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Íîâ³ îáëè÷÷ÿ ì³ñüêî¿ âëàäè
�Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåäñòàâèâ äâîõ ñâî¿õ çàñòóïíèê³â òà íîâèõ äèðåêòîð³â 

òðüîõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ

Çàâòðà â ñòîëèö³ 
ïðîéäóòü óðî÷èñòîñò³
ç íàãîäè Äíÿ Ïðàïîðà

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä

18.07.2014 ¹ 83, 24 ëèïíÿ öüîãî

ðîêóóÊè¿âðàä³ â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñ-

ò³ çàõîäè ç íàãîäè 24-¿ ð³÷íèö³ ï³ä-

íÿòòÿ Óêðà¿íñüêîãî Íàö³îíàëüíî-

ãî Ïðàïîðà íà ùîãë³ á³ëÿ áóäèí-

êó Êè¿âðàäè íà Õðåùàòèêó.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âðàäè çàïðî-

øóº íà óðî÷èñòîñò³ äåïóòàò³â Êè-

¿âðàäè ²-VII ñêëèêàíü.

Ó ÷åòâåð î 9.00 ç íàãîäè ñâÿòà

â Êèºâ³ á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ Êè¿âðà-

äè íà Õðåùàòèêó â³äáóäåòüñÿ çó-

ñòð³÷ êåð³âíèöòâà ñòîëè÷íî¿ âëà-

äè íà ÷îë³ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì ç

ó÷àñíèêàìè ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿ 24

ëèïíÿ 1990 ðîêó, êîëè âïåðøå â

Êèºâ³ áóâ ï³äíÿòèé ñèíüî-æîâòèé

ïðàïîð á³ëÿ áóä³âë³ Êè¿âðàäè.

Íàãàäàºìî,ùî çá³ð ó÷àñíèê³â

ç³áðàííÿ î 8.30.

ÌÀÔè á³ëÿ âõîä³â 
ó ìåòðî 
òà ó ï³äçåìíèõ 
ïåðåõîäàõ áóäóòü
äåìîíòîâàí³

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðèéíÿëà ð³øåí-

íÿ ïðî òåðì³íîâèé äåìîíòàæ 

ÌÀÔ³â òà îá’ºêò³â ïåðåñóâíî¿ òîð-

ã³âë³,âñòàíîâëåíèõ ç ïîðóøåííÿì

âèìîã â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ

àêò³â íà ñòàíö³ÿõ,ó ï³äçåìíèõ ïå-

ðåõîäàõ òà âñòàíîâëåíèõ ó ðàä³-

óñ³ 20-òè ìåòð³â â³ä âõîä³â òà âè-

õîä³â ç³ ñòàíö³é Êè¿âñüêîãî ìåò-

ðîïîë³òåíó.Ïðî öå éøëîñÿ íà çà-

ñ³äàíí³ Øòàáó öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè,

ÿêèé Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî ñòâîðèâ äëÿ êîîð-

äèíàö³¿ òà øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ

âñ³õ ñëóæá. Ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì

ìåðåæ³ ìåòðîïîë³òåíóòà çðîñòàí-

íÿì îáñÿã³â ïàñàæèðîïåðåâåçåíü,

ÿêèé íà ñüîãîäí³ ñòàíîâèòü áëèçü-

êî 1 ìëí 470 òèñ. îñ³á íà äîáó, ó

ñòîëèö³ ïîñòàº ãîñòðà íåîáõ³äí³ñòü

ó âæèòò³ äîäàòêîâèõ çàõîä³â ùî-

äî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïàñàæè-

ð³â.ÌÀÔè òà ³íø³ îá’ºêòè òîðã³âë³,

âñòàíîâëåí³ ó ï³äçåìíèõ ïåðåõî-

äàõ òà ïîáëèçó âèõîä³â ç³ ñòàíö³é

ìåòðîïîë³òåíó,ñóòòºâî âïëèâàþòü

íà ðóõ ³ áåçïåêó ïàñàæèð³â, çàâà-

æàþòü ï³ä’¿çäó äî ñòàíö³é ñïåöàâ-

òîòðàíñïîðòóòà óñêëàäíþþòü îð-

ãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ìîá³ë³çàö³é-

íèõ çàõîä³â.

24 ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð,24 ëèïíÿ,î 10.30 â³äáó-

äåòüñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëè-

êàííÿ.Çàñ³äàííÿ ïðîéäå óñåñ³éíî-

ìó çàë³ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïëîùà Ëåñ³

Óêðà¿íêè, 1..

íîâèíè

ÊÈªÂÓ ïîòð³áí³ êðèçèñí³ ìåíå-
äæåðè, àáè ïîäîëàòè âñ³ âèêëè-
êè, ÿê³ íèí³ ñòîÿòü ïåðåä ñòîëè-
öåþ Óêðà¿íè. Ïðî öå â÷îðà çàÿâèâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êî-
ëåã³¿ ÊÌÄÀ, íà ÿêîìó øèðîêîìó
çàãàëó îô³ö³éíî áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ äâà çàñòóïíèêè ãîëîâè ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ òà äèðåêòîðè òðüîõ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Òàê,
ïåðøèì çàñòóïíèêîì î÷³ëüíèêà
ÊÌÄÀ ñòàâ ²ãîð Í³êîíîâ, çàñòóï-
íèêîì — Ïàâëî Ðÿá³ê³í. Êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» â³äòåïåð êåðóâàòè-
ìå Â³êòîð Áðàã³íñüêèé, ÊÏ «Êè-
¿âðåêëàìà» î÷îëèâ Îëåã Êàë³í³-
÷åíêî, à ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåð-

â³ñ» — Ìóðàä Ìàãîìåäîâ. Âîäíî-
÷àñ ìåð Êèºâà çàçíà÷èâ: öå íå
îñòàíí³ êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ.
«Ìè íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ôîð-
ìóºìî êîìàíäó. ß êîæíîãî äíÿ
ñï³ëêóþñü ç ëþäüìè. Ç îäíîãî áî-
êó, ïðîõîäÿòü çâ³ëüíåííÿ, ç ³í-
øîãî — â³äáóâàþòüñÿ ïðèçíà÷åí-
íÿ. Ìè ïîâèíí³ ïîêàçàòè ÿê³ñòü
êîìàíäè, ³ â òèõ ñêëàäíèõ óìî-
âàõ, â ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ Êè¿â, íàì
ïîòð³áí³ êðèçèñí³ ìåíåäæåðè, ÿê³
ãîòîâ³ âèð³øóâàòè ò³ âèêëèêè, ùî
ñòîÿòü ïåðåä ì³ñòîì»,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî, îäíàê íå óòî÷-
íèâ, ñê³ëüêè âñüîãî ó íüîãî áóäå
çàñòóïíèê³â. «Ìîæëèâî, ÷îòèðè,
àëå ÿêùî íå  ñïðàâëÿòèìóòüñÿ,
ìîæå áóòè é á³ëüøå. Áóäå äîñòàò-

íüî, ùîá åôåêòèâíî ïðàöþâàòè,
àäæå ð³÷ íå â ê³ëüêîñò³, à â ÿêîñ-
ò³»,— äîäàâ ìåð ì³ñòà.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ²ãîð Í³êî-
íîâ íàñàìïåðåä áóäå çàéìàòèñÿ
íàéáîëþ÷³øèìè ïèòàííÿìè ì³ñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà. Â ïîäàëüøî-
ìó ïåðåéìàòèìåòüñÿ ïèòàííÿìè
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é. «Â Êè-
ºâ³ äóæå áàãàòî êðèçèñíèõ òî÷îê,
ÿê³ ïîòðåáóþòü áåçïîñåðåäíüîãî
äîñë³äæåííÿ ³ äóæå ãëèáîêîãî àíà-
ë³çó. Ïîêè ùî ÿ âçÿâ íà ñåáå ôóíê-
ö³þ òàêîãî êðèçèñ-ìåíåäæåðà ³ ó
âñ³õ ãàëóçÿõ íàìàãàòèìóñü ö³ áî-
ëüîâ³ òî÷êè ÿêîñü âèð³øèòè»,—
â³äçíà÷èâ ïàí Í³êîíîâ.

Îñíîâíà ïðîáëåìà, ÿêó ñüîãî-
äí³ áóäå âèð³øóâàòè é ì³ñüêèé ãî-

ëîâà, ³ éîãî êîìàíäà,— öå â³äñóò-
í³ñòü êîøò³â ó ñòîëè÷í³é ñêàðáíè-
ö³. Äåô³öèò áþäæåòó ëèøå ïî çà-
ãàëüíîìó ôîíäó ñêëàäàº 3,2 ìëðä
ãðí. Ðàçîì ç òèì íèí³ íà ðàõóíêàõ
Äåðæêàçíà÷åéñòâà çàðåçåðâîâàí³
160 ìëí ãðí êîøò³â êèÿí — öå ò³
ãðîø³, ÿê³ ìåøêàíö³ ì³ñòà ñïëàòè-
ëè ó âèãëÿä³ ïîäàòê³â. Ïîñàäîâö³
òàêîæ îá³öÿþòü íå ñèä³òè, ñêëàâ-
øè ðóêè, âîíè âæå øóêàþòü ìåõà-
í³çìè çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äëÿ âè-
ð³øåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ïèòàíü.
Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì çâåðòàòèìåòüñÿ äî
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà ì³í³ñòðà ô³-
íàíñ³â, àáè Êè¿â îòðèìàâ ö³ êîø-
òè, ÿê³ ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà
ðîçáóäîâó ³íôðàñòðóêòóðè òà ï³ä-
ãîòîâêó ì³ñòà äî çèìîâîãî ïåð³î-
äó. Ñàìå ï³äãîòîâêà äî õîëîäíî¿
ïîðè ðîêó áóëà îñíîâíîþ òåìîþ,
ÿêó îáãîâîðþâàëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ Êîëåã³¿. Àáè çèìà íå ñòàëà âè-
ïðîáóâàííÿì äëÿ êèÿí, ñòîëèö³ ïî-
òð³áíî áëèçüêî 70 ìëí ãðí.

Äåòàëüí³øå ïðî ï³äãîòîâêó ì³ñ-
òà äî çèìè âè çìîæåòå ïðî÷èòà-
òè â íàñòóïíèõ íîìåðàõ ãàçåòè
«Õðåùàòèê» �

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåäñòàâèâ ïðèñóòí³ì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîðÿ Í³êîíîâà

Ìåð Êèºâà òà âîäíî÷àñ ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî îô³ö³éíî ðîçïî÷àâ
çíàéîìèòè ãðîìàäñüê³ñòü òà ïîñàäîâö³â ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ. Â÷îðà ï³ä ÷àñ 
çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ ïðåäñòàâèâ äâîõ ñâî¿õ
çàñòóïíèê³â òà íîâèõ äèðåêòîð³â òðüîõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Â³òàë³é
Êëè÷êî òàêîæ ïðîàíîíñóâàâ íîâ³ êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ç ïåðøèõ âóñò

ßê ðîçïîâ³ëè ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ ðîäè÷³ õâî-
ðèõ, ³ ðàí³øå âèíèêàëè ïðîáëå-
ìè ³ç áåçêîøòîâíèì ë³êóâàííÿì,
àëå âîíè âèð³øóâàëèñü. Â³äòàê,
ïàö³ºíòè é íàäàë³ îòðèìóâàëè
ìåäè÷íó äîïîìîãó â ²íñòèòóò³ õ³-
ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ì.
Î. Î. Øàë³ìîâà. ßê íàãîëîøóº ìà-
òè ïàö³ºíòà Àðòåìà Íåëë³ Ìåëü-
íè÷åíêî, ë³êóâàííÿ ¿¿ äèòèíè ñà-
ìå â ³íñòèòóò³ — öå æèòòºâà íåîá-
õ³äí³ñòü, à íå ïðèìõà. «Ì³é ñèí
16 ðîê³â ïåðåáóâàº íà ãåìîä³àë³-
ç³, ñòàí éîãî çäîðîâ’ÿ æàõëèâèé.
² çà öåé ÷àñ áóëè âèïàäêè, êîëè
â³í ïîòðàïëÿâ äî ðåàí³ìàö³¿. À â
³íñòèòóò³ ë³êàð³ íàäàâàëè åêñòðå-
íó äîïîìîãó, çàâäÿêè ÷îìó, âëàñ-
íå, â³í äîñ³ æèâèé. ßêùî á öå òðà-
ïèëîñü ³ç íèì â ³íø³é ë³êàðí³, òî
â³í âæå ïîìåð áè,— êàæå ïàí³
Ìåëüíè÷åíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñè-
òóàö³ÿ çì³íèëàñÿ öüîãîð³÷, 13 ñ³÷-
íÿ. «Ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòíèìè ðî-
áîòàìè ó çàêëàä³ ìîãî ñèíà òà ³í-
øèõ ïàö³ºíò³â,— à ¿õ, äî ðå÷³, ùå
21 îñîáà,— ðîçïîä³ëèëè ïî êè¿â-
ñüêèõ ì³ñüêèõ ä³àë³çíèõ öåíòðàõ.
Òà ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàâåðøèëèñÿ ö³
ðåìîíòí³ ðîáîòè, ìîþ äèòèíó
â³äìîâèëèñü íàçàä ïðèéìàòè íà
ë³êóâàííÿ. Ìîâëÿâ, âèòðàòí³ ìà-
òåð³àëè âæå íå ïåðåäàþòü äëÿ êè-
¿âñüêèõ ïàö³ºíò³â äî âèùåçãàäà-

íîãî ñòàö³îíàðó. Îäíàê ìåäèêè,
ïðè öüîìó, ó ë³êóâàíí³ íå â³äìîâ-
ëÿþòü, àëå ïîãîäæóþòüñÿ íà öå
çà óìîâè, ùî éîãî äîâåäåòüñÿ
ñïëàòèòè âëàñíèì êîøòîì, ñêàð-
æèòüñÿ æ³íêà.

Ç³ ñâîãî áîêó, ÷îëîâ³ê ùå îä-
í³º¿ ïàö³ºíòêè Ãðèãîð³é Ìîçóë, ó
ÿêîãî ñêëàëàñÿ ñõîæà ñèòóàö³ÿ,
ðîçïîâ³â, ùî íà ë³êóâàííÿ éîãî
äðóæèíè íåîáõ³äíî áëèçüêî 10
òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü, à öå äëÿ íèõ —
íåï³äéîìíà íîøà. ßê, âëàñíå, ³
äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ
ñ³ìåé.

Ð³äí³ õâîðèõ ïîÿñíþþòü, ùî ¿ì
äîâîäèòüñÿ æèòè ó ñòàí³ òðèâîæ-
íîñò³ — â ä³àë³çíèõ öåíòðàõ, ïî-
ïðè äîáðå ñòàâëåííÿ ë³êàð³â, ìå-
äèêè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ íàäà-
òè ïåðøó íåîáõ³äíó äîïîìîãó õâî-
ðèì, ÿêî¿ âîíè ÷àñ â³ä ÷àñó ïîòðå-
áóþòü ó ë³÷åí³ ñåêóíäè.

Â õîä³ çàñ³äàííÿ ïðîô³ëüíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïðîõàííÿì ïî äîïîìî-
ãó çâåðíóëàñÿ é ìàòè õâîðîãî íà
íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü Ðà¿ñà Êà-
ðàáòíåâñüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ¿¿ äèòèí³ ïåðåñàäèëè
íèðêè é ï³äøëóíêîâó çàëîçó (öå
áóëà ïåðøà òàêà îïåðàö³ÿ â Óêðà-
¿í³, ¿¿ çðîáèëè â ²íñòèòóò³ ³ì. Øà-
ë³ìîâà â 2005 ðîö³), äëÿ ï³äòðèì-
êè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äí³ äî-
ðîãîâàðò³ñí³ ë³êè. «Äî öüîãî ÷à-
ñó ìè îòðèìóâàëè ³ìóíîñóïðå-
ñèâí³ ïðåïàðàòè, ùîá îðãàíè íå

â³äòîðãëèñÿ. Àëå çàðàç íàì â³ä-
ìîâëÿþòü ó áåçêîøòîâíîìó íà-
äàíí³ öèõ ïðåïàðàò³â. Õî÷à, çã³ä-
íî ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó â³ä
17.08.1998 ð. ¹ 1303, ìîÿ äèòè-
íà ìàº ïðàâî íà ï³ëüãîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ïðåïàðàòàìè. Äî òîãî æ,
öþ ïîñòàíîâó äîñ³ í³õòî íå â³ä-
ì³íÿâ. Íàì íå êàæóòü, ùî íå äî-
ïîìîæóòü, àëå é í³÷îãî íå ðîá-
ëÿòü».

Ó Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ âèçíàþòü — ç ïðè÷è-
íè â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ë³-
ê³â íå âèñòà÷àº. «Â öüîìó ðîö³ â
Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ùå
íå ïðîâåäåí³ òåíäåðí³ ïðîöåäó-
ðè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ õâîðèõ ³ìó-
íîñóïðåñîðàìè. Äî ðå÷³, é ó Êèºâ³
â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ
êèÿí» öüîãîð³÷ íå ïåðåäáà÷åíî
æîäíî¿ êîï³éêè íå ò³ëüêè íà çà-
áåçïå÷åííÿ ³ìíîñóïðåñîðàìè, àëå
é íà çàêóï³âëþ ³íøèõ ñïåö³àë³çî-
âàíèõ ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â. Àäæå,
â³äïîâ³äíî äî áþäæåòó, çàòâåð-
äæåíîãî íà ñåñ³¿, áóëà äîâåäåíà
öèôðà, ùî ñêëàäàº äî 12 % â³ä ïî-
òðåáè. Îêð³ì òîãî, ñ³ì ïðîãðàì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü çàáåçïå÷åííÿ æèò-
òºâî íåîáõ³äíèìè ìåäèêàìåíòà-
ìè — íå ô³íàíñóþòüñÿ»,— ïîÿñ-
íþº çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿
ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Àëëà
Àðåøêîâè÷.

Åêñòðåíà äîïîìîãà

Ó ïàö³ºíò³â º ñâîÿ äóìêà ùîäî
âèõîäó ç ñèòóàö³¿. Çîêðåìà, ÿê çà-
çíà÷àº ïàí³ Ìåëüíè÷åíêî, ðàí³øå
ï³ä ñïèñîê ïàö³ºíò³â çàäëÿ ïîòðåá
²íñòèòóòó ³ìåí³ Øàë³ìîâà âèä³ëÿ-
ëèñü âèòðàòí³ ìàòåð³àëè—êîíöåí-
òðàòîðè, ä³àë³çàòîðè, é öåíòðàëü-
íèì ä³àë³çîì óïðàâëÿº ë³êàðíÿ, ùî
çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Ï. Çàïîðîæöÿ.
Òîáòî, ì³ñüêèé áþäæåò âñå æ ïå-
ðåäáà÷àâ òàêó ñõåìó äëÿ êèÿí.À îò
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò,
ó ñ³÷í³, â çâ’ÿçêó ³ç òèì, ùî Äåïàð-
òàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äìîâèâ-
ñÿ ïåðåäàâàòè ö³ âèòðàòí³ ìàòåð³-
àëè — â³äïîâ³äíî, ïàö³ºíòàì â³ä-
ìîâèëè é ó áåçêîøòîâíîìó ë³êó-
âàíí³. À òîìó â ðîë³ òåðì³íîâîãî
âèõîäó ç ñèòóàö³¿ êèÿíêà âáà÷àº
óêëàäåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî äîãîâî-
ðó. «Ìåäè÷íà ïîñëóãà í³÷èì íå â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿. Â
äàíîìó âèïàäêó — ÿêùî âèòðàòí³
ìàòåð³àëè âèä³ëÿþòüñÿ äëÿ êè¿â-
ñüêèõ ïàö³ºíò³â, ³ ùîá âîíè ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ë³êóâàòèñÿ â ²íñòèòóò³
Øàë³ìîâà, ïîòð³áíî óêëàñòè òàêèé
äîãîâ³ð ç äåðæàâíèì çàêëàäîì.Òàê
óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð ì³æ êè¿âñüêèì
ïàö³ºíòîì ùîäî ë³êóâàííÿ ãåìî-
ä³àë³çîì â ³íñòèòóò³. ² âñå. Â äàíîìó
âèïàäêó ç ÍÀÌÍ Óêðà¿íè. Ðàí³øå
òàêà ïðàêòèêà áóëà. ² öå æîäíèì
÷èíîì íå áóäå ââàæàòèñÿ ïåðåò³-
êàííÿì áþäæåòó»,— êàæå âîíà.

Ïîñàäîâö³ çàïåâíÿþòü, ùî çðîá-
ëÿòü óñå ìîæëèâå, àáè ïàö³ºíòè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü îáñëóãîâóâàòè-
ñÿ â ²íñòèòóò³ õ³ðóðã³¿ òà òðàíñ-
ïëàíòîëîã³¿ ³ì. Î. Î. Øàë³ìîâà, òà
íå âñå â³ä íèõ çàëåæèòü. Ïðåäñòàâ-
íèêè ì³ñüêî¿ âëàäè ïîÿñíþþòü,
ùî íå ìàþòü ïîâíîö³ííî¿ ìîæëè-
âîñò³ âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ, à ïå-
ðåäàâàòè âèòðàòí³ ìàòåð³àëè —
íåçàêîííî. Ì³ñüêèì áþäæåòîì íå
ïåðåäáà÷åíî ö³ëüîâå ô³íàíñóâàí-
íÿ ²íñòèòóòó Øàë³ìîâà, é, â³äïîâ³ä-
íî, õâîð³ íå ìîæóòüòàì áåçêîøòîâ-
íî îáñëóãîâóâàòèñü, àäæå öå ñóïå-
ðå÷èòü âèìîãàì Áþäæåòíîãî êî-
äåêñó. «Ìè íå ô³íàíñóºìî é íå ïå-
ðåäàºìî âèòðàòí³ ìàòåð³àëè ³ç çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ º îò-
ðèìóâà÷àìè ïðîãðàìè «Çäîðîâ’ÿ
êèÿí» (ó òîìó ÷èñë³ é äî ²íñòèòó-
òó Øàë³ìîâà). Àäæå öå ñóïåðå÷èòü
Áþäæåòíîìó êîäåêñó. ² áàãàòîð³÷-
íåâ³ «ïîðóøåííÿ» Áþäæåòíîãî êî-
äåêñó ó íàñ çíàéøëè â³äîáðàæåí-
íÿ ó â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äî-
êóìåíòàõ,— ïîÿñíþº çàñòóïíèê
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ — íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íîãî çà-
ïåçïå÷åííÿ Àëëà Àðåøêîâè÷.—
Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ìåäè÷íèõ
íàóê Óêðà¿íè â ñâî¿é ñèñòåì³ ìàº
äâà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³
ë³êóþòü ïàö³ºíò³â ç òàêèìè ä³à-
ãíîçàìè — öå ²íñòèòóò Øàë³ìîâà,
à òàêîæ ²íñòèòóò íåôðîëîã³¿, ÿêèé
çà ñâî¿ êîøòè ïðîâîäèòü ë³êóâàí-
íÿ îñ³á, ÿê³ òîãî ïîòðåáóþòü. À îñü
â ²íñòèòóò³ Øàë³ìîâà ¿õ íåìàº».

Íà äóìêó ïàí³ Àðåøêîâè÷,ó ï³ä-
õîäàõ äî âèáîðó ë³êàðÿ òà ìåäè÷-
íîãî çàêëàäó ó ðîäè÷³â ³ áëèçüêèõ
õâîðî¿ îñîáè äîì³íóº ñóá’ºêòèâíà
äóìêà, àäæå ó ì³ñüêèõ ä³àë³çíèõ
öåíòðàõ, äå êèÿíè ìàþòü ïðàâî íà
áåçêîøòîâíå ë³êóâàííÿ, ïðàöþþòü
ôàõîâ³ ë³êàð³, ÿê³ òàêîæ ìàþòü íå-
îáõ³äíå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ ³ çìî-
æóòü íàäàòè åêñòðåíó äîïîìîãó.

«²ñíóº ïîíÿòòÿ áþäæåòíî¿ äèñ-
öèïë³íè òà ïîíÿòòÿ áþäæåòó ð³ç-
íèõ ð³âí³â. Â³äïîâ³äíî äî Áþäæåò-
íîãî êîäåêñó, ë³êàðíÿ íà âóë. Ïåò-
ðà Çàïîðîæöÿ íå ìàº ïðàâà ïåðå-

äàâàòè âèòðàòí³ ìàòåð³àëè â ²í-
ñòèòóò Øàë³ìîâà,— ïîÿñíþº ãîëî-
âà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó Þð³é Êðèêóíîâ.— Ëþäèíà,
ÿêà â³çüìå íà ñåáå òàêó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü òà ï³äïèøå òàêèé äîêó-
ìåíò, â³äïîâ³äíî, çàçíàº êðèì³-
íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ».

Ïðîáëèñê íàä³¿

Òà âñå æ, ó ðåçóëüòàò³ îáãîâî-
ðåíü äåïóòàòè âèð³øèëè íàïðà-
âèòè ëèñò-êëîïîòàííÿ â³ä ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ äî ïðåçèäåíòà ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ
ïðî íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè â ²íñòèòóò³ ³ìåí³ 
Î. Î. Øàë³ìîâà. «Ìè íàìàãàºìîñü
ç óñ³õ ñèë äîïîìîãòè õâîðèì. Ìè
çâåðòàºìîñÿ äî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, â
²íñòèòóò Øàë³ìîâà, ùîá âîíè çà
êîøò öåíòðàë³çîâàíîãî áþäæåòó
ïðèéíÿëè íà ë³êóâàííÿ íàøèõ êè-
ÿí. Ìè äëÿ öüîãî ðîáèìî âñå ìîæ-
ëèâå. Òîæ íàðàç³ âñå çàëåæèòü â³ä
ÍÀÌÍ Óêðà¿íè, ÷è º ó íèõ òàêà
ìîæëèâ³ñòü. ßêùî ²íñòèòóò Øàë³-
ìîâà çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæå-
òó áóäå ¿ì ñïëà÷óâàòè çà ë³êóâàí-
íÿ, ìè áóäåìî äóæå ðàä³ öüîìó. Òà
âñå æ çàáåçïå÷èòè áåçêîøòîâíå
ë³êóâàííÿ ìè ìîæåìî õâîðèì ëè-
øå ó êè¿âñüêèõ ìåäè÷íèõ ïóíê-
òàõ»,— çàçíà÷èâ ïàí Êðèêóíîâ.

Êð³ì òîãî, îäíèì ³ç âàð³àíò³â
âèõîäó ³ç äàíî¿ ñèòóàö³¿ çàëèøàºòü-
ñÿ çâåðíåííÿ äî áëàãîä³éíèõ îðãà-
í³çàö³é òà ìåöåíàò³â ïðî äîïîìî-
ãó ó çàáåçïå÷åíí³ òàêèõ õâîðèõ íå-
îáõ³äíèìè ë³êàðñüêèìè ïðåïàðà-
òàìè.

Òàêîæ ó õîä³ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³ÿ
ñòâîðèëà ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ïðî-
àíàë³çóº êðåäèòîðñüêó çàáîðãîâà-
í³ñòü â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ðîçðîáèòü ïðîïîçèö³¿ äëÿ Êè¿â-
ðàäè ùîäî âèð³øåííÿ óñ³õ ïðîá-
ëåìíèõ ïèòàíü. Äåïóòàòè ïðîãîëî-
ñóâàëè é çà ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî
íåîáõ³äíîñò³ âèä³ëåííÿ ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó êîøò³â â³äïîâ³äíî äî
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 
2011—2017 ðð. äëÿ ïîäàëüøîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè êàäðàìè
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Êèºâà.
Ìîâà éäå ïðî 6500 ãðí, ùî íåîá-
õ³äí³ ñòóäåíòàì íà ï³äãîòîâêó â
³íòåðíàòóð³ òà ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà
ñïåö³àëüíîñòÿìè «çàãàëüíà ïðàê-
òèêà — ñ³ìåéíà ìåäèöèíà» òà «ïå-
ä³àòð³ÿ». Îêð³ì òîãî, ñòîëè÷í³ îá-
ðàíö³ ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ
ùîäî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî íå-
êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè ¹ 3» â Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ Êèºâà øëÿõîì âèä³ëó ç³
ñêëàäó äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 3 òà ¹ 4. «Ç ìåòîþ ðîçìåæó-
âàííÿ ïåðâèííî¿ òà âòîðèííî¿ ëà-
íîê ó íàñ â ì³ñò³ ñòâîðåíî 41 çà-
êëàä íîâîãî òèïó, êóäè âõîäèòü 28
öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè òà 13 êîíñóëüòà-
òèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ. Ïåðøèé åòàï
ðåôîðìóâàííÿ ìè çàâåðøèëè ïîâ-
í³ñòþ.Àëå çà âèíÿòêîì äåÿêèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ. À öå äèòÿ÷³ êë³í³÷í³ ë³êàðí³,
ÿê³ â ñâîºìó ñêëàä³ ìàëè ïåðâèí-
êó — êîíñóëüòàòèâí³ ïîë³êë³í³êè.
Ç óðàõóâàííÿì íàøèõ ïîïåðåäí³õ
íàïðàöþâàíü òà â³äïîâ³äíèõ ð³-
øåíü, ìè âèëó÷àºìî â Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ³ç äâîõ äèòÿ÷èõ ë³-
êàðåíü ïåðâèííó ìåðåæó ³ ôîðìó-
ºìî ¿¿ â öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÿêèé áóäå
îáñëóãîâóâàòè 60 òèñ. íàñåëåí-
íÿ»,— ïîÿñíèëà ïàí³ Àðåøêîâè÷ �

Ñüîãîäí³ õâîð³ íà íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü îïèíèëèñÿ ó áåçâèõ³äí³é ñèòóàö³¿, äå íà êîíó ¿õíº æèò-

òÿ. Ðàí³øå âîíè ìîãëè ðîçðàõîâóâàòè íà áåçêîøòîâíå ë³êóâàííÿ â ²íñòèòóò³ õ³ðóðã³¿ òà òðàíñ-

ïëàíòîëîã³¿ ³ì. Î. Î. Øàë³ìîâà, îäíàê â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ÷åðåç â³äñóòí³ñòü âèòðàòíèõ ìà-

òåð³àë³â ïàö³ºíòè ìóñÿòü ïëàòèòè çà âñå ÷èìàë³ ãðîø³ ç âëàñíî¿ êèøåí³. Âîíè ñàì³ òà ¿õí³

áëèçüê³ é ðîäè÷³ âæå íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî âèñîêîïîñàäîâö³â ³ç ïðîõàííÿì ïðî äî-

ïîìîãó ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ. Öå ïèòàííÿ ñòàâèëîñÿ íåùîäàâíî é íà çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êî-

ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïèòàííÿ æèòòÿ
�Õâîð³ íà íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü ïðîñÿòü ïðî äîïîìîãó
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дичні�особи,�в�том��числі�нерезиденти,�я�і�є

власни�ами�об’є�тів�житлової�нер�хомості.

1.2.�Визначення�платни�ів�подат���в�разі�пе-

реб�вання�об’є�тів�житлової�нер�хомості��

спільній�част�овій�або�спільній�с�місній�влас-

ності��іль�ох�осіб:

а)�я�що�об’є�т�житлової�нер�хомості�переб�-

ває���спільній�част�овій�власності��іль�ох�осіб,

платни�ом�подат���є��ожна�з�цих�осіб�за�на-

лежн��їй�част��;

б)�я�що�об’є�т�житлової�нер�хомості�пере-

б�ває���спільній�с�місній�власності��іль�ох

осіб,�але�не�поділений�в�нат�рі,�платни�ом

подат���є�одна�з�та�их�осіб-власни�ів,�визна-

чена�за�їх�з&одою,�я�що�інше�не�встановлено

с�дом;

в)�я�що�об’є�т�житлової�нер�хомості�переб�-

ває���спільній�с�місній�власності��іль�ох�осіб�і

поділений�між�ними�в�нат�рі,�платни�ом�по-

дат���є��ожна�з�цих�осіб�за�належн��їй�част��.

2.�Об’є�т�оподат��вання

2.1.�Об’є�том�оподат��вання�є�об’є�т�жит-

лової�нер�хомості,�в�том��числі�йо&о�част�а.

2.2.�Не�є�об’є�том�оподат��вання:

а)�об’є�ти�житлової�нер�хомості,�я�і�пере-

б�вають���власності�держави�або�територіаль-

них�&ромад�(їх�спільній�власності);

б)�об’є�ти�житлової�нер�хомості,�я�і�розта-

шовані�в�зонах�відч�ження�та�без�мовно&о�(обо-

в’яз�ово&о)�відселення,�визначені�за�оном,�в

том��числі�їх�част�и;

в)�б�дівлі�дитячих�б�дин�ів�сімейно&о�тип�;

&)�садовий�або�дачний�б�дино�,�але�не�біль-

ше�одно&о�та�о&о�об’є�та�на�одно&о�платни�а

подат��;

ґ)�об’є�ти�житлової�нер�хомості,�в�том��чис-

лі�їх�част�и,�що�належать�фізичним�особам,�я�і

відповідно�до�за�он��мають�стат�с�ба&атодіт-

них�або�прийомних,�або�малозабезпечених�сі-

мей,�опі��нів,�пі�л�вальни�ів�дітей,�але�не�біль-

ше�одно&о�та�о&о�об’є�та�на�сім’ю,�опі��на,

пі�л�вальни�а;

д)�&�ртожит�и;

є)�об’є�ти�житлової�нер�хомості,�в�том�

числі�їх�част�и,�що�належать�дітям-сиротам,

дітям,�позбавленим�бать�івсь�о&о�пі�л�ван-

ня,�та�особам�з�їх�числа,�визнаним�та�ими

відповідно�до�за�он�,�дітям-інвалідам,�я�і�ви-

хов�ються�одино�ими�матерями�(бать�ами),

але�не�більше�одно&о�та�о&о�об’є�та�на�ди-

тин�.

3.�База�оподат��вання

3.1.�Базою�оподат��вання�є�за&альна�площа

об’є�та�житлової�нер�хомості,�в�том��числі�йо-

&о�часто�.

3.2.�База�оподат��вання�об’є�тів�житлової

нер�хомості,�в�том��числі�їх�часто�,�я�і�переб�-

вають���власності�фізичних�осіб,�обчислюєть-

ся�ор&аном�Державної�фіс�альної�сл�жби�на

підставі�даних�Державно&о�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно,�що�безоплатно�на-

даються�ор&анами�державної�реєстрації�прав

на�нер�хоме�майно.

3.3.�База�оподат��вання�об’є�тів�житлової

нер�хомості,�в�том��числі�їх�часто�,�що�пере-

б�вають���власності�юридичних�осіб,�обчис-

люється�та�ими�особами�самостійно,�виходя-

чи�з�за&альної�площі��ожно&о�о�ремо&о�об’є�-

та�оподат��вання,�на�підставі�до��ментів,�що�під-

твердж�ють�право�власності�на�та�ий�об’є�т.

3.4.�У�разі�наявності���платни�а�подат�� —

фізичної�особи�більше�одно&о�об’є�та�оподат-

��вання,�в�том��числі�різних�видів�(�вартир,

житлових�б�дин�ів�або��вартир�і�житлових�б�-

дин�ів),�база�оподат��вання��обчислюється,

виходячи�з�с�марної�за&альної�площі�та�их�об’-

є�тів�з��рах�ванням�норм�підп�н�т��4.1�п�н�т�

4�цьо&о�Положення.

4.�Піль�и�із�сплати�подат��

4.1.�База�оподат��вання�об’є�та/�об’є�тів

житлової�нер�хомості,�в�том��числі�їх�часто�,

що�переб�вають���власності�фізичної�особи —

платни�а�подат��,�зменш�ється:

а)�для��вартири/�вартир�незалежно�від�їх

�іль�ості —�на�120��в.�метрів;

б)�для�житлово&о�б�дин��/б�дин�ів�незалеж-

но�від�їх��іль�ості —�на�250��в.�метрів;

в)�для�різних�видів�об’є�тів�житлової�нер�-

хомості,�в�том��числі�їх�часто��(��разі�одночас-

но&о�переб�вання���власності�платни�а�подат-

����вартири/�вартир�та�житлово&о�б�дин��/б�-

дин�ів,���том��числі�їх�часто�),—�на�370��в.�мет-

рів.

Та�е�зменшення�надається�один�раз�за��ож-

ний�базовий�подат�овий�(звітний)�період�(рі�).

Піль&и�із�сплати�подат���не�надаються�на

об’є�ти�оподат��вання,�що�ви�ористов�ються

їх�власни�ами�з�метою�одержання�доходів

(здаються�в�оренд�,�лізин&,�ви�ористов�ють-

ся���підприємниць�ій�діяльності).

5.�Став�и�подат��

5.1.�Став�и�подат���встановлюються���від-

сот�ах�до�розмір��мінімальної�заробітної�пла-

ти,�встановленої�за�оном�на�1�січня�звітно&о

(подат�ово&о)�ро��,�за�1��в.�метр�бази�оподат-

��вання.

5.2.�Став�и�подат���для�фізичних�осіб�вста-

новлюються�в�та�их�розмірах:

а)�1�відсото� —�для��вартири/�вартир,�за-

&альна�площа�я�их�не�перевищ�є�240��в.�мет-

рів,�або�житлово&о�б�дин��/б�дин�ів,�за&аль-

на�площа�я�их�не�перевищ�є�500��в.�метрів;

б)�2,7�відсот�а —�для��вартири/�вартир,�жит-

лова�площа�я�их�перевищ�є�240��в.�метрів,

або�житлово&о�б�дин��/б�дин�ів,�за&альна�пло-

ща�я�их�перевищ�є�500��в.�метрів;

в)�1�відсото� —�для�різних�видів�об’є�тів�жит-

лової�нер�хомості,�що�переб�вають���власно-

сті�одно&о�платни�а�подат��,�с�марна�за&аль-

на�площа�я�их�не�перевищ�є�740��в.�метрів;

&)�2,7�відсот�а —�для�різних�видів�об’є�тів

житлової�нер�хомості,�що�переб�вають���влас-

ності�одно&о�платни�а�подат��,�с�марна�за-

&альна�площа�я�их�перевищ�є�740��в.�метрів.

5.3.�Став�и�подат���для�юридичних�осіб�вста-

новлюються�в�та�их�розмірах:

а)�1�відсото� —�для��вартир,�за&альна�пло-

ща�я�их�не�перевищ�є�240��в.�метрів,�та�жит-

лових�б�дин�ів,�за&альна�площа�я�их�не�пере-

вищ�є�500��в.�метрів;

б)�2,7�відсот�а —�для��вартир,�за&альна�пло-

ща�я�их�перевищ�є�240��в.�метрів,�та�житло-

вих�б�дин�ів,�за&альна�площа�я�их�перевищ�є

500��в.�метрів.

6.�Подат�овий�період

6.1.�Базовий�подат�овий�(звітний)�період�до-

рівнює��алендарном��ро��.

7.�Порядо��обчислення�с�ми�подат��

7.1.�Обчислення�с�ми�подат���з�об’є�та/об’-

є�тів�оподат��вання,�я�і�переб�вають���власно-

сті�фізичних�осіб,�здійснюється�ор&аном�Дер-

жавної�фіс�альної�сл�жби�за�місцем�подат�о-

вої�адреси�(місцем�реєстрації)�власни�а�жит-

лової�нер�хомості���та�ом��поряд��:

а)�за�наявності���власності�платни�а�подат-

���одно&о�об’є�та�житлової�нер�хомості,�в�то-

м��числі�йо&о�част�и,�подато��обчислюється,

виходячи�із�бази�оподат��вання,�зменшеної

відповідно�до�підп�н�тів�«а»�або�«б»�підп�н�т�

4.1�п�н�т��4�цьо&о�Положення,�та�відповідної

став�и�подат��;

б)�за�наявності���власності�платни�а�подат-

���більше�одно&о�об’є�та�житлової�нер�хомо-

сті�одно&о�вид�,�в�том��числі�їх�часто�,�пода-

то��обчислюється,�виходячи�із�с�марної�за-

&альної�площі�та�их�об’є�тів,�зменшеної�відпо-

відно�до�підп�н�тів�«а»�або�«б»�підп�н�т��4.1

п�н�т��4�цьо&о�Положення,�та�відповідної�став-

�и�подат��;

в)�за�наявності���власності�платни�а�подат-

���об’є�тів�житлової�нер�хомості�різних�видів,

��том��числі�їх�часто�,�подато��обчислюється,

виходячи�із�с�марної�за&альної�площі�та�их�об’-

є�тів,�зменшеної�відповідно�до�підп�н�т��«в»

підп�н�т��4.1�п�н�т��4�цьо&о�Положення,�та�від-

повідної�став�и�подат��;

&)�с�ма�подат��,�обчислена�з��рах�ванням

підп�н�тів�«б»�і�«в»�цьо&о�підп�н�т�,�розподі-

ляється�ор&аном�Державної�фіс�альної�сл�ж-

би�пропорційно�до�питомої�ва&и�за&альної�пло-

щі��ожно&о�з�об’є�тів�житлової�нер�хомості.

7.2.�Подат�ове/подат�ові�повідомлення-рі-

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про організацію та проведення міського свята — 

Дня українського національного прапора в місті Києві
Розпорядження № 83 від 18 липня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 06.07.2000 № 228/949 «Про День національного прапоA
ра в столиці України місті Києві», статті 5 Статуту територіальної громади міста Києва, з метою відзначення
24Aї річниці підняття українського національного прапора на щоглі біля будинку Київради на Хрещатику та
беручи до уваги те, що підняття вперше в Києві 24 липня 1990 року синьоAжовтого прапора мало велике дуA
ховне та політичне значення в побудові незалежної Української держави:

1.�Провести�24�липня�цьо&о�ро�����м.�Києві��рочист��з�стріч��ерівництва�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�ви�онавчо&о�ор&ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�деп�татів�Київ-

ради�з��часни�ами�історичної�події�24�липня�1990�ро���(почато��о�09.00�&одині).

2.�Управлінню�вн�трішньої�політи�и�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій,��правлінню�міжна-

родних�зв’яз�ів�та�ор&анізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�се�ретаріат��Київради�забезпечити�під&отов���та�про-

ведення��рочистої�з�стрічі��ерівництва�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо&о�ор&ан��Київради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�деп�татів�Київради�з��часни�ами�історичної�події�24

липня�1990�ро��.

3.�Управлінню�преси�та�інформації�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо&о�ор&ан�

Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�широ�е�висвітлення�в�засо-

бах�масової�інформації�історичної�події�24�липня�1990�ро���—�підняття���раїнсь�о&о�національ-

но&о�прапора�на�що&лі�біля�б�дин���Київсь�ої�місь�ої�ради�на�Хрещати��,�а�та�ож�проведення

свят��вання�Дня���раїнсь�о&о�національно&о�прапора�в�місті�Києві.

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

�ої�державної�адміністрації�з&ідно�з�розподілом�обов’яз�ів�та�на��ер�ючо&о�справами�се�рета-

ріат��Київради.

Київський міський голова
В. Кличко
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За�інчення.	

Почато�		номері	за	22	липня	2014	р.

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,

�оордин�є�та��онтролює�діяльність�департа-

ментів�безпосередньо&о�підпоряд��вання:�Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо&о�ор&ан��Київ-

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

ної�адміністрації;

Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації);

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

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

5.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�під-

розділами�міністерств,�інших�центральних�ор-

&анів�ви�онавчої�влади�з&ідно�з�визначеним��о-

лом�повноважень.

6.�Координ�є�діяльність:

товариства�з�обмеженою�відповідальністю

з�іноземними�інвестиціями�«Діловий�центр�«Єв-

ропа»;

ТОВ�«Інтерсервіс —�Каштан»;

ТОВ�«Етна»;

СП�«Мрія�Даві�Дан»;

ТОВ�«Кан�ом»;

СП�ТОВ�«Міжнародний�офісно-&отельний

центр».

7.�Сприяє�діяльності�за�ладів�охорони�здо-

ров’я�інших�форм�власності,�розташованих�на

території�м.�Києва.

РОЗДІЛ�5

ГОЛУБ�В.�В.

заст�пни��&олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Консти-

т�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю

У�раїни —�місто-&ерой�Київ»,�«Про�місцеве�са-

мовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�держав-

ні�адміністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�поста-

нов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента

У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о&о

місь�о&о�&олови.

2.Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви-

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

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

реалізації�державної�політи�и���сфері�містоб�-

д�вання�та�архіте�т�ри�на�території�міста�Ки-

єва,�розроблення,�подання�на�затвердження�в

�становленом��поряд���та�реалізації�Генераль-

но&о�план��м.�Києва,�іншої�містоб�дівної�до��-

ментації,�забезпечення�додержання�за�оно-

давства���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,

державних�стандартів,�норм�і�правил,�затвер-

дженої�містоб�дівної�до��ментації;���&ал�зі��а-

пітально&о�б�дівництва�та�б�дівництва�житла�і

забезпечення�населення�столиці�житловою

площею�та�осіб,�я�і�потреб�ють�поліпшення

житлових��мов,�соціальним�житлом;�зал�чен-

ня�інвестицій���житлове�б�дівництво;�створен-

ня�і��оординацію�діяльності�житлово-б�дівель-

них��ооперативів�до�введення�в�е�спл�атацію

житлових�б�дин�ів;�зал�чення�інвесторів,�в�то-

м��числі�й�іноземних,�для�ре�онстр��ції�жит-

лово&о�фонд�;�з�питань�вирішення�проблеми�за-

безпечення�житлом�інвесторів,�я�і�зазнали

збит�ів�внаслідо��діяльності�&р�пи�інвестицій-

но-б�дівельних��омпаній�«Еліта-центр»;��прав-

ління�майном,�захист��майнових�прав�терито-

ріальної�&ромади�м.�Києва;�приватизації;�що-

до�реалізації�державної�політи�и���&ал�зі���ль-

т�ри�та�охорони���льт�рної�спадщини;�забез-

печення�ефе�тивної�роботи�та�розвит�����міс-

ті�Києві�мережі�за�ладів���льт�ри,�ор&анізації�ро-

боти�з�розроблення�про&нозів�розвит���мере-

жі�за�ладів���льт�ри;���сфері�національних�мен-

шин�і�мі&рації�та�державно-цер�овних�відно-

син;�щодо�реалізації�державної�політи�и���&а-

л�зі�освіти�і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;

забезпечення�ефе�тивної�роботи�та�розвит��

��місті�Києві�мережі�за�ладів�освіти,�фізичної���ль-

т�ри�і�спорт�,�ор&анізації�роботи�з�розроблен-

ня�про&нозів�розвит���мережі�за�ладів�освіти

і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спорт�.

Ор&анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо&о�ор&ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор-

&анізацій��ом�нальної�власності�м.�Києва���сфе-

рі�охорони�державної�таємниці,�бере��часть��

розробленні�(�точненні)�мобілізаційно&о�пла-

н��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Мі-

ністерством�ре&іонально&о�розвит��,�б�дівниц-

тва�та�житлово-�ом�нально&о�&осподарства

У�раїни,�Міністерством�освіти�і�на��и�У�раїни,

Міністерством�молоді�та�спорт��У�раїни,�Мініс-

терством���льт�ри�У�раїни�та�іншими�централь-

ними�ор&анами�ви�онавчої�влади,�постійними

�омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в

місті�Києві�державними�адміністраціями.

У�межах�своїх�повноважень�з&ідно�з�ф�н�ці-

ями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо&о

завдань�і�визначено&о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви-

�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень

Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�&олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації;

ор&анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��ста-

н��розвит���&ал�зей�&осподарства�міста�і�забез-

печ�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо&о�їх-

ньо&о�розвит��;

�оордин�є�робот��щодо�спор�дження�(ство-

рення)�пам’ятни�ів�і�мон�ментів,�а�та�ож�пам’-

ятних�дощо�;

забезпеч�є���межах�своєї��омпетенції�додер-

жання�за�онодавства�У�раїни�про���льт�р�;

забезпеч�є�ви�онання�заходів�щодо�розвит-

���фізичної���льт�ри�і�спорт�;

забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и��

сфері�міжнаціональних�відносин,�мі&раційної

політи�и,�забезпечення�прав�національних�мен-

шин;

сприяє��онсолідації�та�розвит�ові���раїнсь�ої

нації,�задоволенню�національно-��льт�рних�по-

треб�і�розвит���етнічної�самоб�тності���раїн-

ців,�я�і�проживають�за�межами�У�раїни,�зміц-

ненню�їх�зв’яз�ів�з�У�раїною;

забезпеч�є���межах��омпетенції�додержан-

ня�за�онодавства�У�раїни�про�свобод��совісті

та�релі&ійні�ор&анізації;

забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и��

сфері�освіти.

Сприяє:

роботі�товариств,�фондів�і�асоціацій,�&ро-

мадсь�их�об’єднань,�ор&анізацій,�я�і�діють��

&ал�зі�освіти�і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спор-

т�;

проведенню�спортивних�заходів���м.�Києві.

Вживає�заходи�щодо�ф�н�ціон�вання�та�збе-

реження�мережі�за�ладів���льт�ри,�що�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

&ромади�м.�Києва;�забезпеч�є�розроб���про&-

нозів�щодо�розвит���зазначеної�мережі�та�їх

врах�вання�при�розробці�прое�тів�про&рам�со-

ціально-е�ономічно&о�та���льт�рно&о�розвит-

���м.�Києва.

Координ�є�робот��за�ладів���льт�ри,�що�на-

лежать�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�&ромади�міста�Києва,�вживає�заходи�для

їхньо&о�матеріально&о�та�фінансово&о�забез-

печення.

Здійснює��оординацію�роботи�із�б�дівниц-

тва�об’є�тів���льт�ри,�молодіжних�центрів.

Забезпеч�є�співробітництво�з�Національ-

ною�а�адемією�на���У�раїни,�іншими�на��о-

вими��становами�та�ор&анізаціями,��оорди-

націю�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�пи-

тань�розроб�и�і�реалізації�про&рам�на��ово-

&о�забезпечення�розвит���місь�ої�інфрастр��-

т�ри.

Сприяє:

роботі�творчих�спіло�,�товариств,�фондів�і

асоціацій,�&ромадсь�их�об’єднань,�ор&аніза-

цій,�я�і�діють���&ал�зі���льт�ри;

проведенню�міжнародних�фестивалів,��он-

��рсів,���льт�рно-мистець�их�заходів���м.�Ки-

єві,�заходів,�я�і�проводяться�національними

меншинами,�релі&ійними�ор&анізаціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор&анізо-

в�є�під&отов���прое�тів�розпоряджень�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів

рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються

на�роз&ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим

ор&аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів

з�о�ремих�питань�для�роз&ляд��на�засіданнях

Коле&ії�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а�&олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосе-

редньо�працює�відділ�ор&анізаційно&о�забезпе-

чення�діяльності�заст�пни�а�&олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації.

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,

�оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�р-

них�підрозділів�безпосередньо&о�підпоряд��ван-

ня:�

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

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

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

трації;

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Департамент��б�дівництва�та�житлово&о�за-

безпечення�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь-

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

трації);

Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

шення�про�сплат��с�ми/с�м�подат��,�обчис-

лено&о�з&ідно�з�підп�н�том�7.1�п�н�т��7�цьо&о

Положення,�та�відповідні�платіжні�ре�візити,

зо�рема�ор&анів�місцево&о�самовряд�вання

за�місцезнаходженням��ожно&о�з�об’є�тів�жит-

лової�нер�хомості,�надсилаються�(вр�чають-

ся)�платни���подат���ор&аном�Державної�фіс-

�альної�сл�жби�за�місцем�йо&о�подат�ової�ад-

реси�(місцем�реєстрації)�до�1�липня�ро��,�що

настає�за�базовим�подат�овим�(звітним)�періо-

дом�(ро�ом).

Щодо�новостворено&о�(нововведено&о)�об’-

є�та�житлової�нер�хомості�подато��сплач�єть-

ся�фізичною�особою-платни�ом,�починаючи�з

місяця,�в�я�ом��вини�ло�право�власності�на�та-

�ий�об’є�т.�Ор&ан�Державної�фіс�альної�сл�ж-

би�надсилає�подат�ове�повідомлення-рішен-

ня�зазначеном��власни���після�отримання�ін-

формації�про�вини�нення�права�власності�на

та�ий�об’є�т.

Ор&ани�Державної�фіс�альної�сл�жби�за�міс-

цем�проживання�(реєстрації)�платни�ів�подат-

���в�десятиденний�стро��інформ�ють�відповід-

ні�ор&ани�Державної�фіс�альної�сл�жби�за�міс-

цезнаходженням�об’є�тів�житлової�нер�хомо-

сті�про�надіслані�(вр�чені)�платни���подат��

подат�ові�повідомлення-рішення�про�сплат�

подат�����поряд��,�встановленом��централь-

ним�ор&аном�ви�онавчої�влади,�що�забезпе-

ч�є�форм�вання�та�реаліз�є�державн��подат-

�ов��і�митн��політи��.

Нарах�вання�подат���та�надсилання�(вр�-

чення)�подат�ових�повідомлень-рішень�про

сплат��подат���фізичним�особам —�нерези-

дентам�здійснюють�ор&ани�Державної�фіс�аль-

ної�сл�жби�за�місцезнаходженням�об’є�тів�жит-

лової�нер�хомості,�що�переб�вають���власно-

сті�та�их�нерезидентів.

7.3.�Платни�и�подат���мають�право�зверн�-

тися�з�письмовою�заявою�до�ор&ан��Держав-

ної�фіс�альної�сл�жби�за�місцем�проживання

(реєстрації)�для�проведення�звір�и�даних�що-

до:�об’є�тів�житлової�нер�хомості,�в�том��чис-

лі�їх�часто�,�що�переб�вають���власності�плат-

ни�а�подат��;�розмір��за&альної�площі�об’є�тів

житлової�нер�хомості,�що�переб�вають���влас-

ності�платни�а�подат��;�права�на��орист�ван-

ня�піль&ою�із�сплати�подат��;�розмір��став�и

подат��;�нарахованої�с�ми�подат��.

У�разі�виявлення�розбіжностей�між�даними

ор&анів�Державної�фіс�альної�сл�жби�та�дани-

ми,�підтвердженими�платни�ом�подат���на�під-

ставі�ори&іналів�відповідних�до��ментів,�зо�-

рема�до��ментів�на�право�власності,�ор&ан

Державної�фіс�альної�сл�жби�за�місцем�прожи-

вання�(реєстрації)�платни�а�подат���проводить

перерах�но��с�ми�подат���і�надсилає�(вр�чає)

йом��нове�подат�ове�повідомлення-рішення.

7.4.�Ор&ани�державної�реєстрації�прав�на�не-

р�хоме�майно,�а�та�ож�ор&ани,�що�здійснюють

реєстрацію�місця�проживання�фізичних�осіб,

зобов’язані�до�15��вітня�ро��,�в�я�ом��набра-

ло�чинності�це�рішення,�а�в�наст�пні�ро�и�що-

�вартально,���15-денний�стро��після�за�інчен-

ня�подат�ово&о�(звітно&о)��вартал��подавати

ор&анам�Державної�фіс�альної�сл�жби�відомо-

сті,�необхідні�для�розрах�н���подат��,�за�міс-

цем�розташ�вання�та�о&о�об’є�та�нер�хомо&о

майна�станом�на�перше�число�відповідно&о

�вартал��в�поряд��,�визначеном��Кабінетом

Міністрів�У�раїни.

7.5.�Платни�и�подат�� —�юридичні�особи�са-

мостійно�обчислюють�с�м��подат���станом�на

1�січня�звітно&о�ро���і�до�20�люто&о�цьо&о�ж

ро���подають�ор&анам�Державної�фіс�альної

сл�жби�за�місцезнаходженням�об’є�та�оподат-

��вання�де�ларацію�за�формою,�встановленою

��поряд��,�передбаченом��статтею�46�Подат-

�ово&о��оде�с��У�раїни,�з�розбив�ою�річної�с�-

ми�рівними�част�ами�по�вартально.

Щодо�новостворено&о�(нововведено&о)�об’-

є�та�житлової�нер�хомості�де�ларація�пода-

ється�протя&ом�місяця�з�дня�вини�нення�пра-

ва�власності�на�та�ий�об’є�т.

8.� Порядо�� обчислення� с�м� подат��� в

разі�зміни�власни�а�об’є�та�оподат��ван-

ня�подат�ом

8.1.�У�разі�переход��права�власності�на�об’-

є�т�оподат��вання�від�одно&о�власни�а�до�ін-

шо&о�протя&ом��алендарно&о�ро���подато��об-

числюється�для�попередньо&о�власни�а�за�пе-

ріод�з�1�січня�цьо&о�ро���до�почат���то&о�міся-

ця,�в�я�ом��він�втратив�право�власності�на�за-

значений�об’є�т�оподат��вання,�а�для�ново&о

власни�а —�починаючи�з�місяця,�в�я�ом��вини�-

ло�право�власності.

8.2.�Ор&ан�Державної�фіс�альної�сл�жби�над-

силає�подат�ове�повідомлення-рішення�ново-

м��власни���після�отримання�інформації�про

перехід�права�власності.

9.�Порядо��сплати�подат��

9.1.�Подато��сплач�ється�за�місцем�розташ�-

вання�об’є�та�оподат��вання�і�зарахов�ється

до�бюджет��міста�Києва.

10.�Стро�и�сплати�подат��

10.1.�Подат�ове�зобов’язання�за�звітний�рі�

з�подат���сплач�ється:

а)�фізичними�особами —�протя&ом�60�днів�з

дня�вр�чення�подат�ово&о�повідомлення-рі-

шення;

б)�юридичними�особами—�авансовими�внес-

�ами�що�вартал��до�30�числа�місяця,�що�наст�-

пає�за�звітним��варталом,�я�і�відображаються

в�річній�подат�овій�де�ларації.

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ëèïíÿ 2014 ð.

¹103(4503)

5

єва�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Департамент����льт�ри�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації);

�правління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо&о�ор&ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

5.�Координ�є�діяльність�спільних�підприємств,�&осподарсь�их�товариств,�в�том��числі:

ПАТ�«Київметроб�д»;�АТХК�«Київмісь�б�д»;�АК�«Київре�онстр��ція»;�ПАТ�«Київпрое�т».

6.�Сприяє�діяльності�за�ладів���льт�ри,�освіти,���льт�ри,�фізичної���льт�ри�і�спорт��інших

форм�власності,�розташованих�на�території�м.�Києва.

7.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор&анів

ви�онавчої�влади�з&ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

8.�Здійснює��ерівництво:

�омісією�з�вирішення�проблеми�забезпечення�житлом�інвесторів,�я�і�зазнали�збит�ів�внаслі-

до��діяльності�&р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-центр»;

�омісією�з�визначення�чер&овості���ладання�попередніх�до&оворів�з�потерпілими�від�діяльно-

сті�&р�пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр».

2.�У�розділі�6:

2.1.�У�абзаці�1�п�н�т��2�слова�«щодо�реалізації�державної�політи�и���&ал�зі���льт�ри�та�охо-

рони���льт�рної�спадщини;�забезпечення�ефе�тивної�роботи�та�розвит�����місті�Києві�мере-

жі�за�ладів���льт�ри,�ор&анізації�роботи�з�розроблення�про&нозів�розвит���мережі�за�ладів

��льт�ри;���сфері�національних�меншин�і�мі&рації�та�державно-цер�овних�відносин;�щодо�ре-

алізації�державної�політи�и���&ал�зі�освіти�і�на��и,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�забезпечення

ефе�тивної�роботи�та�розвит�����місті�Києві�мережі�за�ладів�освіти,�фізичної���льт�ри�і�спор-

т�,�ор&анізації�роботи�з�розроблення�про&нозів�розвит���мережі�за�ладів�освіти�і�на��и,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт�»�ви�лючити.

2.2.�У�абзаці�3�п�н�т��2�слова�«Міністерством���льт�ри�У�раїни,�Міністерством�освіти�і�на��и

У�раїни,�Міністерством�молоді�та�спорт��У�раїни»�ви�лючити.

2.3.�Абзаци�8-16,�19-25�п�н�т��2�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�17-26�вважати�відповідно�абзацами�9-11.

2.4.�Абзаци�2-4�п�н�т��3�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзац�5�вважати�відповідно�абзацом�2.

2.5.�П�н�т�6�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�7-9�вважати�відповідно�п�н�тами�6-8.

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
14.07.2014�р.�№�830

Зміни
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року № 317
«Про Тимчасовий розподіл обов’язків між головою 

Київської міської державної адміністрації, 
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації 
та заступником голови Київської міської 

державної адміністрації — керівником апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
1.�У�додат���3�позицію�«Крамарен�о�Р.�М.»�доповнити�новою�позицією�та�о&о�зміст�:

3.�У�додат���3���позиції�«Гол�б�В.�В.»�ви�лючити�позицію:

Департамент економіки та інвестицій Комунальна науково�дослідна установа «Науково�до�
слідний інститут соціально�економічного розвитку міста
Києва»

Комунальне підприємство «Київське інвестиційне
агентство»

Комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент»

Департамент економіки та інвестицій Комунальна науково�дослідна установа «Науково�до�
слідний інститут соціально�економічного розвитку міста
Києва» 

Комунальне підприємство «Київське інвестиційне
агентство»

Комунальне підприємство «Київсистемоменеджмент» 

Департамент культури Комунальне підприємство «Агентство по обслуговуван�
ню театральної та концертної діяльності»

Комунальне підприємство «Дирекція театрально�кон�
цертних та спортивно�видовищних кас»

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хо�
реографічного мистецтва «Київська муніципальна укра�
їнська академія танцю імені Сержа Лифаря»

Київська муніципальна академія естрадного та цирко�
вого мистецтв

Комунальне підприємство «Київкультурасервіс»

Комунальне підприємство «Київкінофільм»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Братислава»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Ленінград»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Лейпціг»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Росія»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Екран»

Комунальне підприємство «Кінотеатр ім. Т. Шевченка» 

Комунальне підприємство «Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Київська Русь»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Загреб»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Флоренція»

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту
культури

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство «Центр науково�освітніх ін�
новацій та моніторингу» 

Комунальне підприємство «Київський водний стадіон»

Комунальне підприємство «Спортивний комплекс»

Комунальна установа «Київський міський правобереж�
ний центр для ВІЛ�інфікованих дітей та молоді»

Комунальна установа «Київський міський лівобереж�
ний центр для ВІЛ�інфікованих дітей та молоді» 

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпо�
рядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Департамент культури Комунальне підприємство «Агентство по обслуговуван�
ню театральної та концертної діяльності»

Комунальне підприємство «Дирекція театрально�кон�
цертних та спортивно�видовищних кас»

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хо�
реографічного мистецтва «Київська муніципальна укра�
їнська академія танцю імені Сержа Лифаря»

Київська муніципальна академія естрадного та цирко�
вого мистецтв

Комунальне підприємство «Київкультурасервіс»

Комунальне підприємство «Київкінофільм»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Братислава»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Ленінград»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Лейпціг»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Росія»

Комунальне підприємство «Кінотеатр «Екран»

Комунальне підприємство 
«Кінотеатр ім. Т. Шевченка»

Комунальне підприємство 
«Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна»

Комунальне підприємство 
«Кінотеатр «Київська Русь»

Комунальне підприємство 
«Кінотеатр «Загреб»

Комунальне підприємство 
«Кінотеатр «Флоренція»

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту
культури

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту

Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство «Центр науково�освітніх 
інновацій та моніторингу» 

Комунальне підприємство 
«Київський водний стадіон»

Комунальне підприємство 
«Спортивний комплекс»

Комунальна установа «Київський міський 
правобережний центр для ВІЛ�інфікованих дітей 
та молоді»

Комунальна установа «Київський міський 
лівобережний центр для ВІЛ�інфікованих дітей 
та молоді»

Заклади освіти, фізичної культури 
та спорту, що підпорядковані Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту

2.�У�додат���3�позицію�Гол�б�В.�В.�доповнити�новими�позиціями�та�о&о�зміст�:

4.�У�позиції�«Долінсь�а�О.�М.»�ви�лючити�позиції:

Перший заступник керівника апарату 
А. Почтарьов
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Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
17.07.2014�р.�№�834

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
17.07.2014�р.�№�836

Перелік
майна, що зараховується до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та передається у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

№
№ 

дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип 
рекламного засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного

Заступник голови – керівник апарату

Заступник голови – керівник апарату

Про діяльність заступників 
голови Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 831 від 15 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про столицю

України — місто+герой Київ», пункту 4.3 глави 4 розділу І Регламенту виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого ор+
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810,
пункту 5 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації) від 27 березня 2014 року № 317 «Про затвердження Тимчасового розподілу обов’язків між голо+
вою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської держав+
ної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голо+
ви Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення належної організації ро+
боти структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад+
міністрації):

1.�По�ласти�спрям�вання,��оординацію�та

�онтроль�за�діяльністю�Департамент����ль-

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

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

ції),�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції),�Управління�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

ції)�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.�на�пе-

ріод�тимчасової�відс�тності�заст�пни�а��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Го-

л�ба�В.�В.

2.�По�ласти�спрям�вання,��оординацію�та

�онтроль�за�діяльністю�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�Департамент�

б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви-

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

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

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

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

на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Крамарен�а�Р.�М.�на�пе-

ріод�тимчасової�відс�тності�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Гол�ба�В.�В.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 липня 2013 року № 1275 
«Про деякі питання міського конкурсу проектів 

та програм розвитку місцевого самоврядування»
Розпорядження № 835 від 17 липня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 «Про міський кон+
курс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», міської комплексної програми «Сприян+
ня місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр.», за+
твердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, та з урахуванням лис+
та Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 травня 2014 року № 109/01/25+
2964, з метою створення сприятливих умов для передачі на баланс спортивно+ігрового майданчика на
вулиці Дегтярівській, будинок 26 у Шевченківському районі міста Києва, в межах функцій органу місце+
вого самоврядування:

У�позиції�13�додат�а�до�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26

липня�2013�ро���№ 1275�«Про�дея�і�питання

місь�о�о��он��рс��прое�тів�та�про�рам�розвит-

���місцево�о�самовряд�вання»�слова�та�циф-

ри�«Відновлення�спортивно-і�рово�о�майдан-

чи�а�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�26-А»�замінити�сло-

вами�та�цифрами�«Відновлення�спортивно-і�-

рово�о�майданчи�а�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�26».

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 834 від 17 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу». Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

1.�С�ас�вати�7�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

3. 38889� 13�11�1 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Шевченківський район, 
вул. Воровського, 32

4. 26466�10 ФО�П Грін
Любов Іванівна

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

4,14 Шевченківський район, вул.
Салютна (біля будинку № 1�Б, 
на зеленій зоні біля пішоходної
доріжки у парку "Веселка")

5. 26468�10 ФО�П Грін
Любов Іванівна

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

4,14 Шевченківський район, вул.
Академіка Туполєва (на зеленій
зоні біля будинку гуртожитку 
№ 16�І)

6. 26467�10 ФО�П Грін
Любов Іванівна

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

4,14 Шевченківський район, 
вул. Академіка Туполєва 
(на зеленій зоні біля зупинки
"Кафе "Тернопіль")

7. 26465�10 ФО�П Грін
Любов Іванівна

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

4,14 Шевченківський район, 
вул. Академіка Туполєва, 16�Е
(на зеленій зоні)

1. 30189�12 ТОВ "РУШ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,0225 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 66

2. 06138�04 СПД Мороз Олег
Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда, 20

№ Назва об'єкта,
адреса

розташування

Дов+
жина, 

м

Діаметр
труб, 

мм

Мате+
ріал
труб

Кількість
коло+
дязів

Рік
по+
бу+

дови

Се+
редня
гли+

бина,
м

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Каналізаційний
колектор
Д=1200 мм 
на вул.
Сортувальній у
Дарницькому
районі м. Києва

978,00 

47,6

1200 

500

залізо�
бетон 

поліе�
тилен

8

2

2013 5,4�7,5 35495521,31 

4032966,73

35495521,31

4032966,73 

Всього: 39528488,04 39528488,04

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва майна
Розпорядження № 836 від 17 липня 2014 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин дру+
гої, п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери+
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», у зв’язку із закінченням робіт по об’єкту «Будівництво каналізаційного колектора Д=1200
мм на вул. Сортувальній у Дарницькому районі м. Києва» (декларація про готовність об’єкта до експлуата+
ції КВ 143132480784 від 05 вересня 2013 року, видана Інспекцією державного архітектурно+будівельного
контролю у місті Києві), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

дати���володіння�і��орист�вання�п�блічно-

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

�омпанія�«Київводо�анал»�майно�з�ідно�з

додат�ом�в�межах�та�на��мовах,�визначених

��одою�про�передач��в��правління�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонер-

на��омпанія�«Київводо�анал»�майна,�що�є

�ом�нальною�власністю�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�від�20�листопада�2003

ро���(зі�змінами),�я�����ладено�між�ПАТ�«АК

«Київводо�анал»�та�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією).

2.�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

ністрації)�разом�з��ом�нальним�підприєм-

ством�«Інженерний�центр»�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�в

�становленом��поряд���передач��майна,�за-

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

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію 
Статуту мусульманської релігійної громади «НЕДЖАТ» 

(«СПАСІННЯ») у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 816 від 7 липня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши за+
яву громадян від 30 травня 2014 року та протокол зборів віруючих громадян від 30 травня 2014 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�м�с�льмансь�ої�релі�ійної��ромади�«НЕДЖАТ»�(«СПАСІННЯ»)���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва,�що�додається.

Голова В. Кличко
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Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 837 від 17 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовніш�

ньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 роз�
ділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. С ас вати 24 дозволи на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Кличко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
17.07.2014 р. № 837

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

1. 12952�06 ПАТ "УКРСИББАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

6,88 Оболонський район, 
вул. Малиновського, 11

2. 27930�11 ПАТ "БАРЖ КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

13,05 Дарницький район, 
вул. Максима Гришка, 3�А

3. 27933�11 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,1742 Дарницький район, 
вул. Максима Гришка, 5

4. 28108�11 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

7,72 Шевченківський район, 
вул. Воровського, 35

5. 29955�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,14 Шевченківський район, 
вул. Воровського, 35

6. 30087�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 106/2

7. 30196�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 195/43

8. 30203�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

9,24 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 195/43

9. 30669�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

6,9 Голосіївський район, 
вул. Горького, 79

10. 30670�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

13,72 Голосіївський район, 
вул. Горького, 79

11. 30671�12 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

8,316 Голосіївський район, 
вул. Горького, 79

12. 32198�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,8 Солом'янський район, вул. Василя
Липківського (Урицького), 45

13. 32225�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Печерський район, вул. Московська,
46/2, літера А

14. 32399�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,686 Оболонський район, Оболонський
проспект, 22�В, секція 1

15. 32400�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Печерський район, вул. Московська,
46/2, літера А

16. 32421�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Печерський район, вул. Московська,
46/2, літера А

17. 32422�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,41 Печерський район, вул. Московська,
46/2, літера А

18. 32423�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Солом'янський район, вул. Василя
Липківського(Урицького), 45

19. 32557�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Подільський район, вул. Нижній Вал,
37/20

20. 32630�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Оболонський район, Оболонський
проспект, 22�В, секція, 1

21. 32684�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,2 Подільський район, вул. Нижній Вал,
37/20

22. 33509�13 ТОВ "Тат�Арт" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, 
вул. Чорновола, 30

23. 33511�13 ТОВ "Тат�Арт" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка (між
будинками № 7 та № 7�А)

24. 38839�13�П�1 ПАТ "ФІДОБАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

0,665 Подільський район, вул. Спаська, 5

№ № 
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип 
рекламного засобу

Площа кв.м Місце розташування 
рекламного засобу

Заступник голови – керівник апарату

Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî Ïàðò³¿ Íàðîäíî¿ Ä³¿ "ÍÀÄ²ß", âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì
Þñòèö³¿ Óêðà¿íè 18 áåðåçíÿ 2005 ðîêó, ¹ ñâ³äîöòâà — 114 — ï.ï.,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà

ç íàì³ðîì îðåíäè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ.ì. íà ïåðøîìó ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 4-Á ó òåðì³í íà 2 ðîêè 264 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî   íå   âèêîðèñòîâóºòüñÿ   äëÿ   ïðîâàäæåííÿ   ï³äïðèºìíèöüêî¿   ä³ÿëüíîñò³   ç
ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 2604,12 ãðí. áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè òà
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,0 êâ.ì. íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðõó çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Çàë³çíè÷íå øîñå, 41 ó òåðì³í íà 2 ðîêè 264 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 2129,23 ãðí. áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Çàÿâíèêîì   íà   ïðàâî   îðåíäè   ìîæóòü áóòè   çàïðîïîíîâàí³   ³íø³   âàð³àíòè   ö³ëüî-ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿
ñòàâêè.Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè,íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ.ì.íà ïåðøîìó
ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 4-Á ñòàíîâèòü 781236,00 ãðí. áåç ÏÄÂ òà
âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè, íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,00 êâ.ì. íà ÷åòâåðòîìó
ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Çàë³çíè÷íå øîñå,41 ñòàíîâèòü 1101600,00 ãðí.áåç ÏÄÂ.Çàÿâè
ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-84-76.

ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"
ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.07.2014 ðîêó çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî
çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 23.04.2014 ¹ 466 òàðèô³â íà òåïëîâó
åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ð³âí³:
- òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 277,12 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 
- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 229,21 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)
- òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 44,40 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿— 3,51 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ)

ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ çã³äíî ³ç Ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿
êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, â³ä 06.06.2014 ¹ 650 òàðèô³â
íà ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà îïàëåííÿ, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ.

Ç 01.07.2014 íà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè :
- çà óìîâàìè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —23,88

ãðí. çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ)
- çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â - 22,35 ãðí. çà 1 êóá. ì. (ç ÏÄÂ)

Ç 01.08 2014 íà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ:
- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåïëîâî¿

åíåðã³¿ — 353,67 ãðí. çà 1 Ãêàë ( ç ÏÄÂ );
- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿

åíåðã³¿ — 9,36 ãðí. çà 1 êâ. ì. çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó (ç ÏÄÂ).
ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"òàêîæ ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.07.2014 ðîêó çã³äíî

ç Ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, â³ä 27.06.2014 ¹ 869 òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:
- äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ 21,25 ãðí. çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ) 
- ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 21,25 ãðí. çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ) 
- óïðàâèòåë³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â:
- çà óìîâè   ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ — 18,21

ãðí. çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ)
- çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â — 16,96 ãðí. çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ)

Ç 01.07.2014 ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"º âèêîíàâöåì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà áóäå óêëàäàòè äîãîâîðè ç êîæíèì ñïîæèâà÷åì çàçíà÷åíèõ
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â ì. Êèºâà.

Ç ïèòàíü óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðîïîíóºìî çâåðòàòèñÿ äî æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿
Âàøîãî   áóäèíêó àáî   äî   Óïðàâë³ííÿ   ç   íàäàííÿ   ïîñëóã íàñåëåííþ   ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÑÒÐÓÊÖ²ß" çà àäðåñîþ: ïðîâ.
×åðâîíîãâàðä³éñüêèé, 2, ê.18. Äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó íåîáõ³äíî íàäàòè:

1. Äîêóìåíòè ïðî âëàñí³ñòü(êîï³ÿ).
2. Ôîðìà ¹ 3 â³ä æèòëîâî¿ îðãàí³çàö³¿ — îðèã³íàë (ç³ ñòðîêîì â³ä äàòè âèäà÷³ íå á³ëüøå 

1 ì³ñÿöÿ).
3. Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè ç îïëàòè ïîñëóã ÖÎ òà ÃÂÏ — îðèã³íàë.
4. Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà êâàðòèðó — êîï³ÿ (äëÿ íåïðèâàòèçîâàíîãî æèòëà — äîâ³äêà â³ä

áàëàíñîóòðèìóâà÷à áóäèíêó — îðèã³íàë).
5. Ïàñïîðò (îðèã³íàë òà êîï³ÿ 1,2 òà ñòîð³íêè ç ïðîïèñêîþ).
6. Äîâ³äêà ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó (îðèã³íàë òà êîï³ÿ).
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÀÌ çàñò³é ïðîòèïîêà-

çàíèé, ðóõàéòåñÿ, âåä³òü

äèíàì³÷íèé ñïîñ³á æèò-

òÿ — öå äîïîìîæå íàïîâíèòè äó-

øó õâèëþþ÷èìè âðàæåííÿìè, çà-

â’ÿçàòè êîðèñí³ ïåðñïåêòèâí³ çíàéîì-

ñòâà, à õîëîñòÿêàì ïîùàñòèòü çó-

ñòð³òè ñïðàâæíº êîõàííÿ.

ÒÅËÜÖ², ñ³ì’ÿ äëÿ âàñ ñâÿ-

òàÿ ñâÿòèõ, ñàìå ÷åðåç äî-

ìî÷àäö³â çàâ³òàº óäà÷à,

øàíóéòå ð³äíèõ, ï³äòðèìóéòå âî-

ãîíü âçàºìíîãî êîõàííÿ ç áëàãî-

â³ðíèìè, äå âàñ îá’ºäíàþòü ñï³ëüí³

³íòåðåñè. Íà ñëóæá³ âñå ÷óäîâî, ç

íàòõíåííÿì âèêîíóéòå äîðó÷åíó

ðîáîòó, ëþá³òü êîëåêòèâ, áî öå çà-

ïîðóêà êàð’ºðíî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ ô³-

íàíñîâîãî çáàãà÷åííÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çì³íà îáñòà-

íîâêè âêðàé íåîáõ³äíà,òóò

çàâäÿêè îðàòîðñüêèì òà

ðîçóìîâèì çä³áíîñòÿì ïîòàëàíèòü

÷óäîâî àäàïòóâàòèñÿ,çàâîþâàòè ïî-

ïóëÿðí³ñòü. Ïîäðóæ³òüñÿ ç éîãî âå-

ëè÷í³ñòþ ×àñîì—öå ì³ñòè÷íà ñóá-

ñòàíö³ÿ, ÿêó ñë³ä òîíêî â³ä÷óâàòè.

ÐÀÊÈ, ïîä³¿ äíÿ ìîòèâî-

âàí³ êàðì³÷íî,íå ïð³òü òà-

ðàíîì óïåðåä, à ñèä³òü òè-

õî òà ïðèñëóõàéòåñÿ äî ñèãíàë³â ç

ìèíóëîãî, ÿê³ ïðîÿâëÿòèìóòüñÿ ó

âèãëÿä³ íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòó-

àö³é.

ËÅÂÈ, ïåð³îä ïðåçåíòàö³¿

ñåáå, êîõàíèõ, ñòàðòóâàâ!

Ñàìîñòâåðäæóéòåñÿ, çáå-

ð³ãàéòå ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³,óâ³-

í÷àòè ñåáå êîðîíîþ ïîïóëÿðíîñò³

ñë³ä íåîäì³ííî — ³ íèí³øí³é äåíü

öüîìó ïîñïðèÿº.Âèðîá³òü ãëîáàëü-

íèé ïëàí ä³é íà íàéáëèæ÷å ìàéáóò-

íº, íå êîíöåíòðóþ÷èñü íà äåòàëÿõ.

Ä²ÂÈ, ÿêùî ïðàãíåòå ÷î-

ãîñü äîñÿãòè, ïðîÿâ³òü îä-

íî÷àñíî äèïëîìàòè÷í³ñòü

³ çàâçÿò³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü ³ âèñî-

êèé ïðîôåñ³îíàë³çì ó âèêîíàíí³

áóäü-ÿêèõ ñïðàâ. Ç íà÷àëüñòâîì

òðèìàéòå êîðîòêó äèñòàíö³þ,ò³ñí³-

øå ñï³âïðàöþéòå é íå ðîçãîëîøóé-

òå ñëóæáîâ³ ñåêðåòè.

ÒÅÐÅÇÈ, âàøà â³çèòíà êàðò-

êà—öå êîìóí³êàáåëüí³ñòü,

áàãàòîãðàíí³ñòü ïîãëÿä³â

ïëþñ ðåàë³ñòè÷íå ìèñëåííÿ, ï³ä-

ñèëåíå øèðîêîþ ïî³íôîðìîâàí³ñ-

òþ. Âñå öå áàãàòñòâî º, òîæ ìîæåòå

ñì³ëèâî âèñòóïèòè â ðîë³ ñòðàòå-

ã³÷íî¿ êåð³âíî¿ ñèëè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî ìàºòå

íàä³éíîãî ïàðòíåðà àáî

òàºìíîãî ñîþçíèêà, ñì³-

ëèâî çâåðòàéòåñÿ äî íüîãî ïî äî-

ïîìîãó. ² äî øåôà òåæ.Àëå ïàì’ÿòàé-

òå,ùî çàëþáêè â³í ïðèêðèâàòèìå âà-

øó ñïèíó ñàìå â êðèòè÷íèé ìîìåíò.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ ïîñì³õàºòüñÿ

ôîðòóíà, ïðèñëóõàéòåñÿ

äî ïîðàä ³ äóìîê äðóæ-

íüîãî îòî÷åííÿ òà óçãîäæóéòå ç íè-

ìè âëàñí³ ä³¿, óíèêàþ÷è êîíôðîí-

òàö³¿. Íà òë³ ç’ÿñóâàíü ñòîñóíê³â äå-

ìîíñòðóéòå ÿê âëàñí³ òàëàíòè òà

çäîáóòêè,òàê ³ ñåðéîçí³ñòü íàì³ð³â,

ïðàãí³òü âèð³øèòè âñå íà êîìïðî-

ì³ñí³é íîò³, çàëèøèâøè îñòàííº

ñëîâî çà äðóçÿìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ ïîùàñòèòü äî-

ñÿãíóòè òð³óìôàëüíîãî óñï³-

õó â ñëóæáîâèõ öàðèíàõ

(á³çíåñ³), àëå çà óìîâè, ùî íå áó-

äåòå êîïèðñàòèñÿ â äð³áíèöÿõ ³ ìà-

òèìåòå ñïðàâó ç ëþäüìè, ç ÿêèìè

ïóä ñîë³ ç’¿ëè, áëàãîðîäíèìè, ïî-

ðÿäíèìè ç ìîðàëüíî¿ òî÷êè çîðó

òà âèñîêèìè ïðîôåñ³îíàëàìè.

ÂÎÄÎË²¯Â âàáèòèìå âñå

íîâå, à â³ä ðóòèíè íóäè-

òèìå, òîìó íå º äèâíèì,

ùî ç ìåòîþ çàäîâîëüíèòè äîïèòëè-

â³ñòü âè ìîæåòå ïîäàòèñÿ íà ïîøó-

êè ö³êàâèõ ïðèãîä, õâèëþþ÷èõ çà-

õîïëåíü— ³ íå ïðîãàäàºòå, çíàéòè

ëèöàðÿ ñåðöÿ áàãàòüîì ïîòàëàíèòü.

ÐÈÁÈ, çáåð³ãàéòå â³ðí³ñòü

ñ³ì’¿, ³íâåñòóéòå ñèëè, ãðî-

ø³ íà áëàãî ðîäèíè, ïî-

òðåáè äîìî÷àäö³â ìàþòü áóòè íà

÷³ëüíîìó ì³ñö³, à âëàñí³ ïðèìõè ïî-

÷åêàþòü.Äîö³ëüíî âëàøòóâàòè êà-

ï³òàëüíå ïðèáèðàííÿ â îñåë³, âîíî

àñîö³þºòüñÿ ç «ãåíåðàëüíèì ïðàí-

íÿì äóø³».

ÊÀÍÖËÅÐ Í³ìå÷÷èíè Àíãåëà Ìåðêåëü íåñïîä³âàíî
äëÿ ñåáå îäåðæàëà äåñÿòêè òèñÿ÷ êîìåíòàð³â äî çàïè-
ñ³â ó Facebook. ¯õ çàëèøèëè óêðà¿íñüê³ êîðèñòóâà÷³,
îáóðåí³ íåäàâí³ìè ïåðåãîâîðàìè Ãëàâè ÔÐÍ ³ç Ïðå-
çèäåíòîì ÐÔ Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì, çà ï³äñóìêà-
ìè ÿêèõ âîíà âèñëîâèëàñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü âëàø-
òóâàòè ïåðåãîâîðè ì³æ êè¿âñüêîþ âëàäîþ é ñåïàðà-
òèñòàìè.

Á³ëüø³ñòü êîìåíòàð³â ñêëàäàºòüñÿ ëèøå ³ç òðüîõ
ñë³â: «Danke, Frau Ribbentrop». Ó òàêèé ñïîñ³á óêðà-
¿íö³ ñòàâëÿòü Ìåðêåëü â îäèí ðÿä ç ì³í³ñòðîì çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè Éîàõ³ìîì
ôîí Ð³ááåíòðîïîì, ÿêèé â 1939 ðîö³ ï³äïèñàâ ó Ìîñ-
êâ³ ñåêðåòíèé äîäàòêîâèé ïðîòîêîë äî Äîãîâîðó ïðî
íåíàïàä ì³æ Í³ìå÷÷èíîþ é ÑÐÑÐ, ðîçïîâ³äàº svit24.

Àäì³í³ñòðàòîðè ñòîð³íêè Ìåðêåëü ó Facebook, ÿê³
íå î÷³êóâàëè òàêîãî íàòèñêó êîìåíòàòîð³â, áóëè çìó-
øåí³ íàïèñàòè ïîñò, ó ÿêîìó íàçâàëè òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ, ñïàì-àòàêîþ é ïîïåðåäèëè, ùî çàëèøàþòü
çà ñîáîþ ïðàâî âèäàëÿòè êîìåíòàð³, êîòð³ ì³ñòÿòü
íàêëåï ³ âèñëîâëåííÿ, ùî ïðîïàãóþòü ðàñèçì ³ ïî-
ë³òè÷íèé åêñòðåì³çì �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 70 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

971—ï³ä ÷àñ îáëîãè ðóñüêèõ â³éñüê

â Äîðîñòîë³ Êè¿âñüêèé êíÿçü Ñâÿòî-

ñëàâ ³ â³çàíò³éñüêèé ³ìïåðàòîð Öè-

ì³ñõ³é óêëàëè ìèðíó óãîäó, çà ÿêîþ

Ðóñü çîáîâ’ÿçóâàëàñÿ á³ëüøå ïðîòè

Â³çàíò³¿ íå âîþâàòè ³ çàõèùàòè ¿¿

ï³ä ÷àñ íàïàäó òðåòüî¿ ñòîðîíè.

1888 — ó Êèºâ³ íà Ñîô³éñüê³é ïëî-

ù³ â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 900-ð³÷-

÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³ â³äêðèòî ïàì’ÿò-

íèê ÁîãäàíóÕìåëüíèöüêîìó ñêóëüï-

òîðà Ìèõàéëà Ìèêåøèíà ³ àðõ³òåê-

òîðà Âîëîäèìèðà Í³êîëàºâà.

1944 — â³éñüêà 1-ãî Á³ëîðóñüêîãî

ôðîíòó çàéíÿëè ïîëüñüêå ì³ñòî

Ëþáë³í ³ öüîãî æ äíÿ çâ³ëüíèëè â’ÿç-

í³â êîíöòàáîðó Ìàéäàíåê.

1982 — ì³æíàðîäíèé êîì³òåò ³ç çà-

õèñòóêèò³â óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî ö³ë-

êîâèòó çàáîðîíó â³äëîâëþâàííÿ êè-

ò³â ³ç êîìåðö³éíîþ ìåòîþ. Ð³øåííÿ

íàáðàëî ÷èííîñò³ 1985 ðîêó.

ãîðîñêîï

23 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 ëèïíÿ

Óêðà¿íö³ çàñïàìèëè 
êîìåíòàðÿìè ³ç òðüîõ
ñë³â Facebook Ìåðêåëü

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 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, 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 36396
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

23 ëèïíÿ 2014 ð.
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