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«Êè¿ââîäîêàíàë»
áåçêîøòîâíî 
îçäîðîâèòü ä³òåé 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» ïðîïî-

íóº áåçêîøòîâíå îçäîðîâëåííÿ

äëÿ ä³òåé Ãåðî¿â Ìàéäàíó òà â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â,ÿê³ çàãèíóëè ÷è

áóëè ïîðàíåí³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íèõ îïåðàö³é.

Ïóò³âêè ó äèòÿ÷èé òàá³ð ñàíà-

òîð³þ-ïðîô³ëàêòîð³þ «Õâèëÿ»,ðîç-

òàøîâàíîãî ó ñîñíîâîìó ë³ñ³ ïî-

áëèçó ñ.Çàçèì’º â 15-òè êì â³ä Êè-

ºâà,íàäàþòüñÿ òåðì³íîì ó 21 äåíü

òà âêëþ÷àþòü â ñåáå ïðîæèâàííÿ,

ùîäåííå ï’ÿòèðàçîâå õàð÷óâàííÿ,

ñïîðòèâí³ òà îñâ³òí³ ïðîãðàìè òî-

ùî. Ìåøêàíöÿì îáëàñòåé òàêîæ

ïðîïîíóºòüñÿ îïëàòà ïðî¿çäó.

Äëÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, à

òàêîæ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ä³òåé íåîáõ³ä-

íî çâåðíóòèñÿ äî ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-

ìàëüí³ ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»

çà òåëåôîíîì: (044) 280-57-57àáî

äî ãîëîâè Îá’ºäíàííÿ ïåðâèííèõ

ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é Òîâà-

ðèñòâà Âàëåð³ÿ Àçìàíîâà çà òåëå-

ôîíîì: (044) 280-28-56.

Ï³äïðèºìñòâî 
ñïëàòèòü
â³äíîâíó âàðò³ñòü
íàñàäæåíü
íà Ñîëîì’ÿíö³

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Ñîëî-

ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Êèºâà ãàðàæ-

íèé êîîïåðàòèâ â³äøêîäóº 70 òèñ.

ãðèâåíü â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü. ßê ïîâ³äîìèëè

«Õðåùàòèêó» ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðî-

êóðàòóðè Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó,

ó 2009 ðîö³ ñòîëè÷íà îðãàí³çàö³ÿ

îòðèìàëà ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

0,12 ãà çåìë³ íà âóëèö³ Óìàíñüê³é

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â. Çà óìî-

âàìè äîãîâîðó, êîîïåðàòèâ ìàâ

ñïëàòèòè âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñà-

äæåíü, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèäàëåííþ

íà âêàçàí³é òåðèòîð³¿. Íàòîì³ñòü

ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ âñòà-

íîâëåíî, ùî âêàçàí³ êîøòè ï³ä-

ïðèºìñòâî äî ì³ñüêîãî áþäæåòó

òàê ³ íå ïåðåðàõóâàëî.Çâàæàþ÷è

íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêó-

ðàòóðà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó

çâåðíóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó ç âèìîãîþ ñòÿãíóòè ç êîîïå-

ðàòèâó â³äíîâíó âàðò³ñòü çåëåíèõ

íàñàäæåíü. Ñóä çàäîâîëüíèâ ïî-

çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³.

íîâèíè
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ÊÈßÍÊÀ Òåòÿíà âæå òðåò³é ð³ê
ïîñï³ëü âëàøòîâóº ñâîãî ñèíà äî òà-
êîãî òàáîðó. Êàæå: àáñîëþòíî ñïî-
ê³éíà çà äèòèíó, àäæå çíàº, ùî éî-
ãî äîãëÿíóòü, íàãîäóþòü òà ùå é
çàáåçïå÷àòü ö³êàâå äîçâ³ëëÿ: ð³ç-
íîìàí³òí³ ñïîðòèâí³ ³ãðè, ìàé-
ñòåð-êëàñè, åêñêóðñ³¿.

«Ìè ç ÷îëîâ³êîì çðàíêó äî âå-
÷îðà ïðàöþºìî, íàø³ áàòüêè òà-
êîæ íå ìàþòü ÷àñó çàéìàòèñÿ ç
îíóêîì. Òîæ ïðèøê³ëüíèé òàá³ð
äëÿ íàñ ïðîñòî çíàõ³äêà. Çðàíêó
äî âå÷îðà äèòèíà çàéíÿòà, íå ñè-
äèòü ñàìà âäîìà, íå òèíÿºòüñÿ áåç-
ö³ëüíî âóëèöÿìè. Òà é ñèíó ïîäî-
áàºòüñÿ, òóò éîãî äðóç³, îäíîêëàñ-
íèêè»,— ä³ëèòüñÿ ïàí³ Òåòÿíà.

Àáè ä³çíàòèñÿ, ùî ïðîïîíóþòü

ìàëåíüêèì êèÿíàì ïðèøê³ëüí³ òà-
áîðè, æóðíàë³ñò «Õðåùàòèêà» íà-
â³äàëàñÿ äî îäíîãî ç íèõ, ùî ðîç-
òàøóâàâñÿ íà áàç³ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ²-²²² ñòóïåíÿ ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì ôðàíöóçüêî¿ ìîâè
¹ 269. Òàá³ð «Ðîìàøêà» ìèíóëî-
ãî ðîêó ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå ñåðåä
êè¿âñüêèõ òàáîð³â. ²ñíóº â³í âæå
äåñÿòü ðîê³â, â³ñ³ì ç íèõ îï³êóºòü-
ñÿ òàáîðîì çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ç âèõîâíî¿ ðîáîòè íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó, à çà ñóì³ñíèöòâîì ³ íà÷àëü-
íèê «Ðîìàøêè» Ñâ³òëàíà Øåðñòþê.
«Õðåùàòèêó» æ³íêà ðîçïîâ³äàº: ðà-
çîì ç êîëåêòèâîì ðîáèòü óñå ìîæ-
ëèâå, àáè ä³òè ïî÷óâàëèñÿ òóò ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíî. Äî òàáîðó
øêîëÿð³ ïðèõîäÿòü î 8.30, çàáðà-

òè ¿õ áàòüêè ìîæóòü î 17.30. Ðåæèì
äíÿ ìàëå÷³ çàòâåðäæóº ñàíñòàíö³ÿ.
«Ï³ñëÿ ðàíêîâî¿ çàðÿäêè òà ñí³äàí-
êó ðîçïî÷èíàþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³
ðîçâàæàëüí³ ïðîãðàìè. Ìè íàìà-
ãàºìîñü çðîáèòè äîçâ³ëëÿ ä³òåé ö³-
êàâèì òà çì³ñòîâíèì. Îðãàí³çîâó-
ºìî â³äïî÷èíîê òàêèì ÷èíîì, ùîá
ä³òëàõè ïî÷óâàëèñÿ çàòèøíî, à ÷àñ
ïðîâîäèëè ç êîðèñòþ äëÿ äóø³ òà
ò³ëà»,— äîäàº ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Ï³ä ÷àñ íàøèõ â³äâ³äèí äî ìà-
ëå÷³ ç ³ãðîâîþ ïðîãðàìîþ ÿêðàç
ïðè¿õàëè âîëîíòåðè Íàö³îíàëü-
íîãî ïàðêó «Ãîëîñ³¿âñüêèé», ï³ç-
í³øå — ïîæåæíèêè â÷èëè ä³òëà-
õ³â ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ ç âîã-
íåì ï³ä ÷àñ ï³çíàâàëüíî¿ â³êòî-
ðèíè. Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè Øåð-
ñòþê, òàêèìè ö³êàâèìè ïîä³ÿìè
íàïîâíåíèé ìàéæå êîæåí äåíü
ä³òåé — ïðîâîäÿòüñÿ ð³çíîìàí³ò-
í³ åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì, çîêðåìà äî
Áîòàí³÷íîãî ñàäó, çîîïàðêó, äî
òàáîðó ïðè¿æäæàþòü òåàòðè, öèðê.
Êð³ì òîãî, òóò ïðàöþº â³ñ³ì ãóðò-
ê³â íà áóäü-ÿêèé ñìàê. Ö³êàâî, ùî
îäèí ðàç çà çì³íó, çà ï³äòðèìêè
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, ä³òè ìàþòü
çìîãó â³äâ³äàòè ³ ñòîëè÷íèé äåëü-
ô³íàð³é. Ïðîòÿãîì óñ³º¿ çì³íè
êîæíîãî äíÿ ó òàáîð³ ïåðåáóâàº
ìåäñåñòðà.

Íàðàç³ íà â³äïî÷èíêó ïåðåáó-
âàº 84 äèòèíè. ßê ðîçïîâ³äàº ïà-
í³ Øåðñòþê, áàãàòî ç íèõ ³ ñïðàâ-
ä³ õîäÿòü ñþäè âæå íå ïåðøèé
ð³ê. Ïåðåâàæíî öå ó÷í³ ïî÷àòêî-
âî¿ øêîëè, ä³òè, ÿêèõ áàòüêè ùå
íå ìîæóòü çàëèøèòè âäîìà 
ñàìèõ.

Çà äàíèìè Äåïàðòàìåíòó îñ-
â³òè òà íàóêè, ìîëîä³ ³ ñïîðòó,
íàðàç³ â Êèºâ³ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ ïðàöþº 95 òàáîð³â â³äïî÷èí-
êó ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì, ÿê³
ïðèéíÿëè ìàéæå 7 òèñÿ÷ þíèõ
êèÿí íà 18 ðîáî÷èõ äí³â. Ñòàð-
òóâàâ ñåçîí òóò 2 ÷åðâíÿ.

Ó ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåíò³
çàóâàæóþòü, ùî áåçêîøòîâí³ ïó-
ò³âêè íàäàâàëèñÿ ä³òÿì-ñèðîòàì
òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òÿì ³ç ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ÿê³ îòðè-
ìóþòü äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó
ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå-
÷åíèì ñ³ì’ÿì». Äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèøê³ëü-
íèõ òàáîð³â ç áþäæåòó ì³ñòà ïå-
ðåäáà÷åí³ âèäàòêè íà çàãàëüíó
ñóìó 2676,3 òèñ. ãðí. Âàðò³ñòü ïó-
ò³âêè — 466, 56 ãðí, ïðîòå áàòü-
êàì íåîáõ³äíî ñïëàòèòè ëèøå —
25 %, òîáòî 116,64 ãðí �
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Ï³ñëÿ ðàíêîâî¿ çàðÿäêè òà ñí³äàíêó ó òàáîð³ ðîçïî÷èíàþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ðîçâàæàëüí³ ïðîãðàìè. Âèõîâàòåë³ íàìàãàþòüñÿ çðîáèòè äîçâ³ëëÿ ä³òåé ö³êàâèì òà çì³ñòîâíèì 

Ïèòàííÿ, êóäè ïðèëàøòóâàòè äèòèíó íà ë³òî, ùîðîêó ïîñòàº

ïåðåä óñ³ìà áàòüêàìè êðà¿íè. Äëÿ òèõ, õòî ïðàöþº òà íå ìàº

ìîæëèâîñò³ â³äïðàâèòè ñâîº ÷àäî íà â³äïî÷èíîê äî ä³äóñ³â

òà áàáóñü, âæå áàãàòî ðîê³â ñòîëèöÿ ïðîïîíóº âèã³äíó àëü-

òåðíàòèâó — ïðèøê³ëüí³ òàáîðè äåííîãî ïåðåáóâàííÿ. Çà

ñèìâîë³÷íó ïëàòó 18 äí³â òóò îï³êóâàòèìóòüñÿ âàøîþ äèòè-

íîþ, çàáåçïå÷óâàòèìóòü ¿é äîçâ³ëëÿ òà ðîçâèâàëüí³ ³ãðè.

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

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
«Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району»

м. Києва
Розпорядження № 703 від 3 червня 2014 року

Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої cтатті 78 Господарського кодексу України,
частини третьої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб�підпри�
ємців», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 26 квіт�
ня 2012 року № 465/7802 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336
«Про бюджет міста Києва на 2012 рік», з метою проведення державної реєстрації змін розміру статутного ка�
піталу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�п�н�т���ом�нально-

�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�атаційне

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

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дніпровсь�о-

�о�район�»�м.�Києва,�затверджено�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�19��р�дня�2001�ро���№ 2738�«Про�де-

я�і�питання�діяльності�підприємств,�що�входять

до�с�лад��Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднан-

ня�по�е�спл�атації�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�«Київмісь��ідрошляхміст»,�що�до-

даються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Дніпровсь�о�о�район�»�м.�Києва�зареєс-

тр�вати�зміни�до�стат�т��в�поряд��,�передба-

ченом��за�онодавством�У�раїни.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

Про капітальний ремонт деформаційних швів естакадної 
частини Південного мостового переходу через р. Дніпро

Розпорядження № 700 від 3 червня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18, пунктів 1, 2 стат�

ті 19, пункту 4 статті 20 Закону України «Про автомобільні дороги», статей 6, 22, 23, частини 1 статті 26 Зако�
ну України «Про дорожній рух», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль�
ності», з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов комфорт�
ності та безпечності руху автомобільного транспорту, поновлення надійності і довговічності конструкцій де�
формаційних швів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�розроб���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації�та�ви�онати�роботи�з��апіталь-

но�о�ремонт��деформаційних�швів�еста�адної

частини�Південно�о�мостово�о�переход��че-

рез�р.�Дніпро.

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

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

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

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

3.1.�Визначити�на��он��рсних�тор�ах��ене-

ральні�прое�тн��та�б�дівельн��ор�анізації�для

прое�т�вання�та�ви�онання�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроб���прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації.�проведення�її�е�спер-

тизи�та�затвердження.

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

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

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�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

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.6.�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.

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

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

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

здійснити�фінанс�вання�робіт�в�межах�бюджет-

них�призначень,�затверджених�в�місь�ом��бю-

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

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

03.06�2014�р.�№�703

ЗМІНИ 
до Статуту комунального підприємства «ШЛЯХОВО�ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

ТА СПОРУД НА НИХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ» м. Києва,
затверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

від�19��р�дня�2001�ро���№ 2738�«Про�дея�і�питання�діяльності�підприємств,�

що�входять�до�с�лад��Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�по�е�спл�атації�

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�«Київмісь��ідрошляхміст»�

Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т���ом�нально�о�підприємства�

«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Дніпровсь�о�о�район�»�м.�Києва

Київ —2014

П�н�т�5.1�статті�5�Стат�т��ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«5.1.�Майно�підприємства�становлять�основ-

ні�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�ма-

теріальні�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их

відображається���йо�о�самостійном��балансі.

Підприємств��Власни�ом�встановлено�ста-

т�тний��апітал�в�розмірі�11 353 100��рн�(оди-

надцять�мільйонів�триста�п’ятдесят�три�тися-

чі�сто��ривень�00��оп.),�я�ий�сформовано�за

рах�но���рошово�о�внес���Власни�а�відповід-

но�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26

�вітня�2012�ро���№ 465/7802�«Про�внесення

змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29

�р�дня�2011�ро���№ 1100/7336�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2012�рі�.»

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 07 березня 2012 року № 375 «Про демонтаж вантового мосту

через гавань р. Дніпро з вул. Верхній�Нижній Вал 
на Рибальський півострів в Подільському районі 

в складі будівництва Подільського мостового переходу 
через р. Дніпро в м. Києві»

Розпорядження № 710 від 3 червня 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», у зв’язку з бу�
дівництвом заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно�Хрещатицької поблизу вулиць Верх�
ній Вал та Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�07�березня�2012

ро���№375�«Про�демонтаж�вантово�о�мост�

через��авань�р.�Дніпро�з�в�л.�Верхній-Нижній

Вал�па�Рибальсь�ий�півострів�в�Подільсь�ом�

районі�в�с�ладі�б�дівництва�Подільсь�о�о�мос-

тово�о�переход��через�р.�Дніпро�в�м.�Києві»

та�і�зміни:

1.1.�Підп�н�т�1.1�п�н�т��1�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«1.1.�Забезпечити�розроб��,�затверджен-

ня���встановленом��за�онодавством�поряд��

прое�тно-�ошторисної�до��ментації�та�ви�о-

нання�робіт�і�демонтаж��вантово�о�мост��че-

рез��авань�р.�Дніпро�з�в�л.�Верхній-Нижній

Вал�па�Рибальсь�ий�півострів�в�Подільсь�о-

м��районі�в�с�ладі�б�дівництва�Подільсь�о�о

мостово�о� переход�� через� р.� Дніпро� в�

м.�Києві».

1.2.�П�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

��встановленом��поряд���подати�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�інвестиційні�пропози-

ції�щодо�в�лючення�робіт,�визначених���під-

п�н�ті�1.1�п�н�т��1�ньо�о�розпорядження,�до

про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит��

м.�Києва�на�2014�рі��та�наст�пні�ро�и».

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

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

(Київської міської державної адміністрації) від 19 серпня 2013
року № 1416 «Про прокладання зовнішніх інженерних 

мереж з розширенням проїзної частини та влаштування 
підпірних стін на вул. Студентській у Шевченківському районі»

Розпорядження № 718 від 4 червня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулюван�

ня містобудівної діяльності», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «АБС�УКР» від 02
квітня 2014 року № 32, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�19�серпня�2013

ро���№ 1416�«Про�про�ладання�зовнішніх�інже-

нерних�мереж�з�розширенням�проїзної�части-

ни�та�влашт�вання�підпірних�стін�на�в�л.�Ст�-

дентсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі»�цифри

та�слова�«14�липня�2014�ро��»�замінити�циф-

рами�та�словами�«22��р�дня�2014�ро��»,�циф-

ри�та�слова�«28��вітня�2014�ро��»�замінити

цифрами�та�словами�«07�липня�2014�ро��»,

цифри�та�слова�«29��вітня�2014�ро��»�заміни-

ти�цифрами�та�словами�«08�липня�2014�ро��».

Голова В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
джеті�м.�Києва�на��апітальний�ремонт�об’є�тів

в�лично-шляхової�мережі�на�2014�рі��та�на-

ст�пні�ро�и.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна від Публічного акціонерного 

товариства трест «Київміськбуд�1» імені М. П. Загороднього
Розпорядження № 721 від 4 червня 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарсько�
го кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Публічного акціонерного
товариства трест «Київміськбуд�1» імені М. П. Загороднього (листи від 13 лютого 2014 року № 98,99), з метою
надійного утримання та якісного обслуговування об’єктів комунального призначення, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�май-

но�від�П�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства

трест�«Київмісь�б�д-1»�імені�М.П.�За�ородньо-

�о�і�за�ріпити�йо�о�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за��ом�нальним�підприємством�«Шля-

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

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Подільсь�о�о�район��м.�Києва�з�ідно�з�до-

дат�ами�1,�2.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

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

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Подільсь�о�о�район�»�м.�Києва�забезпечити

приймання-передач��майна,�зазначено�о��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�разом�з�до��-
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З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх водопровідних, 

каналізаційних мереж та інженерних мереж, споруд 
з обладнанням зовнішнього освітлення Приватного

акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД»
Розпорядження № 722 від 4 червня 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�
кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення Приватного акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» (листи
від 10 жовтня 2013 року № 1299, від 11 жовтня 2013 року № 1306 та від 15 жовтня 2013 року № 1311), з метою на�
дійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�зовнішні�водопровідні,��а-

налізаційні�мережі�Приватно�о�а�ціонерно�о

товариства�«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�з�ідно�з�до-

дат�ом�1�до�цьо�о�розпорядження�в�межах�та

на��мовах,�визначених���одою�про�передач��в

�правління�від�ритом��а�ціонерном��товари-

ств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�від�20�листопа-

да�2003�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),

я�����ладено�між�ВАТ�«АК�«Київводо�анал»�та

Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі,�спор�ди�з�обладнан-

ням�зовнішньо�о�освітлення�з�ідно�з�додат�ом

2�до�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

забезпечити�приймання —�передач��зовніш-

ніх�водопровідних,��аналізаційних�мереж�та�ін-

женерних�мереж,�спор�д�з�обладнанням�зов-

нішньо�о�освітлення,�зазначених���п�н�ті�1�та

п�н�ті�2�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Гол�ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

Про капітальний ремонт деформаційних швів на мосту 
ім. Є. О. Патона через р. Дніпро

Розпорядження № 702 від 3 червня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18, пунктів 1, 2 стат�

ті 19, пункту 4 статті 20 Закону України «Про автомобільні дороги», статей 6, 22, 23, частини 1 статті 26 Зако�
ну України «Про дорожній рух», з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів, створення
належних умов комфортності та безпечності руху автомобільного транспорту, поновлення надійності і дов�
говічності конструкцій деформаційних швів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�розроб���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації�та�ви�онати�роботи�з��апіталь-

но�о�ремонт��деформаційних�швів�на�мост�

ім.�Є.�О.�Патона�через�р.�Дніпро.

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

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

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

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

3.1.�Визначити�на��он��рсних�тор�ах��ене-

ральні�прое�тн��та�б�дівельн��ор�анізації�для

прое�т�вання�та�ви�онання�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Забезпечити�розроб���прое�тно-�ош-

торисної�до��ментації,�проведення�її�е�спер-

тизи�та�затвердження.

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

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

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�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

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.6.�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.

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

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

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

здійснити�фінанс�вання�робіт�в�межах�бюджет-

них�призначень,�затверджених�в�місь�ом��бю-

джеті�м.�Києва�на��апітальний�ремонт�об’є�тів

в�лично-шляхової�мережі�на�2014�рі��та�на-

ст�пні�ро�и.

5.�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 № 711 від 4 червня 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�33�до-

зволи.

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

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

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

04.06.2014�№�711

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

ментацією�щодо�йо�о�б�дівництва�та��опії�а�-

тів�приймання-передачі�надати�Департамент�

�ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації).

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Гол�ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

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

��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

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 40398(14 ІНОЗЕМНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"АІС
Автодом Столиця"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

2. 40399(14 ІНОЗЕМНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"АІС
Автодом Столиця"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

3. 40396(14 ІНОЗЕМНЕ
ПІДПРИЄМСТВО"АІС
Автодом Столиця"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,425 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

4. 40397(14 ІНОЗЕМНЕ
ПІДПРИЄМСТВО" АІС
Автодом Столиця"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,425 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

5. 40618(14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,5795 Оболонський район, Московський
проспект, 12(А

6. 40617(14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,76 Оболонський район, Московський
проспект, 12(А

7. 40616(14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,025 Оболонський район, Московський
проспект, 12(А

8. 40615(14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,78 Оболонський район, Московський
проспект, 12(А

9. 40614(14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,025 Оболонський район, Московський
проспект, 12(А

10. 39993(14 ПТ "Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,77 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 88/2

11. 39424(13 ПАТ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АХА
СТРАХУВАННЯ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,064 Подільський район, вул. Іллінська, 8

12. 40088(14 ПАТ "ГРІН БАНК" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,3398 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 10

13. 39959(14 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,485 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 75

14. 40516(14 СПД Марченко Володимир
Васильович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,97 СвятошинськиЙ район, вул.
Прилужна / вул. Чорнобильська,
4/15, літера А

15. 39203(13 ТОВ "БігБорд" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

2 Печерський район, вул. Басейна, 9

16. 40222(14 ТОВ "Кофе Хауз. Україна" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,464 Шевченківський район, вул. Богдана
Хмельницького, 30/10

17. 39916(14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 34

18. 40376(14 ТОВ "АВТОКРАЙ(УКРАЇНА" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,6 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

19. 40290(14 ТОВ "АВТОСТИМУЛ ПЛЮС" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,64 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

20. 40291(14 ТОВ "АВТОСТИМУЛ ПЛЮС" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,14 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

21. 39909(14 ТОВ "АЛАКОР СІТІ" Тумба, об'ємно(
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

12,54 Голосіївський район, Столичне шосе
(напроти будинку № 91(А на вул.
Фестивальній)

22. 40664(14 ТОВ "ІНТЕХСТАНДАРТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

20,8 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

23. 39893(14 ТОВ "Латердо" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,88 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26

24. 39892(14 ТОВ "Латердо" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,88 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26

25. 39753(14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 38

26. 39287(13 ТОВ "Рекламне агенство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 9

27. 39145(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 500 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
Ірпінську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, праворуч)

28. 39149(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 800 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
Ірпінську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, праворуч)



ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
18 ÷åðâíÿ 2014 ð.
¹84(4484)

4

29. 39150(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 900 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
Ірпінську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, праворуч)

30. 39148(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 800 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
Ірпінську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, ліворуч)

31. 39147(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 900 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
Ірпінську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, ліворуч)

32. 39637(14 ТОВ "ФІШКЛАБ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,4 Шевченківський район, пров.
Георгіївський, 2

33. 39146(13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО "ЕМА"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 500 м від
виїзду з вул. Наумова на Нову
ІрпІнську кільцеву дорогу (в
напрямку м. Ірпінь, ліворуч)

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

Про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами

Розпорядження № 712 від 4 червня 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�13�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��9�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

04.06.2014�№��712

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджу�
вач реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 25495(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,85 Оболонський район, Оболонський
проспект, 26

2. 25497(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,85 Оболонський район, Оболонський
проспект, 26

3. 25498(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,85 Оболонський район, Оболонський
проспект, 26

4. 24918(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,1 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1, літера А

5. 24914(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

8,3 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1, літера А

6. 19905(07 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3 Деснянський район, вул. Теодора
Драйзера, 4

7. 24915(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,4712 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1, літера А

8. 24917(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'єм но(
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,28 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1, літера А

9. 24913(09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

4,4712 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1, літера А

10. 23055(08 ТОВ "Рекламне
агентство група
Укр(Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп. Василя
Порика, 5 (на розподільчій клумбі)

11. 23065(08 ТОВ "Рекламне
агентство група
Укр(Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, просп. Свободи,
18(29

12. 23057(08 ТОВ "Рекламне
агентство група
Укр(Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне шосе
(245 м до пішохідного мосту біля
повороту на вул. Новопирогівську)

13. 21984(08(П(1 ТОВ "РТМ (
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул. Зодчих,
30

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

Про зміни у складі комісії з ліквідації Державного комунального
підприємства «Київжитлотеплокомуненерго»

Розпорядження № 713 від 4 червня 2014 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу

України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на ви�
конання рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 322/9379 «Про ліквідацію Державногоко�
мунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�лі�ві-

дації�Державно�о��ом�нально�о�підприємства

«Київжитлотепло�ом�ненер�о»,�затверджено-

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

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

ної�адміністрації)�від�25�вересня�2013�ро��

№ 1666,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Бондаренко

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

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

25�вересня�2013�р.�№�1666
(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�

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

04.06.2014�р.�№�713)

СКЛАД 
комісії з ліквідації Державного комунального підприємства 

«Київжитлотеплокомуненерго» 

Коростишевсь�ий�Сер�ій�Ар�адійович —заст�пни��начальни�а��правління�енер�оефе�-

тивності —�начальни��відділ��впровадження�енер-

�оефе�тивності�Департамент��житлово-�ом�наль-

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

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

ністрації),��олова��омісії�

Ні��лес���Сер�ій�Гри�орович — начальни���правління�ор�анізаційної�роботи,

до��ментально�о�забезпечення�та��онтролю�Де-

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни�

�олови��омісії�

Крилов�Ма�сим�Сер�ійович —заст�пни��начальни�а��правління —�начальни�

відділ��паливно-енер�етично�о��осподарства��прав-

ління�природних�монополій�Департамент��житло-

во-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�

Пономарен�о�Степан�Степанович� — завід�вач�се�тор��з�питань��правління�персо-

налом�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

ції)�

Попова�Олена�Оле�сандрівна — �оловний�спеціаліст�відділ��впровадження�енер-

�оефе�тивності �правління�енер�оефе�тивно-

сті�Департамент��житлово-��ом�нальної�інфра-

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

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

Т�ачен�о�Тетяна�Степанівна — начальни��відділ��фінансово�о�забезпечення,

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності-�оловний�б�х-

�алтер�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

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

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

Рясь�о�Віта�Оле�сіївна — �оловний�спеціаліст�се�тор��правово�о�забез-

печення�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

ції)�

Я�овлєва�О�сана�Ми�олаївна — начальни��відділ��план�вання�та�розвит���ді-

яльності�підприємства��ал�зі��правління�розвит��

та�реформ�вання�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�Департамент��житлово-��ом�нальної�інфра-

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

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

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про внесення змін до адресного переліку виконання робіт 
з підготовки житлового фонду у місті Києві у 2014 році до роботи

в зимових умовах
Розпорядження № 714 від 4 червня 2014 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на
2014 рік», враховуючи звернення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 12 трав�
ня 2014 № 101�3191/01), з метою уточнення адреси житлового будинку, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

У�позиціях�20,�31�розділ��«Дарниць�ий

район»�адресно�о�перелі���ви�онання�робіт

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

��2014�році�до�роботи�в�зимових��мовах,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25��вітня

2014�ро���№ 491,�слова�«в�л.�Бориса�Гми-

рі,�8�Б»�замінити�словами�«в�л.�Михайла

Гриш�а,�8�Б».

Голова В. Бондаренко
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Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2014 році
Розпорядження № 731 від 5 червня 2014 року

Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 7 пункту б части'
ни першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про
зайнятість населення» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175
«Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»:

1.�Затвердити�Перелі�видів��ромадсьих

робіт�на�2014�рі,�яі�мають�с�спільно�орис-

н��спрямованість�та�задовольняють�с�спільні�по-

треби�територіальної��ромади�міста�Києва,�що

додається.

2.�Затвердити�Перелі�підприємств,�ор�ані-

зацій�та��станов�міста�Києва,�за��частю�яих

план�ється�ор�анізація��ромадсьих�робіт��

2014�році,�що�додається.

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

ністраціям�забезпеч�вати�фінанс�вання��ро-

мадсьих�робіт�за�рах�но�оштів,�передбаче-

них���бюджеті�міста�Києва�на�2014�рі,�після

прийняття�Київсьою�місьою�радою�відповід-

но�о�рішення�про�фінанс�вання�в�2014�році�за-

ходів�місьої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�На-

з�стріч�иянам»�на�2011—2015�рои»,�затвер-

дженої�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�17

люто�о�2011�ро��№ 19/5406.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів,��олів�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)

05.06.2014�р.�№�731

Перелік 
видів громадських робіт на 2014 рік, які мають суспільно корисну 

спрямованість та задовольняють суспільні потреби територіальної 
громади міста Києва

1. Догляд за особами похилого віку та інвалідами

2. Упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників
Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів

3. Вантажно�розвантажувальні роботи

4. Благоустрій, озеленення та поліпшення санітарного стану територій міста (району)

5. Прибирання скверів, парків, прилеглих до пам'ятників культури і архітектури територій

6. Благоустрій та прибирання вулиць, прибудинкової території

7. Прибирання ринкових площ

8. Підсобні роботи

9. Виконання складських робіт

10. Ліквідація снігових заметів

11. Збирання, очищення, перебирання, сортування, укладання, переробка сільськогосподарських культур

12. Роботи, пов'язані з обслуговуванням спортивних майданчиків

13. Супровід інвалідів по зору

14. Кур'єрська доставка матеріалів (товарів)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)

05.06.2014�р.�№�731

Перелік
підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких

планується організація громадських робіт у 2014 році

6. 03188783 Київський пансіонат ветеранів праці

Дніпровський район

7. 02221219 Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку "Гідропарк"

8. 05417986 Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян "Київське учбове�
виробниче підприємство № 4 Українського товариства сліпих"

9. 03359813 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.
Києва

Оболонський район

10. 05416745 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.
Києва

Печерський район

11. 5756837 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району
м. Києва "Липкижитлосервіс"

12. 34239762 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району
м. Києва "Печерська Брама"

13. 3366569 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району
м. Києва "Печерськжитло"

14. 190246355 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м.
Києва

15. 33997124 Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів

Подільський район

16. 35669287 Комунальне підприємство "Нивки Подільського району м. Києва"

17. 19033672 Комунальне підприємство "Поділ�благоустрій"

18. 35669376 Комунальне підприємство "Вітряні гори Подільського району м. Києва"

19. 35669360 Комунальне підприємство "Куренівське Подільського району м. Києва"

20. 35669345 Комунальне підприємство "Центральний Подільського району м. Києва"

21. 35669397 Комунальне підприємство "Мостицький Подільського району м. Києва"

22. 35669329 Комунальне підприємство "Синьоозерне Подільського району м. Києва"

23. 33549010 Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення

Святошинський район

24. 03359753 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району
м. Києва

25. 36037999 Комунальне підприємство "Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду
в Святошинському районі м. Києва"

26. 16281219 Комунальне підприємство "Екологія в Святошинському районі м. Києва"

Солом 'янський район

27. 31806946 Комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд Солом'янського району"

28. 35756924 Комунальне підприємство "Індустріальне" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Шевченківський район

29. 31753249 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району
м. Києва

30. 34966254 Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Шевченківського району"

№ п/п Код ЄДРПОУ Назва підприємств, організацій та установ

Голосіївський район 

1. 03359799 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району 
м. Києва

Дарницький район

2. 31722949 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району 
м. Києва

Деснянський район

3. 04589645 Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва

4. 36657100 Комунальне підприємство "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду
Деснянського району міста Києва"

5. 26087553 Київська міська організація УТОС

Про утворення комісії з розгляду документів 
щодо надання дозволу підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів 
на право користування пільгами з оподаткування, 
отримання позик, фінансової допомоги та дотацій

Розпорядження № 719 від 4 червня 2014 року
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

статей 141, 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та постанов Кабіне'
ту Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу па право
користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів»,
від 27 грудня 2006 року № 1830 «Про реалізацію статті 181 Закону України «Про основи соціальної захищено'
сті інвалідів в Україні», від 31 січня 2007 року № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про осно'
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України від 05 верес'
ня 2013 року № 545 «Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засно'
вані громадськими організаціями інвалідів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013
року за № 1620/24152, з метою організації роботи щодо розгляду документів стосовно надання підприєм'
ствам та організаціям громадських організацій інвалідів допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворот'
ної та безповоротної фінансової допомоги, позик та дотацій:

1.�Утворити�омісію�з�роз�ляд��до�ментів

щодо�надання�дозвол��підприємствам�та�ор-

�анізаціям��ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів

на�право�орист�вання�піль�ами�з�оподат�-

вання,�отримання�пози,�фінансової�допомо�и

та�дотацій.

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

�ляд��до�ментів�щодо�надання�дозвол��під-

приємствам�та�ор�анізаціям��ромадсьих�ор-

�анізацій�інвалідів�па�право�орист�вання�піль-

�ами�з�оподат�вання,�отримання�пози,�фі-

нансової�допомо�и�та�дотацій,�що�додається.

3.�Затвердити�посадовий�слад�омісії�з�роз-

�ляд��до�ментів�щодо�надання�дозвол��під-

приємствам�та�ор�анізаціям��ромадсьих�ор-

�анізацій�інвалідів�на�право�орист�вання�піль-

�ами�з�оподат�вання,�отримання�пози,�фі-

нансової�допомо�и�та�дотацій,�що�додається.

4.�Призначити��оловою�омісії�з�роз�ляд�

до�ментів�щодо�надання�дозвол��підприємствам

та�ор�анізаціям��ромадсьих�ор�анізацій�інва-

лідів�па�право�орист�вання�піль�ами�з�опо-

дат�вання,�отримання�пози,�фінансової�до-

помо�и�та�дотацій�заст�пниа��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�Костюа�М.�Д.

5.�Голові�омісії�з�роз�ляд��до�ментів�що-

до�надання�дозвол��підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів�на

право�орист�вання�піль�ами�з�оподат�ван-

ня,�отримання�пози,�фінансової�допомо�и�та

дотацій�затвердити�її�персональний�слад�та

��разі�потреби�вносити�до�ньо�о�зміни.
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6.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації):

від�12�вітня�2013�ро��№ 530�«Про�омісію

з�питань�роз�ляд��до�ментів�підприємств�та

ор�анізацій��ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів

щодо�надання�дозвол��на�право�орист�вання

піль�ами�з�оподат�вання»;

від�16�липня�2013�ро��№ 1200�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�від�12�вітня�2013�ро-

��№ 530�«Про�омісію�з�питань�роз�ляд��до-

�ментів�підприємств�та�ор�анізацій��ромад-

сьих�ор�анізацій�інвалідів�щодо�надання�дозво-

л��на�право�орист�вання�піль�ами�з�оподат-

�вання».

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�Костюа

М.�Д.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)

04.06.2014р.�№�719

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМІСІЮ З РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ІНВАЛІДІВ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПІЛЬГАМИ З ОПОДАТКУВАННЯ, 
ОТРИМАННЯ ПОЗИК, ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ДОТАЦІЙ

1.�Комісія�з�роз�ляд��до�ментів�щодо�на-

дання�дозвол��підприємствам�та�ор�анізаціям

�ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів�на�право�о-

рист�вання�піль�ами�з�оподат�вання,�отри-

мання�пози,�фінансової�допомо�и�та�дотацій

(далі�Комісія)�є�онс�льтативно-дорадчим�ор-

�аном�при�вионавчом��ор�ані�Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьій�місьій�державній�адмініс-

трації),�що��творюється�з�метою�роз�ляд��пи-

тань�щодо�надання�дозвол��підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсьих�ор�анізацій�інвалі-

дів�па�право�орист�вання�піль�ами�з�оподат-

�вання,�отримання�пози,�фінансової�допо-

мо�и�на�поворотній�і�безповоротній�основі�та

дотацій.

2.�Комісія���своїй�діяльності�ер�ється�Кон-

стит�цією�Ураїни,�Заоном�Ураїни�«Про�ос-

нови�соціальної�захищеності�інвалідів�в�Ура-

їні»,�іншими�заонами�Ураїни,�атами�Прези-

дента�Ураїни,�постановами�Кабінет��Міністрів

Ураїни,�атами�центральних�ор�анів�вионав-

чої�влади,�рішеннями�Київсьої�місьої�ради,

розпорядженнями�Київсьо�о�місьо�о��олови

та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�і�цим

Положенням.

3.�Основними�завданнями�Комісії�є:

3.1.�Під�отова�пропозицій�вионавчом��ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місьій

державній�адміністрації)�щодо�надання�або�від-

мови�в�наданні,�сас�вання�дозвол��на�право

орист�вання�піль�ами�з�оподат�вання�під-

приємствам�з�філіями,�відоремленим�підроз-

ділам�(��разі�наявності)�та�ор�анізаціям,�яі�за-

сновані��ромадсьими�ор�анізаціями�інвалідів

(далі�— підприємства�та�ор�анізації�ГОІ),�що

отримали�за�попередній�звітний�(податовий)

рі�дохід�в�обсязі�менш�я�8400�розмірів�міні-

мальної�заробітної�плати,�встановленої�відпо-

відно�до�заонодавства�станом�на�1�січня�по-

точно�о�ро��(далі�— 8400�розмірів�мінімаль-

ної�заробітної�плати).

3.2.�Під�отова�пропозицій�вионавчом��ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місьій

державній�адміністрації)�щодо�подання�Мініс-

терств��соціальної�політии�Ураїни�висновів-

пропозицій�про�доцільність�надання�або�від-

мови�в�наданні,�сас�вання�дозвол��на�право

орист�вання�піль�ами�з�оподат�вання�під-

приємствам�та�ор�анізаціям�ГОІ,�що�отримали

за�попередній�звітний�(податовий)�рі�дохід

в�обсязі�більш�я�8400�розмірів�мінімальної�за-

робітної�плати.

3.3.�Під�отова�пропозицій�вионавчом��ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місьій

державній�адміністрації)�щодо�подання�Мініс-

терств��соціальної�політии�Ураїни�висновів-

пропозицій�про�доцільність�надання�або�від-

мови�в�наданні�підприємствам,�ор�анізаціям

�ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів�фінансової

допомо�и�на�поворотній�і�безповоротній�ос-

нові,�цільової�позии�та�дотації.�

4.�Комісія�відповідно�до�поладених�на�неї

завдань:

4.1.�Роз�лядає�подані�підприємствами�та�ор-

�анізаціями�ГОІ�до�менти�для�отримання�до-

зволів�на�право�орист�вання�піль�ами�з�опо-

дат�вання�та�подає�пропозиції�вионавчом�

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місь-

ій�державній�адміністрації);

щодо�можливості�надання�або�відмови�в�на-

данні,�сас�вання�дозвол��на�право�орист�ван-

ня�піль�ами�з�оподат�вання�підприємствам

та�ор�анізаціям,�яі�стримали�за�попередній

звітний�(податовий)�рі�дохід�в�обсязі�менш�я

8400�розмірів�мінімальної�заробітної�плати;

щодо�подання�Міністерств��соціальної�полі-

тии�Ураїни�висновів-пропозицій�про�доціль-

ність�надання�або�відмови�в�наданні,�сас�-

вання�дозвол��на�право�орист�вання�піль�а-

ми�з�оподат�вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям,�то�отримали�за�попередній�звітний�(по-

датовий)�рі�дохід�в�обсязі�більш�я�8400�роз-

мірів�мінімальної�заробітної�плати.

4.2.�Роз�лядає�до�менти,�яі�надійшли�від

відділення�Фонд��соціально�о�захист��інвалідів,

стосовно�надання�підприємствам,�ор�анізаці-

ям��ромадсьих�ор�анізацій�інвалідів�фінансо-

вої�допомо�и�на�поворотній�і�безповоротній

основі,�цільової�позии,�дотації�та�подає�про-

позиції�вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьій�місьій�державній�адміністра-

ції)�щодо�подання�Міністерств��соціальної�по-

літии�Ураїни�висновів-пропозицій�про�до-

цільність�надання�або�відмови�в�наданні�фі-

нансової�допомо�и�на�поворотній�і�безпово-

ротній�основі,�цільової�позии,�дотації.

4.3.�Подає�інші�пропозиції�з�питань,�що�на-

лежать�до�омпетенції�Комісії.

5.�Комісія�має�право:

5.1.�Зал�чати�спеціалістів�місцевих�ор�анів�ви-

онавчої�влади,�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій�(за�по�одженням�з�їх�ерівниами)�до�роз-

�ляд��питань,�що�належать�до�її�омпетенції.

5.2.�Отрим�вавати�від�ор�анів�вионавчої

влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,

необхідн��для�вионання�поладених�на�неї

завдань.

6.�Головою�Комісії�є�заст�пни��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації,�до�ом-

петенції�яо�о�відносяться�питання�соціальної

політии,�яий�призначається�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

7.�Посадовий�слад�Комісії�затвердж�ється

розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації).

8.�Персональний�слад�Комісії�затвердж�є

�олова�Комісії.

9.�Голова,�заст�пни��олови�та�члени�Комі-

сії�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсьих�за-

садах.

10.�Формою�роботи�Комісії�с�засідання,�яі

проводяться�не�рідше�одно�о�раз��на�вар-

тал.�У�разі�необхідності�мож�ть�слиатися�по-

зачер�ові�засідання.�Рішення�щодо�проведен-

ня�позачер�ових�засідань�приймає��олова�Ко-

місії,�а���разі�відс�тності�— заст�пни��олови

Комісії.

11.�Засідання�Комісії�проводить�її��олова,�а

��разі�йо�о�відс�тності�— заст�пни��олови�Ко-

місії.

Засідання�омісії�є�правомочним,�ящо�на

ньом��прис�тні�більш�я�половина�її�членів.

12.�У�засіданні�Комісії�мають�право�брати

�часть�представнии�підприємств�та�ор�аніза-

цій�під�час�роз�ляд��поданих�ними�до�ментів

і�прийняття�відповідних�рішень�щодо�подання

пропозицій�вионавчом��ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьій�місьій�державній�адмініс-

трації).

13.�На�своїх�засіданнях�Комісія��от�є�про-

позиції�з�питань,�що�належать�до�її�омпетен-

ції.�Пропозиції�вважаються�схваленими,�я-

що�за�них�про�олос�вало�більш�я�полови-

на�прис�тніх�на�засіданні�членів�Комісії.�У

разі�рівно�о�розподіл���олосів��олос��оло-

в�ючо�о�на�засіданні�є�вирішальним.

14.�Пропозиції�Комісії�оформлюються�про-

тоолом.�Протоол�ожно�о�засідання�сла-

дає�серетар�Комісії.�Протоол�підпис�ють

�олов�ючий�на�засіданні�та�серетар�Комі-

сії.

15.�Ор�анізаційне�та�технічне�забезпечен-

ня�діяльності�Комісії�здійснює�Департамент

соціальної�політии�вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації).
Заступник голови — керівник апарату 

О. Долінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)

04.06.2014р.�№�719

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування
пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги 

та дотацій 

Заст�пни��олови�Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації,��олова�омісії

Диретор�Департамент��соціальної�політи-

��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни��олови�омісії

Завід�вач�сетор��з�питань�роз�ляд��до�-

ментів�підприємств�та�ор�анізацій��ромадсьих

ор�анізацій�інвалідів�щодо�надання�дозвол��на

право�орист�вання�піль�ами�з�оподат�ван-

ня��правління���справах�інвалідів�та�людей�по-

хило�о�ві��Департамент��соціальної�політии

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації),�сере-

тар�омісії

Диретор�Київсьо�о�місьо�о�відділення

Фонд��соціально�о�захист��інвалідів�(за�з�о-

дою)

Заст�пни�диретора�Департамент��промис-

ловості�та�розвит��підприємництва�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�— начальни

�правління�промисловості�та�інноваційної�по-

літии

Головний�еономіст�відділ��з�питань�фінан-

сової�політии,�фондово�о�рин��та�підприєм-

ництва�Департамент��еономіи�та�інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)

Начальни�оординаційно-моніторин�ово�о

�правління�Головно�о��правління�Міністерства

доходів�і�зборів�Ураїни���м.�Києві�(за�з�одою)

Заст�пни�начальниа��правління�земле�ст-

рою�Департамент��земельних�рес�рсів�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації;�

Старший�опер�повноважений�в�особливо

важливих�справах�Головно�о��правління�Сл�ж-

би�безпеи�Ураїни���місті�Києві�та�Київсьій

області�(за�з�одою)

Голова�Координаційної�ради�місьих��ромад-

сьих�ор�анізацій�інвалідів�міста�Києва�(за�з�о-

дою)

Голова�Київсьої�місьої�ор�анізації�Ураїнсьо-

�о�товариства�сліпих�(за�з�одою)

Голова�Київсьої�місьої�ор�анізації�Ураїнсьо-

�о�товариства��л�хих�(за�з�одою).

Заступник голови — керівник апарату 
О. Долінська

Про зміни у складі міжвідомчої робочої групи з розв’язання
екологічних проблем ВАТ «Радикал»

Розпорядження № 732 від 5 червня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього

природного середовища», враховуючи рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року № 26/9083
«Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2013 році», від 04 лютого  2014 року № 6/10152
«Про бюджет міста Києва на 2014 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 510 «Про забезпечення на 2014 рік природо'
охоронних заходів у місті Києві», у зв’язку з кадровими змінами, з метою ефективного здійснення експерт'
ного, наукового та громадського супроводу заходів, пов’язаних з розв’язанням екологічних проблем ВАТ
«Радикал», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�слад��міжвідомчої

робочої��р�пи�з�розв’язання�еоло�ічних�проб-

лем�ВАТ�«Радиал»,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від

22�листопада�2012�ро��№ 2094,�вилавши�йо-

�о�в�новій�редації,�що�додається.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�першо�о�заст�пниа��о-

лови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Д�баса�Б.�Й.
Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)
22�листопада�2012�р.�№�2094

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��
Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)
05.06.2014�р.�№�732)

Склад 
міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем 

ВАТ «Радикал»

Д�бас�Бо�дан�Йосипович —перший�заст�пни��олови�Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації,��олова�міжвідомчої�робочої��р�пи

Денисю�Людмила�Всеволодівна — диретор�Департамент��промисловості�та�розвит-

��підприємництва,�заст�пни��олови�міжвідомчої�ро-

бочої��р�пи
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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 ................................48 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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Тимоч о Тетяна Валентинівна — олова Все раїнсь ої е оло ічної лі и, заст пни
олови міжвідомчої робочої р пи (за з одою)

На мець В’ячеслав Ві торович — оловний спеціаліст відділ промисловості правлін-
ня промисловості та інноваційної політи и Департамен-
т промисловості та розвит підприємництва, се ре-
тар міжвідомчої робочої р пи

Ба ан Анатолій Оле сандрович — заст пни дире тора Департамент — начальни
правління промисловості та інноваційної політи и
Департамент промисловості та розвит підприєм-
ництва

Вітю Ілля Анатолійович — співробітни Управління Сл жби безпе и У раїни
м. Києві (за з одою)

Горілий Юрій Петрович — заст пни начальни а відділ промисловості прав-
ління промисловості та інноваційної політи и Депар-
тамент промисловості та розвит підприємництва

Гота Андрій Оле ович — перший заст пни олови Деснянсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації

Копей іна Лілія Ми олаївна — завід вач се тор про рам інвестицій та за аль-
нення інформації правління е оло ії та природних
рес рсів Департамент місь о о бла о строю та збе-
реження природно о середовища

К р а Сер ій Оле сійович — співробітни Департамент онтррозвід вально о
захист е ономі и Сл жби безпе и У раїни (за з о-
дою)

Мельнич Оле сандр Єв енович — спеціаліст з тилізації хімічно-небезпечних речо-
вин СП «Єврохім»(за з одою)

Нотевсь ий Михайло Борисович — начальни відділ на ляд за об’є тами хімічно о ом-
пле с Державної сл жби ірничо о на ляд та про-
мислової безпе и У раїни (за з одою)

Остапч Тарас Ми олайович — завід вач се тор з ом нальної і ієни Головно о
правління Держсанепідсл жби м. Києві (за з одою)

Рябч Оле сандр Гри орович — заст пни начальни а правління з питань надзви-
чайних сит ацій —начальни відділ захист населен-
ня та територій Департамент місь о о бла о строю
та збереження природно о середовища

Цвіліховсь ий Валерій Іванович — завід вач відділ хромато рафії і спе трально о
аналіз У раїнсь ої лабораторії я ості і безпе и про-
д ції АПК (за з одою)

Ш тило Сер ій Оле сандрович — провідний фахівець Головно о правління Держав-
ної сл жби У раїни з надзвичайних сит ацій м. Ки-
єві (за з одою)

Щерба І ор Михайлович — заст пни дире тора Департамент е оло ічної
безпе и та дозвільної системи Міністерства е оло ії
та природних рес рсів У раїни (за з одою)

Я овлев Єв ен Оле сандрович — до тор технічних на , старший на овий співро-
бітни Інстит т проблем Національної безпе и при

Д І Є Т А С П О Р О Х

І Г О Г О Л Ь У Р

А Г О Р А А А П Н О Е

Л В А С А Л М О А Щ

О Д А Ф Е О Д А Л Г А

Г Е В Е Д М І Д Ь А Т

К Л І Р Ж У К М И

Б А У Л Я В А А Б А К

Відповіді на сканворд 

16 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó íà 76 ðîö³ ï³øîâ ç æèòòÿ Çàñëóæåíèé åíåðãåòèê Óêðà¿íè Ãîðáóíîâ Àíàòîë³é ²ëàð³îíîâè÷, ÿêèé ïîíàä 35 ðîê³â (1972—2007) êåðóâàâ

Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî".

Êîëåêòèâ ÊÏ "Êè¿âì³ñüêñâ³òëî" âèñëîâëþº ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè.

Ñìåðòü çàáðàëà äîñâ³ä÷åíó ëþäèíó, ÿêà çðîáèëà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì³ñòà, ùî íàçàâæäè çì³íèëî âèãëÿä âå÷³ðíüîãî Êèºâà.

РНБО У раїни, оловний на овий співробітни відді-
л е оло ічної та техно енної безпе и Національно о
інстит т страте ічних досліджень при Президентові
У раїни (за з одою)

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська

Про прийняття — передачу зовнішньо�будинкових інженерних
мереж, споруд та обладнання

Розпорядження № 741 від 6 червня 2014 року
Відповідно до статей 6, 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве само�

врядування», враховуючи рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 13
січня 1992 р. № 26 «Про формування комунального майна міста та районів», рішення Київської міської ради
від 15 грудня 2011 № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
протоколу доручень № 41, напрацьованих під час розширеної апаратної наради виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 квітня 2014 року, з метою надійного цен�
тралізованого утримання та якісного обслуговування зовнішньобудинкових інженерних мереж, споруд та об�
ладнання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти до ом нальної власності тери-
торіальної ромади м. Києва та передати во-
лодіння та орист вання ПАТ «Київенер о» зов-
нішньоб дин ові інженерні мережі, спор ди та
обладнання в межах та на мовах, визначених
У одою щодо реалізації прое т правління та
реформ вання енер етично о омпле с м. Ки-
єва від 27.09.2001 (зі змінами та доповнення-
ми), я ладено між АК «Київенер о» та Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією (да-
лі — У ода), з ідно з додат ом 1.
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
спільно з ПАТ «Київенер о» забезпечити прий-
няття-передач зовнішньоб дин ових інженер-
них мереж, спор д та обладнання, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження на мовах, ви-

значених У одою.
3. Передати володіння та орист вання ПАТ

«Київенер о» зовнішньоб дин ові інженерні ме-
режі, спор ди та обладнання в межах та на мо-
вах, визначених У одою, з ідно з додат ом 2.
4. Дор чити ПАТ «Київенер о» за власні ош-

ти забезпечити проведення незалежної оцін и

зовнішньоб дин ових інженерних мереж, спо-
р д та обладнання, зазначених п н ті 3 цьо-
о розпорядження, з метою відображення вар-
тості об’є тів а тах приймання-передачі.
5. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
спільно з Департаментом житлово- ом нальної
інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), районними в місті Києві держав-
ними адміністраціями та ПАТ «Київенер о» за-
безпечити прийняття-передач зовнішньоб -
дин ових інженерних мереж, спор д та облад-
нання, зазначених п н ті 3 цьо о розпоря-
дження, на мовах, визначених У одою.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Д ба-
са Б. Й.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Ð³øåííÿì àäì³íêîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 05.06.2013
¹53/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 159-02/12.13 ä³¿ ÒÎÂ "Ìåòðîòðàíñ" (36351060),ÒÎÂ "Àãâà Òðåéä
Ñåðâ³ñ" (38464183) òà ÒÎÂ "Þí³îíñåðâ³ñ" (38390075), âèçíàí³ ïîðóøåííÿì, ÿêå
ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ñò. 50, ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó
âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â
òîðã³â. Â³äïîâ³äíî äî âêàçàíîãî ð³øåííÿ íà ÒÎÂ "Ìåòðîòðàíñ", ÒÎÂ "Àãâà Òðåéä
Ñåðâ³ñ" òà ÒÎÂ "Þí³îíñåðâ³ñ" íàêëàäåí³ øòðàôè ïî 68 000 ãðèâåíü íà êîæíîãî.

24 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Îëåêñàíäðà Êîïèëåíêà, 3 (ë³ò. Á) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (ÒÏ-2040).

ÒÎÂ "Ïðîåêò-áþðî"º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Òåë. 207-61-72

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº,ùî 01.07.2014 ðîêó î 10.00 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Äåëüòà Áàíê" äî Ñåìêî
Ìàðèíè ²âàí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, Ñåìêî Ìàðèíà
²âàí³âíà âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿê â³äïîâ³äà÷. Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â.Ïåòð³ùåâà

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ âóë. Ðîñ³éñüêà,
52/16, êâ. 12, âèäàíå â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà
Äàðíèöüêîþ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ì.Êèºâà ¹ 49119 â³ä 03.03.2008ð.,
ââàæàòè íåä³éñíèì.



ÄÎÇÂ²ËËß

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 ÷åðâíÿ

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

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

18 ÷åðâíÿ 2014 ð.
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ÎÂÍÈ , ïîä³¿ äíÿ çàïðîãðà-
ìîâàíî êàðì³÷íî, âàø³
â÷èíêè ï³äâëàäí³ âèùèì

ðèòìàì, òîìó óòðèìàéòåñÿ â³ä ³ì-
ïóëüñèâíèõ ä³é, íå ðîçãîëîøóéòå
íà ïóáë³ö³ ñâî¿ íàì³ðè, îñîáëèâî
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó.

Ñåêñóàëüíèõ ÒÅËÜÖ²Â ðîç-
ðèâàº â³ä åíòóç³àçìó, ùî
íå ñë³ä ÿñêðàâî äåìîí-

ñòðóâàòè.Äàðåìíî ñïîïåëÿþ÷è ñå-
áå,âè ëîìèòåñÿ ó çàìêíåí³ äâåð³, ÿê³
íàïðî÷óä ëåãêî â³ä÷èíÿþòüñÿ ñà-
ì³... Äðóç³, ðîäè÷³ çäàòí³ ï³äñòàâè-
òè ïëå÷å, äàòè êîðèñíó ïîðàäó ùî-
äî ìàéáóòíüîãî, àëå âàì âñå æ òà-
êè êðàùå íå çàãð³áàòè æàð ÷óæè-
ìè ðóêàìè, à ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿
íàì³ðè âëàñíèìè çóñèëëÿìè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ìèñë³òü ïðàê-
òè÷íî ³ ïîñë³äîâíî,âè íàä-
òî âðàçëèâ³ òà åìîö³éí³ é

ñõèëüí³ ïîòðàïèòè ï³ä òèñê ìàí³ïó-
ëÿö³é ç áîêó îòî÷åííÿ,âíàñë³äîê ÷î-
ãî ðèçèêóºòå çáèòèñÿ ç ïðàâèëüíî-
ãî øëÿõó,õèáíî ñïðèéìàòè ñèòóàö³þ.

ÐÀÊ²Â î÷³êóº çàïàìîðî÷ëè-
âèé óñï³õ ó áóäü-ÿê³é ä³-
ÿëüíîñò³ é íàñàìïåðåä íà

ïóáë³÷í³é àðåí³. Âè ôàâîðèò ñèì-
ïàò³é, äå êîíêóðåíòàì íåìàº ì³ñ-
öÿ, äðóç³ âàñ îáîæíþþòü, òîìó ëþ-
á³òü âñ³õ, ÷èí³òü áëàãîðîäíî, í³êî-
ãî íå îáðàæàéòå.

ËÅÂÈ àñîö³þâàòèìóòüñÿ ç
ðåíòãåíîì, ùî ñêð³çü ïðî-
íèêàº, — ñõîâàòè â³ä âàñ

í³÷îãî íåìîæëèâî. ßêùî ïðàâèëü-
íî çðîçóì³ºòå íåíàâ’ÿçëèâ³ íàòÿêè
³íòó¿ö³¿, òî ç óñ³õ çàïðîïîíîâàíèõ
äîëåþ âàð³àíò³â íåîäì³ííî âèáå-
ðåòå íàéêðàùèé.

Ä²ÂÈ âñòóïèëè â ôàçó
êàð’ºðíîãî ìàðàôîíó, äå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íàçð³-

âàþòü äîëåíîñí³ çì³íè (â³ä âàñ íå
çàëåæí³). Ïðîÿâëÿéòå òàêòîâí³ñòü,
áóäüòå äåë³êàòíèìè, øàíóéòå ³íòå-
ðåñè êîëåã, êîìïàíüéîí³â.ßêùî ì³æ
âàìè âñòàíîâèòüñÿ åìîö³éíèé ðå-
çîíàíñ, âè ëåãêî çíàéäåòå ñï³ëüíó
òåìó äëÿ ðîçìîâ.

ÒÅÐÅÇÈ, õî÷åòå ðîçáàãàò³-
òè, æèòè ç êîìôîðòîì, ï³ç-
íàâøè ðàä³ñòü áóòòÿ, ñëó-

õàéòå âíóòð³øí³é ãîëîñ, â³í ï³äêà-
æå âàì, äî êîãî ³ êóäè ñë³ä çâåðíó-
òèñÿ çà ïîòð³áíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ, åìîö³é-
íèì ñï³â÷óòòÿì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çíàéä³òü ó ñî-
á³ ìóæí³ñòü âèçíàòè çà-
ëåæí³ñòü â³ä ëþäåé, ¿õí³õ

êàïðèç³â ÷è ùåäðèõ ðåâåðàíñ³â,
ð³çíîìàí³òíèõ ñèòóàö³é, äî ÿêèõ
ñë³ä ìèòòºâî àäàïòîâóâàòèñÿ, àáè
íå çàëèøèòèñÿ â ïðîãðàø³. Òîä³
ïåðåìîãà áóäå íà âàøîìó áîö³.

ÑÒÐ²ËÜÖ² íàëàøòîâàí³
ñåíòèìåíòàëüíî, à öå íå-
îäì³ííî ìàº ïîºäíóâàòè-

ñÿ ç â³ä÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó, ï³äòâåð-
äæóâàòèñÿ íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³
ðåàëüíèìè â÷èíêàìè. Äîãîäæàé-
òå ðîáîòîäàâöÿì, ëàäüòå ç ðîäè-
íîþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äåíü ïðîìàé-
íå íà ïðèºìí³é õâèë³, ³í-
òó¿ö³ÿ äîïîìîæå óçÿòè ïðà-

âèëüíèé òîí â ñï³ëêóâàíí³, îáðàòè
ïðàâèëüíèé ìàðøðóò àáî ÷àñ ä³¿,
âèçíà÷èòè äîïóñòèìèé ðîçì³ð ô³-
íàíñîâèõ âèòðàò.Òîæ âè â÷àñíî îïè-
íèòåñÿ òàì, äå òðåáà, ³ ñêàæåòå òå,
ùî ïîòð³áíî.

ÂÎÄÎË²¯, ðîçñëàáòåñÿ ³
ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ ñîêðî-
âåííèõ áàæàíü.Ðàö³îíàëü-

íèé ï³äõ³ä äî ä³éñíîñò³ äàñòü çá³é
³ íå ïðèíåñå áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.
Çàòå âíóòð³øí³ «ïîçèâí³» íå ï³ä-
âåäóòü, à íàïðàâëÿòü ïîòð³áíèì
øëÿõîì.

ÐÈÁÈ, êîñì³÷í³ ðèòìè çà-
äàþòü óñï³øíó äèíàì³êó
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ, íåâèìó-

øåíîãî ðîçêðèòòÿ ïðèðîäíèõ çä³á-
íîñòåé, òàëàíò³â, çàäîâîëåííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá. Ó ïàðòíåð-
ñòâ³ çìîæåòå äèïëîìàòè÷íî ³ íå-
íàâ’ÿçëèâî â³äñòîÿòè âëàñí³ ³íòå-
ðåñè, ïðè÷îìó ³íøà ñòîðîíà íàâ³òü
íå çàï³äîçðèòü, ùî áàãàòî â ÷îìó
ïîñòóïèëàñÿ âàì.

1651 — ðîçïî÷àëàñÿ Áåðåñòåöüêà
áèòâà — áèòâà ì³æ ñåëÿíñüêî-êî-
çàöüêèì â³éñüêîì íà ÷îë³ ç Áîãäà-
íîì Õìåëüíèöüêèì ³ ïîëüñüêî-øëÿ-
õåòñüêîþ àðì³ºþ ïîáëèçó ì.Áåðåñ-
òå÷êà (òåïåð Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó Âî-
ëèíñüêî¿ îáëàñò³).
1681—íàðîäèâñÿ ïèñüìåííèê, âè-
êëàäà÷ Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêà-
äåì³¿ Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷.
1805 — â³äêðèòòÿ ó Êèºâ³ ïåðøî-
ãî ñòàö³îíàðíîãî òåàòðó.

1810 — ñïîðóäæåííÿ íà ì³ñö³, äå,
çà ïåðåêàçîì, áóëî âáèòî êè¿âñüêî-
ãî êíÿçÿ Àñêîëüäà, öåðêâè-ðîòîí-
äè.
1906 — ñòâîðåííÿ â Êèºâ³, Îäåñ³,
Êàòåðèíîñëàâ³, Ïîëòàâ³, ×åðí³ãîâ³
òîâàðèñòâ «Ïðîñâ³òà», â ÿêèõ áðà-
ëè ó÷àñòü Áîðèñ Ãð³í÷åíêî, Ìèõàé-
ëî Êîöþáèíñüêèé, Ìèêîëà Ëèñåí-
êî, Ïàíàñ Ìèðíèé, Ëåñÿ Óêðà¿íêà
òà ³íø³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè,
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³.

ãîðîñêîï

18 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÏÐÎÂ²ÄÍ² ñâ³òîâ³ âèäàííÿ ç³øòîâõ-
íóëèñÿ ç ìîâíîþ ïðîáëåìîþ, îïè-
ñóþ÷è ³íöèäåíò çà ó÷àñò³ â. î. ì³-
í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àíäð³ÿ
Äåùèö³, êîëè òîé, ñï³ëêóþ÷èñü ç
ì³òèíãóâàëüíèêàìè á³ëÿ ðîñ³é-
ñüêîãî ïîñîëüñòâà, åìîö³éíî âè-
ãóêíóâ: «Òàê, Ïóò³í — õ**ëî, òàê!».

Ó ïîíåä³ëêîâèõ ñòàòòÿõ çàêîð-
äîííèì àâòîðàì äîâåëîñÿ ïåðå-
êëàäàòè íà ñâî¿ ìîâè æàðãîííå
ñëîâî «õ**ëî». Óêð³íôîðì öèòóº
ïóáë³êàö³þ àâòîðèòåòíîãî ºâðî-
ïåéñüêîãî âèäàííÿ Euractiv. «Yes,
Putin is a dickhead, yes»,— ïåðå-
êëàëè ôðàçó Äåùèö³ àíãë³éñüêîþ
áðþññåëüñüê³ æóðíàë³ñòè.

Âæèòèé Euractiv âàð³àíò âè-
ÿâèâñÿ íàéá³ëüø óæèâàíèì ó çà-
õ³äíèõ ÇÌ² (õî÷à â³í íå º äîñë³â-
íèì). Ìàáóòü, ïðè÷èíîþ éîãî ïî-
ïóëÿðíîñò³ ñòàëî òå, ùî ñàìå â òà-
êîìó ïåðåêëàä³ òåðì³í «huylo» íå-
ùîäàâíî ç’ÿâèâñÿ â ïîïóëÿðíîìó
àíãë³éñüêîìó ñëîâíèêó ãðóáî¿ ëåê-
ñèêè Urban Dictionary. Òàì, ÿê ïðè-
êëàä, íàâåäåíî âæèâàííÿ öüîãî
ñëîâà ñàìå â³äíîñíî ïðåçèäåíòà
Ïóò³íà.

Òèì ÷àñîì ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ
ÇÌ² íåìàº ïîâíî¿ ºäíîñò³ í³ ùîäî
òðàíñêðèïö³¿, í³ ùîäî ïåðåêëàäó
êëþ÷îâîãî ñëîâà â ðåçîíàíñí³é
ôðàç³ Äåùèö³. Òàê, áðèòàíñüêà ãà-

çåòà The Guardian ïðèâîäèòü ó
òåêñò³ ñòàòò³ òðàíñêðèïö³þ khui-
lo ³ ïîÿñíþº, ùî, êð³ì ÿê «dick-
head», öå ñëîâî ìîæíà ïåðåâåñòè
ÿê «fucker».

Ðîñ³éñüêèé ñàéò medialeaks. ru
ïðèâîäèòü òàêîæ ïåðåêëàä öüî-
ãî ñëîâà óãîðñüêîþ. Âèäàííÿ 444
ïåðåêëàëî éîãî ÿê «faszfejet». Çà
òâåðäæåííÿì medialeaks, óãîð-
ñüêîþ öå ñëîâî îçíà÷àº «íàéáðóä-
í³ø³ ëàéêè». Ïðèâîäèòüñÿ òàêîæ
ïåðåêëàä òåðì³íà, ùî ïîçíà÷àº
ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿, ó âåðñ³¿ â’ºò-
íàìñüêîãî âèäàííÿ Tuoitre. vn —
«thàng khîn», ùî îçíà÷àº «âèðî-
äîê»

Ó ªâðîï³ ïîÿñíèëè, ÿê íàçèâàòè Ïóò³íà àíãë³éñüêîþ

ßíóêîâè÷à ìî÷àòü
â ñîðòèð³

Â îäíîìó ³ç êè¿âñüêèõ ïàá³â, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âó-
ëèö³ Äìèòð³âñüê³é, âñòàíîâèëè, ìîæíà ñêàçàòè,
³ìåíí³ ï³ñóàðè. Òàê, îäèí ³ç íèõ ïðèêðàøàº ïîð-
òðåò ïðåçèäåíòà-âò³êà÷à Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, à ³í-
øèé ìàº çîáðàæåííÿ ãåðîÿ íàéïîïóëÿðí³øîãî
îñòàíí³ì ÷àñîì òðåêó — Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. Ïðî
öå æóðíàë³ñòîâ³ âèäàííÿ «Óêðà¿íñüêà ïðàâäà. Æèò-
òÿ» ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê çàêëàäó Îëåíà. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ³äåÿ íàëåæèòü âëàñíèêîâ³ ïàáó Äìèòðó. Â³í çà-
ïðîñèâ õóäîæíèê³â, ÿê³ ³ ðîçìàëþâàëè ï³ñóàðè


