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Çðîñòàííÿ ö³í òà ÿêîñò³
� Êèÿíàì ðîç’ÿñíÿòü, çà ùî âîíè ïëàòèòèìóòü ï³äâèùåíó ö³íó çà ïîñëóãè ÆÊÃ

Ñòîëè÷íà âëàäà
çðîáèòü âñå,
ùîá ëþäè â³ëüíî 
ïåðåñóâàëèñÿ 
Õðåùàòèêîì

«Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè âñå, ùîá

ëþäè â³ëüíî ïåðåñóâàëèñÿ Õðå-

ùàòèêîì ³ ñòîëèöÿ ïîâåðíóëàñÿ

äî ìèðíîãî æèòòÿ»,— ïðî öå çà-

ÿâèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ Â³òàë³é

Êëè÷êî. Çà éîãî ñëîâàìè, Êè¿â

ïîâèíåí ñòàòè ïðèêëàäîì äëÿ ³í-

øèõ ì³ñò ³ ïåðøèì ïîâåðíóòèñÿ

äî ìèðíîãî æèòòÿ. «Ìàéäàí—öå

íå íàìåòè.Ìàéäàí—öå ñèëà äó-

õó, ïðàãíåííÿ ñâîáîäè, áîðîòü-

áà»,—ñêàçàâ â³í ³ äîäàâ,ùî êîæ-

íîãî äíÿ ñï³ëêóºòüñÿ ç ëþäüìè,

ÿê³ æèâóòü íà Ìàéäàí³. «Ìè ïå-

ðåêîíóºìî ëþäåé, ùî Õðåùàòèê

ïîâèíåí áóòè çâ³ëüíåíèé ³ ìàº

ðîçïî÷àòèñÿ ðóõ òðàíñïîðòó öåí-

òðàëüíîþ âóëèöåþ»,— äîäàâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.Â³í íàãàäàâ,ùî Õðå-

ùàòèê º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ òðàíñ-

ïîðòíèõ àðòåð³é, ³ âåñü öåíòð ñüî-

ãîäí³, íà æàëü, ïàðàë³çîâàíèé.

«Áàãàòî êèÿí ñêàðæàòüñÿ, ùî

âîíè íå ìîæóòü â³ëüíî ïðîéòè-

ñÿ òà ïðî¿õàòè Õðåùàòèêîì.Öåíòð

Êèºâà — öå â³çèò³âêà íàøî¿ êðà-

¿íè, ³ ìè ïîâèíí³ çðîáèòè âñå,

ùîá ëþäè ìîãëè â³ëüíî ïðîéòè

òà ïðî¿õàòè Õðåùàòèêîì»,— ñêà-

çàâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷. Â³í

òàêîæ çàóâàæèâ, ùî òèì ìàéäà-

í³âöÿì, ÿê³ íå õî÷óòü âè¿æäæàòè

äîäîìó ç³ ñòîëèö³, çàïðîïîíîâà-

íî àëüòåðíàòèâíå òèì÷àñîâå ì³ñ-

öå äëÿ ïðîæèâàííÿ â ñàíàòîð³-

ÿõ ï³ä Êèºâîì. Î÷³ëüíèê ñòîëèö³

ïîäÿêóâàâ òèì ìàéäàí³âöÿì, ÿê³

ïîêèíóëè ïðèì³ùåííÿ Êè¿âñüêî¿

ìåð³¿ òà äàëè ìîæëèâ³ñòü íàëà-

ãîäèòè ðîáîòó äåðæàâíîãî îðãà-

íó, à òàêîæ òèì, õòî çãîðíóâ ñâî¿

íàìåòè íà ãîëîâí³é âóëèö³ ì³ñòà.

Íà Ïå÷åðñüêó 
â³äáóäåòüñÿ ðåéä
ùîäî íåçàêîííîãî
ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â

Âðàõîâóþ÷è ÷èñëåíí³ çâåðíåí-

íÿ òà ñêàðãè ãðîìàäÿí ùîäî íå-

ïðàâîì³ðíîãî ðîçì³ùåííÿ ìà-

ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà ñòè-

õ³éíî¿ òîðã³âë³, ãîëîâà Ïå÷åð-

ñüêî¿ ÐÄÀ Ãåííàä³é Êðèâîøåÿ ³í³-

ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ òèæíåâîãî

ðåéäó ñòàíö³ÿìè ìåòðîïîë³òåíó.

Íàðàç³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó,

äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü ïðåäñòàâ-

íèêè ðàéîííîãî áëàãîóñòðîþ,ïðà-

âîîõîðîíö³, ðàéîíí³ ÌÍÑíèêè,

ïðåäñòàâíèêè ÄÀ² òà ÊÏ «Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí»,ãðîìàäñüê³ñòü.

Òàê, âïðîäîâæ òèæíÿ â³äïîâ³äíà

ãðóïà ³íñïåêòóâàòèìå ñòàí áëàãî-

óñòðîþ á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðî Ïå÷åð-

ñüêîãî ðàéîíó,à ôàõ³âö³ ÏÀÒ «Êè-

¿âåíåðãî» çä³éñíþâàòèìóòü ïåðå-

â³ðêó ÌÀÔ³â ùîäî íåïðàâîì³ðíî-

ãî ï³äêëþ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ.

íîâèíè

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ, 27 ÷åðâíÿ, ó Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿ â³äáóëîñÿ îô³ö³éíå ïðåä-
ñòàâëåííÿ ¿¿ íîâîïðèçíà÷åíîãî ãî-
ëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Âïåðøå çà
ìàéæå ÷îòèðè ðîêè êåð³âíèöòâî
ñòîëèöåþ çîñåðåäèëîñÿ â îäíèõ ðó-
êàõ. Î÷³ëüíèêà ÊÌÄÀ ïðåäñòàâèâ
ãëàâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Áîðèñ Ëîæê³í.Â³òàë³é Êëè÷-
êî ï³ä ÷àñ çàõîäó îêðåñëèâ ñâî¿ ïåð-
øî÷åðãîâ³ ïëàíè íà ïîñàä³ — öå áî-
ðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, ïðîâåäåííÿ
àóäèòó ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, íàïîâíåííÿ áþäæåòó,
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî âèð³øåí-
íÿ ì³ñüêèõ ïðîáëåì, àêòóàë³çàö³ÿ
ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ñòâîðåííÿ ìó-
í³öèïàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ òà ïîñèëåííÿ
ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäîþ.

Ó íîâ³é äëÿ ñåáå ðîë³ — ïîâíî-
ïðàâíîãî êåð³âíèêà ñòîëèö³ — â÷î-
ðà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çàñ³äàí-
íÿ êîëåã³¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿.Ñï³ëü-
íî ç ãîëîâàìè ðàéîí³â,äèðåêòîðà-

ìè äåïàðòàìåíò³â òà ì³ñüêèõ ñëóæá
³ ï³äïðèºìñòâ â³í âèð³øóâàâ íàáî-
ë³ëå äëÿ êèÿí ïèòàííÿ — ÿê çìåí-
øèòè óäàð ïî ìàëîçàáåçïå÷åíèì
ìåøêàíöÿì ï³ñëÿ çðîñòàííÿ òàðè-
ô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ
Ñåðã³ÿ Áè÷êîâà,äëÿ öüîãî çàñòîñî-
âóâàòèìóòü äâà ìåõàí³çìè — íà-
äàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñàö³é.
Ïðè öüîìó ïåðåðàõóâàííÿ ñóáñè-
ä³é çà íîâèìè òàðèôàìè çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ àâòîìàòè÷íî. À îò íà
êîìïåíñàö³þ ìàþòü ïðàâî ðîäè-
íè, ó ÿêèõ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñó-
êóïíèé äîõ³ä çà ïîïåðåäí³õ ø³ñòü
ì³ñÿö³â íå ïåðåâèùóâàâ âåëè÷èíè
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ñ³ì’¿,
ùî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ïðîæèò-
êîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ êîæíîãî ¿¿ ÷ëå-
íà.Çîêðåìà äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á—
1218 ãðí, äëÿ ä³òåé äî 6 ðîê³â —
1032 ãðí, äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî
18 ðîê³â — 1286 ãðí, äëÿ îñ³á, ÿê³

âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, — 949
ãðí. Ï³ä ÷àñ ðîçðàõóíêó êîìïåíñà-
ö³¿ äî ñêëàäó ñ³ì’¿ çàðàõîâóþòüñÿ
îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó æèòëîâîìó
ïðèì³ùåíí³. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè çà
òåëåôîíàìè (044) 404-46-43, 404-
36-46 àáî æ äî ðàéîííèõ óïðàâë³íü.

ßê â³äçíà÷èâ äèðåêòîð Äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè Äìèòðî Íîâèöüêèé,
àáè íå ñòâîðèòè íåçðó÷íîñòåé êè-
ÿíàì ÷åðåç ÷åðãè òà àæ³îòàæ,ÆÅÊè
ïîäîâæàòü ÷àñ ñâîº¿ ðîáîòè, à òà-
êîæ ïðàöþâàòèìóòü ó âèõ³äí³ äí³.
Àäëÿ êðàùî¿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ íà-
ñåëåííÿ ùîäî ìåõàí³çì³â ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó öüîãî ì³ñÿöÿ äî ïëàò³-
æîê ïðèêð³ïëÿòü ðîç’ÿñíþâàëüí³
äîâ³äêè.

Êîæåí êèÿí ìàº áóòè ïî³íôîð-
ìîâàíèé ùîäî ìåõàí³çìó çðîñ-
òàííÿ êîìóíàëüíèõ òàðèô³â, ÿê öå
ïîçíà÷èòüñÿ íà ÿêîñò³ ïîñëóã ³ â

ÿêèé ñïîñ³á ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìî-
æóòü îòðèìàòè êîìïåíñàö³¿ — òà-
êó ïðèíöèïîâó ïîçèö³þ âèñëîâèâ
î÷³ëüíèê ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ.

«Íàøå çàâäàííÿ — ñòâîðèòè âñ³
óìîâè, ùîá êèÿíè ÿêîìîãà ëåãøå
ïåðåíåñëè óäàð, âèêëèêàíèé çðîñ-
òàííÿì êîìóíàëüíèõ òàðèô³â çà ð³-
øåííÿì óðÿäó.Êèÿíè ïîâèíí³ çíà-
òè,çà ùî âîíè ïëàòÿòü...ßê çðîñòà-
òèìå ÿê³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ðà-
çîì ³ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â...Ìè ïî-
âèíí³ òàêîæ ðîç’ÿñíèòè ìåøêàí-
öÿì ñòîëèö³, õòî ³ ÿê ìîæå îòðèìà-
òè ñóáñèä³þ, ùî äîçâîëèòü ëþäÿì,
ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü,ïëàòèòè ìåí-
øå»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî òà íà-
ãîëîñèâ,ùî ãîëîâè ÐÄÀ íåñóòü îñî-
áèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ³íôîðìà-
ö³éíó òà îðãàí³çàö³éíó ðîáîòó ùî-
äî íàäàííÿ ñóáñèä³é òà êîìïåíñà-
ö³é íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Íàãàäàºìî, ùî â³äó÷îðà êîø-
òè çà ñïîæèò³ ïîñëóãè ìåøêàíöÿì
ñòîëèö³ íàðàõîâóþòü ïî-íîâîìó:

— Çà ãàðÿ÷ó âîäó: ó êâàðòèðàõ,
äå º ñóøèëüíèê äëÿ ðóøíèê³â, —
25,10 ãðí çà 1 ì3, 23,48 ãðí çà 1 ì3

çà éîãî â³äñóòíîñò³.
— Çà îïàëåííÿ ïðè íàÿâíîñò³

ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿
çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ÷è êâàðòèð-
íèõ äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 375,40
ãðí çà 1 Ãêàë, çà â³äñóòíîñò³ ë³÷èëü-
íèê³â — 9,22 ãðí çà 1 ì2 ïëîù³ íà
ì³ñÿöü. Õîëîäíà âîäà òà âîäîâ³ä-
âåäåííÿ çäîðîæ÷àëî äî 3,89 ãðí
òà 3,58 ãðí çà 1 ì3 â³äïîâ³äíî �

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ çàÿâèâ,ùî êîæåí êèÿíèí ìàº áóòè ïî³íôîðìîâàíèé ùîäî ìåõàí³çìó çðîñòàííÿ êîìóíàëüíèõ òàðèô³â,ÿê öå â³ä³á`ºòüñÿ íà ÿêîñò³ ïîñëóã
³ â ÿêèé ñïîñ³á ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìîæóòü îòðèìàòè êîìïåíñàö³¿ 

Â³äó÷îðà, ç 1 ëèïíÿ, äëÿ êèÿí çðîñëè ö³íè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Âæå öüîãî
ì³ñÿöÿ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îòðèìàþòü ïëàò³æêè, äå áóäå çàçíà÷åíà ñóìà, âèùà
â³ä ïîïåðåäíüî¿ íà 7—9 %, à îò ó çèìîâèé ïåð³îä âèêëàñòè ç ãàìàíöÿ äîâå-
äåòüñÿ é íà 90 % á³ëüøå êîøò³â. Äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ îñ³á êè¿âñüêà âëàäà
ðîçðîáèëà ñâîºð³äíó «ñîö³àëüíó ïîäóøêó» — çäåøåâèòè ö³é êàòåãîð³¿ íàñå-
ëåííÿ êîìïîñëóãè ïëàíóþòü çà äîïîìîãîþ êîìïåíñàö³é òà âæå çâè÷íèõ äëÿ
ëþäåé ñóáñèä³é.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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ÍÅ ÄÈÂËß×ÈÑÜ íà òå, ùî ñòîëè-
öÿ êðîêóº âïåðåä øëÿõîì ïðîãðå-
ñó òà ³ííîâàö³é, êèÿíè ïàì’ÿòàþòü
ïðî ñâî¿ êîðåí³ òà íå çàáóâàþòü
ñâÿòêóâàòè óêðà¿íñüê³ òðàäèö³é-
í³ ñâÿòà.

Òàê, 6 ëèïíÿ Ñâÿòîøèíñüêèé
ðàéîí ïîêàæå, ÿê ãó÷íî çóñòð³÷à-
òè äðåâíº ñâÿòî ²âàíà Êóïàëà, ÿêå
ñîòí³ ðîê³â ñèìâîë³çóº êóëüòóðó
òà çâè÷à¿ óêðà¿íö³â.

Ôîëüêëîðíå ä³éñòâî â³äáóâà-
òèìåòüñÿ á³ëÿ îçåðà ãîòåëüíî-ðåñ-
òîðàííîãî êîìïëåêñó «Âåðõîâè-
íà» ç 16.00 äî 20.00.

Ó ñâÿò³ â³çüìóòü ó÷àñòü àðòèñ-
òè «Íàðîäíî¿ ô³ëàðìîí³¿» Öåí-
òðó óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³, çàñëóæå-
íèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ²ðè-
íà Êèðèë³íà, àìàòîðñüê³ êîëåê-
òèâè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ó
ñâÿòêîâ³é ïðîãðàì³ çâó÷àòèìóòü
óêðà¿íñüê³ îáðÿäîâ³ êóïàëüñüê³
ï³ñí³.

Ðîäçèíêîþ ñâÿòà ñòàíå ôåñòè-
âàëü êîâàëüñüêîãî ìèñòåöòâà.

Íà ñâÿò³ ìîæíà áóäå ïðèäáàòè
îðèã³íàëüí³ òâîðè â³ä óêðà¿íñüêèõ
ìàéñòð³â äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Âñ³ íåçàì³æí³ ä³â÷àòà çìîæóòü
âçÿòè ó÷àñòü ó îáðÿäîâîìó ä³éñòâ³
«Ä³âî÷³ â³íêè», à çàêîõàí³ ïàðè,
ÿê³ âèð³øèëè àáî ïëàíóþòü ïî-
áðàòèñÿ,— â îáðÿäîâîìó ä³éñòâ³
«Êóïàëüñüêå âîãíèùå».

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí çàïðî-

øóº âñ³õ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà íà
ÿñêðàâå ôîëüêëîðíå ñâÿòî, äå
ìîæíà â³äïî÷èòè òà íàñîëîäèòè-
ñÿ óêðà¿íñüêèì ìèñòåöòâîì, à òà-
êîæ ìîðîçèâîì, ñîëîäîùàìè, ïî-
äàðóíêàìè òà ãàðíîþ ô³ë³æàí-
êîþ êàâè �

ÊÈßÍÈ çàâæäè ñëà-
âèëèñÿ ñâîºþ â³äêðè-
ò³ñòþ ³ ãîòîâí³ñòþ äî-
ïîìîãòè. Äëÿ âò³ëåí-
íÿ ñâîº¿ äîáðîòè ñòî-
ëè÷í³ ìåøêàíö³ çíàé-
øëè íåçâè÷àéíèé,
êðåàòèâíèé ï³äõ³ä.
Òåïåð íà ñò³í³ ï³ä’¿ç-
äó îäíîãî ç êè¿âñüêèõ
áóäèíê³â ìîæíà çíàé-
òè ãðîøåíÿòà.

Êèÿíè ïîâ³ñèëè
îãîëîøåííÿ ç òåêñòîì: «Íå âèñòà÷àº íà ïðî¿çä? Â³çüìè ìîíåòêó» ç
ïðèêëåºíèìè ìîíåòàìè íîì³íàëîì ó 50 òà 25 êîï³éîê. Òåïåð êî-
æåí, êîìó íå âèñòà÷àº íà ïðî¿çä, ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ñòîëè÷íîþ
äîáðîòîþ.

Ôîòî ç òàêèì îãîëîøåííÿì ç’ÿâèëîñÿ íà Ôåéñáóö³, äå éîãî ïî-
ñò³éíî ëàéêàþòü òà ïîøèðþþòü.

Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî ó ñòîëèö³ âàðòî áóëî á çàïðîâàäèòè «ï³ä-
â³øåí³ êâèòêè» — öå êâèòêè, ÿê³ äîáðà ëþäèíà âæå îïëàòèëà, ùîá
ò³, õòî ñüîãîäí³ íå ìàº ãðîøåé íà ïðî¿çä, ìîãëè íèìè ñêîðèñòàòè-
ñÿ. Öå íå íîâèé äîñâ³ä äëÿ êèÿí, àäæå â ñòîëè÷íèõ êàâ’ÿðíÿõ âæå
äàâíî ä³º ïðèíöèï «ï³äâ³øåíî¿ êàâè».

«Ó äåÿêèõ ëþäåé çàðïëàòíÿ íàâ³òü ìåíøà ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó. Åêîíîìëÿòü ÿê ìîæóòü, àëå íå êðàäóòü ³ õîäÿòü íà ðîáîòó. ß
çà «ï³äâ³øåí³ êâèòêè», àëå öþ ³äåþ ïîòð³áíî ïðîäóìàòè ³ ïîøèðè-
òè. Íà æàëü, áðàêóº íà öå ÷àñó, âò³ì, ç ðàä³ñòþ ï³äòðèìàþ»,— ïè-
øóòü êîðèñòóâà÷³ Facebook �

ßê ñòîëèöÿ ãóëÿòèìå íà ²âàíà Êóïàëà
Êèÿíè ä³ëÿòüñÿ ãðîøèìà 
îäèí ç îäíèì

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé îðãàí (Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ç ãëèáîêèì ñóìîì ñïîâ³ùàþòü,

ùî 01 ëèïíÿ 2014 ðîêó íà 87-ìó ðîö³ ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåð-

öå êîëèøíüîãî ãîëîâè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â ç 1968 ðîêó äî 1979 ðîêó

ÃÓÑªÂÀ Âîëîäèìèðà Îëåêñ³éîâè÷à.

Ãóñºâ Â. Î. íàðîäèâñÿ 23 ëèïíÿ 1927 ðîêó ó ì. Äîíåöüêó. Ó

1952 ðîö³ çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íæåíåðíî-áóä³âåëüíèé ³íñòè-

òóò çà ñïåö³àëüí³ñòþ ³íæåíåð-áóä³âåëüíèê.

Ãóñºâ Â. Î. ïðàöþâàâ ç 1963 ðîêó äî 1968 ðîêó çàñòóïíè-

êîì ãîëîâè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íà-

ðîäíèõ äåïóòàò³â — íà÷àëüíèêîì Êè¿âì³ñüêáóäó, à ç 1968 ðî-

êó äî 1979 ðîêó âêëþ÷íî — ãîëîâîþ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â.

Çà 17 ðîê³â ïåðåáóâàííÿ Ãóñºâà Â. Î. íà öèõ ïîñàäàõ òà

çàâäÿêè âì³ëîìó êåð³âíèöòâó ì³ñòî Êè¿â ïåðåòâîðèëîñü ó

ïðîâ³äíèé â Óêðà¿í³ ³ òðåò³é â ÑÐÑÐ àäì³í³ñòðàòèâíèé, ïðîìèñ-

ëîâèé, êóëüòóðíî-îñâ³òí³é òà íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð. Âå-

ëèêà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ³íäóñòð³àëüíîìó çðîñòàííþ Êèºâà òà

ñòâîðåííþ â íüîìó âåëèêèõ âèðîáíè÷èõ îá’ºäíàíü. Â ïîð³â-

íÿíí³ ç äîâîºííèìè ðîêàìè îáñÿã âèðîáíèöòâà â ì³ñò³ âèð³ñ

ó 30 ðàç³â, ó ìàøèíîáóä³âí³é òà ìåòàëîîáðîáí³é ãàëóçÿõ ó

185 ðàç³â.

Çà ÷àñ êåð³âíèöòâà Ãóñºâà Â. Î. â ì³ñò³ Êèºâ³ áóëî çáóäî-

âàíî ìàéæå 20 ìëí. êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà, ùî âòðè÷³ á³ëü-

øå, í³æ ìàâ Êè¿â äî 1941 ðîêó. Á³ëüøå 1,5 ìëí. êèÿí îäåðæà-

ëè êâàðòèðè. Âïåðøå ó êîæíîìó ïîáóäîâàíîìó êîìïëåêñíî-

ìó ðàéîí³ ç íàñåëåííÿì 120-300 òèñ. áóäóâàëàñü âëàñíà ðîç-

âèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêî-ïîáóòîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ. Çä³éñíþâàëàñü ³íòåíñèâíà çàáóäîâà Ðóñàí³â-

ñüêîãî, Ë³âîáåðåæíîãî, Áåðåçíÿê³â, Êîìñîìîëüñüêîãî, Ë³ñîâî-

ãî òà Âîñêðåñåíñüêîãî ìàñèâ³â íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà. Âïåð-

øå â ³ñòîð³¿ ì³ñòîáóäóâàííÿ áóëî âèêîíàíî êîìïëåêñ ñêëàä-

íèõ ðîá³ò ïî ñòâîðåííþ ðåëüºôó íà ïëîù³ 130 ãåêòàð³â øëÿ-

õîì ã³äðîíàìèâó. Øâèäêèìè òåìïàìè çâîäèëèñÿ é îêðåì³ âå-

ëèê³ ìàñèâè íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ïðà: Ìèê³ëüñüêî-Áîðùà-

ã³âñüêà òà Îáîëîíü. Ïàðàëåëüíî ïðîäîâæóâàëîñü ñïîðóäæåí-

íÿ ìóçåéíèõ òà ìîíóìåíòàëüíèõ êîìïëåêñ³â: Ïàëàö êóëüòóðè

«Óêðà¿íà», Áóäèíîê ê³íî, Áóäèíîê õóäîæíèê³â, Ìóçåé íàðîä-

íî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó á³ëÿ ñ. Ïèðîã³â, Óêðà¿íñüêèé ìóçåé

³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òîùî.

Øâèäêèìè òåìïàìè âåëîñü áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ

øëÿõ³â. Ïðîêëàäåíî äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â íîâèõ ë³í³é ìåòðî-

ïîë³òåíó: ïðîäîâæåíî áóä³âíèöòâî ïåðøî¿ Ñâÿòîøèíñüêî-

Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿, ðîçïî÷àòî ñïîðóäæåííÿ Êóðåí³âñüêî-×åð-

âîíîàðì³éñüêî¿ òà Ïå÷åðñüêî-Ñèðåöüêî¿ ë³í³é. Ó ãðóäí³ 1976

ðîêó â³äêðèòî Ìîñêîâñüêèé âàíòîâèé ì³ñò. Ïðîâîäèëîñü ïî-

òóæíå áóä³âíèöòâî íîâèõ òðàìâàéíèõ òà òðîëåéáóñíèõ ë³-

í³é, àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â. Âòðè÷³ áóëî ðîçøèðåíî ïîòóæ-

íîñò³ ì³ñüêîãî âîäîïðîâîäó; çáóäîâàíî íîâ³ ïîòóæíîñò³

Áîðòíèöüêî¿ î÷èñíî¿ ñòàíö³¿ ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³¿. Çà ³í³ö³àòè-

âîþ Ãóñºâà Â. Î. áóëî ïåðåáóäîâàíî áàçó áóä³íäóñòð³¿ ì³ñòà

Êèºâà (ïîòóæí³ñòþ 1,5 ìëí. êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà íà ð³ê),

ïîáóäîâàíî Áðîâàðñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ àëþì³í³ºâèõ

êîíñòðóêö³é Ãîëîâêè¿âì³ñüêáóäó (ïîòóæí³ñòþ 10 òèñ. ò íà

ð³ê). Ãóñºâ Â. Î. ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó áóä³âíèöòâó òà ââå-

äåííþ â ä³þ íîâèõ øê³ë, äîøê³ëüíèõ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, ðîç-

øèðåííþ ìåðåæ³ ë³êàðåíü, êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çà-

êëàä³â, áëàãîóñòðîþ ì³ñòà. Çà ó÷àñò³ Ãóñºâà Â. Î áóëî ïðî-

âåäåíî ðåôîðìó øê³ëüíî¿ îñâ³òè. Â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ

ñòîëèö³ âïåðøå áóëî ââåäåíî êàá³íåòíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ

ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì îêðåìèõ äèñöèïë³í. Øèðîêå ðîç-

ïîâñþäæåííÿ îòðèìàëà â ì³ñò³ íîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ — ì³æ-

øê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³ êîìá³íàòè.

Ç 1980 ðîêó äî 1986 ðîêó Ãóñºâ Â.Î.îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóï-

íèêà Ì³í³ñòðà ïðîìèñëîâîãî áóä³âíèöòâà Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ.

Ç 1986 ðîêó äî 1989 ðîêó Ãóñºâ Â. Î. áóâ ïðèçíà÷åíèé çà-

ñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà áóä³âíèöòâà ÓÐÑÐ ³ â³äðÿäæåíèé äî Â³ð-

ìåí³¿ äëÿ â³äáóäîâè ì³ñòà Ê³ðîâàêàíà ï³ñëÿ çåìëåòðóñó, äå

ïðàöþâàâ äî åâàêóàö³¿ óêðà¿íñüêèõ áóä³âåëüíèê³â (íàïðèê³í-

ö³ 1989 ðîêó). Íåîäíîðàçîâî îáèðàâñÿ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ.

Ãóñºâà Â. Î. íàãîðîäæåíî ø³ñòüìà îðäåíàìè ÑÐÑÐ çà çà-

ñëóãè ïåðåä äåðæàâîþ ó ãàëóç³ áóä³âíèöòâà. Ó 1997 ðîö³ Âî-

ëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çà çàñëóãè»

III ñòóïåíÿ. Ãóñºâó Â. Î. ïðèñâîºíî çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-

íèí ì³ñòà Êèºâà».

Æèòòÿ Ãóñºâà Â. Î.— öå øëÿõ â³ðíîãî ³ ñóìë³ííîãî ñëóæ³í-

íÿ ð³äí³é çåìë³ ³ îáðàí³é ñïðàâ³.

Ó ö³ ñêîðáîòí³ äí³ âèñëîâëþºìî ùèðå, ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ð³ä-

íèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Âîëîäèìèðà

Îëåêñ³éîâè÷à Ãóñºâà íàçàâæäè çáåðåæåòüñÿ â íàøèõ ñåðöÿõ.

Êëè÷êî Â. Â., Ðåçí³êîâ Î. Þ., Øåâ÷åíêî Â. Ñ.,
Îðëèê Ì. À., Çãóðñüêèé Â. À., Îìåëü÷åíêî Î. Î.,
ßëîâèé Â. Á., Äóáàñ Â. Á., Ê³ð’ÿí Â. À., Áîíäàðåíêî Â. Â.

Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ Ãóñºâ

Ãîëîâà âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ Ðàäè ç 1968 ïî 1979 ðîêè

Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì. Êèºâà

Ï³ñëÿ òÿæêî¿ òðèâàëî¿ õâîðîáè 

1 ëèïíÿ 2014 ðîêó íà â³ñ³ìäåñÿò

ñüîìîìó ðîö³ ï³øîâ ç æèòòÿ Âîëî-

äèìèð Îëåêñ³éîâè÷ Ãóñºâ, ïî÷åñíèé

ãðîìàäÿíèí ì. Êèºâà, ãîëîâà âèêîí-

êîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè ç 1968

ïî 1979 ðð.

Â. Î. Ãóñºâ íàðîäèâñÿ ó 1927 ð. íà

Äîíå÷÷èí³. Ó 1951 ð. îòðèìàâ äèï-

ëîì ç â³äçíàêîþ ³íæåíåðà-áóä³âåëü-

íèêà,òðóäîâèé øëÿõ ðîçïî÷àâ íà áó-

ä³âíèöòâ³ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ. Ó áóä³â-

íèöòâ³ ïðîéøîâ âñ³ ùàáåë³ ïðîôå-

ñ³éíî¿ êàð’ºðè ³íæåíåðà-áóä³âåëüíè-

êà ³ êåð³âíèêà: ïðàöþâàâ ìàéñòðîì,

âèêîíðîáîì, ñòàðøèì âèêîíðîáîì,

íà÷àëüíèêîì ä³ëÿíêè, íà÷àëüíèêîì

áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Äí³ïðî-

áóäó»,êåð³âíèêîì áóä³âåëüíîãî òðåñ-

òó «Õåðñîíáóä». Ó 1961 ðîö³, êîëè

ï³ñëÿ Êóðåí³âñüêî¿ òðàãåä³¿ òîä³øíº

êåð³âíèöòâî Óêðà¿íè ïðèéíÿëî ð³-

øåííÿ ï³äñèëèòè êàäðè êè¿âñüêîãî

áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó,Âîëîäèìèð

Îëåêñ³éîâè÷ áóâ çàïðîøåíèé î÷î-

ëèòè òðåñò «Êè¿âì³ñüêáóä—5», (áóä³â-

íèöòâî Ðóñàí³âêè òà Áåðåçíÿê³â), à

âæå ÷åðåç äâà ðîêè î÷îëèâ «Êè¿â-

ì³ñüêáóä», ÿêèé âèâ³â ó ïåðåäîâ³ ìó-

í³ö³ïàëüí³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ Ðà-

äÿíñüêîãî Ñîþçó.

Ó 1968-ìó Â. Î. Ãóñºâ áóâ îáðà-

íèé Ãîëîâîþ âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ Ðàäè (ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³í-

í³ — Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ) ³

ïðîïðàöþâàâ íà ö³é ïîñàä³ 11 ðî-

ê³â.Äîñêîíàëå çíàííÿ ì³ñüêèõ ³íæå-

íåðíèõ êîìóí³êàö³é òà ïðèðîäíèé

òàëàíò êåð³âíèêà áóëè â ÷èñë³ íå

îñòàíí³õ ÷èííèê³â, ÿê³ îáóìîâèëè

óïðîäîâæ ñ³ìäåñÿòèõ îñîáëèâî áóð-

õëèâèé ð³ñò áàçîâî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Ñàìå ó ö³ ðîêè

áóëè ïîáóäîâàí³ Îáîëîíü òà ë³í³ÿ

ìåòðî, ÿêà ç’ºäíàëà öåé ìàñèâ ç öåí-

òðîì, Ìîñêîâñüêèé ì³ñò, ïðîñïåêò

Ïåðåìîãè ó ñó÷àñíîìó âèãëÿä³ òà áà-

ãàòî ³íøèõ îá’ºêò³â, ÿê³ ³ ñüîãîäí³

ñïðàâíî ñëóæàòü êèÿíàì òà ãîñòÿì

ñòîëèö³.Â.Î. Ãóñºâó çàâæäè áóëà ïðè-

òàìàííà âèíÿòêîâà ïðèíöèïîâ³ñòü: â³í

íàâ³òü ñâ³äîìî éøîâ íà ãîñòð³ êîí-

ôë³êòè ç êîìïàðò³éíèìè îðãàíàìè,

ÿêùî ðîçóì³â, ùî âèêîíàííÿ ¿õ «ðå-

êîìåíäàö³é» ³ «âêàç³âîê» çàøêîäèòü

Êè¿âñüê³é ãðîìàä³. Ñàìå çàâäÿêè Âî-

ëîäèìèðó Îëåêñ³éîâè÷ó íå áóëè çíå-

ñåí³ íà áàæàííÿ äåÿêèõ âèñîêèõ ïàð-

ò³éíèõ êåð³âíèê³â òàê³ ³ñòîðè÷í³ áó-

ä³âë³, ÿê òðàïåçíà Ìèõàéë³âñüêîãî

ñîáîðó òà Áåññàðàáñüêèé ðèíîê.

Ç 1979 ïî 1986 ð³ê Â.Î.Ãóñºâ ïðà-

öþâàâ çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà ïðîìèñ-

ëîâîãî áóä³âíèöòâà ÓÐÑÐ,ïîò³ì ñòàâ

íà çàïðîøåííÿ êåð³âíèöòâà Êóáè ãî-

ëîâíèì ðàäíèêîì Ì³í³ñòðà áóä³â-

íèöòâà ðåñïóáë³êè. Êåðóâàâ â³äíîâ-

ëåííÿì ì. Ê³ðîâàêàí ó Â³ðìåí³¿ ï³ñ-

ëÿ çåìëåòðóñó 1988 ðîö³ òà î÷îëþâàâ

ðîáîòè ç ïîáóäîâè çà ïîëÿðíèì êî-

ëîì ì³ñòà íåôòÿíèê³â Íîÿáðñüê.

Îáèðàâñÿ äåïóòàòîì ê³ëüêîõ ñêëè-

êàíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ,óïðîäîâæ

5 ðîê³â áóâ ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³-

ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü áóä³â-

íèöòâà. Íàãîðîäæåíèé ø³ñòüìà îð-

äåíàìè ÑÐÑÐ òà îðäåíîì «Çà çàñëó-

ãè» ²²² ñòóïåíÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Àâòîð äåñÿòè âèíàõîä³â, çàïàòåíòî-

âàíèõ â òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì. Ïî-

÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì. Êèºâà.

Âèñëîâëþºìî ùèðå ñï³â÷óòòÿ

ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî.

Ãðîìàäÿíñüêà ïàíèõèäà â³äáó-

äåòüñÿ ó ï’ÿòíèöþ 4 ëèïíÿ ç 10.00

äî 12.00 â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïî-

õîâàííÿ íà Áàéêîâîìó êëàäîâèù³.
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149 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 199 просп. Леся Курбаса, 4�а

150 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 203 вул. Зодчих,22�а

151 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 219 бульв. Кольцова, 7�а

152 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 276 вул. Академіка Туполєва, 11�г

153 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 390 вул. Академіка Корольова, 9�в

154 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 472 вул. Феодори Пушиної, 5

155 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 547
"Теремок"

вул. Академіка Корольова,
8�а

156 Свято шинський Дошкільний навчальний заклад № 560 вул. Якуба Коласа, 6�к

157 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 565 вул. Генерала Наумова, 25�а

158 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 594
"Довіра"

вул. Жмеринська, 10�а

159 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 599 вул. Радгоспна, 26�а

160 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 601 вул. Верховинна, 17

161 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 615 вул. Академіка
Булаховського, 38�а

162 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 669 вул. Жмеринська, 26�а

163 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 674 вул. Академіка Доброхотова, 1

164 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 681 вул. Академіка Корольова,
12�к

165 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 682 вул. Синьоозерна, 6

166 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 694 вул. Академіка Корольова,
12�д

167 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 785 вул. Симиренка, 2�а

168 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 786
"Квіточка"

вул. Спартаківська, 1�а

169 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 789 вул. Підлісна, 4

170 Святошинський Дошкільний навчальний заклад № 816
"Лілея"

вул. Феодори Пушиної, 52

171 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 40,
прибудований корпус

вул. Львівська, 6/3

172 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 55 вул. Осіння, 35

173 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 72 вул. Генерала Наумова, 35�а

174 Святошинський Загальноосвітній навчальний заклад 
№ 83

вул. Героїв Космосу, 3

175 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 198
Ліцей "ЕКО"

вул. Тулузи, 3

176 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 200 вул. Семашка, 9

177 Святошинський Середня загальноосвітня школа №203 вул. Академіка Туполєва, 17

178 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 222 вул. Тулузи, 6�г

179 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 230 вул. Генерала Наумова, 35�б

180 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 253 вул. Жмеринська, 34

181 Святошинський Загальноосвітній навчальний заклад
№287

вул. Чорнобильська, 10�б

182 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 288 вул.Ірпінська, 68�а

183 Святошинський Середня загальноосвітня школа № 297 вул. Жолудєва, 3�г

184 Святошинський Дитячо�юнацький спортивний клуб
"Бригантина"

Кільцева дорога, 3�а

185 Святошинський Клуб юних десантників просп. Леся Курбаса, 18�д   .

186 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 17 вул. Петра Ніщинського, 3 Управління
освіти
Солом'янської
районної в
місті Києві
державної
адміністрації

187 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 63 вул. Кадетський Гай, 5

188 Солом'янський Школа�дитячий садок "Золотий ключик" вул. Пулюя Івана, 30�а

189 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 146 вул. Народного ополчення, 9

190 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 211 вул. Леніна, 167 (Жуляни)

191 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 225 вул. Гарматна, 30�а

192 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 255 вул. Академіка Білецького, 2�а

193 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 334 вул. Героїв Севастополя, 3

194 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 344 вул. Іскрівська, 10

195 Солом'янський Школа � дитячий садок № 355 "Ясочка" просп. Відрадний, 24�а

196 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 363
"Відродження"

вул. Металістів, 11

197 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 374 вул. Ушинського, 3�а

198 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 382 вул. Героїв Севастополя, 40

199 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 395 просп. Комарова
Космонавта, 30/28�а

200 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 396 вул. Миколи Василенка, 12�б

201 Солом'янський Школа � дитячий садок № 400 "Сяйво" вул. Генерала Тупикова, 12

202 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 425 вул. Героїв Севастополя, 15�а

203 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 432 бульв. Івана Лепсе, 15�а

204 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 460
(корпуси 1,2)

вул. Соціалістична, 5

205 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 464 вул. Солом'янська, 35�а

206 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 478 вул. СеменІвська, 5

207 Солом'янський Школа�дитячий садок № 480 "Палітра" (з
басейном)

вул. Метробудівська, 3�а

208 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 490 вул. Ніжинська, 26

209 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 624 вул. Кудряшова, 14

210 Солом'янський Школа � дитячий садок № 649 "Радість" вул. Волгоградська, 15�а

211 Солом'янський Школа � дитячий садок № 651
"Слов'яночка"

вул. Донецька, 13

212 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 654 вул. Виборзька, 51/53

213 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 677 вул. Виборзька, 21�а

214 Солом'янський Школа � дитячий садок № 686 "Стежина" просп. Відрадний, 30�а

215 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 687 вул. Генерала Тупикова, 14

216 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 692 вул. Златопільська, 3� а

217 Солом'янський Дошкільний навчальний заклад № 716 вул. Новопольова, 97

218 Солом'янський Інтернат № 2 (спеціалізований) (2
будівлі)

вул. Академіка Янгеля, 12/2

219 Солом'янський Інтернат № 13 (пральня, їдальня) вул. Новопольова, 106

220 Солом'янський Інтернат № 17 (головний корпус, їдальня) вул. Донецька, 32

221 Солом'янський Навчально�виховний комплекс вул. Миколи
Островського,58

222 Солом'янський Вечірня школа № 3 вул. Ушинського, 15

223 Солом'янський Гімназія "Ерудит" вул. Генерала Тупикова, 27

224 Солом'янський Районне управління освіти
(адміністративна будівля)

вул. Пітерська, 12

225 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 7
(молодша, старша)

пров. ПлатонІвський, 3

226 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 12 вул. Зелена, 12
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Провести�03�липня�2014�ро���пленарне�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ан-

ня�о�10.00��одині�в�приміщенні�за�адресою:�площа�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,�мала�сесійна

Про проведення 03.07.2014 пленарного засідання 
ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання

Розпорядження № 60 від 23 червня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс!

цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено!
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль!
ної громади міста Києва:

зала).�Засідання�Президії�Київради�відб�деться�27�червня�2014�ро���о�15-00��одині�в�залі�засі-

дань�на�10-м��поверсі,��імната�1017�(в�л.�Хрещати�,�36).

2.�Се�ретаріат��Київради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпечення�під-

�отов�и�та�проведення�зазначено�о�пленарно�о�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли-

�ання�та�засідання�Президії�Київради.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,��олів�де-

п�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��

встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Продовження�додат���до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��№�753�від�16.06.2014�р.�
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227 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 22 просп. Відрадний, 36�в

228 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 26 просп. Космонавта
Комарова, 32

229 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 43
(корпуси 1, 2)

вул. Івана Клименка, 17

230 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 46 вул. Миколи Василенка, 10

231 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 52 вул. Михайла Донця, 16

232 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 54 вул. Академіка БІлецького, 7

233 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 60 вул. Волгоградська, 1/2

234 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 64 вул. Ушинського, 32

235 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 67 вул. Героїв Севастополя, 90

236 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 69
(корпус 3)

вул. Донецька, 25

237 Солом'янський Середня загальноосвітня школа №71 пров. Польовий, 10

238 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 74 вул. Смоленська, 4

239 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 115 вул. Кавказька, 10

240 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 144 просп.Червонозоряний, 6

241 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 149 вул. Петровського, 1

242 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 159 вул. Генерала Тупикова, 22

243 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 161 вул. Академіка 
Каблукова, 14

244 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 164 вул. Уманська, 33

245 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 166 вул. Єреванська, 20

246 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 173 просп. Відрадний, 20

247 Солом'янський Середня загальноосвітня гімназія № 177 вул. Курська, 12

248 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 178
(початкова, спорткомплекс)

просп. Повітрофлотський, 22

249 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 187 вул. Волгоградська, 23

250 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 221 вул. Кудряшова, 12/14

251 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 229 вул. Виборзька, 57

252 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 279 вул. Леніна, 60 (Жуляни)

253 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 310
(початкова)

бульв. Івана Лепсе, 77�а

254 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 318 вул. Івана Пулюя, З�б

255 Солом'янський Середня загальноосвітня школа № 324
(початкова)

вул. Лебедєва�Кумача, 8

256 Солом'янський Київська міська клінічна лікарня №4 вул. Солом'янська, 17 Департамент
охорони здоров'я

257 Шевченківський Школа�дитячий садок "Пізнайко" (для
дітей з вадами зору)

вул. Дегтярівська, 6�а Управління освіти
Шевченківської
районної в місті
Києві державної
адміністрації

258 Шевченківський Дошкільний навчальний заклад №419 вул. Академіка Туполєва, 16

259 Шевченківський Дошкільний навчальний заклад № 544 вул. Пугачова, 16�а

260 Шевченківський Дошкільний навчальний заклад № 810 вул. Печенізька, 2/9

261 Шевченківський Дошкільний навчальний заклад № 130 вул. Білоруська, 15�а

262 Шевченківський Середня загальноосвітня школа № 82 вул. Шпака, 4

263 Шевченківський Загальноосвітній навчальний заклад
№ 95

вул. Щербакова, 61�Г

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про капітальний ремонт 
мостового полотна 

Гаванського шляхопроводу 
через залізничні колії 

на просп. Перемоги 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 771 від 23 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 мостового полотна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

тально�о�ремонт��мостово�о�полотна�Гаван-

сь�о�о�шляхопровод��через�залізничні��олії

на�просп.�Перемо�и�(далі —�Гавансь�ий�шля-

хопровід).

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

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

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

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

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 встановлення пам’ятного знаку 
на честь воїнів Чеської дружини, 

які померли від поранень 
у м. Києві протягом 1914—1918 років

Розпорядження № 776 від 23 червня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спад!
щини», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку
найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського під!
порядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у міс!
ті Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві», врахо!
вуючи протокол комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків від 21 березня 2012 року, протокол робо!
чої зустрічі з представниками Чеської Республіки в Україні з питання реалізації Проекту встановлення на
цвинтарі Звіринець пам’ятного знаку на честь воїнів Чеської дружини, які померли у місті Києві протягом
1914!1918 років, та встановлення пам’ятної дошки на Софійській площі від 04 листопада 2013 року № 168, лист
Бюро аташе з питань оборони при Посольстві Чеської Республіки в Україні від 05 червня 2014 року № 3!13/2014,
з метою вшанування пам’яті чеських воїнів, які померли у м. Києві від поранень протягом 1914!1918 років, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�протя�ом�2014�ро���біля�вхо-

д��до�Звіринець�о�о��ладовища���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�пам’ятний�зна��на�честь

воїнів�Чесь�ої�др�жини,�я�і�померли�від�пора-

нень���м.�Києві�протя�ом�1914-1918�ро�ів�(да-

лі —�пам’ятний�зна�).

2.�Замовни�ом�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�визначити�рит�альн�

сл�жб��спеціалізоване��ом�нальне�підприєм-

ство�«Спеціалізований��омбінат�підприємств

�ом�нально-поб�тово�о�обсл��ов�вання».

3.�Замовни���в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��:

3.1.�Визначити�прое�тн��та�підрядн��ор�ані-

зації�для�проведення�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.�Отримати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

пам’ятно�о�зна��.

3.3.�Вжити�інших�ор�анізаційно-правових�за-

ходів�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�розпо-

рядження.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

б�де�здійснюватись�за�рах�но��зал�чених�по-

забюджетних��оштів,�що�не�заборонені�за�о-

нодавством.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про впорядкування роботи 
Ліцензійної комісії виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з питань ліцензування провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії 

(крім діяльності з виробництва теплової енергії 
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних установках 
та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, постачання теплової енергії, 

централізованого водопостачання та водовідведення
Розпорядження № 792 від 24 червня 2014 року

У зв’язку із зміною у керівному складі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації):

1.�Призначити�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Д�-

баса�Б.�Й.��оловою�Ліцензійної��омісії�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань

ліценз�вання�провадження��осподарсь�ої�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім

діяльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на

теплоеле�троцентралях,�теплоеле�тростанці-

ях,�атомних�еле�тростанціях�і��о�енераційних

�станов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії),�транспорт�вання�теплової�енер�ії�ма�іс-

тральними�та�місцевими�(розподільчими)�теп-

ловими�мережами,�постачання�теплової�енер-

�ії,�централізовано�о�водопостачання�та�водо-

відведення.

2.�Ви�лючити�п�н�т�1�розпорядження�ви-

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

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

16.08.2013�№ 1404�«Про�впоряд��вання�ро-

боти�Ліцензійної��омісії�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�з�питань�ліценз�вання

провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�ви-

робництва�теплової�енер�ії�(�рім�діяльності�з

виробництва�теплової�енер�ії�на�теплоеле�-

троцентралях,�теплоеле�тростанціях,�атом-

них�еле�тростанціях�і��о�енераційних��ста-

нов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�нетра-

диційних�або�поновлюваних�джерел�енер�ії),

транспорт�вання�теплової�енер�ії�ма�істраль-

ними�та�місцевими�(розподільчими)�тепло-

вими�мережами,�постачання�теплової�енер-

�ії,�централізовано�о�водопостачання�та�во-

довідведення».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�2-5�вважати�п�н�та-

ми�№ 4�відповідно.

Голова В. Бондаренко
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Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до влаштування та експлуатації 

відкритої автостоянки 
з об’єктами транспортної інфраструктури 

дорожнього сервісу на перетині вул. Ревуцького 
та вул. Анни Ахматової 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 777 від 23 червня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По!
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно!транспортної інфра!
структури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення ін!
весторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об’єктами транспортної інфраструк!
тури та/або обслуговування населення, а також влаштування та експлуатації відкритих автостоянок з об’єк!
тами транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення у місті Києві», в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�влашт�вання�та�е�спл�ата-

ції�від�ритої�автостоян�и�з�об’є�тами�транс-

портної�інфрастр��т�ри/�дорожньо�о�сервіс�

на�перетині�в�л.�Рев�ць�о�о�та�в�л.�Анни�Ахма-

тової���Дарниць�ом��районі�(прото�ол�постій-

но�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�ін-

весторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�он-

стр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о

та�нежитлово�о�призначення,�незавершено�о

б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�міста�Києва�від�24��вітня�2014�ро��

№ 57/2014)�товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ГУЕЛЬ�ПАРК»�(ідентифі�аційний��од

39025483)�(далі —�Переможець��он��рс�).

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�Перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�б�дівництва —

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

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

державної�адміністрації)�«Київтранспар�сер-

віс».

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Гол�-

ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

Про перезатвердження проекту 
«Реконструкція з прибудовою середньої школи № 128 

на вул. Раїси Окіпної, 6 у Дніпровському районі м. Києва» 
(коригування)

Розпорядження № 794 від 24 червня 2014 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�«Ре�онстр��ція�з�приб�довою�середньої�ш�оли�№ 128�на�в�л.�Ра-

їси�О�іпної,�6���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»�(�ори��вання),�врахов�ючи�позитивний�висно-

во���омпле�сної�державної�е�спертизи�від�27�вересня�2007�ро���№ 5845�спеціалізованої�дер-

жавної�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а�сл�жба�У�раїнсь�ої�інвестиційної�е�спертизи�(сл�жба�«Київ-

держе�спертиза»)»�та�е�спертний�звіт�від�27�березня�2013�ро���№ 00-0170-13/ЦБ�державно-

�о�підприємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�ра-

їнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи»,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Показник Одиниця
виміру

Показники

Всього
у т.ч. за чергами будівництва

1�ша черга 2�га черга

Навчальний
корпус № 2

Навчальний
корпус № 1

Характер будівництва — реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку � II

Площа земельної ділянки га 1,3046 � �

Площа забудови м2 3434,14 2436,02 998,12

Поверховість поверх 4 4 4

Загальна площа будинку у тому числі: 
� навчальних приміщень 
�басейну 
�корисна площа гардеробу 
�технічних приміщень

м2

м2

м2

м2

м2

14371,05
11649,21 
684,21 
180,67 

1856,96

10278,52 
8154,45 
684,21 
180,67 
1259,19

4092,53 
3494,76 

�
�

597,77

Будівельний об'єм м3 69714,51 47618,01 22096,50

Місткість школи учні 930 630 300

Кількість створених робочих місць місце 90

Тривалість будівництва місяць 24 12 12

Річні потреби:

води тис.м3 27,90 22,655 5,245

електричної енергії МВт.год 682,0 556,0 126,0

теплової енергії ГДж 7625,0 5790,0 1835,0

Загальна кошторисна вартість будівництва 
в поточних цінах станом на 27 березня 2013 року, 
у тому числі:

тис.грн. 139608,794 105916,749 33692,045

�будівельно�монтажні роботи тис. грн. 97503,83 73886,888 23616,942

� устаткування тис. грн. 11371,778 8585,898 2785,88

�пусконалагоджувальні роботи тис. грн. 729,685 517,426 212,259

�інші витрати тис. грн. 30003,501 22926,537 7076,964

Із вартості першої черги виконано станом на 01
січня 2013 року

тис. грн. 11699,627 11699,627

�будівельно�монтажні роботи тис. грн. 8129,263 8129,263

�інші витрати тис. грн. 3570,364 3570,364 �

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним

розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��-

ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26�люто�о�2013�ро���№ 234�«Про�за-

твердження�прое�т��ре�онстр��ції�з�приб�довою�середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�№�128�на

в�л.�Раїси�О�іпної,�6���Дніпровсь�ом��районі».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

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

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 757 від 18 червня 2014 року

Відповідно до підпункту 15.6 пункту 15 рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152
«Про бюджет міста Києва на 2014 рік «, на виконання протоколу засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально!економічного розвитку від 29 квітня 2014 року № 4/153:

1.�Унести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�23��вітня

2014�ро���№ 463�«Про�перерозподіл�видат�ів

бюджет��міста�Києва»:

1.1.�Позиції�11,�12,�77,�79�додат�я�«Перероз-

поділ��оштів���межах�аси�н�вань�по��оловних

розпорядни�ах�бюджетних��оштів�між�об’є�-

тами�б�дівництва,�ре�онстр��ції�тощо,�а�та�ож

видами�оплач�ваних�робіт�(прое�тні�роботи,

оплата�за�мин�лі�ро�и,�поточні��апітальні�в�ла-

дення,�придбання�обладнання�тощо)»�ви�лю-

чити.

1.2.�Додато��«Перерозподіл�видат�ів�роз-

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�на�2014�рі����спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень»�ви�ласти�в

новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�основних�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2014�рі�,�доведених�до�департамен-

тів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ід-

но�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�03�березня�2014�ро��

№ 234�«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�»�(в�реда�-

ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�23��вітня�2014�ро���№ 463),

а�саме:

про�рами��апітальних�в�ладень�та�введен-

ня�в�дію�пот�жностей;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що

додаються

Голова В. Бондаренко

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

Про переведення жилих приміщень 
квартири № 36 в жилому будинку № 32/34 
на вул. Шовковичній у Печерському районі 

у нежилі
Розпорядження № 797 від 24 червня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, По!
рядку 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 в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Співака Тараса Миколайовича від 04 березня 2014 року, що діє від
імені громадянина Колісниченка Олександра Миколайовича, в межах функції органу місцевого самовря!
дування:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 36,�я�і�знаходяться�на�першом�

поверсі�в�жилом��б�дин���№ 32/34�на�в�л.

Шов�овичній���Печерсь�ом��районі,���нежилі

за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпоря-

дження.

2.�Громадянин��Колісничен���Оле�сандр�

Ми�олайович�:

2.1.�Здійснити�прое�т�вання�та�ре�онстр��-

цію�частини�першо�о�поверх��жило�о�б�дин-

���№ 32/34�(�олишня��вартира�№ 36)�для�по-

дальшо�о�ви�ористання�під�ма�азин�непро-

довольчих�товарів�з�влашт�ванням�о�ремо�о

вход��на�в�л.�Шов�овичній���Печерсь�ом�

районі.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

ре�онстр��ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��становле-

ном��поряд���прое�тно-�ошторисн��до��мен-

тацію.

2.4.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва���встановленом��поряд��.

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

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

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

ро���№ 1051/1051.

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

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

них�робіт.

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

дження�по�ласти�на��олов��Печерсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Голова В. Бондаренко
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Про зміни у складі комісії 
з питань впорядкування розміщення 

та демонтажу тимчасових споруд 
на території міста Києва

Розпорядження № 767 від 20 червня 2014 року
Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 9, 39 Закону України

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Ки'
ївської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», у зв’язку
з кадровими змінами та необхідністю розширення складу комісії з питань впорядкування розміщення та де'
монтажу тимчасових споруд на території міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про збереження і використання печаток 
та кутового штампу 

Київської міської державної адміністрації 
із зображенням Державного Герба України

Розпорядження № 798 від 24 червня 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:

Затвердити	зміни	до	с�лад�	�омісії	з	питань

впоряд��вання	розміщення	та	демонтаж�	тим-

часових	спор�д	на	території	міста	Києва,	затвер-

джено�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ної	адміністрації)	від	14	червня	2013	ро��	№ 943

(�	реда�ції	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ної	адміністрації)	від	23	серпня	2013	ро��	№1468),

ви�лавши	йо�о	в	новій	реда�ції,	що	додається.

Голова В. Бондаренко

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�	фінансово�о	забезпечення	та

звітності	�правління	б�х�алтерсь�о�о	облі��	та

звітності	апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

ністрації)	Пахален�о	Ю.	П.,	а	в	разі	її	відс�тно-

сті —	на	начальни�а	відділ�	ор�анізаційно�о

забезпечення	діяльності	першо�о	заст�пни�а

�ерівни�а	апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

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

ної	адміністрації)	Алє�сєєв�	В.	П.

2.	Відповідальним	особам	забезпечити

збері�ання	печат�и	�	сейфі	або	металевій

шафі.

3.	Вважати	та�им,	що	втратило	чинність,

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

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

міністрації)	від	29.05.2014	№ 667	«Про	збе-

реження	і	ви�ористання	печато�	та	��тово�о

штамп�	Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації	 із	зображенням	Державно�о	Герба

У�раїни».

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

рядження	залишаю	за	собою.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження	Київсь�ої	місь�ої	державної	
адміністрації	від	14	червня	2013	ро��	№943

(в	реда�ції	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	
(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

20.06.2014	р.	№	767

Склад
комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу

тимчасових споруд на території міста Києва

Садовой

Сер�ій	Ми�олайович дире�тор	 Департамент�	 місь�о�о	 бла�о�строю	

та	збереження	природно�о	середовища,	�олова	�омісії

Гол�бов

Станіслав	Михайлович заст�пни�	 дире�тора	 Департамент� —	 начальни�	

�правління	 тор�івлі	 та	 поб�т�	 Департамент�	

промисловості	та	розвит��	підприємництва,	заст�пни�	

�олови	�омісії

Дерев’я�а

Юрій	Оле�сійович	 начальни�	штаб�	Головно�о	�правління	МВС	У�раїни	

в	м.	Києві,	заст�пни�	�олови	�омісії	(за	з�одою)

Солошен�о

В’ячеслав	Володимирович дире�тор	�ом�нально�о	підприємства	«Київбла�о�стрій»,	

се�ретар	�омісії

Аврамен�о	Сер�ій	Петрович заст�пни�	�енерально�о	дире�тора	з	�орпоративно�о

�правління	ПАТ	«А�ціонерне	товариство	«Київводо�анал»

(за	з�одою)

Але�санян	Армен	Гамлетович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	 «Громадсь�ий	

правозахист	 Солом’янсь�о�о	 район�	 м.	 Києва»	

(за	з�одою)

Бабансь�ий	Оле�сій	Юрійович представни�	Асоціації	розповсюдж�вачів	преси	У�раїни

(за	з�одою)

Бевзан

Юрій	Степанович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«За	Європейсь�е	

місто»	(за	з�одою)

Вірич

Ма�сим	Петрович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Київсь�а	спіл�а	

захист�	підприємців»	(за	з�одою)

Гота

Андрій	Оле�ович перший	заст�пни�	�олови	Деснянсь�ої	районної	в	місті	

Києві	державної	адміністрації

Горб�нов

Ярослав	Володимирович перший	заст�пни�	�олови	Дніпровсь�ої	районної	в	місті	

Києві	державної	адміністрації

Зелений

Петро	Пилипович начальни�	 сл�жби	 �онтролю	 стан�	 охоронних	 зон	

департамент�	 технічної	 дире�ції	 ПАТ	 «Київенер�о»	

(за	з�одою)

Єрма�

Андрій	Борисович представни�	 �ромадсь�ої	 ор�анізації	 «Асоціація	

підприємців	м.	Києва»	(за	з�одою)

Івчен�о

Єв�еній	Ми�олайович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Асоціація	захист�

прав	 власни�ів	 мало�о	 бізнес�	 «Кияни»	

(за	з�одою)

Кал��ін

Оле�	Юрійович перший	заст�пни�	�олови	Голосіївсь�ої	районної	місті	

Києві	державної	адміністрації

Крижанівсь�ий	

Михайло	Васильович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Спіл�а	захист�	прав

людини»	(за	з�одою)

Комс�лін

Ві�тор	Володимирович представни�	 �ромадсь�ої	 ор�анізації	 «Національна	

Ор�анізація	Роздрібної	Тор�івлі	(НОРТ)»	(за	з�одою)

Литвинен�о	

Вадим	Васильович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Правозахист»	

(«Громадянсь�ий	Правозахист»)	(за	з�одою)

Лозовий

Василь	Борисович перший	заст�пни�	�олови	Дарниць�ої	районної	в	місті	

Києві	державної	адміністрації

Ма�аляс

Володимир	Кирилович заст�пни�	 начальни�а	 �ом�нальної	 ор�анізації	

«Інстит�т	Генерально�о	план�	м.	Києва» —	начальни�	

відділ�	містоб�дівно�о	моніторин��

Михайлен�о	

Вадим	Оле�ович �оловний	інспе�тор	відділ�	пожежної	безпе�и	�правління

запобі�ання	 надзвичайним	 сит�аціям	 Головно�о	

�правління	 Державної	 сл�жби	 з	 надзвичайних	

сит�ацій	У�раїни	�	м.	Києві	(за	з�одою)

Медвєдев	

Ян	І�орович заст�пни�	начальни�а	відділ�	�онтролю	за	бла�о�строєм

Святошинсь�ої	 районної	 в	 місті	 Києві	 державної

адміністрації

Моз�овий

Юрій	Ми�олайович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Я-Дарничанин»	

(за	з�одою)

Мос�алевсь�ий	

Станіслав	Володимирович заст�пни�	�олови	Шевчен�івсь�ої	районної	в	місті	Києві	

державної	адміністрації

О�ар

Ма�сим	Гри�орович представни�	�ромадсь�ої	ор�анізації	«Асоціація	Київ-МАФ»

(за	з�одою)

Олійни�

Марина	Геннадіївна заст�пни�	�олови	Оболонсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Під�орний

Оле�сандр	Віталійович представни�	Все��раїнсь�ої	молодіжної	�ромадсь�ої	

ор�анізації	«Право	для	всіх»	(за	з�одою)

Пт�ха

Сер�ій	Михайлович перший	заст�пни�	дире�тора	Департамент�	земельних

рес�рсів

Рев’ю�

Андріян	Михайлович заст�пни�	�олови	Солом’янсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Рижен�о

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

Києві	державної	адміністрації

Роменсь�ий	

Сер�ій	Я�ович перший	заст�пни�	дире�тора	Департамент�	–	начальни�	

�правління	�онтролю	за	бла�о�строєм	Департамент�	

місь�о�о	 бла�о�строю	 та	 збереження	 природно�о	

середовища	

Самохін

Оле�сій	Юрійович дире�тор	 �ом�нально�о	 підприємства	 «Світоч»	

м.	Києва

Солод�ий

Роман	Володимирович представни�	Громадсь�ої	ор�анізації	«Громадянсь�ий	

�орп�с»	(за	з�одою)

Стволов

Ві�тор	Леонідович заст�пни�	�ерівни�а	апарат�	Подільсь�ої	районної	в	місті

Києві	державної	адміністрації

Чапчай

Андрій	Оле�сандрович ви�он�ючий	 обов’яз�и	 начальни�а	 Управління	

по	боротьбі	з	ор�анізованою	злочинністю	Головно�о	

�правління	МВС	У�раїни	в	місті	Києві	(за	з�одою)

Швець

Андрій	Ві�торович представни�	Громадсь�ої	спіл�и	«Асоціація	власни�ів	

мало�о	та	середньо�о	бізнес�	м.	Києва»	(за	з�одою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська
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Про підготовку та проведення 
Київського економічного форуму
Розпорядження № 770 від 23 червня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві держав!
ні адміністрації», Закону України «Про інвестиційну діяльність» та з метою залучення інвестицій в економіку міста Києва, розвит!
ку співробітництва з регіонами України та іноземними державами:

1. Провести листопаді 2014 ро Київсь ий е ономіч-
ний фор м.
2. Утворити Ор анізаційний омітет з під отов и та про-

ведення Київсь о о е ономічно о фор м та затвердити
йо о с лад, що додається.
3. Ор анізаційном омітет з під отов и та проведен-

ня Київсь о о е ономічно о фор м :
3.1. Розробити та затвердити план ор анізаційних за-

ходів щодо під отов и та проведення Київсь о о е оно-
мічно о фор м в становленом поряд .
3.2. Розробити та подати на затвердження в станов-

леном поряд ошторис Київсь о о е ономічно о фор -
м .

4. Ор анізаційне забезпечення проведення Київсь о о е о-
номічно о фор м по ласти на Департамент е ономі и та
інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).
5. Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) при
внесенні змін до бюджет міста Києва на 2014 рі перед-
бачити бюджетні аси н вання на проведення Київсь о о
е ономічно о фор м .
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження зали-

шаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
23.06.2014 р. № 770

Склад
Організаційного комітету з підготовки та проведення 

Київського економічного форуму
Бондарен о В. Д. олова Київсь ої місь ої державної адміністрації, олова Ор анізаційно о

омітет
Гол б В. В. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, заст пни олови

Ор анізаційно о омітет
Поворозни М. Ю. дире тор Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
се ретар Ор анізаційно о омітет

Голота Т. А. начальни правління міжнародних зв’яз ів апарат ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Д бас Б. Ю. перший заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Долінсь а О. М. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації – ерівни апарат

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

Костю М. Д. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Крамарен о Р. М. заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Репі В. М. дире тор Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Т ачен о А. В. енеральний дире тор ТОВ «Міжнародний вистав овий центр» (за з одою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß îðåíäîäàâöÿ (Áàëàíñîóòðèìóâà÷à) — ²íñòèòóò ê³áåðíå-
òèêè ³ìåí³ Â. Ì. Ãëóøêîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà (Ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçè-
ä³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ¹ 390 â³ä 18.06.2014 ð.)

Çàÿâè ïðî îðåíäó íà îá'ºêò ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.

Àäðåñà: 03680, ÌÑÏ, ì. Êè¿â-187, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 40,
òåë./ôàêñ 526-22-19.

Óìîâè: óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çà òèïîâèì çðàçêîì ÍÀÍ Óêðà¿íè;
â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Áàëàíñîóòðèìóâà÷ó íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî
ïðèì³ùåííÿ, â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà çåìëþ, ñòðàõóâàííÿ ìàéíà íà
âåñü òåðì³í îðåíäè íà êîðèñòü "Îðåíäîäàâöÿ".

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè:

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ; âóë. Äåïó-
òàòñüêà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 92,7 êâ. ì, â ò.÷.: 49,0 êâ. ì — äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè;
43,7 êâ. ì — äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèòëîâîãî ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà",
âóë. Ñèìèðåíêà, 17, ì. Êè¿â, òåë. 454-01-64.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñ-
òóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
450-07-15.

Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ â ì. Êèºâ³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âà-
êàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â — ãîëîâíèõ, ïðîâ³äíèõ, ñòàðøèõ, äåðæàâ-
íèõ ô³íàíñîâèõ ³íñïåêòîð³â.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì.
Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 482-01-06.
Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâ — ì³ñÿöü ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію,

що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 26.06.2014 № 906 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів

( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для

споживачів на території У раїни липні 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,

я і вводяться в дію з 1 липня 2014 ро

І лас

напр и

(27,5 В

і вище)

Крім

то о,

ПДВ

з

ПДВ

ІІ лас

напр и

(до 27,5 В)

Крім

то о,

ПДВ

з

ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

93,18 18,64 111,82 118,61 23,72 142,33

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №749 від
23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,

встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ

№ 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00

з 11.00 до 20.00

з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00

з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами

час , встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ

№ 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

¹
Íàéìåíóâàí-

íÿ îá'ºêòà
îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàé-

íà

Çàãàëü-
íà ïëî-
ùà, ì2

Âàðò³ñòü ìàé-
íà çà íåçà-

ëåæíîþ îö³í-
êîþ, ãðí íà

30.04.2014 ð.

Ìàêñè-
ìàëüíî

ìîæëèâèé
ñòðîê

îðåíäè

Ìåòà 
âèêîðèñ-

òàííÿ

1 ÷àñòèíà ïðè-
ì³ùåíü,"Ñêëàä"

05417176.1.
ÕÏÕÓÒÒ196 466,8 1033028,00 5 ðîê³â

äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ
ñêëàäó

2

êîðï. 1/1-2,
÷àñòèíà ïðè-
ì³ùåíü íà
1 ïîâåðñ³ 

05417176.1.
ÀÀÀ ÄÆÅ215 103,7 420399,80 5 ðîê³â

äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ
ñêëàäó

3

êîðï. 1/1-2,
÷àñòèíà ïðè-
ì³ùåíü íà
1 ïîâåðñ³

05417176.1.
ÀÀÀ ÄÆÅ215 11,3 45810,20 5 ðîê³â

äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ

îô³ñíèõ
ïðèì³-
ùåíü

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 3,00 êâ.ì, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ àìáóëàòîð³¿ êîìóíàëüíî-
ãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: âóë. ªðåâàíñüêà, 6, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â,
ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 406,62 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 3,00 êâ.ì, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ àìáóëàòîð³¿ êîìóíàëüíî-
ãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2" Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 17, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìà-
ò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 428,63 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè ¹ 2" Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà; 03110, ì. Êè¿â-110, âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 17, òåë. / ôàêñ 249-78-58.

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 äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñî-
ëîì'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.
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ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÀÌ âèçíà÷åíî ñòàòè
àòëàíòîì ñ³ìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, òðóä³òüñÿ íà

áëàãî ðîäèíè, äáàéòå ïðî ìèð òà
çëàãîäó â äîì³, òóò ñâÿòà îàçà âà-
øîãî ùàñòÿ. Ïðî ñîêðîâåíí³ ðå÷³
íà ïóáë³ö³ íå áàç³êàéòå, à ìàéòå
ñïðàâè ëèøå ç äîâ³ðåíèìè îñîáà-
ìè, ùîá âàñ íå îøóêàëè.

ÒÅËÜÖ²Â ïåñòóº ôîðòóíà,
³ íàñàìïåðåä ó ñôåð³ çà-
âîþâàííÿ ïóáë³÷íîãî àâ-

òîðèòåòó, øëÿõ äî ìåòè óñòåëåíî
êâ³òàìè óñï³õó,ùî âñåëÿº êîëîñàëü-
íó âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.
Ò³ëüêè íå çíóùàéòåñÿ ç³ ñëàáàê³â,
íå áèéòå ëåæà÷èõ ³ ñêàæ³òü «í³»
êàïðèçíèì çàáàãàíêàì!

ÁËÈÇÍßÒÀ ïî÷óâàòèìóòü-
ñÿ ÿê íà åìîö³éíîìó òðå-
íàæåð³, íàäëèøîê ³íôîð-

ìàö³¿, íàïðóæåí³ ñòîñóíêè ç äîìî-
÷àäöÿìè ³ âèñîê³ ô³çè÷í³ íàâàíòà-
æåííÿ äíÿ çäàòí³ ïðèçâåñòè äî
øâèäêî¿ ïåðåâòîìè.

ÐÀÊÈ, âè ÿñêðàâà ïðåçåí-
òàáåëüíà ïåðñîíà, ùî
ñòâîðþº ïë³äíå òëî äëÿ

âèð³øåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîá-
ëåì. Îäíàê íå ñèëüíî çàõîïëþé-
òåñÿ, â³ä çðàäíèöüêî¿ ïîâåä³íêè
ëþäåé ñòðàõîâêè íåìàº, à ùå ï³ä-
ñòóïíèì êàïîñíèêîì º. . . âëàñíà
ïðèõîâàíà àãðåñ³ÿ, çäàòíà çàãîñ-
òðèòè ñèòóàö³þ ÷è ñïðîâîêóâàòè
ðóéíàö³¿.

ËÅÂÈ, ïðèéøîâ ÷àñ ïðè-
äáàòè æàäàíó ïîêóïêó.ßê-
ùî ìàºòå íàì³ð çðîáèòè

ä³éñíî êîðèñíå ïðèäáàííÿ, ìåð-
ù³é äî êðàìíèö³, ³ íå ïðîäåøåâ³òü,
ñêóïèé ïëàòèòü äâ³÷³, ãðîø³ íàä³-
éäóòü ç áëàãîä³éíèõ äæåðåë.

Ä²Â áóðõëèâèé ïåðåá³ã ïî-
ä³é çìóñèòü ïåðåæèòè áà-
ãàòó ãàìó òîí³çóþ÷èõ åìî-

ö³é: â³ä çàñë³ïëåííÿ îñÿéíèìè ïåð-
ñïåêòèâàìè — äî ñïàëàõ³â åéôî-
ð³¿. Ïîâåä³íêà ïàðòíåð³â, íà÷àëü-
ñòâà âñåëÿòèìå ðîçäðàòóâàííÿ, îä-
íàê íå âèõîäüòå çà ðàìêè çâè÷íèõ
ïîâíîâàæåíü.

ÒÅÐÅÇÈ,øòóðì ïîñàäîâî-
ãî îë³ìïó ó ðîçïàë³, òðè-
ìàéòåñÿ ïðàêòè÷íèõ æ³-

íîê, ñàìå ¿ì ðàçîì ç âèñîêèìè ïî-
êðîâèòåëÿìè ñóäèëîñÿ çì³íèòè âà-
øó êàð’ºðíó äîëþ íà êðàùå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî áðàêóº
äðóæíüî¿ îïîðè,çãóðòóâà-
òè äîâêîëà ñåáå ëþäåé âè-

ñîêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè, áëèçüêèõ
ïî ³íòåðåñàõ òà ïåðåêîíàííÿõ,áóäå
íåëåãêî.Íàñòàâíèê³â òà ïîðàäíèê³â
øóêàéòå ó áðàòåðñüêîìó êîë³.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,íèí³ º øàíñ äîâåñ-
òè íà÷àëüñòâóíå íà ñëîâàõ,
à íà ä³ë³, ùî âè ä³éñíî ôà-

õ³âåöü âèñîêîãî ïðîô³ëþ,â³äì³ííèé
àíàë³òèê, â³ä ÿêîãî í³ùî íå ñõîâàº-
òüñÿ ³ ÿêèé çäàòíèé çàïåëåíãóâàòè
íàéìåíø³ äð³áí³ ïðîêîëè òà íåòî÷-
íîñò³ ó ðîáîò³, âáèòè ëîã³÷íèìè âèñ-
íîâêàìè... ³ áëèñêó÷å ðîçêîøåëèòè
ä³ëîâèõ êîìïàíüéîí³â.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, óïåâíåí³ñòü â
ñîá³ íåáåçï³äñòàâíà: âàì
ñïðèÿòèìóòü àâòîðèòåòí³

îñîáè,ðîìàíòè÷íà ôîðòóíà òåæ ïî-
ñì³õàòèìåòüñÿ ³ äîïîìîæå ñïîê³é-
íî ïîäîëàòè áóäü-ÿê³ ïåðåøêîäè.
Ò³ëüêè íå çàöèêëþéòåñÿ ç ì³êðî-
ñêîïîì íà äð³áíèöÿõ, ñïðîáà âðà-
õóâàòè âñ³ äåòàë³ ï³ä ÷àñ ðîáî÷îãî
ïðîöåñó çäàòíà âèñîòàòè ñèëè é ï³-
ä³ðâàòè çäîðîâ’ÿ.

ÂÎÄÎË²¯, çàéìàéòåñÿ áåç-
ïîñåðåäí³ìè ñïðàâàìè,ïî-
÷óòòÿ òðèâîãè ïîñèëèòüñÿ,

òîìó ó âàñ ìàþòü áóòè çàïàñí³ ïëàö-
äàðìè äëÿ â³äñòóïó.ßêùî õî÷åòå ðîç-
áàãàò³òè,àêòèâ³çóéòå ñëóæáîâóä³ÿëü-
í³ñòü, áåð³òüñÿ çà âñå, ùî ïðîïîíó-
þòü ðîáîòîäàâö³,ë³â³ ï³äðîá³òêè áó-
äóòü îñîáëèâî ïðîäóêòèâíèìè.

ÐÈÁÈ,íà ëþáîâíîìóíåáî-
ñõèë³ ãîðèòü ùàñëèâà çîðÿ,
óêð³ïëþéòå øëþáí³ óçè,ïðî-

ÿâëÿéòå ùåäð³ñòü äî òèõ, õòî ëþáèé
ñåðöþ,³ íå äàâàéòå ïðèâîäó äëÿ äî-
êîð³â ñòîñîâíî âëàñíî¿ áðåõëèâîñò³
÷è äâîëèêîñò³,áî íàñïðàâä³ òà ïîâå-
ä³íêà ñïðîâîêîâàíà íåçàëåæíèìè
â³ä âàñ îáñòàâèíàìè.

ÎÁ’ªÊÒÀÌÈ ðîç³ãðàøó ñòàëè íàé-
äåøåâø³ âèíà âàðò³ñòþ ìåíøå ï’ÿ-
òè ôóíò³â. Ö³íè æàðò³âíèê çàëè-
øèâ íåçì³ííèìè,àëå çðîáèâ êîì³÷-
í³ îïèñè áóêåò³â âèí ³ ìîæëèâèõ
ãàñòðîíîì³÷íèõ êîìá³íàö³é.

Àíîí³ìíèé æàðò³âíèê çàçäà-
ëåã³äü íàäðóêóâàâ íîâ³ ö³ííèêè ç³
ñì³øíèìè îïèñàìè âèíà é ðîç-
ì³ñòèâ ïîðó÷ ³ç ïëÿøêàìè. Íàïðè-
êëàä, íàï³é Blossom Hill Red âàð-
ò³ñòþ 4 ôóíòè äîòåïíèé ïîêóïåöü
â³äðåêîìåíäóâàâ ÿê «ïðåòåíç³é-
íå, àëå ÷óòëèâå âèíî», ÿêîãî «ëåã-

êî âèïèòè ö³ëó ïëÿøêó é íàâ³òü
íå ïîì³òèòè». Íà äóìêó æàðò³âíè-
êà, âèíî «â³äì³ííî ï³äå ç³ ñâ³æîþ
³êðîþ».

Ïðî ³íø³ âèíà íîâ³ ö³ííèêè òà-
êîæ ïîâ³äîìëÿëè çàáàâí³ ôàêòè.
Íàïðèêëàä, áóêåò îäíîãî ç íàïî-
¿â îïèñóâàâñÿ òàêèì, ùî ìàº «íîò-
êè äèñêî é ôàíêà», ³íøîãî — ÿê ç
«ïðèñìàêîì ï³ñêó». Ïðî àðîìàò
îäíîãî ç âèí ãîâîðèëîñÿ ÿê ïðî
«ìîëþñêîâèé».

Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî êåð³âíèö-
òâî ñóïåðìàðêåòó ïîêè íå ïîì³-

òèëî çàáàâí³ åòèêåòêè. Ìîæëèâî,
öå â³äáóëîñÿ òîìó, ùî ¿õ äèçàéí
ïîâí³ñòþ çá³ãàºòüñÿ ³ç çîâí³øí³ì
âèãëÿäîì ô³ðìîâèõ ö³ííèê³â Tesco.

ßê ðîçïîâ³â ñàì æàðò³âíèê The
Daily Mail, éîìó çàõîò³ëîñÿ çðîáè-
òè á³ëüø ÷åñí³ é äîñòîâ³ðí³ îïèñè
äëÿ íåäîðîãèõ âèí. Â³í òàêîæ ïî-
â³äîìèâ, ùî íå íàäòî ðîçáèðàºòü-
ñÿ ó âèíàõ ³ íå ëþáèòü ¿õ,òîìó ïðè
ñòâîðåíí³ îïèñ³â äëÿ ö³ííèê³â ïðîñ-
òî äîâ³ðèâñÿ ñâî¿é óÿâ³

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü ñïîðòèâíîãî
æóðíàë³ñòà 
Äåíüïðàö³âíèêà ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè 
1651 — ïåðåáóâàííÿ ó Êèºâ³ ãîë-
ëàíäñüêîãî õóäîæíèêà Àáðàãàìà
âàí Âåñòåðôåëüäà, ÿêèé çðîáèâ çà-
ìàëüîâêè íàøîãî ì³ñòà.
1798 — ïîáà÷èëè ñâ³ò òðè ÷àñòèíè
"Åíå¿äè" ²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî.Ïîâ-
íå âèäàííÿ ïîåìè çä³éñíåíî 1842
ðîêó.

1893 —ïîë³ö³ÿ âñòàíîâèëà íåãëàñ-
íèé íàãëÿä çà Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ.
1896—ó Ìèðãîðîä³ ñòàëà ä³ÿòè õó-
äîæíüî-ïðîìèñëîâà øêîëà ³ìåí³
Ìèêîëè Ãîãîëÿ.
1897 — ³òàë³éñüêèé ðàä³îòåõí³ê
Äæóëüºìî Ìàðêîí³ îòðèìàâ ïàòåíò
íà ðàä³îïåðåäàâàëüíèé ïðèñòð³é.
1944 — ó Êèºâ³ ðîçïî÷àâ ðîáîòó
Êè¿âñüêèé äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì.
Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

ãîðîñêîï

2 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2 ëèïíÿ

Ó Áðèòàí³¿ æàðò³âíèê ïîâ³ñèâ ó ñóïåðìàðêåò³ 
äèâí³ ö³ííèêè

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

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

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 36150
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задоволення

основний олір

И
бо иня охан-
ня, радості
(є ип. міф.)

діра

одна з три оно-
метричних
ф н цій та

звичай, прави-
ло

« олючий арти-
шо » (лат.,

рец.) К пиха, онор

облі ації дер-
жавних дов о-
термінових по-
зи (ан л.)

Ó Ëîíäîí³ íåâ³äîìèé â³äâ³äóâà÷ ñóïåðìàðêåòó Tesco ï³äì³-
íèâ ö³ííèêè ç êîðîòêèì îïèñîì òîâàðó íà ïîëèöÿõ ç âèíîì.

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à Á
ÀÐ

Ê²
ÍÀ

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

2 ëèïíÿ 2014 ð.
¹91(4491)
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