÿ

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Äåñíÿí-

ñüêîãî ðàéîíóñòîëè÷íèìè ïðàö³â-

íèêàìè ì³ë³ö³¿ ðîçïî÷àòî êðèì³-

íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì

òðàâìóâàííÿ äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³-

òåé íà àòðàêö³îí³ ó öåíòð³ òîðã³âë³

«Äàðèíîê».Âñòàíîâëåíî,ùî ÷åðåç

íåíàëåæíå çàêð³ïëåííÿ ïàñê³â áåç-

ïåêè íà ëàíöþãîâ³é êàðóñåë³ 11-

ð³÷íèé õëîï÷èê òà 14-ð³÷íà ä³â÷èí-

êà îòðèìàëè ëåãê³ ò³ëåñí³ óøêî-

äæåííÿ. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ

äîðó÷åíî ñë³ä÷èì ðàéóïðàâë³ííÿ ì³-

ë³ö³³.Õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ çíàõîäèòü-

ñÿ íà îñîáèñòîìó êîíòðîë³ ïðîêó-

ðîðà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.

íîâèíè

¹79 (4479) | ï’ÿòíèöÿ | 6 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ç³áðàëèñü íà ïåðøó ñå-
ñ³þ ó Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìå-
ð³¿, ÿêà äíÿìè áóëà çâ³ëüíåíà àê-
òèâ³ñòàìè. Îðãàí³çàòîðè î÷³êóâà-
ëè ïðîâîêàö³é,àëå âñå îá³éøëîñü—
îõîðîíó çàáåçïå÷óâàëà ñàìîîáî-
ðîíà. Íà ïî÷àòêó ñâîãî âèñòóïó Â³-
òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ óñ³õ ïðèñóò-
í³õ âøàíóâàòè õâèëèíîþ ìîâ÷àí-
íÿ ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ãåðî¿â Ìàéäà-
íó. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå âñòàíîâ-
ëåííÿ ìåìîð³àëó íà ¿õ ÷åñòü òà ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿
ñòàíå îäíèì ç ïåðøèõ ð³øåíü Êè-
¿âðàäè. Òàêîæ â³í ïîîá³öÿâ ïðîâåñ-
òè àóäèò ôóíêö³é ì³ñüêî¿ âëàäè ³
ïîñëóã, ÿê³ âîíà íàäàº, é çàïðîâà-
äèòè åëåêòðîííå óðÿäóâàííÿ òà ³í-

òåðàêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ç ãðîìà-
äÿíàìè. Êð³ì òîãî, ìåð îãîëîñèâ
íóëüîâó òåðïèì³ñòü äî êîðóïö³¿ ó
Êèºâ³ òà ïðîçîð³ñòü áþäæåòó. «Ñüî-
ãîäí³ óñ³ ðàçîì ìè òâîðèìî íîâó
êðà¿íó, êðà¿íó â³ëüíèõ ³ ã³äíèõ ëþ-
äåé. ² çì³íè â ö³é êðà¿í³ ïî÷íóòü-
ñÿ ç Êèºâà. ß ãàðàíòóþ, ùî íîâà êè-
¿âñüêà âëàäà áóäå ðåãóëÿðíî ³ çì³ñ-
òîâíî çâ³òóâàòè ïåðåä ãðîìàäîþ
çà ñâî¿ ä³¿. Ìîÿ ìåòà — ùîá êîæåí
ó ì³ñò³ áà÷èâ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòà-
òè ðîáîòè ì³ñüêî¿ âëàäè. Ñàìå öüî-
ãî ÿ âèìàãàþ â³ä êîìàíäè, ÿêà òóò
ïðèñóòíÿ, ÿêà â³äñüîãîäí³ ïî÷èíàº
ïðàöþâàòè äëÿ Êèºâà ³ êèÿí»,—ï³ä-
êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í ïðè-
â³òàâ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè ç íàáóò-

òÿì ïîâíîâàæåíü òà ïîáàæàâ ïë³ä-
íî¿ ðîáîòè íà êîðèñòü ì³ñòà. Ùî-
ïðàâäà, íå âñ³ ç íèõ ïðèéøëè.Ó çà-
ë³ çàðåºñòðóâàëèñÿ 109 îáðàíö³â ç³
120-òè, ¿ì áóëî âðó÷åíî ïîñâ³ä÷åí-
íÿ äåïóòàòà Êè¿âðàäè. Ñïðàâæí³ æ
îâàö³¿ ç³ðâàâ êîëèøí³é ìåð Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî, ÿêèé òàêîæ îò-
ðèìàâ ñâîº ïîñâ³ä÷åííÿ. Ï³çí³øå
â êóëóàðàõ â³í ïðèâ³òàâ Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà, ïîáàæàâøè íàñíàãè òà òà-
êî¿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè, àáè ç ÷à-
ñîì íîâèé ìåð çðèâàâ áè ùå á³ëü-
ø³ îâàö³¿. Çà éîãî ñëîâàìè, â öåé
íåïðîñòèé ÷àñ íà ì³ñüêîãî ãîëîâó
ëÿãàº âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àáè
âèïðàâäàòè íàä³¿ êèÿí, õî÷ öå áó-
äå é ñêëàäíî. «Ç âàøîþ äîïîìî-
ãîþ, ñïîä³âàþñü»,— â³äðåàãóâàâ ç
ïîñì³øêîþ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êîìåíòóþ÷è æ ïðåäñòàâíèêàì
ÇÌ² ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðèñóòíî-
ñò³ ó ñâî¿é êîìàíä³ ëþäåé êîëèø-
íüîãî ìåðà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî, ÿê³ ìîæóòü âçÿòèñÿ çà ñòàðå, Â³-
òàë³é Êëè÷êî çàïåâíèâ, ùî öüîãî
íå ñòàíåòüñÿ í³ â ÿêîìó âèïàäêó. Òà-
êîæ ìåð âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî
íîâèé ãëàâà äåðæàâè Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî îäíèì ç ïåðøèõ ñâî¿õ óêà-
ç³â ïðèçíà÷èòü éîãî ãîëîâîþ ÊÌÄÀ
äëÿ îòðèìàííÿ óñ³õ íåîáõ³äíèõ
ïîâíîâàæåíü.

Â³òàë³é Êëè÷êî ñï³ëêóâàâñÿ é ç
àêòèâ³ñòàìè Ìàéäàíó òà ìåøêàí-
öÿìè ì³ñòà, ùî ç³áðàëèñü á³ëÿ áó-

ä³âë³ ìåð³¿. Òåêñò ïðèñÿãè â³í ïî-
âòîðèâ ³ äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ. «Ìè
âñ³ íåñåìî âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïåðåä êèÿíàìè. Íàì êèÿíè äåëåãó-
âàëè â³äñòîþâàòè ¿õ ïðàâà. ² ÿ âïåâ-
íåíèé, ùî ìè çðîáèìî âñå, ùîá íå
ðîç÷àðóâàòè ëþäåé — öå êëþ÷îâå
çàâäàííÿ äëÿ òèõ, õòî çàéøîâ çàðàç
ó öþ áóä³âëþ»,— íàãîëîñèâ ìåð.

Ðîáîòà ïî÷èíàºòüñÿ âæå ñüîãî-
äí³ — Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ äðó-
ãî¿ ñåñ³¿ 6 ÷åðâíÿ. «Ìè îáåðåìî
ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè, ñôîðìóºìî
êîì³ñ³¿, ïðåäñòàâèìî êîìàíäó ôà-
õ³âö³â. Ó íàñ íåìà ÷àñó ÷åêàòè â
òèõ óìîâàõ, â ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ
êðà¿íà, òîìó ìè çðàçó ïðèñòóïà-
ºìî äî ðîáîòè»,— ñêàçàâ â³í. Ñå-
ðåä ³íøîãî, òàêîæ ïëàíóºòüñÿ ðîç-
ãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî ïåðøî÷åð-
ãîâ³ çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ â êî-
ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ òîâàðèñòâ, ïàêåòè àêö³é
(÷àñòêè) ÿêèõ íàëåæàòü òåðèòîð³-
àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà. Äåïó-
òàòè ñòâîðÿòü ³ òèì÷àñîâó êîí-
òðîëüíó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïåðåâ³ð-
êè ëåã³òèìíîñò³ ð³øåíü Êè¿âðàäè,
ïðèéíÿòèõ ï³ñëÿ 2 ÷åðâíÿ 2013 ðî-
êó. Íàãàäàºìî, ñàìå òîä³ çàê³í÷èâ-
ñÿ òåðì³í ïîâíîâàæåíü êîëèøíüî¿
Êè¿âðàäè, àëå âèáîðè ïðèçíà÷è-
ëè ëèøå öüîãî ðîêó �

(Ôîòîðåïîðòàæ ³ç ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè íà ñòîð. 2)
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Ó÷îðà íîâîîáðàíèé Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèñÿãíóâ íà â³ðí³ñòü êèÿíàì 

Êè¿â íàðåøò³ îòðèìàâ ëåã³òèìíó âëàäó, îáðàíó êèÿíàìè. Íà-

ïåðåäîäí³ ïðîéøëà ïåðøà ñåñ³ÿ íîâîîáðàíî¿ Êè¿âðàäè, íà

ÿê³é äåïóòàòè îòðèìàëè ñâî¿ ïîñâ³ä÷åííÿ. Íîâèé ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ îòðèìàâ ïîñâ³ä÷åííÿ é ïðè-

ñÿãíóâ íà â³ðí³ñòü êèÿíàì. Ï³çí³øå â³í ïîâòîðèâ òåêñò ïðè-

ñÿãè äëÿ ì³ñòÿí, ùî ç³áðàëèñü á³ëÿ áóä³âë³ ìåð³¿, çàïåâíèâ-

øè, ùî ðîáèòèìå âñå äëÿ òîãî, àáè Êè¿â ñòàâ ºâðîïåéñüêîþ

ñòîëèöåþ. Àêòèâíà ðîáîòà âæå ðîçïî÷èíàºòüñÿ — çâàæàþ÷è

íà íåïðîñòó ñèòóàö³þ â êðà¿í³ òà ì³ñò³, ìåð ïðèçíà÷èâ äðóãó

ñåñ³þ Êè¿âðàäè íà ñüîãîäí³øí³é äåíü.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

6.2.�Обов’яз�и�Підприємства:
6.2.1.�Забезпеч�вати�цільове�ви�ористання

за�ріплено�о�майна,��оштів.
6.2.2.�В�належном��стані��трим�вати�і�збе-

рі�ати��ом�нальне�майно,�що�за�ріплене�за
Підприємством�на�праві��осподарсь�о�о�від-
ання.
6.2.3.�Під�час�визначення�страте�ії��осподар-

сь�ої�діяльності�Підприємство�має�по�одж�ва-
ти�з�Власни�ом�або�йо�о��повноваженим�ор-
�аном�заходи,�що�мож�ть�вплин�ти�на�інтере-
си�населення�міста,�забезпеч�вати�ви�онання
ф�н�цій�і�завдань,�по�ладених�на�Підприємство
Власни�ом.
6.2.4.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат-

�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�з�ідно�із�за-
�онодавством�У�раїни.
6.2.5.�Ви�он�вати��апітальний�ремонт�і�онов-

лення�основних�фондів,�забезпеч�вати�своєчас-
не�введення�в�дію�придбано�о�обладнання.
6.2.6.�Провадити�оперативн��діяльність�з�ма-

теріально-технічно�о�забезпечення�виробниц-
тва.
6.2.7.�Під�час�визначення�напрямів�діяльно-

сті�врахов�вати�державні�та��ом�нальні��он-
тра�ти,�замовлення�та�інші�до�овірні�зобов’-
язання;�доведені���встановленом��поряд���дер-
жавні�та��ом�нальні��онтра�ти�і�замовлення�є
обов’яз�овими�до�ви�онання.
6.2.8.�Створювати�належні��мови�для�висо-

�опрод��тивної�праці�своїх�працівни�ів,�забез-
печ�вати�додержання�вимо��за�онодавства
У�раїни�про�працю,�соціальне�страх�вання,
правил�і�норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и.
6.2.9.�Здійснювати�заходи�щодо�підвищен-

ня�заробітної�плати�працівни�ів�з�метою�поси-
лення�їх�матеріальної�заці�авленості�я����ре-
з�льтатах�особистої�праці,�та��і�в�за�альних
підс�м�ах�роботи�Підприємства.
6.2.10.�Забезпеч�вати�е�ономне�і�раціональ-

не�ви�ористання�фонд��споживання,�своєчас-
н��виплат��заробітної�плати�та�розрах�н�и�з
працівни�ами�Підприємства.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1.�Власни��реалізов�є�свої�права�з��прав-

ління�Підприємством�безпосередньо�або�че-
рез��повноважений�ним�ор�ан.
7.2.�Підприємство�очолює�дире�тор,�я�ий

призначається�на�посад��та�звільняється�з�по-
сади�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��о-
лови�на��онтра�тній�основі,�за�поданням�ди-
ре�тора�Департамент��промисловості�та�роз-
вит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації)�та�по�одженням�із�заст�пни-
�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
7.3.�З�дире�тором�Підприємства���ладаєть-

ся��онтра�т,�в�я�ом��визначається�стро��най-
м�,�права,�обов’яз�и�і�відповідальність�дире�-
тора,��мови�йо�о�матеріально�о�забезпечен-
ня,��мови�звільнення�йо�о�з�посади,�інші��мо-
ви�найм��за�по�одженням�сторін.
7.4.�Дире�тор�Підприємства:
7.4.1.�Несе�персональн��відповідальність�за

діяльність�Підприємства�та�за�ви�онання�по-
�ладених�на�Підприємство�завдань,�за�додер-
жання�поряд���ор�анізації�та�ведення�б�х�ал-
терсь�о�о�облі��,�достовірність�фінансової�звіт-
ності�та�статистичної�інформації.
7.4.2.�Забезпеч�є�ви�онання�а�тів�Власни-

�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-
ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
7.4.3.�Забезпеч�є�ви�онання�планів�діяльності

Підприємства,�відповідає�за�йо�о�приб�т�овість,
дотримання�державної�фінансової�дисципліни.

7.4.4.�Зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність
Підприємства�на�ви�онання�річно�о�фінансо-
во�о�план��з�метою�одержання�запланованих
с�м�доходів�та�чисто�о�приб�т��,�не�прип�с-
�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�ха-
ра�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим
планом.
7.4.5.�Діє�без�дор�чення�від�імені�Підприєм-

ства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими
юридичними�особами�і��ромадянами,���ладає
до�овори,�видає�дор�чення,�від�риває�рах�н-
�и���бан�івсь�их��становах.
7.4.6.�Видає���межах�своєї��омпетенції�на�а-

зи,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви�онання.
7.4.7.�Розпоряджається���встановленом��по-

ряд���майном�та��оштами�Підприємства.
7.4.8.�Забезпеч�є�ефе�тивне�ви�ористання

та�збереження��ом�нально�о�майна,�за�ріпле-
но�о�за�Підприємством.
7.4.9.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства,�йо-

�о�стр��т�рних�підрозділів.
7.4.10.�Затвердж�є�стр��т�р��і�штатний�роз-

пис�Підприємства.
7.4.11.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�по-

сад���встановленом��поряд���заст�пни�ів�дире�-
тора�Підприємства,��ерівни�ів�та�спеціалістів
стр��т�рних�підрозділів,�інших�працівни�ів�Під-
приємства.
7.4.12.�Розробляє�і�затвердж�є�ф�н�ціональ-

ні�обов’яз�и�працівни�ів�Підприємства,�поло-
ження�про�йо�о�стр��т�рні�підрозділи.
7.4.13.�Обирає�форми�і�системи�оплати�пра-

ці,�встановлює�працівни�ам�розміри�тарифних
ставо�,�відрядних�розціно�,�посадових�о�ла-
дів,�премій,�вина�ород,�надбаво��і�доплат�на
�мовах,�передбачених��оле�тивним�до�ово-
ром.
7.4.14.�Забезпеч�є�дотримання�за�онодав-

ства�У�раїни.
7.4.15.�Здійснює�інші�повноваження�з�опера-

тивно�о��правління�Підприємством,�я�і�не�на-
лежать�до�ви�лючної��омпетенції�Власни�а�і
встановлюються�за�онодавством�У�раїни,�а
та�ож�цим�Стат�том�і��онтра�том.
7.5.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�ста-

новлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бе-
р�ть��часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�до-
во�о�до�овор�.
7.6.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема

поліпшення��мов�праці,�життя�та�здоров’я�чле-
нів�тр�дово�о��оле�тив��та�їх�сімей�виріш�є
тр�довий��оле�тив�за��частю�дире�тора�Під-
приємства�відповідно�до��мов��оле�тивно�о
до�овор�,�я�що�інше�не�передбачено�за�оно-
давством.
7.7.�Коле�тивний�до�овір���ладається�між

дире�тором�Підприємства�і�профспіл�овим�чи
іншим��повноваженим�на�представництво�тр�-
довим��оле�тивом/ор�аном�і�не�може�с�пере-
чити�за�онодавств��У�раїни.
7.8.�Коле�тивним�до�овором�ре��люються

виробничі,�тр�дові�та�соціально-е�ономічні�від-
носини�тр�дово�о��оле�тив��з�адміністрацією
Підприємства,�питання�охорони�праці,�соці-
ально�о�розвит��,��часть�працівни�ів���ви�о-
ристанні�приб�т���Підприємства.
7.9.�Коле�тивний�до�овір�реєстр�ється��

встановленом��поряд��.
7.10.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��пред-

ставляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.
Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��Підприєм-
ства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх
виборним�ор�аном —�профспіл�овим��оміте-
том,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до
стат�т��профспіл�и�на�зборах�або��онферен-
ціях�тр�дово�о��оле�тив�.

7.11.�Профспіл�овий��омітет:
7.11.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за-

�альних�зборах�або��онференціях.
7.11.2.�Контролює�ви�онання�рішень,�прий-

нятих�на�за�альних�зборах,��онференціях.
7.11.3.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йо-

м��за�альними�зборами.
8.�ПОВНОВАЖЕННЯ�ВЛАСНИКА�У�ВІД-

НОСИНАХ�З�ПІДПРИЄМСТВОМ
8.1.�Компетенцією�Власни�а�є:
8.1.1.�Затвердження�Стат�т��Підприємства

та�внесення�змін�до�ньо�о.
8.1.2.�Визначення�основних�напрямів�діяль-

ності�Підприємства.
8.1.3.�Здійснення��онтролю�за�станом�фі-

нансової�дисципліни,�облі���та�звітності,�р�-
хом�та�збереженням��ом�нально�о�майна.
8.1.4.�Входження�Підприємства�до��оспо-

дарсь�их�об’єднань.
8.1.5.�Прийняття�рішення�щодо�припинення

Підприємства,�призначення��омісії�з�припинен-
ня,�затвердження�лі�відаційно�о�баланс�,�пе-
редавально�о�а�та�або�розподільчо�о�баланс�.
8.2.�Власни��здійснює�інші�повноваження

з�ідно�із�за�онодавством�та�положеннями�цьо-
�о�Стат�т�.
8.3.�Для�забезпечення�ефе�тивності�ви�о-

ристання��ом�нально�о�майна�територіальної
�ромади�міста�Києва�та�для�створення��мов
повноцінно�о�ф�н�ціон�вання�Підприємства
Власни��має�право�передавати�Підприємств�
майно�та�вил�чати�йо�о���випад�ах,��оли�воно
не�ви�ористов�ється�або�ви�ористов�ється�не
за�призначенням.
8.4.�Власни��та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмі-
ністрація)�не�має�права�втр�чатись�в�опера-
тивн��і��осподарсь���діяльність�Підприємства.

9.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІ-
ЯЛЬНІСТЬ

9.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої
діяльності�здійснюється�Підприємством�шля-
хом�с�ладання���поряд���та�за�формою,�що
визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої
ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація),
річних�фінансових�планів,�я�і�по�одж�є�Депар-
тамент�промисловості�та�розвит���підприєм-
ництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої
ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-
ції),�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-
жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-
в’яз�ів�та�затвердж�є�Департамент��ом�наль-
ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації).
9.2.�Приб�то��Підприємства,�після�сплати

подат�ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви�о-
ристов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначено-
м��Власни�ом.�Відрах�вання�частини�приб�т-
���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�по-
ряд��,�визначеном��Власни�ом.
9.3.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онан-

ня�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за
формою,�що�визначає�Департамент��ом�наль-
ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації).
9.4.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фі-

нансової�та��осподарсь�ої�діяльності�Підпри-
ємства�є�приб�то�.
9.5.�Джерелом��оштів�на�оплат��праці�пра-

цівни�ів�Підприємства�є�дохід,�одержаний�в
рез�льтаті�йо�о��осподарсь�ої�діяльності.
9.6.�Відносини�Підприємства�з�іншими�під-

приємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в
�сіх�сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійсню-
ються�на�до�овірних�засадах.

9.7.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема
поліпшення��мов�праці,�життя�та��арантії�обо-
в’яз�ово�о�медично�о�страх�вання�членів�тр�-
дово�о��оле�тив��та�їх�сімей,�виріш�є�дире�тор
за��частю�тр�дово�о��оле�тив��та��повнова-
жених�ним�ор�анів.
9.8.�Підприємство�здійснює�оперативний�та

б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяль-
ності�і�подає�фінансов�,�статистичн��та�інш�
звітність���поряд��,�встановленом��за�онодав-
ством�У�раїни.�Фінансова�звітність�Підприєм-
ства�подається�Департамент���ом�нальної
власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-
сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації).
9.9.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть

персональн��відповідальність�за�додержання
поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о-
�о�облі���та�статистичної�звітності.
9.10.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та

ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності
здійснюється�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

10.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬ-
НІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Підприємство�є�самостійним�с�б’є�-
том�зовнішньое�ономічної�діяльності,�я�а�про-
вадиться�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про
зовнішньое�ономічн��діяльність».

11.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА
11.1.�Припинення�Підприємства�здійснюєть-

ся�шляхом�йо�о�лі�відації�або�реор�анізації
(злиття,�приєднання,�поділ,�перетворення)�від-
повідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�або
рішення�с�д����випад�ах,�передбачених�за�о-
нодавством�У�раїни.
11.2.�Лі�відацію�Підприємства�проводить�лі�-

відаційна��омісія,��творена�Власни�ом�або
�повноваженим�ним�ор�аном.
11.3.�Порядо��і�стро�и�проведення�лі�віда-

ції,�а�та�ож�стро��для�заяви�претензій��реди-
торів�визначає�Власни��або��повноважений
ним�ор�ан,�с�д�з�ідно�із�за�онодавством�У�ра-
їни.
11.4.�Лі�відаційна��омісія�с�ладає�проміжний

лі�відаційний�баланс�та�лі�відаційний�баланс
Підприємства�і�подає�на�затвердження�Влас-
ни���або�ор�ан�,�я�ий��творив�лі�відаційн���о-
місію.�З�момент��призначення�лі�відаційної��о-
місії�до�неї�переходять�повноваження�щодо
�правління�справами�Підприємства.
11.5.�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняю-

ться���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�Під-
приємства,��арант�ється�додержання�їх�прав�та
інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодав-
ства�У�раїни.
11.6.�Майно�Підприємства,�що�залишилося

після�задоволення�вимо���редиторів�(��том�
числі�за�подат�ами,�зборами,�єдиним�внес�ом
на�за�альнообов’яз�ове�державне�соціальне
страх�вання�та�іншими��оштами,�що�належить
сплатити�до�державно�о�або�місцево�о�бюдже-
т�,�Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�фондів�соціаль-
но�о�страх�вання),�ви�ористов�ється�за�рішен-
ням�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�.
11.7.�У�разі�реор�анізації�Підприємства�йо-

�о�права�та�обов’яз�и�переходять�до�йо�о�пра-
вонаст�пни�а.
11.8.�Підприємство�припиняється�з�дня�вне-

сення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино-
�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-
зичних�осіб —�підприємців.

12.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ
12.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�в�том��ж

поряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

Продовження.�Почато��№54�(1323)�від�3�червня�2014�ро��

Про скликання ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання
Розпорядження № 45 від 05.06.2014 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частин шостої і сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвер$
дженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту терито$
ріальної громади міста Києва та враховуючи винятковість термінового розгляду питань Київрадою:

— Про�переймен�вання�в�лиці���Печер-

сь�ом��районі�міста�Києва;

— Про��творення�робочої��р�пи�з�під�отов-

�и�пропозицій�щодо�форм�вання�постійних��о-

місій�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання;

— Про�першочер�ові�заходи�щодо�збере-

ження�в��ом�нальній�власності��осподарсь�их

товариств,�па�ети�а�цій�(част�и)�я�их�належать

територіальній��ромаді�міста�Києва;

— Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�з�питань�перевір�и�ле�ітимно-

сті�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�прийнятих

після�2�червня�2013�ро��.

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�довести

до�відома�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли-

�ання�і�населення�про�с�ли�ання�ІІ�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання�та�здійснити�ор�аніза-

ційне�і�матеріально-технічне�забезпечення�під�о-

тов�и�та�проведення�першо�о�пленарно�о�засі-

дання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання.

Київський міський голова В. Кличко

1.�С�ли�ати�ІІ�сесію�Київсь�ої�місь�ої�ради

VІІ�с�ли�ання.�Перше�пленарне�засідання�про-

вести�06�червня�2014�ро���об�11-00��одині

(в�л.�Хрещати�,�36,�Колонна�зала,�2-й�поверх)

з�внесенням�до�поряд���денно�о�та�их�пи-

тань:

— Про��творення�лічильної��омісії�ІІ�сесії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання;



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

13�травня�2014�р.�за�№�16/1069

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 14 серпня 2003 року № 1489 
«Про перелік платних послуг госпрозрахункової 

організації «Київреклама», розмір плати за ці послуги 
та порядок використання одержаних від цього коштів»

Розпорядження № 506 від 28 квітня 2014 року
Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затверджен�

ня Положення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконав�
чої влади», з метою приведення нормативних актів у відповідність до вимог законодавства України, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

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

ністрації�від�14�серпня�2003�ро���№ 1489�«Про

перелі��платних�посл�#�#оспрозрах�н�ової�ор-

#анізації�«Київре�лама»,�розмір�плати�за�ці�по-

сл�#и�та�порядо��ви�ористання�одержаних�від

цьо#о��оштів»,�зареєстроване�в�Київсь�ом�

місь�ом���правлінні�юстиції�22�серпня�2003�ро-

���за�№ 60/546.

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

йо#о�оприлюднення.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 655 від 26 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�21�дозвіл.

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)

26.05.2014�№ 655

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

11. 24922�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,4712 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

12. 24891�09 ШІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,7527 Дарницький район, 
просп. Миколи Бажана, 3�Б,
літера А

13. 21153�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 37

14. 12143�06�П�1 ТОВ "Максимус.ОЗР" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Оболонський район, 
вул. Лайоша Гавро, 9�А

15. 23093�08 ТОВ "Максимус.ОЗР" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Печерський район,
Наддніпрянське шосе 
(150 м до повороту на
Залізничне шосе)

16. 21756�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Солом'янська, 21

17. 21759�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Подільський район, 
вул. Костянтинівська, 70�72

18. 22331�08�П�І ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район,
Повітрофлотський
проспект, 54 (напроти)

19. 21679�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання / вул.
БерезнякІвська, 2

20. 20494�08 ТОВ "ПРО АКТИВ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

30 Шевченківський район, 
вул. Дегтярівська, 53А

21. 20598�08 ТОВ "ПРОМОД" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

30 Голосіївський район, 
просп. Академіка Глушкова,
12, літера А

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, 
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 24888�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

5,0526 Дарницький район, 
просп. Миколи Бажана, 3�Б, 
літера А

2. 24929�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,84 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

3. 24923�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

10,3197 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

4. 25511�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,7527 Голосіївський район,
Московська площа, 1�3,
літера А

5. 24885�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

11,6927 Голосіївський район,
Московська площа, 1�3,
літера А

6. 24893�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

16 Деснянський район, 
вул. Теодора Драйзера, 4

7. 24927�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

10,3197 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

8. 24892�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

56,32 Дарницький район, 
просп. Миколи Бажана, 3�Б, 
літера А

9. 24925�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,75 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

10. 24926�09 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,84 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 2, 
літера Б

Про деякі питання виплати довічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 664 від 28 травня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про довічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 201 І року № 2425, заре�
єстрованого в Головному управлінні юстиції у місті і Києві 18 січня 2012 року за № 2/919, враховуючи прото�
кол засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від
21 березня 2014 року № 2, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих досягнень діячів
культури і мистецтва в місті Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Припинити�виплат��довічної�місь�ої�стипен-

дії�видатним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Ша-

баєв��Ми�олі�Васильович�,��інооператор���ом-

бінованих�зйомо�,�з�1��вітня�2014�ро��.

2.�Призначити�довічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Давиден-

���Геор#ію�Іванович�,��інорежисер�,�#олові�Ра-

ди�ветеранів�Національної�спіл�и��інемато#ра-

фістів�У�раїни,�з�1��вітня�2014�ро��.

3.�Підп�н�т�1.3�п�н�т��1�розпорядження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�14

березня�2006�ро���№ 438�«Про�призначення

довічних�місь�их�стипендій�видатним�діячам

��льт�ри�і�мистецтва»�ви�лючити.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва квартири 

за рішенням суду
Розпорядження № 661 від 27 травня 2014 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України
«Про столицю України — мІсто�герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та рішення
Апеляційного суду міста Києва від 08 жовтня 2013 року у справі № 761/5526/13�ц, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�#ромади�міста�Києва��вартир�

№ 65�на�в�л.�Салютній,�29-а�та�передати�її�до

сфери��правління�Шевчен�івсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�в��становле-

ном��поряд���заселення��вартири,�зазначеної

��п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження.

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

Про перезатвердження робочого проекту 
«Реконструкція прохідного колектора водопроводу 

Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» 
до вул. Кіровоградської у м. Києві» Коригування

Розпорядження № 650 від 26 травня 2014 року
Відповідно до п. 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабі�

нету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів бу�
дівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 21 січня 2009 року № 59 «Про затвердження робочого проекту «Реконструкція прохід�
ного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві», в ме�
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Ре�он-

стр��ція�прохідно#о��оле�тора�водопровод�

Д=1400�мм�від�станції�метро�«Дніпро»�до�в�л.

Кірово#радсь�ої���м.�Києві»�Кори#�вання,�вра-

хов�ючи�е�спертний�звіт�ДП�«У�рдержб�де�с-

пертиза»�від�13�#р�дня�2013�ро���№ 00-1147-

13/13,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�аз-

ни�ами:
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2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи�ів

(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторис-

ним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здій-

снюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підста-

ві�обґр�нтов�вальних�до��ментів�та�за�рез�ль-

татами�їх�детальної�перевір�и�в��становлено-

м��поряд��.

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

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

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

ністрації):

від�21�січня�2009�ро���№ 59�«Про�затвер-

дження�робочо#о�прое�т��«Ре�онстр��ція�про-

хідно#о��оле�тора�водопровод��Д=�1400мм�від

станції�метро�«Дніпро»�до�в�л.�Кірово#радсь�ої

��м.�Києві»;

від�24�вересня�2009�ро���№�1103�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�21�січня�2009�ро-

���№ 59»;

від�31�серпня�2011�ро���№ 1568�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо#о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�21�січня�2009�ро-

���№ 59».

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��#олови�Київсь-

�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�із

розподілом�сл�жбових�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Показники Од. виміру Кількість

Характер будівництва реконструкція

Довжина прохідного колектора км 4,617

Діаметр тунелю прохідного колектора м 3,24

Діаметр  трубопроводів  водоводу,  що прокладений у колекторі мм 1400; 1200; 1000

Діаметр штатних стволів: 
№1 
№2, № 3

м
м

5,6 
5,1 

Насос Q = 25 м3/год; N = 7,4 кВт) для відкачування дренажних вод компл. 1

Насос (Q � 300 м3/год; N = 54 кВт) для спорожнення водоводу при
ремонтних та аварійних відкачуваннях

компл. 1

Скидний колектор із азбестобетонних труб ГОСТ 539�80:

діаметр мм 400

загальна довжина м 26,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
20.11.2013

тис. грн 51330,509

у тому числі:

будівельно�монтажні роботи тис. грн 35536,180

устаткування тис. грн 3305,242

пусконалагоджувальні роботи тис. грн 407,526

інші витрати тис. грн 12081,561

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.01.2013  всього: тис. грн 37644,907

у тому числі:

будівельно�монтажні роботи тис. грн 27215,362

устаткування тис. грн 1095,642

інші витрати тис. грн 9333,903

Тривалість будівництва місяць 24,0

Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт 
вул. Газопровідної в Подільському районі м. Києва»

Розпорядження № 651 від 26 травня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ» та постанови Кабінету

Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будів�
ництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі�
ністрів України», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�робочий�прое�т�«Капітальний

ремонт�в�л.�Газопровідної�в�Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»,�врахов�ючи�позитивний�е�спертний

звіт�щодо�роз#ляд���ошторисної�частини�про-

е�тної�до��ментації�від�31�березня�2014�ро��

№ 28-0037-14-А,�виданий�Державним�підпри-

ємством�«Спеціалізована�державна�е�спертна

ор#анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�ос-

новними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

та�додат�ових�витрат,�пов’язаних�з�інфляцій-

ними�процесами�(з�ПДВ),�що�передбачені�зве-

деним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�-

Найменування показників Од. виміру

Кількість

До капітального
ремонту

Після
капітального

ремонту
Довжина проїзної частини км 3,257 3,257

Площа покриття проїзної частини кв.м 29 140,00 40 000,00

Площа покриття тротуарів кв.м 4 360,00 11 400,00

Площа озеленення кв.м 4 950,00 9 000,00

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних

цінах станом на 12 березня 2014 року, в тому числі: 

� будівельні роботи; 

�устаткування; 

� інші витрати. 

Зворотні суми:

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн 

57 260,074 

45 647,732 

108,540 

11 503,802 

807,629

дівництва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівниц-

тва�на�підставі�обґр�нтов�ючих�до��ментів�та

рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��станов-

леном��поряд��.

3.�Під�час���ладання�замовни�ом�до#овор�

підряд��на�ви�онання�робіт�з��апітально#о�ре-

монт��об’є�та�обов’яз�ово�передбачати��мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ом�#арантії�я�ості�ви-

�онаних�робіт�та�встановити�#арантійні�стро-

�и�е�спл�атації�об’є�та.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Костю-

�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 653 від 26 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�60�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)

26.05.2014�№ 653

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 40093�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Оболонський район,
Оболонська набережна, 15,
корпус 5, літера А

2. 40159�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 30

3. 40160�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 118

4. 40161�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 118

5. 40162�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 30

6. 40163�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,12 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 118

7. 40164�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,9443 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 30

8. 39914�14 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

36,018 Дніпровський район,
Харківське шосе, 2�А

9. 40104�14 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Подільський район, 
вул. Фрунзе, 104

10. 39010�13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА�
УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,125 Солом'янський район, 
вул. Солом'янська, 16�Б

11. 40251�14 ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,365 Оболонський район,
Оболонський проспект, 35

12. 40252�14 ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,19 Оболонський район,
Оболонський проспект, 35

13. 40380�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський, 6

14. 40381�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Голосіївський район, 
вул. Саксаганського, 25

15. 40382�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Солом'янський район, 
вул. Вадима Гетьмана, 1

16. 40383�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Святошинський район, 
вул. Гната Юри, 16

17. 40384�14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання, 1

18. 40102�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2,295 Дніпровський район, 
вул. Марини Раскової, 7�А

19. 40371�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 62/20

20. 40372�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25,7 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 62/20
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Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

21. 39960�14 ПАТ "КРЕДІАГРІКОЛЬ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,485 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 45

22. 39963�14 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,485 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 42/4

23. 39339�13 ПАТ "Старокшвський банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

,   7,2 Дарницький район, вул.
Княжий Затон, 2/30

24. 40232�14 ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 82

25. 40367�14 ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

7,8 Дніпровський район,
Дніпровська набережна, 1,
літера А

26. 40327�14 ПАТ БАНК "КОНТРАКТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,76 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8, 
корпус 6

27. 40438�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

26,235 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака, 2�А

28. 39516�13 ТОВ "Сандіко" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Подільський район, вул.
Ярославська, 56�А

29. 39517�13 ТОВ "Сандіко" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Подільський район, вул.
Ярославська, 56�А

30. 39967�14 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,056 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 9

31. 39672�14 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 122 (на зеленій
зоні)

32. 40242�14 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

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

33. 40243�14 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

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

34. 40244�14 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

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

35. 40245�14 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

12 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

36. 40246�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

37. 40247�14 ТОВ "АТБ � маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,24 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

38. 40248�14 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

12 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

39. 40379�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

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

11,28 Солом'янський район, вул.
Ползунова, 1, літера А

40. 40487�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,04 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

41. 40490�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,04 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

42. 40492�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,52 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

43. 40493�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,18 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

44. 40494�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,59 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

45. 40495�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,41 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

46. 40496�14 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,0625 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
44�Б

47. 40393�14 ТОВ "ІНТЕХСТАНДАРТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

48. 40378�14 ТОВ "ІТ�УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,78 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

49. 40113�14 ТОВ "КАМЕЛІЯ�НОВА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Голосіївський район, пров.
Коломиївський, 17/31�А

50. 39615�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район, вул.
Микільсько�Слобідська, 1�А

51. 39747�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 27

52. 39204�13 ТОВ "Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

36 Печерський район,
Набережне шосе (біля
пам'ятника засновникам
Києва)

53. 39980�14 ТОВ "Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська, 22

54. 39021�13 ТОВ "СУШІМАНІЯ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 11/16, літера А

55. 40514�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,2 Дніпровський район, вул.
Стальського, 22/10

56. 40515�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,89 Дніпровський район, вул.
Стальського, 22/10

57. 40392�14 ФО�П Грінченко Михайло
Валерійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,8929 Подільський район, вул.
Фрунзе, 86

58. 40445�14 ФО�П Дубініна Карина
Ігорівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,96 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 50

59. 39171�13 ФО�П Кононенко Олег
Іванович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,888 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 16

60. 40448�14 ФО�П Матвієнко Наталія
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,556 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 8

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 654 від 26 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, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1.�С�ас�вати�8�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)

26.05.2014��№�654

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 12945�06 ПАТ "УкрСиббанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,44 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 13�А

2. 29033�11 ПАТ "УніКредит Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,4895 Голосіївський район,
просп. 40�річчя Жовтня, 98

3. 29706�12 Театрально�видовищний
заклад культури
"Київський національний
академічний театр оперети"

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

4,216 Подільський район,
Поштова площа (біля
Макдональдса)

4. 31307�12 ДП "Адідас Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

46,8 Печерський район, вул.
Хрещатик, 21

5. 26912�11 ТОВ "УЗАВТО�ОДЕСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Дніпровський район,
бульв. Перова, 40

6. 27575�11 ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА
МЕРЕЖА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,604 Шевченківський район,
вул. Жилянська /вул. Льва
Толстого, 104/24

7. 28040�11 ТОВ "РАНТ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2

8. 27241�11 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ
МАРКЕТИНГУ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Кільцева дорога (на
розв'язці справа, в
напрямку Софіївської
Борщагівки)

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про збереження і використання печаток 
та кутового штампу Київської міської державної адміністрації

із зображенням Державного Герба України
Розпорядження № 667 від 29 травня 2014 року

На виконання пункту 65 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань
та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабі�
нету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893:

1.По�ласти�персональн��відповідальність�за

збереження�і�ви�ористання�печато��та���тово-

�о�штамп��Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�із�зображенням�Державно�о�Герба�У�ра-

їни�на�заст�пни�а�начальни�а��правління —�на-

чальни�а�відділ��ор�анізаційно-до��менталь-

но�о�забезпечення�діяльності��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації��правління�ор-

�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяль-

ності��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�(патронатна�сл�жба)�апарат��ви�о-

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

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

�о�О.�О.,�а�в�разі�її�відс�тності —�на�заст�пни-

�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�Долінсь���О.�М.

2.�Відповідальним�особам�забезпечити�збе-

рі�ання�печат�и���сейфі�або�металевій�шафі.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко
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Про переведення жилих приміщень квартири № 37 
в житловому будинку № 6, корпус 2 на просп. Героїв Сталінграда 

в Оболонському районі у нежилі
Розпорядження № 693 від 2 червня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Порядку переведення жилих
будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 року № 1355, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у міс/
ті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034, розглянувши звернення громадянки Головні Зої Гафурджанівни від 12 грудня 2013 року,
що діє від імені Прокопенка Сергія Олексійовича, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення вартири
№ 37, я і знаходяться на першом поверсі житлово о
б дин № 6, орп с 2 на просп. Героїв Сталін рада в
Оболонсь ом районі, нежилі для подальшо о ви о-
ристання під офіс.
2. У разі проведення робіт з ре онстр ції вирішити

питання пайової часті створенні соціальної та інже-

нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва вста-
новленом поряд до за інчення робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на олов Оболонсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації Тихонова М. В.

Голова В. Бондаренко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулицях Героїв Космосу, Василя Верховинця 

у Святошинському районі
Розпорядження № 692 від 2 червня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про регулювання міс/
тобудівної діяльності», статті 26/1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про до/
рожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», розпорядження Київської міської державної адміністра/
ції від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово/транспортних спорудах міста», з метою під/
вищення надійності системи електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІ/
ЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 30 січня 2014 року № 030/52/938,
межах функцій органу місцевого самоврядування;

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИ-
ЇВЕНЕРГО» (далі — ПАТ «КИЇВЕНЕРГО») здійснити за
власні ошти відповідно до розробленої та затвердже-
ної в становленом поряд прое тно- ошторисної до-
ментації з 03 червня 2014 ро до 25 р дня 2014 ро-
ре онстр цію абельних мереж напр ою 10 В з

част овим обмеженням р х транспорт та розриттям
трот арів на в лицях Героїв Космос , Василя Верхови-
нця і проїзних частин в лиць Героїв Космос , Василя
Верховинця.
Перехід проїзних частин в лиці Героїв Космос здійс-

нити за ритим способом — методом оризонтально о
б ріння.
Перехід проїзної частини в лиці Василя Верховинця

здійснити від ритим способом.
2. ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно о за оно-

давства щодо поряд ви онання б дівельних робіт.
2.2. Розробити та по одити в правлінні ДАІ ГУ МВС У ра-

їни в м. Києві схем тимчасової ор анізації дорожньо о
р х .
2.3. Під час ви онання б дівельних робіт необхідно за-

безпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та про-

їзд автотранспорт до приле лих б дин ів і станов, вста-
новивши відповідн о орож , а та ож разі необхідно-
сті — пішохідні міст и шириною не менше 1,3 м.
2.4. Роботи ви он вати з ідно з Правилами бла о строю

м. Києва, затвердженими рішенням Київсь ої місь ої ра-
ди від 25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
2.5. Після завершення робіт відновити по риття про-

їзних частин за типом існ ючо о, а трот арів — на всю
ширин та довжин в межах розриття або зайняття фі-
рними елементами мощення та передати їх за а том
ом нальном підприємств «Шляхово-е спл таційне
правління по ремонт та триманню автомобільних
шляхів та спор д на них Святошинсь о о район »
м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне ви о-

нання робіт по ласти на ерівни а Департамент апіталь-
но о б дівництва СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІД-
РОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» Лесь іва П.Д.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження

по ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко

Про переведення жилих приміщень 
квартири № 1/2 в житловому будинку № 6, корпус 2 

на просп. Героїв Сталінграда 
в Оболонському районі у нежилі
Розпорядження № 694 від 2 червня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Порядку переведення жилих
будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 року № 1355, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у міс/
ті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034, розглянувши звернення громадянки Головні Зої Гафурджанівни від 21 січня 2014 року, що
діє від імені Білоуса Антона Володимировича, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення вартири
№ 1-2, я і знаходяться на першом поверсі житлово о
б дин № 6, орп с 2 на просп. Героїв Сталін рада в
Оболонсь ом районі, нежилі для подальшо о ви о-
ристання під офіс.
2. У разі проведення робіт з ре онстр ції вирішити

питання пайової часті створенні соціальної та інже-

нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва вста-
новленом поряд до за інчення робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на олов Оболонсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації Тихонова М. В.

Голова В. Бондаренко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1, ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè ó ãðí

1
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂ-
ÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ²

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1,2 ïîâåðõ
ÑªÐÎÂÀ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÂÓË., 32

ÄÍÇ ¹ 364
2005,00

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÍÀÂ-
×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª
ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ðîçì³ùåííÿ
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 26.05.2014

14,08 28232,50

ÒÁ "Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà" ç 12.06.2014 ð. ùîâ³âòîðêà òà ùî÷åòâåðãà îá 11.00
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33 ïðîâîäèòü àóêö³îí ç ïðîäàæó òîâàð³â 
íåïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè — âòîðèííî¿ ñèðîâèíè (ìåòàëîáðóõòó) ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî",

êîä ªÄÐÏÎÓ 24361553 (01032, ì. Êè¿â, âóë. Ñ.Ïåòëþðè, 27).
Ëîò ¹ 1: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó — 409 057,6901 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó — 33 400,5 êã (Êè¿âñüêà îáë.,

ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, 2), ïî÷àòêîâà ö³íà — 1 231 467,94 ãðí.
Ëîò ¹ 2: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó— 44231 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó— 5798,8 êã (ì. Æèòîìèð, âóë. Çàð³÷íà, 1),

ïî÷àòêîâà ö³íà — 169 712,77 ãðí.
Ëîò ¹ 3: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó—50827,01 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó—884,3 êã (ì.×åðí³ã³â,âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 20),

ïî÷àòêîâà ö³íà — 90 418,28 ãðí.
Ëîò ¹ 4: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó—126815,02 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó—4818,6 êã (ì.×åðêàñè,âóë. Ð³çäâÿíà, 169),

ïî÷àòêîâà ö³íà -243 584,20 ãðí.
Ðîçì³ð êðîêó: 1 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ ëîòó.Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ çà íàÿâíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ó÷àñíèê³â

íà ëîò. ×àñ òà ì³ñöå îçíàéîìëåííÿ ç ìàéíîì: â ðîáî÷³ äí³ òèæíÿ ç 8.00 äî 17.00 ãîä. çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ
ìàéíà. Øëÿõè ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ïîêóïö³ âèð³øóþòü ñàìîñò³éíî çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.. ßðîñëàâñüêà,32/33,òà çàê³í÷óºòüñÿ
çà îäíó ãîäèíó äî ïî÷àòêó àóêö³îíó.

Ó÷àñíèêè àóêö³îíó ñïëà÷óþòü ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 150,00 ãðí., â ò.÷. ÏÄÂ,òà âíîñÿòü ãàðàíò³éíèé
âíåñîê ó ðîçì³ð³ 10 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ ëîòó íà ï/ð ¹ 26009210129639980 â AT "ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ",
ÌÔÎ 320984, êîä ªÄÐÏÎÓ 34532715, îòðèìóâà÷ — ÒÁ "ÓÌÑ".

Óìîâè ùîäî ïðîäàæó òà ïåðåäà÷³ ìàéíà (òîâàðó): Òåðì³í îïëàòè ìàéíà ïîêóïöåì (ïåðåìîæöåì àóêö³îíó):
5 áàíê³âñüêèõ äí³â.Òåðì³í óêëàäåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà: 14 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ
ïðîòîêîëó àóêö³îíó.

Âèòðàòè ïî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ àóêö³îíó ïîêëàäàþòüñÿ íà ïåðåìîæöÿ àóêö³îíó.
Ñëóæáà ç îðãàí³çàö³¿ àóêö³îíó çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33, ðåæèì ðîáîòè:

ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.. ßðîñëàâñüêà, 32/33,
òåë. +38(044) 228-29-14, 228-29-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. ²ñêð³âñüêà / Ì³öêåâè÷à, 7/10, çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 106,4 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³
ñòàíîâèòü ïîíàä 50 êâ. ìåòð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 764, 55 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó"Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà 6,òåë. 249-46-96, ôàêñ 249-48-18.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,

ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Æóêîâñüêó
Ëþäìèëó Îëåêñàíäð³âíó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 11.30, 04.07.2014
ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êóçíåöîâà Â.Â. äî Æóêîâñüêî¿ Ë.Î., òðåò³ îñîáè:
ÂÄÐÀÖÑ Äí³ïðîâñüêîãî ÐÓÞ,Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ ïðî âèçíàííÿ
áàòüê³âñòâà (êàá³íåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à ÒÎÂ "Áåçïåêà Ãðóï", ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë. Ë. Óêðà¿íêè, 26 ó ñïðàâ³ ¹ 757/1432/14-ö çà ïîçîâîì
Êîáöÿ Ê.Ì. äî ÒÎÂ "Áåçïåêà Ãðóï" ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 17 ÷åðâíÿ 2014 ð.
îá 11.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü, ÷àñ òà ì³ñöå
ðîçãëÿäó ñïðàâè é â ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó, ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ íà
ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äàíèõ ÷è äîêàç³â.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

Ïîâ³äîìëÿºìî êîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178018 çà àäðåñîþ:
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 "Æèòëî³íáóä"
ïðî òå,ùî áóäå â³äáóâàòèñÿ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ 12.06.2014 ð.î 10.00.
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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



Ð²ÇÍÅ

ÎÂÍÈ — âè íèí³ êîíòàêò-
í³, äðóæåëþáí³... Âàø åí-
òóç³àçì á’º íåâè÷åðïíèì

äæåðåëîì.. . Îäíàê çàäîâîëüíÿòè
÷óæ³ ïîòðåáè, éòè íà êîìïðîì³ñ ³í-
òåðåñ³â â ïàðòíåðñòâ³ º êàðì³÷íèì
îáîâ’ÿçêîì äî ê³íöÿ ðîêó. ßêùî âè
ïåðåáóâàºòå â çëàãîä³ ³ç ñåðöåì ³ îòî-
÷åííÿì, à ïîðó÷ º áëàãîðîäíèé äó-
õîâíèé ñóïóòíèê — ïðî ìàéáóòíº
ñâîº æèòòÿ íå òðèâîæòåñÿ,àäæå ç ãëî-
áàëüíîãî æèòòºâîãî êóðñó íå ç³é-
äåòå.

ÒÅËÜÖ² — ìåðù³é ðîá³òü
òå, ùî çàïëàíóâàëè, îäíàê
íå âñòèãëè â÷èíèòè: ñïðî-

ìîæ³òüñÿ âèð³øèòè ïðîôåñ³éí³ òà
ìàòåð³àëüí³ ïðîáëåìè, ÿê³ âçàºìî-
ïîâ’ÿçàí³. Âèÿâ³òü ð³çíèöþ ì³æ «õî-
÷ó» ³ «òðåáà», àêòèâíî ïðàöþéòå,
ðàäî áåð³òüñÿ çà ð³çí³ ñëóæáîâ³ çàâ-
äàííÿ, «ë³â³» ï³äðîá³òêè — òà çà-
ðîáëÿéòå ãðîø³, ÿê³ ³íâåñòóºòå â
ïðîäóêòèâí³ ïðîåêòè.

ÁËÈÇÍßÒÀ —÷àñ äîêîð³í-
íî çì³íèòè ñåáå òà ïîêèíó-
òè ïîãàí³ çâè÷êè, ïðèäáà-

òè ìîäíèé ãàðäåðîá òà íàâåñòè ìà-
ðàôåò ³ ìîá³ë³çóâàòè ïðèðîäíó ÷à-
ð³âí³ñòü. Êðàñóéòåñÿ, «ï³äòàíöüî-
âóéòå» áëàãîâ³ðíèì, æèâ³òü ç íèìè
äóøà â äóøó — âäÿ÷í³ñòü ïîâåð-
íåòüñÿ âåëèêèì áëàãîì.

ÐÀÊÈ, â³ä³éä³òü ó ò³íü, çà-
øèôðóéòåñÿ, äî 21 ÷åðâ-
íÿ òðèâàº ïåð³îä êàðì³÷-

íèõ çâ³ò³â ïåðåä Íåáåñàìè, òîæ
ðîçïðîñòåðòè â³ëüíî êðèëà íå
âäàñòüñÿ. Ïåðåîñìèñëþéòå ñâî¿
â÷èíêè çà îñòàíí³é ð³ê,êàéòåñÿ â ïî-
ìèëêàõ òà ãð³õàõ ³ î÷èùàéòå ñî-
â³ñòü.

ËÅÂÈ, âàðòî âíåñòè ïðî-
ãðåñèâí³ êîðåêòèâè â æèò-
òÿ, àäæå ìàéáóòíº íàáè-

ðàº îñÿéíèõ áàðâ, äå âñå, ùî ñåáå
âè÷åðïàëî, â³äìèðàº... Â³çüì³òü íà
îçáðîºííÿ íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ³
ðåàë³çóéòåñÿ òâîð÷î, ïðîôåñ³éíî,
óêð³ïëþéòå ñîö³àëüíèé ðåéòèíã.
Ëþáîâ ³ äðóæáà ñïëåòóòüñÿ â îäèí
êëóáîê, äðóç³ òà êîõàíö³ ïîì³íÿþ-
òüñÿ ðîëÿìè, ³ öå ÷óäîâî, àòìîñôå-
ðà áóäå íàïîâíåíà ñèìïàò³ºþ,äðó-
æåëþáí³ñòþ, ñïðèÿþ÷è ñåðäå÷íî-
ìó ï³äíåñåííþ.

Ä²ÂÈ, â ãëîáàëüíèõ æèò-
òºâèõ ïëàíàõ ³ êàð’ºð³ çà-
ïóùåíî ïðîöåñ «ïåðåçà-

âàíòàæåííÿ» (äî 21 ÷åðâíÿ), ùî
ñïðèÿòèìå ïîñàäîâîìó çðîñòàííþ,
ïðèìíîæèòü ñòàòêè. Áåð³òüñÿ ò³ëüêè
çà ðåíòàáåëüí³ ñïðàâè, âðàõîâó-
þ÷è ÿê âëàñí³ áàæàííÿ, ³ òàê ïîòðå-
áè ñ³ì’¿—íåõòóâàòè ³íòåðåñàìè äî-
ìî÷àäö³â ïðîòèïîêàçàíî.

ÒÅÐÅÇÈ, êàð’ºðíèé çëåò
òðèâàº, òîæ íå çâîë³êàé-
òå, áî äîñêîíàëèì ôàõ³â-

öÿì ôîðòóíà ïîñì³õàºòüñÿ äî ëèï-
íÿ. Ó ñîö³óì³ âè — ãåðîé, ïîâîäèð,
äå ä³ëîâà îá³çíàí³ñòü, ôàõîâà ãðà-
ìîòí³ñòü òà âñåá³÷íà ïî³íôîðìîâà-
í³ñòü º çîëîòèì êàï³òàëîì — ³ âè
íèì âîëîä³ºòå! Â ïðîôåñ³éí³é ñôå-
ð³ íà âàñ ÷åêàº åêñêóðñ ó ìèíóëå,àê-
òèâ³çóþòüñÿ äàâí³ äîìîâëåíîñò³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,ìàòåð³àëüíèé
ñòàí òà ðåàêö³ÿ íà ãðîø³
áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòè-

ìóòü íà ðåàë³çàö³þ ãîëîâíî¿ æèòòº-
âî¿ ìåòè,äå ÷óæèì ðåñóðñàì â³äâå-
äåíî ïðîâ³äíó ðîëü. Àïåòèòè ñë³ä
æîðñòêî êîíòðîëþâàòè,íå äîïóñêà-
òè çëîâæèâàíü,âàðòî íàâ÷èòèñÿ ñïðà-
âåäëèâî ðîçïîä³ëÿòè îòðèìàíå,çðî-
áèòè òàê, àáè âñ³ì áóëî äîáðå é í³-
÷è¿ ³íòåðåñè íå ïîñòðàæäàëè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², àìá³ö³éíå ïðî-
òèñòîÿííÿ â ïàðòíåðñòâ³
ìàº âàñ íå ðîçëó÷èòè, à

îá’ºäíàòè â ì³öíèé ñîþç, ùî òðè-
ìàºòüñÿ íà âçàºìíèõ ñèìïàò³ÿõ,
äðóæá³, ïîâàç³, ëþáîâ³. Âè — äâ³ ÿñ-
êðàâ³ òâîð÷³ ïîëîâèíêè, ÿê³ äîïîâ-
íþþòü îäíå îäíîãî. Âò³ì, îñòàííº
ñëîâî çà ñóïóòíèêîì — êåðìóº â³í.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ âèçíà÷åíî ç
åíòóç³àçìîì òðóäèòèñÿ íà
ðîáîò³. Êîìïàñ äîë³ âêà-

çóº íà ïðîôåñ³éíå âäîñêîíàëåííÿ,
êàð’ºðíå çðîñòàííÿ. Ä³ëîâ³ íàâè÷-
êè, ïðèðîäí³ òàëàíòè ó âàñ í³âðî-
êó, òîæ âïîðàºòåñÿ áëèñêó÷å. Äî-
òðèìóéòåñÿ ïîñàäîâî¿ ñóáîðäèíà-
ö³¿, ñë³ä çáëèçèòèñÿ ç øåôîì, êîëå-
ãàìè, îäíàê ïðî ñîêðîâåííå ä³ë³òü-
ñÿ ëèøå ç äîâ³ðåíèìè îñîáàìè.

ÂÎÄÎË²¯ ïåðåæèâóòü ï³ê
âçàºìíîãî êîõàííÿ. Ïàë-
êî âñ³ì ñåðöåì ëþá³òü îá-

ðàíöÿ — â³í â³äïîâ³ñòü âçàºìí³ñòþ!
À êîíêóðåíò³â ÿê â³òðîì ç³äìå! Íà
íåäîë³êè óâàãè íå çâåðòàéòå (áî é
ñàì³ íå ñâÿò³), à çîñåðåäüòåñÿ íà
íàéêðàùèõ ÷åñíîòàõ, ùî âïèñóþ-
òüñÿ â îìð³ÿíèé ³äåàë.

ÐÈÁÈ ïðèðå÷åí³ ðîçðèâà-
òèñÿ ì³æ ðîäèíîþ òà ðî-
áîòîþ.ßêùî â³ä õàòí³õ êëî-

ïîò³â îáåðòîì éäå ãîëîâà,à ç äîìî-
÷àäöÿìè ñóö³ëüí³ ïðîáëåìè — âè
¿õ çîáîâ’ÿçàí³ âèð³øèòè, áî ñèëè
á’þòü ÷åðåç â³íöÿ! À ñ³ìåéíå ùàñ-
òÿ ïîâåðíåòüñÿ áóìåðàíãîì. Îäíî-
÷àñíî ïðàöþéòå íà ñëóæá³, âäîñ-
êîíàëþéòåñÿ ÿê ôàõ³âåöü, îïàíî-
âóéòå íàóêîâ³ öàðèíè, íîâàö³éí³
òåõíîëîã³¿. Êðîêóþ÷è â íîãó ç ïðî-
ãðåñîì, ìàºòå âñ³ øàíñè íà ðåàë³-
çàö³þ çàïîâ³òíèõ áàæàíü, ã³äíó çàð-
ïëàòó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 70 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

ãîðîñêîï

8 – 14 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 ÷åðâíÿ
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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 35691
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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«ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÀ ÀÁÅÒÊÀ» — öå
áëàãîä³éíèé êóëüòóðíèé ïðîåêò,
³í³ö³éîâàíèé õóäîæíèöåþ Ïîë³-
íîþ Ìîðîç òà ñòóä³ºþ «LLIWELL
Studio of Creation».

Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 23 óêðà-
¿íñüê³ õóäîæíèêè, ùî ïðî³ëþñòðó-
âàëè «Àáåòêó». Ó í³é î÷èìà ñó÷àñ-
íèõ ìèòö³â, ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåä-
íþ ó÷àñòü â ðåâîëþö³¿, â³äòâîðåíî
ïîä³¿ ìèíóëî¿ çèìè. Ìåòà âèäàí-

íÿ — çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿
ïàì’ÿò³ â õóäîæí³õ îáðàçàõ ñó÷àñ-
íèê³â ïîä³é, ðîçïîâ³äàº Ë³òÀêöåíò.

«Ó í³÷ íà 30 ëèñòîïàäà áóëî â³ä-
äàíî íàêàç çàñòîñóâàòè ñèëó äî
ìèðíèõ ïðîòåñòóâàëüíèê³â. ¯õ æîð-
ñòîêî ïîáèëè òà ðîç³ãíàëè. Íà-
ñòóïíèé ðàíîê ïî÷àâ â³äë³ê ÷àñó
Âåëèêî¿ Ðåâîëþö³¿. Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-
íîñò³, ×åñò³, Ñàìîâ³ääàíîñò³. Âî-
íà çì³íèëà ì³ëüéîíè äîëü óêðà-

¿íö³â, íàðîäèëà òà çàãàðòóâàëà
ì³ëüéîíè ñåðäåöü, çàáðàëà ñîòí³
Ãåðî¿â»,— éäåòüñÿ ó ïåðåäìîâ³ äî
îïèñó ïðîåêòó íà ñàéò³ Àáåòêè.

Îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó êîøòè ïëàíóþòü íàïðàâè-
òè íà çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ìà-
ëåíüêèõ ä³òåé, ùî âòðàòèëè áàòü-
ê³â ï³ä ÷àñ êðèâàâèõ ïîä³é íà
Ìàéäàí³. Çàãàëîì öå 22 äèòèíè
äîøê³ëüíîãî â³êó �

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè «Ïîâñòàíñüêó Àáåòêó»

Äåíü æóðíàë³ñòà 
1920 — âèäàíî íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà ïîøò ³ òåëåãðàô³â
ÓÍÐ ùîäî çàáîðîíè ïðîäàæó ïîøòîâèõ ìàðîê
êîëåêö³îíåðàì ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íîþ ñïåêóëÿö³ºþ
ìàðêàìè.
1923 — ÂÓÖÂÊ óõâàëèâ ïîñòàíîâó “Ïðî íàäçâè÷àéí³
çàõîäè ùîäî áîðîòüáè ³ç ñàìîãîíîì”.

1923—ÂÓÖÂÊ óõâàëèâ ïîñòàíîâó“Ïðî äåíàö³îíàë³çàö³þ
áóäèíê³â”.Äîçâîëåíà ï³ëüãîâà äîâãîñòðîêîâà (ñòðîêîì äî
19 ðîê³â) îðåíäà áóäíèê³â,ùî ïîòðåáóâàëè ðåêîíñòðóêö³¿,
äëÿ ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á. Îðåíäàð³ òàêèõ áóäèíê³â
íà òðè ðîêè çâ³ëüíÿëèñÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó íà ïðèáóòêè
â³ä ñóáîðåíäè,êð³ì òîãî,¿ì íàäàâàëèñÿ øèðîê³ ïðàâà ùîäî
âèçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â êâàðòèðíî¿ ïëàòè ç ñóáîðåíäàð³â.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 


