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Ãîëîñ íàðîäó
� Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè âêîòðå â³äáóëîñü íà ôîí³ ìàñîâèõ àêö³é òà ì³òèíã³â

Íà ÁÑÀ çàê³í÷èëè
ïëàíîâèé ðåìîíò
îäíîãî ç àåðîòåíê³â

Äíÿìè, ï³ñëÿ ïëàíîâî¿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿, áóëî ââåäåíî â åêñ-

ïëóàòàö³þ àåðîòåíê ¹ 9 äðó-

ãî¿ ÷åðãè î÷èñíèõ ñïîðóä Áîðò-

íèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿. Ðåìîíò-

í³ ðîáîòè ïåðåäáà÷àëè çàì³íó

çíîøåíî¿ ñèñòåìè àåðàö³¿ òà

òðèâàëè òðè òèæí³. Ïðî öå ïî-

â³äîìèëè ó ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââî-

äîêàíàë».

Çã³äíî ç òåõíîëîã³ºþ, äëÿ çà-

áåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíî¿ ÿêîñò³

î÷èùåííÿ ñòîê³â çàì³íó çàçíà-

÷åíîãî îáëàäíàííÿ íåîáõ³äíî

ïðîâîäèòè êîæí³ 6-7 ðîê³â. Ïðî-

òå ó çâ’ÿçêó ç òðèâàëèì íåäîô³-

íàíñóâàííÿì òîâàðèñòâà ÷åðåç

åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíèé òà-

ðèô òàê³ ðîáîòè â³äáóâàëèñÿ ò³ëü-

êè ó âèïàäêó êðàéíüî¿ íåîáõ³ä-

íîñò³.Òàê, çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ñèñ-

òåìà àåðàö³¿ áóëà çàì³íåíà ëèøå

íà äåâ’ÿòè àåðîòåíêàõ, ÿê³ á³ëü-

øå íå çäàòí³ áóëè çàáåçïå÷óâà-

òè ÿê³ñíó î÷èñòêó ñòîê³â.

Ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ çàõî-

ä³â ïîòðåáóþòü âñ³ áåç âèêëþ-

÷åííÿ àåðîòåíêè ïåðøî¿ ÷åðãè

î÷èñíèõ ñïîðóä, àëå ç îãëÿäó íà

ïîçèòèâíó äèíàì³êó âïðîâàäæåí-

íÿ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ÁÑÀ,

ùî ïåðåäáà÷àº ë³êâ³äàö³þ áëî-

êó ¹ 1, áóëî âèð³øåíî çîñåðå-

äèòèñÿ íà àåðîòåíêàõ äðóãî¿ ÷åð-

ãè, çîêðåìà ¹ 6 òà ¹ 7.

Êèÿíàì ïîâåðíóëè
çåìëþ íà Ïîçíÿêàõ
âàðò³ñòþ 70 ìëí ãðí

Çà ñïðèÿííÿ ïðîêóðàòóðè Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó âèêîíàíî ð³-

øåííÿ ñóäó ùîäî ïîâåðíåííÿ

òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 5,6 ãà ïî

âóëèö³ Çäîëáóí³âñüê³é âàðò³ñòþ

70 ìëí ãðèâåíü.

Ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ

âñòàíîâëåíî, ùî ó 2005 ðîö³ íà

ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè òî-

âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ îòðèìàëî â êîðîò-

êîñòðîêîâó îðåíäó âêàçàíó ä³-

ëÿíêó äëÿ áëàãîóñòðîþ ïðèëåã-

ëî¿ òåðèòîð³¿ îçåðà Êîðîëüîê çà

ðàõóíîê çåìåëü âîäíîãî ôîíäó.

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñòðîê ä³¿ äî-

ãîâîðó çàê³í÷èâñÿ ùå ó 2010 ðî-

ö³, à çåìëþ é äîñ³ íå ïîâåðíó-

òî ó êîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³àëü-

í³é ãðîìàä³ ñòîëèö³, ïðîêóðàòó-

ðà ðàéîíó çâåðíóëàñü äî ñóäó ç

ïîçîâîì ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ðîçïîðÿäæåí-

íÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âè-

ìîãè ïðîêóðàòóðè.Íàðàç³ ð³øåí-

íÿ ñóäó âèêîíàíî, ñï³ðíó ä³ëÿí-

êó ïîâåðíóòî ç íåçàêîííîãî êî-

ðèñòóâàííÿ.

íîâèíè

Ì²ÒÈÍÃÓÂÀËÜÍÈÊÈ âèìàãàëè
çóñòð³÷³ ç ìåðîì Â³òàë³ºì Êëè÷-
êîì, ³ òàêè äîìîãëèñü ñâîãî. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç íèìè,
çàÿâèâøè, ùî âñ³ ï³äíÿò³ ïèòàí-
íÿ º êëþ÷îâèìè çàâäàííÿìè äëÿ
ñòîëè÷íî¿ âëàäè. «Íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ìè ïðîâåäåìî ñïåö³àëüíó
íàðàäó ç ï³äïðèºìöÿìè, ïðåäñòàâ-
íèêàìè ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåí-
ò³â, ÇÌ² òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é,äå çàïðîïîíóºìî ºäèí³ òà ïðîñ-
ò³ ïðàâèëà ãðè»,— íàãîëîñèâ â³í.
Ïðîáëåìà ä³éñíî áîëþ÷à — ñüîãî-
äí³ ó ñòîëèö³ áëèçüêî 20-òè òèñÿ÷
íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â, ÿê³ í³ êîï³é-
êè íå ïëàòÿòü äî áþäæåòó, íàòî-
ì³ñòü íà ¿õ «êðèøóâàíí³» íàæè-
âàþòüñÿ ïðîêóðîðè, ì³ë³ö³ÿ òà ÷è-
íîâíèêè. Àêòèâ³ñòè âèìàãàëè é
îíëàéí-òðàíñëÿö³þ çàñ³äàíü ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè, ìåð ïî-
îá³öÿâ ³ öå âèð³øèòè. Ï³çí³øå ï³ä-
ïðèºìö³ ïîâòîðèëè ñâî¿ âèìîãè é
ó õîä³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.

Ñàìà æ ñåñ³ÿ â³äêðèëàñü âèêî-
íàííÿì íàö³îíàëüíîãî ã³ìíó, ïðè-

÷îìó äåïóòàòè ï³äõîïèëè ³í³ö³àòè-
âó ôðàêö³¿ Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, çà-
ñï³âàâøè é äðóãèé êóïëåò, ç³ ñëî-
âàìè «Ñòàíåì, áðàòòÿ, â á³é êðèâà-
âèé â³ä Ñÿíó äî Äîíó, â ð³äí³ì êðàþ
ïàíóâàòè íå äàìî í³êîìó». Ï³ñëÿ
öüîãî Â³òàë³é Êëè÷êî ïîïðîñèâ
âøàíóâàòè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè ó õîä³ ÀÒÎ. Ïî-
ò³ì äåïóòàòè ïî÷àëè âíîñèòè ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïîðÿäêó äåííîãî. ×è íå
íàéá³ëüøå äèñêóñ³é âèêëèêàëî ïè-
òàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ (ÒÊÊ) ç ïåðå-
â³ðêè ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ òà îêðåìî¿ êîì³ñ³¿ ñòî-
ñîâíî «Êè¿âì³ñüêáóäó». Ïðîåêò ð³-
øåííÿ ï³äãîòóâàâ äåïóòàò Îëåê-
ñàíäð Ïàáàò. Êîëèøí³é ìåð ì³ñòà,
äåïóòàòÊè¿âðàäè Îëåêñàíäð Îìåëü-
÷åíêî çàêëèêàâ ñòîëè÷íèõ îáðàí-
ö³â ï³äòðèìàòè ö³ ïðîïîçèö³¿, íà-
ãîëîøóþ÷è, ùî áþäæåò ïðîäîâæóº
âòðà÷àòè ì³ëüÿðäè âíàñë³äîê êî-
ðóïö³éíèõ ñõåì â öèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ. ² öå ïèòàííÿ ïîòðåáóº òåð-
ì³íîâîãî âèð³øåííÿ, îñîáëèâî çâà-

æàþ÷è íà ³ñíóþ÷ó 3-ì³ëüÿðäíó ä³ð-
êó â áþäæåò³. Ï³ñëÿ äîâãèõ äèñêó-
ñ³é ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ïåðåâ³ð-
êè âñ³õ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
âêëþ÷èëè â ïîðÿäîê äåííèé.

Àêòèâíå îáãîâîðåííÿ âèêëè-
êàëà é ïðîïîçèö³ÿ ãîëîâè áþäæåò-
íî¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà
ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âêëþ÷åííÿ äî
ïîðÿäêó äåííîãî ïèòàííÿ ïðî îïòè-
ì³çàö³þ âèäàòê³â òà äîõîä³â ì³ñü-
êîãî áþäæåòó («Õðåùàòèê» ïèñàâ
âæå ïðî ö³ ïëàíè). Îïîçèö³ÿ îáó-
ðþâàëàñü, ùî ö³ çì³íè íå ìîæíà
ðîçãëÿäàòè «ç êîíäà÷êà», òà ïðî-
ïîíóâàëà ðåòåëüíî âèâ÷èòè ¿õ ³ çà
íåîáõ³äíîñò³ ñêëèêàòè ïîçà÷åðãî-
âó ñåñ³þ Êè¿âðàäè. Òà ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ íàïîëÿãàâ íà íå-
â³äêëàäíîìó ðîçãëÿä³ öüîãî ïè-
òàííÿ, òîæ éîãî âêëþ÷èëè äî ïî-
ðÿäêó äåííîãî. Âîäíî÷àñ ïðîïî-
çèö³þ âèñëóõàòè ãðóïó àêòèâ³ñò³â,
ÿêà ïðîòåñòóâàëà ïðîòè çàáóäîâè
Á³ëè÷àíñüêîãî ë³ñó, äåïóòàòè íå
ï³äòðèìàëè. Îáóðåí³ öèì êèÿíè
çàëèøèëè ñåñ³éíó çàëó òà ïî¿õàëè

íà çàñ³äàííÿ ñóäó, äå ÿêðàç ðîç-
ãëÿäàëîñÿ öå ïèòàííÿ. Ïðåäñòàâ-
íèêè ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà» çàÿâèëè,
ùî òåæ äî íèõ ïðèºäíàþòüñÿ, òà
çàëèøèëè çàë íà çíàê ïðîòåñòó. À
äåïóòàò Îëåíà Îâðàìåíêî çàïðî-
ïîíóâàëà ïðîâåñòè ïîçà÷åðãîâó
ñåñ³þ ó ôîðìàò³ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü, äå á êèÿíè âèñëîâèëèñü ùî-
äî óñ³õ íàáîë³ëèõ ïèòàíü. Ïðîïî-
çèö³þ ï³äòðèìàëè, ³ ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ äîðó÷èâ
ãîòóâàòèñÿ äî òàêîãî çàñ³äàííÿ.
Ùîïðàâäà, ùå îäíó ãðóïó êèÿí,
ÿê³ ïðîòåñòóâàëè ïðîòè ñêàíäàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà íà Êíÿæîìó Çà-
òîí³ áàãàòîïîâåðõ³âîê çàì³ñòü äèò-
ñàäêà, òàêè ïîîá³öÿëè âèñëóõàòè
öüîãî ðàçó. Ïîðÿäîê äåííèé óõâà-
ëèëè, é äåïóòàòè ï³øëè íà îá³ä.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè ïàí Ðåçí³êîâ îãî-
ëîñèâ ïðî óòâîðåííÿ ôðàêö³é
«ÓÄÀÐ-Ñîë³äàðí³ñòü», ó ñêëàä³ 
77-ìè äåïóòàò³â, òà «Íîâå æèòòÿ»,
ÿêó ñòâîðèâ ãîëîâà îäíî³ìåííî¿
ïàðò³¿ ²ãîð Ôåäîðåíêî. Äåïóòàòè
ðîçãëÿíóëè ³ çâ³ò ÒÊÊ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ êèÿí, ÿê³ áå-
ðóòü ó÷àñòü â ÀÒÎ. Éøëà ìîâà ïðî
òàê³ ïîòðåáè, ÿê áðîíåæèëåòè, êàñ-
êè, êàìóôëÿæ³, ïîçàøëÿõîâèêè òà
áðîíåòåõí³êà. Äëÿ ï³äâèùåííÿ ìî-
òèâàö³¿ ñîëäàò äåïóòàòàì çàïðî-
ïîíóâàëè îïðàöþâàòè ïèòàííÿ
âèä³ëåííÿ ¿ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Ó õîä³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäà òà-
êîæ íàäàëà ñòàòóñ ñêâåðó ä³ëÿíö³
ïëîùåþ 1,22 ãà íà ïåðåòèí³ ïð.
Ëåñÿ Êóðáàñà òà âóë. Àêàäåì³êà Êî-
ðîëüîâà. Äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè é
ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî çì³í äî áþ-
äæåòó, àëå â³äõèëèëè éîãî ÷åðåç
íåäîïðàöüîâàí³ñòü �

Êèÿíè âèìàãàþòü ïðîâåñòè ëþñòðàö³þ, çóïèíèòè íåçàêîíí³ çàáóäîâè òà âñòàíîâèòè ïðîçîð³ ïðàâèëà ãðè äëÿ á³çíåñó

Ç ðàíêó ï³ä áóä³âëåþ ÖÂÊ, äå ðîçïî÷èíàëàñü ÷åðãîâà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè, ïî÷àëè
çáèðàòèñÿ íà àêö³¿ ïðîòåñòó ãðóïè àêòèâ³ñò³â òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Êè-
ÿíè ì³òèíãóâàëè, çîêðåìà, ÿê ïðîòè íåçàêîííèõ çàáóäîâ, òàê ³ ïðîòè â³äêëþ-
÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè. Íàé÷èñåëüí³øîþ æ áóëà ãðóïà ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ÿê³ âèìàãàëè âñòàíîâèòè ïðîçîð³ ïðàâèëà ãðè ó ðîáîò³
ÌÀÔ³â, ëåãàë³çóâàâøè ¿õ, òà ïðîâåñòè ëþñòðàö³þ, çâ³ëüíèâøè ïðîô³ëüíèõ êî-
ðóïö³éíèõ ÷èíîâíèê³â. Ï³äïðèºìö³ âèêëàëè ñâî¿ âèìîãè ³ î÷³ëüíèêó ì³ñòà Â³-
òàë³þ Êëè÷êó, ³ ñòîëè÷íèì äåïóòàòàì.

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ, Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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Â×ÎÐÀ ç 9-¿ ðàíêó á³ëÿ ïðèì³ùåí-
íÿ ÊÌÄÀ ïî÷àëè çáèðàòèñÿ ëþäè,
ÿê³ ïðèéøëè â³äçíà÷èòè 24-òó ð³÷-
íèöþ ï³äíÿòòÿ íàö³îíàëüíîãî ïðà-
ïîðà. Ñåðåä íèõ áóëè ³ ó÷àñíèêè
òèõ äîëåíîñíèõ ïîä³é, äåïóòàòè
21-ãî ñêëèêàííÿ Êè¿âðàäè. Ìèêî-
ëà Ùåïåöü çãàäóº: ó òîé ë³òí³é äåíü
á³ëÿ áóä³âë³ Êè¿âðàäè ç³áðàëîñÿ
áëèçüêî 200 òèñÿ÷ ëþäåé. «Âîíè
áóëè íàñò³ëüêè ñïðåñîâàí³, ùî áóäü-

ÿêèé ð³çêèé ðóõ, íàâ³òü â³äêðèòòÿ
äâåðåé áóä³âë³, ì³ã ïðèçâåñòè äî
çàãèáåë³ ó÷àñíèê³â çàõîäó. Ñòîÿ-
ëè òðîëåéáóñè, çàáèò³ ïàñàæèðà-
ìè. Íà êîæíîìó îñâ³òëþâàëüíîìó
ñòîâï³ áóëè ëþäè — àæ äî ë³õòà-
ð³â. À â ïîäâ³ð’¿ Êè¿âðàäè â òîé ÷àñ
çíàõîäèëèñÿ ñïåöïðèçíà÷åíö³»,—
äîäàº ïàí Ùåïåöü òà çãàäóº, ÿê äî
çàëè çàñ³äàíü çàéøîâ íà÷àëüíèê
ì³ë³ö³¿ òà ïîâ³äîìèâ äåïóòàòàì,
ùî îòðèìàâ êîìàíäó ðîç³ãíàòè
ó÷àñíèê³â àêö³¿ íà Õðåùàòèêó. «Îä-
íàê â³í ñêàçàâ, ùî çðîáèòü òàê, ÿê
ñêàæåìî ìè, ì³ñöåâà âëàäà»,— äî-
äàº Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷.

² ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî — ï³ä-
íÿòè á³ëÿ áóä³âë³ óêðà¿íñüêèé ñòÿã.
Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî 13 ÷ëåí³â
ïðåçèä³¿ Êè¿âðàäè ç 22-õ ïðèñóò-
í³õ. Íàö³îíàëüíèé ïðàïîð îñâÿòè-
ëè â Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é òà ïî÷åñíîþ õî-
äîþ ïðèíåñëè äî áóä³âë³ Êè¿âðà-
äè. «Ëþäñüêå ìîðå ðîçñòóïèëîñÿ,
àáè ïðîïóñòèòè ñòÿã, ³ â³í çàìàéî-
ð³â íà ùîãë³. Áàãàòî õòî ïëàêàâ â³ä
ùàñòÿ»,—çàóâàæóº Ìèêîëà Ùåïåöü.

Öå áóâ íîêäàóí äëÿ êîìóí³ñòè÷-
íîãî ðåæèìó, òî÷êà íåïîâåðíåííÿ
òà ñïðàâæíÿ ïåðåìîãà óêðà¿íñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî äóõó, ïåðåêîíà-

íèé Îëåêñàíäð Ìîñ³þê,âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ó 1990 ðîö³. Ñàìå â³í ï³äíÿâ
ñèíüî-æîâòèé ñòÿã íà ùîãëó ïîáëè-
çó áóä³âë³ ì³ñüêðàäè 24 ðîêè òîìó.

Â÷îðà æ ó Êîëîíí³é çàë³ ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ òîä³øí³õ äåïóòàò³â
â³òàëè ¿õí³ ñó÷àñíèêè. Íàðîäí³ îá-
ðàíö³ ä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè,áà÷åííÿì
ñó÷àñíîãî ñòàíó ðå÷åé. Ïðèâ³òàâ ç³
ñâÿòîì âñ³õ ïðèñóòí³õ ³ çàñòóïíèê
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.
«Âè, øàíîâí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè
1990—1994-õ ðîê³â,âïåðøå ï³äíåñ-
ëè ïðàïîð óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåí-
íÿ, çãóðòóâàëè íàâêîëî ñåáå íàö³î-
íàëüíî ñâ³äîìèõ ãðîìàäÿí ³ ñïðÿ-
ìóâàëè ñâî¿ çóñèëëÿ íà çä³éñíåí-
íÿ îäâ³÷íî¿ ìð³¿ óêðà¿íñüêîãî íà-
ðîäó — çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³. 24
ëèïíÿ 2014 ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 24-
òà ð³÷íèöÿ ç òîãî äíÿ, ÿêèé, áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ,ñòàâ ïåðåëîìíèì äëÿ
óòâåðäæåííÿ íåçàëåæíî¿ äåìîêðà-
òè÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Ï³ä
êîëüîðàìè öüîãî ïðàïîðà ï³øëè ó
íåáóòòÿ á³éö³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³. ² ñüî-
ãîäí³ ï³ä öèì ïðàïîðîì íàø³ á³é-
ö³ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè çâ³ëüíÿ-
þòü ì³ñòà, ñåëà â³ä íåïðîõàíèõ ãîñ-
òåé. Âåñü ÷àñ ïîâàãà äî íàö³îíàëü-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà,â³ðí³ñòü
éîìó æèâóòü ó ñåðöÿõ êîæíîãî óêðà-
¿íöÿ»,—çàçíà÷èâ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Ö³êàâî, ùî íàðàç³ ïðàïîð, ÿêèé
24 ðîêè òîìó ñòàâ ïðîâ³ñíèêîì íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, çáåð³ãàºòüñÿ â
Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ íà-
øî¿ äåðæàâè �

Ñèìâîë íàö³îíàëüíîãî äóõó
�Êè¿â â³äçíà÷èâ 24-òó ð³÷íèöþ ï³äíÿòòÿ ñèíüî-æîâòîãî ñòÿãà á³ëÿ áóä³âë³ ì³ñüêðàäè

24 ëèïíÿ 1990 ðîêó äåïóòà-

òè Êè¿âðàäè 21-ãî ñêëèêàííÿ

ïðèéíÿëè â³äâàæíå òà,áåç ïå-

ðåá³ëüøåííÿ, äîëåíîñíå ð³-

øåííÿ—î 19-é ãîäèí³ íà ùîã-

ë³ â ñàìîìó ñåðö³ ñòîëèö³ á³ëÿ

áóä³âë³ Êè¿âðàäè ïîðó÷ ç ïðà-

ïîðîì ÓÐÑÐ áóâ ï³äíÿòèé ñè-

íüî-æîâòèé óêðà¿íñüêèé ñòÿã.

Öå â³äáóëîñÿ ð³âíî çà 13 ì³-

ñÿö³â äî îô³ö³éíîãî ïðîãîëî-

øåííÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

14-Ð²×ÍÀÊàòåðèíà Ñåðã³ºíêî ïðè-
¿õàëà ó òàá³ð ç Ê³ðîâñüêà Ëóãàí-
ñüêî¿ îáëàñò³. Ä³â÷èíà êàæå, ùî çà
äâà òèæí³, ÿê³ âîíà ïðîâåëà ó «Øêî-
ë³ Óñï³õó», ñòàëà çîâñ³ì ³íøîþ ³ òå-
ïåð çíàº, ÿê òðåáà éòè äî ñâîº¿ ìå-
òè. «Äîñ³ ÿ áóëà äóæå ñîðîì’ÿçëè-
âîþ, íåâïåâíåíîþ ó ñîá³. Òåïåð â³-
ðþ ó ñâî¿ ñèëè. Ìð³þ ñòàòè ôîòî-
ãðàôîì, òîìó îáðàëà ñòóä³þ ôîòî-
ãðàô³¿. Ïðàãíó äîñÿãòè ñâîº¿ ìå-
òè»,— ðîçïîâ³ëà Êàòåðèíà.

15-ð³÷íà âîëîíòåðêà Ðîçàë³í-
äà Ñ³ëþò³íà ç Âîëíîâàõè Äîíåöü-
êî¿ îáëàñò³ ó òàáîð³ âæå âäðóãå.
Òåïåð âîíà äîïîìàãàº íîâåíü-
êèì, äàº ïîðàäè. «Òîð³ê ÿ áóëà
ïðîñòî ó÷àñíèöåþ,— ä³ëèòüñÿ ñïî-

ãàäàìè ä³â÷èíà.— Áàãàòî íàáóëà
çíàíü ³ äîñâ³äó — òåïåð ìîæó äî-
ïîìàãàòè ³íøèì. Ìåí³ öå ïîäî-
áàºòüñÿ. Êð³ì òîãî, òóò âåñåëî,
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çíàéîìñòâà, äðó-
ç³». Òîð³ê Ðîçàë³íäà íàâ÷àëàñÿ ó
ñòóä³¿ «àñòðîëîã³ÿ», öüîãî ðàçó
âèáðàëà àðò-ñòóä³þ. «Ö³êàâî ï³ç-
íàâàòè íîâå, ðîçøèðþâàòè ñâ³é
ñâ³òîãëÿä. Ïîòð³áíî ïîñò³éíî éòè
âïåðåä — ³ ìð³ÿ îáîâ’ÿçêîâî çä³é-
ñíèòüñÿ».

«Ìåí³ äóæå ñóìíî, ùî âæå ê³-
íåöü çì³íè,— äîëó÷àºòüñÿ äî ðîç-
ìîâè 14-ð³÷íèé Äìèòðî ç Ëóöü-
êà.— Òóò ÿ çíàéøîâ íîâèõ äðóç³â.
Ãîëîâíå, ÷îãî íàâ÷àþòü ó ö³é øêî-
ë³, — áîðîòèñÿ çà ñâîþ ìð³þ. Õî-

÷ó ñòàòè ïðîôåñ³éíèì õîêå¿ñòîì.
Òåïåð çíàþ, ÿê öå çðîáèòè».

Âëàñíèì äîñâ³äîì, ÿê çä³éñíè-
òè ìð³þ, ïîä³ëèâñÿ ç ï³äë³òêàìè
Â³òàë³é Êëè÷êî. Ó ñâîþ ÷åðãó, ìî-
ëîäü ñòàâèëà éîìó çàïèòàííÿ.

«Çàéìàòèñÿ ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ îçíà÷àº ïðèíîñèòè êîðèñòü
ñóñï³ëüñòâó. ² íåâàæëèâî, ÷è òè çàé-
ìàºøñÿ áëàãîä³éí³ñòþ, ïðàöþþ÷è
âîëîíòåðîì ó â³ëüíèé ÷àñ, ÷è äî-
ïîìàãàºø ï³äòðèìóâàòè ÷èñòîòó
íà ïîäâ³ð’¿ âëàñíîãî áóäèíêó. Ãî-
ëîâíå — áóòè àêòèâíèì ó÷àñíèêîì
ñîö³àëüíîãî æèòòÿ. Öå âèõîâóº ëþ-
áîâ äî ñâîº¿ êðà¿íè, ïàòð³îòèçì. ß
íå ïðîñòî êàæó öå — ÿ ó öå â³ðþ ³

ñâî¿õ ä³òåé öüîãî íàâ÷àþ»,— çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî, âèñòóïàþ÷è
ïåðåä ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó.

Çà ñëîâàìè âèêîíàâ÷îãî äèðåê-
òîðà «Ôîíäó Êëè÷êà» Àë³íè Íîñåí-
êî, ìàéæå âñ³ ó÷àñíèêè ïðîåêòó
ñòàþòü ñîö³àëüíî àêòèâíèìè.«Øêî-
ëà ³ñíóº ÷îòèðè ðîêè, ³ ìè êîæíî-
ãî ðàçó äèâóºìîñÿ ðåçóëüòàòàì âè-
õîâàííÿ ä³òåé. Á³ëüø³ñòü ó÷àñíè-
ê³â ïðîåêòó âæå ï³ñëÿ âèïóñêó àê-
òèâíî ï³äòðèìóº çâ’ÿçêè ó ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæàõ òà îá’ºäíóºòüñÿ íàâ-
êîëî ð³çíèõ ïðîáëåì, ïðîåêò³â. Íà-
ïðèêëàä, õëîïö³ òà ä³â÷àòà äðóãî-
ãî ñåçîíó «Øêîëè Óñï³õó» ïðàöþ-
þòü âîëîíòåðàìè ó ïðèòóëêó äëÿ

òâàðèí ó Õàðêîâ³, çáèðàþòü êîø-
òè íà ¿æó òà íîâ³ âîëüºðè, çàõèùà-
þòü òâàðèí â³ä â³äñòð³ëþâàííÿ. ª
ä³òè, ÿê³ âèãðàëè ãðàíòè íà ñòè-
ïåíä³¿ íà íàâ÷àííÿ ó Ïîëüù³ òà
ÑØÀ»,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Íîñåíêî.
Âîíà òàêîæ çàçíà÷èëà: àáè ïîòðà-
ïèòè äî «Øêîëè Óñï³õó»,òðåáà ïðî-
éòè ê³ëüêà åòàï³â â³äáîðó. «Öüîãî
ðîêó íà îäíå ì³ñöå áóëî òðè êàíäè-
äàòè. Ê³ëüêà ñï³âáåñ³ä ïðîâ³â Âî-
ëîäèìèð Êëè÷êî.Ó íàñ íåìàº æîä-
íèõ ïðåôåðåíö³é: àí³ ñîö³àëüíèõ,
àí³ ìàòåð³àëüíèõ, àí³ ãåîãðàô³÷-
íèõ. Øàíñ ïîòðàïèòè äî òàáîðó
ìàº êîæíà äèòèíà»,— íàãîëîñèëà
ïàí³ Àë³íà �

Â³ä óñï³õó ëþäèíè — äî óñï³õó â êðà¿í³
� Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â³äâ³äàâ ä³òëàõ³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó «Øêîë³ Óñï³õó»
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Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ³ç ðîäèíîþ â³äâ³äàâ ä³òëàõ³â,ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó áåçêîøòîâíîìó îñâ³òíüîìó òàáîð³ «Øêîëà Óñï³õó»

Â÷îðà î 9-é ðàíêó á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ ÊÌÄÀ ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³,
äåïóòàòè Êè¿âðàäè ð³çíèõ ñêëèêàíü, ïåðåñ³÷í³ êèÿíè, ÿê³ ïðèéøëè â³äçíà÷èòè 
24-òó ð³÷íèöþ ï³äíÿòòÿ íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ

íàâ³äàâñÿ äî äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Äæåðåëî» ó ñå-

ëèù³ Áó÷à ïîáëèçó Êèºâà. Óæå ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ï³ä

ïàòðîíàòîì Ôîíäó áðàò³â Êëè÷ê³â òóò ïðàöþº áåçêîøòîâíèé

îñâ³òí³é òàá³ð «Øêîëà Óñï³õó». Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â ä³-

òÿì, ÿê òðåáà ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ìð³¿ ³ ÷îìó ñë³ä çàéìàòè-

ñÿ ñóñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà âîëîíòåðñòâîì. Ó òàáîð³ òàëà-

íîâèò³ ä³òè ìîæóòü ðîçêðèòè ñâî¿ çä³áíîñò³, íàáóòè íåîáõ³äíèõ

íàâè÷îê, àáè äîñÿãíóòè óñï³õó â æèòò³. Òóò ä³þòü ñòóä³¿-ôà-

êóëüòåòè ð³çíèõ ïðîô³ë³â: ÿê-îò ôîòîãðàô³ÿ, àðò, àñòðîíî-

ì³ÿ, ³âåíò-ìåíåäæìåíò, æóðíàë³ñòèêà, àêòîðñòâî, òóðèçì òà ³í-

ø³. Öüîãî ðîêó ó ïðîåêò³ â³çüìóòü ó÷àñòü òðèñòà ä³òåé ç óñ³º¿

Óêðà¿íè.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про підготовку міського господарства 

до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років
Розпорядження № 822 від 8 липня 2014 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил підготовки теп�
лових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, з метою належної під�
готовки міського господарства до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років, забезпечення об’єктів промис�
ловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва
електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення, в ме�
жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�облад-

нання�теплоеле�троцентралей,��отелень,�теп-

лових�та�еле�тричних�мереж�до�осінньо-зимо-

во�о�період��2014/2015�ро�ів,�що�додаються.

2.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и��стат��-

вання�теплоеле�троцентралей�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2014/2015�ро�ів,�що�додають-

ся.

3.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�водопро-

відно-�аналізаційно�о��осподарства�до�осін-

ньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів,�що�до-

даються.

4.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�лі��валь-

но-профіла�тичних�за�ладів��ом�нальної�фор-

ми�власності�до�осінньо-зимово�о�період�

2014/2015�ро�ів,�що�додаються.

5.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�за�ладів

освіти,�фізичної���льт�ри�та�спорт���ом�наль-

ної�форми�власності�до�осінньо-зимово�о�пе-

ріод��2014/2015�ро�ів,�що�додаються.

6.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�за�ладів

��льт�ри,�мистець�их�та�навчальних�за�ладів

�ом�нальної�форми�власності�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2014/2015�ро�ів,�що�додають-

ся.

7.�Затвердити�заходи�з�під�отов�и�за�ладів

соціально�о�захист��населення��ом�нальної

форми�власності�до�осінньо-зимово�о�період�

2014/2015�ро�ів,�що�додаються.

8.�Створити�оперативний�місь�ий�штаб�з�під-

�отов�и�місь�о�о��осподарства�до�осінньо-зи-

мово�о�період��2014/2015�ро�ів�та�затверди-

ти�йо�о�посадовий�с�лад,�що�додається.

9.�Оперативном��місь�ом��штаб��з�під�отов-

�и�місь�о�о��осподарства�до�осінньо-зимово-

�о�період��2014/2015�ро�ів�забезпечити�по-

стійний��онтроль�за�під�отов�ою�підприємств,

�станов�і�ор�анізацій�місь�о�о��осподарства�до

осінньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів.

10.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,�ПАТ�«КИЇВ-

ЕНЕРГО»,�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,�ПАТ

«АК�«Київводо�анал»,�ПАТ�«Київ�аз»,��ом�наль-

ним�підприємствам,��становам�та�ор�анізаці-

ям�міста�Києва�забезпечити�в�термін�до�01

жовтня�2014�ро���під�отов���об’є�тів�житло-

во-�ом�нально�о,�соціально-��льт�рно�о�та�по-

б�тово�о�призначення,�теплових��осподарств,

систем�теплоспоживання�споживачів�та�еле�-

тро-,�водо-,��азопостачання,�водовідведення

для�безперебійної�роботи�в�осінньо-зимовий�пе-

ріод�2014/2015�ро�ів�відповідно�до�Правил�під-

�отов�и�теплових��осподарств�до�опалюваль-

но�о�період�,�затверджених�на�азом�Міністер-

ства�палива�та�енер�ети�и�У�раїни,�Міністер-

ства�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�У�раїни�від�10��р�дня�2008�ро��

№ 620/378,�зареєстрованим���Міністерстві�юс-

тиції� У�раїни� 31� �р�дня� 2008� ро��� за

№ 1310/16001,�та�норм�за�онодавства�У�раїни

(далі —�Правила�під�отов�и�теплових��оспо-

дарств�до�опалювально�о�період�).

11.�Встановити,�що�джерелами�фінанс�ван-

ня�заходів�з�під�отов�и�місь�о�о��осподарства

до�осінньо-зимово�о�період��2014/2015�ро��,

затверджених�п�н�тами�1-3�цьо�о�розпоря-

дження,�є�власні��ошти�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»,

ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,�ПАТ�«АК�«Київ-

водо�анал».

Встановити,�що�джерелами�фінанс�вання

заходів�з�під�отов�и�місь�о�о��осподарства�до

осінньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів,�за-

тверджених�п�н�тами�4-7�цьо�о�розпорядження,

є��ошти�бюджет��міста�Києва�в�межах�бюджет-

них�аси�н�вань,�передбачених���бюджеті�міс-

та�Києва�на�відповідн��мет�.

12.�Керівни�ам�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�забезпечити�спрям�-

вання��оштів�підприємств,��станов�та�ор�ані-

зацій�для�фінанс�вання�під�отов�и�за�ріпле-

них�за�ними�об’є�тів��ом�нальної�власності�до

осінньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів.

13.�Підприємствам,��становам�та�ор�аніза-

ціям�під�час�ви�онання�робіт�із�про�ладання,

ремонт�,�ре�онстр��ції�теплових,�еле�тричних,

водопровідних,��аналізаційних,��азових�та�ін-

ших�мереж�дотрим�ватись�вимо��Правил�бла-

�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051.

14.�Взяти�до�відома,�що�з�ідно�з�Правила-

ми�під�отов�и�та�проведення�опалювально�о

сезон��в�місті�Києві,�затвердженими�розпоря-

дженням�Представни�а�Президента�У�раїни��

місті�Києві�від�07�жовтня�1992�ро���№ 1187

(далі�— Правила�під�отов�и�та�проведення�опа-

лювально�о�сезон��в�місті�Києві),�в�міжопалю-

вальний�період�перерви���постачанні��арячої

води�в�житлові�б�дин�и�всіх�форм�власності,

на�об’є�ти�соціально-��льт�рно�о�та�поб�то-

во�о�призначення���зв’яз���з�ремонтом�та�ре-

�онстр��цією�теплових�мереж�не�повинні�пере-

вищ�вати�15�діб,�для�особливо�с�ладних�ро-

біт— 30�діб.

15.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»�за

замовленням�відповідних�ор�анізацій�забез-

печити�відновлення�шляхово�о�по�риття�після

лі�відації�аварійних�пош�оджень�та�ви�онання

планових�ремонтних�робіт�на�інженерних�ме-

режах�в��становлені�дозвільними�до��мента-

ми�терміни.

16.�Ком�нальном��підприємств��еле�троме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь�світло»�на�замовлення�відповідних�ор�а-

нізацій�забезпечити�під�лючення�си�нально�о

освітлення�в�місцях�ви�онання�ремонтних�ро-

біт�на�аварійних�інженерних�мережах.

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

ністраціям:

17.1.�Створити�районні�оперативні�штаби

для�здійснення�постійно�о��онтролю�за�під�о-

тов�ою�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�до

осінньо-�зимово�о�період��2014/2015�ро�ів�та

�оординації�робіт�з�еле�тро-,�тепло-,�водо-,

�азопостачальними�ор�анізаціями�під�час�про-

ходження�опалювально�о�сезон�.

17.2.�Затвердити�до�30�липня�2014�ро���за-

ходи�щодо�під�отов�и�житлових�б�дин�ів�всіх

форм�власності,�об’є�тів�соціально-��льт�рно-

�о,�поб�тово�о�призначення�та�теплово�о��ос-

подарства�до�осінньо-зимово�о�період��2014/2015

ро�ів�та�забезпечити�їх�ви�онання�в�термін�до

01�жовтня�2014�ро��.

17.3.�У�липні-�вересні�2014�ро���засл�хати

на�засіданнях�районних�оперативних�штабів

звіти��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій�про�ви�онання�заходів,�затверджених

п�н�тами�1-7�цьо�о�розпорядження.

17.4.�Забезпечити�оплат��за�спожиті�енер-

�оносії�та�житлово-�ом�нальні�посл��и,�я�і�спо-

живаються�бюджетними��становами�міста,�не

доп�с�аючи�вини�нення�простроченої��редитор-

сь�ої�забор�ованості.

17.5.�Взяти�на�особливий��онтроль�прове-

дення�до�15�вересня�2014�ро���промив�и�сис-

тем�опалення�хімічним�розчином.

Забезпечити�заповнення�вн�трішньоб�дин-

�ових�систем�опалення�житлових�б�дин�ів�під-

�отовленою�водою�для�сталої�роботи�в�опалю-

вальний�період�2014/2015�ро�ів�за��рафі�ом

з�ідно�з�додат�ом�1�та�про�ви�онання�поінфор-

м�вати�Департамент�житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації)�до�25�вересня�2014�ро��.

17.6.�Забезпечити�ремонт�по�рівель�та�фа-

садів,�інженерних�мереж,�еле�трощитових�б�-

дин�ів,�теплових�п�н�тів,��ерметизацію�інже-

нерних�вводів���б�дин�ах�та�сти�ів�панелей,

відповідність�схем�еле�троосвітлення�прое�т-

ним�рішенням,�с�ління�ві�он�та��теплення�під’їз-

дів.

17.7.�Забезпечити�дотримання�Правил�без-

пе�и�систем��азопостачання�У�раїни,�затвер-

джених�на�азом�Державно�о��омітет��У�раїни

по�на�ляд��за�охороною�праці�від�01�жовтня

1997�ро���№ 254,�зареєстрованих���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�15�травня�1998�ро���за

№ 318/2758.

17.8.�Забезпечити�оформлення�в��станов-

леном��поряд���паспортів��отовності�до�робо-

ти�в�опалювальний�період�житлових�б�дин�ів

та�а�тів��отовності�відповідно�до�Правил�під-

�отов�и�та�проведення�опалювально�о�сезон�

в�місті�Києві,�а�тів�стан���отовності�теплово�о

�осподарства�до�роботи�в�опалювальний�пе-

ріод�2014/2015�ро�ів�та�Правил�під�отов�и�теп-

лових��осподарств�до�опалювально�о�період�

��термін�до�25�вересня�2014�ро��.

17.9.�Спільно�з�районними��правліннями�Го-

ловно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�м.�Києві�та��ерівни�ами�під-

приємств�і�ор�анізацій,�я�і�є�власни�ами�інже-

нерних�спор�д�і�мереж,�вжити�заходів�щодо

посилення�охорони�обладнання�насосних�стан-

цій,�павільйонів,�теплових��амер,�лю�ів�і��орло-

вин�теплових�та�водопровідно-�аналізаційних

мереж,�трансформаторних�підстанцій�та��а-

бельних�мереж.

17.10.�Не�доп�с�ати�в�охоронних�зонах�теп-

лових,�водопровідних,��аналізаційних,��абель-

них,��азових�та�інших�інженерних�мереж�роз-

таш�вання��аражів,�тимчасових�спор�д,�зеле-

них�насаджень,�стояно��автотранспорт��тощо.

Вжити�заходів�щодо�винос��(знос�)�та�их

об’є�тів�з�охоронних�зон�інженерних�мереж

з�ідно�із�за�онодавством.

17.11.�Спільно�з��ом�нальним�підприємством

еле�тромереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Ки-

єва�«Київмісь�світло»�забезпечити��тримання

зовнішньо�о�освітлення�в�лиць,�дворових�тери-

торій�районів�міста�в�належном��стані.

17.12.�Спільно�з�Київсь�им��ом�нальним

об’єднанням�зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�-

атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»

��встановленом��поряд���надавати�ПАТ�«АК

«Київводо�анал»�та�енер�опостачальним�ор�а-

нізаціям�передбачені�за�онодавством�У�раїни

до��менти�на�знесення�зелених�насаджень��

разі�ви�онання�робіт�з�пере�ладання�мереж.

Зелені�насадження�в�охоронних�зонах�мереж

зносяться�без�відш�од�вання�їх�відновлюваль-

ної�вартості.

Просити�Державне��правління�охорони�нав-

�олишньо�о�природно�о�середовища�в�м.�Ки-

єві���встановленом��поряд���надавати�ПАТ�«АК

«Київводо�анал»�та�енер�опостачальним�ор�а-

нізаціям�передбачені�за�онодавством�У�раїни

до��менти�на�знесення�зелених�насаджень��

разі�ви�онання�робіт�з�пере�ладання�мереж.

17.13.�Забезпечити�за�даними�енер�опос-

тачальної�ор�анізації�своєчасне�інформ�вання

меш�анців�житлових�б�дин�ів�та�власни�ів�не-

житлових�б�дівель�про�припинення�теплопос-

тачання���разі�ви�онання��ідравлічних�випроб�-

вань,�планових�та�аварійних�робіт.

17.14.�Зобов’язати�балансо�трим�вачів�жит-

лових�та�нежитлових�б�дівель��ом�нальної�фор-

ми�власності���підвальних�та�інших�приміщен-

нях,�в�я�их�проходять�тр�бопроводи�теплових

мереж:

не�доп�с�ати�розміщення�матеріальних�цін-

ностей;

ви�онати�обов’яз�ові�заходи�щодо��щільнен-

ня�інженерних�вводів�та�ор�анізації�дренажних

систем.

17.15.�Забезпечити�своєчасн��перевір���та

прочист���димових�та�вентиляційних��аналів

житлових�б�дин�ів.�У�разі�виявлення�несправ-

ностей�терміново�інформ�вати�е�спл�атаційні

філії�ПАТ�«Київ�аз».

17.16.�Забезпечити�під�отов���та�ремонт

спеціалізованої�сні�оприбиральної�техні�и�під-

приємств��ом�нальної�форми�власності�до�01

жовтня�2014�ро��.

17.17.�Забезпечити�під�отов���необхідно�о

інвентарю�та�посил�ово�о�матеріал��для�ро-

боти�в�осінньо-зимових��мовах.

18.�Взяти�до�відома,�що��ерівни�и�житлово-

е�спл�атаційних�підприємств�і�ор�анізацій,�я�і

здійснюють�обсл��ов�вання�житлових�б�дин-

�ів�всіх�форм�власності,�нежитлових�б�дівель

та�спор�д,�нес�ть�персональн��відповідаль-

ність�за�ви�онання�необхідних�заходів�з�під�о-

тов�и�теплових��осподарств�та�систем�тепло-

споживання�до�осінньо-зимово�о�період�

2014/2015�ро�ів.

19.�Керівни�ам��ом�нальних�підприємств,

�станов,�ор�анізацій,�я�і�мають�на�своєм��ба-

лансі�пош�оджені��абельні�лінії�0,4 —�10��В,

забезпечити�ви�онання�ремонтних�робіт�та�вве-

дення�зазначених�мереж�в�е�спл�атацію�до�15

вересня�2014�ро��.

20.�Просити��правління�Державної�автомо-

більної�інспе�ції�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�спри-

яти�оперативном��забезпеченню�та�по�оджен-

ню�схем�р�х��дорожньо�о�транспорт��в�місцях

пош�оджень�теплових,��абельних,�водопровід-

них�та��аналізаційних�мереж�за�зверненням

підрозділів�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�та�ПАТ�«АК�«Ки-

ївводо�анал».

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

ністраціям�та�стр��т�рним�підрозділам�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�в�підпо-

ряд��ванні�я�их�є�медичні��станови�та�за�ла-

ди�освіти:

21.1.�Забезпечити�я�існе�обсл��ов�вання�та

під�отов���до�е�спл�атації�в�осінньо-зимовий

період�2014/2015�ро�ів�мод�льних�індивід�аль-

них�теплових�п�н�тів�та�приладів�облі���тепло-

вої�енер�ії�спеціалізованими�обсл��ов�ючими

ор�анізаціями.

21.2.�Ви�онати�метроло�ічн��повір���прила-

дів�облі���теплової�енер�ії���разі�необхідності

здійснити�їх�ремонт�або�замін�.

21.3.�Вжити�заходів�із�встановлення�прила-

дів�облі���в�за�ладах�бюджетної�сфери.

22.�Дире�торам�Департаментів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),��ерівни�ам�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�я�і�мають

резервні�джерела�живлення,�забезпечити�їх

робочий�стан�до�почат���осінньо-зимово�о�пе-

ріод��2014/2015�ро�ів.

23.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

23.1.�Надати�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям�перелі��власни�ів�пош�о-

джених�абонентсь�их��абельних�ліній.

23.2.�Оперативно�інформ�вати�Центральн�

диспетчерсь���сл�жб���ом�нально�о�підпри-

ємства�«Київжитлоспеце�спл�атація»,�Департа-

мент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви-

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

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

ні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�про�по-

ш�одження��абельних�ліній�та�ви�онання�ро-

біт�з�їх�відновлення.

24.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»,�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОН-

СТРУКЦІЯ»:

24.1.�Забезпечити�ви�онання�заходів�з�під-
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�отов�и��стат��вання�теплоеле�троцентралей,

�отелень,�теплових�та�еле�тричних�мереж�до

осінньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів,�за-

тверджених�п�н�тами�1,2�цьо�о�розпоряджен-

ня.

24.2.�Забезпечити�оформлення�а�та�стан�

�отовності�теплових��осподарств�до�роботи�в

опалювальний�період�2014/2015�ро�ів�відпо-

відно�до�Правил�під�отов�и�теплових��оспо-

дарств�до�опалювально�о�період��за��частю

�ерівни�ів�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій.

24.3.�Створити�необхідні�запаси�резервних

видів�палива�(маз�т�,�в��ілля)�для�стало�о�про-

ходження�опалювально�о�період��2014/2015

ро�ів.

24.4.�Забезпечити�надання�Департамент�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інформації�про

ви�онання�п�н�т��24�цьо�о�розпорядження�ста-

ном�на�13�та�28�число�щомісячно.

25.�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�забезпечити

ви�онання�заходів�з�під�отов�и�водопровідно-

�аналізаційно�о��осподарства�міста�до�осін-

ньо-зимово�о�період��2014/2015�ро�ів,�затвер-

джених�п�н�том�3�цьо�о�розпорядження.

26.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Депар-

тамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�Департамент��соціальної�політи-

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

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

ним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям:

26.1.�Забезпечити�ви�онання�заходів,�за-

тверджених�п�н�тами�4-7�цьо�о�розпоряджен-

ня.

26.2.�Вжити�необхідних�заходів�для�забез-

печення�належно�о�фінанс�вання�під�отов�и

лі��вально-профіла�тичних�за�ладів,�за�ладів

освіти,�фізичної���льт�ри�та�спорт�,���льт�ри,

мистець�их�та�навчальних�за�ладів,�соціаль-

но�о�захист��населення�до�осінньо-зимово�о�пе-

ріод��2014/2015�ро�ів,�затверджених�п�н�тами

4-7�цьо�о�розпорядження.

27.�Київсь�ом���ом�нальном��виробничом�

підприємств��«Місь�паливо»�забезпечити�не-

обхідний�об’єм�запасів�твердих�видів�палива�(в�-

�ілля,�дрова,�бри�ети�тощо)�з�метою�задово-

лення�потреб�меш�анців�міста,�підприємств,

ор�анізацій��станов-споживачів�відповідних�ви-

дів�палива.

28.�Взяти�до�відома,�що�під�лючення�сис-

тем�теплопостачання�поло�ових�б�дин�ів,�ди-

тячих�лі��вальних�за�ладів�та�стаціонарних�від-

ділень�лі�арень�здійснюється�з�15�вересня�2014

ро���на�підставі�відповідних�заяво���ерівни�ів

зазначених�за�ладів.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�вжити�необхідних

заходів�щодо�під�отов�и�систем�теплоспожи-

вання�поло�ових�б�дин�ів,�дитячих�лі��валь-

них�за�ладів�та�стаціонарних�відділень�лі�а-

рень�до�осінньо-зимово�о�період��2014/2015

ро�ів�до�цьо�о�термін�.

29.�Керівни�ам��станов�— розпорядни�ам

бюджетних��оштів:

29.1�Забезпечити�споживання�енер�орес�р-

сів�в�обся�ах,�що�не�перевищ�ють�призначених

бюджетних�аси�н�вань.

29.2.�У�разі�збільшення�цін�на�енер�оносії,

своєчасно�виріш�вати�питання�додат�ово�о�фі-

нанс�вання.

30.�Підприємствам,��становам�та�ор�аніза-

ціям�забезпечити�під�отов���об’є�тів�енер�ети-

�и,�інженерних�мереж,�систем�теплоспоживан-

ня�споживачів�та�до�25�вересня�2014�ро���от-

римати�від�теплопостачальних�ор�анізацій�а�-

ти�стан���отовності�теплово�о��осподарства

до�роботи�в�опалювальний�період�відповідно�до

Правил�під�отов�и�теплових��осподарств�до

опалювально�о�період�.

31.�П�блічном��а�ціонерном��товариств�

«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»,�іншим

б�дівельним�та�ремонтним�ор�анізаціям�в�тер-

міни,�по�оджені�з�підприємствами�теплових

мереж�та�районними�в�місті�Києві�державни-

ми�адміністраціями,�до�почат���опалювально-

�о�сезон��2014/2015�ро�ів�ви�онати�роботи�з

під�лючення�об’є�тів,�я�і�вводяться�в�е�спл�-

атацію���IV��варталі�2014�ро���— І��варталі�2015

ро��,�до�діючих�теплових�мереж.�Взяти�до�ві-

дома,�що�з�почат�ом�опалювально�о�період�

припинення�теплопостачання�житлових�б�дин-

�ів�для�ви�онання�зазначених�робіт�на�зовніш-

ніх�теплових�мережах�не�здійснюватиметься.

32.�Взяти�до�відома�необхідність�забезпе-

чення�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»,�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОН-

СТРУКЦІЯ»�під�лючення�житлових�б�дин�ів�Ки-

єва�до�мереж�теплопостачання�в�опалюваль-

ний�період�2014/2015�ро�ів�в�термін�до�7�діб

за��рафі�ом�з�ідно�з�додат�ом�2.

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

ністраціям,�Департамент��охорони�здоров’я

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

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

тамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�Департамент��соціальної�політи-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�ПАТ

«АК�«Київводо�анал»,�ПАТ�«Київ�аз»�інформ�-

вати�щомісячно�до�5�числа�Департамент�жит-

лово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�про�ви�онання�п�н�-

тів�17,�21,�25,�26�цьо�о�розпорядження.

34.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації)�інформ�вати�ви�онавчий�ор�ан�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь���місь���державн�

адміністрацію)�про�ви�онання�цьо�о�розпоря-

дження�до�10�жовтня�2014�ро��.

35.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�проведення�через�засоби�масової�ін-

формації�роз’яснювальної�роботи�про�наяв-

ність�паливно-енер�етичних�рес�рсів,�стан�роз-

рах�н�ів�за�спожиті�енер�оносії�та�під�отов��

місь�о�о��осподарства�до�осінньо-зимово�о

період��2014/2015�ро�ів,�про�необхідність�е�о-

номно�о�споживання�енер�орес�рсів�та�води

(особливо�в��одини�ма�симально�о�наванта-

ження�енер�осистеми�та�системи�водозабез-

печення),�а�та�ож��теплення��вартир,�ві�он�схо-

дових��літин,�вхідних�дверей�та�виходів�на��о-

рища.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
08.07.2014�р.�№�822

Заходи
з підготовки обладнання теплоелектроцентралей, котелень, теплових та

електричних мереж до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років

2 Підготовка обладнання котелень СВП
"Київські теплові мережі"

183 од. 183 од. �

3 Ремонт сміттєспалювальних котлів типу
ЧКД "Дукла" філіалу "Завод "Енергія"

4 од. 3 од. 1 од.

4 Ремонт вимикачів: ТЕЦ�5 СВП "Київські
ТЕЦ": 
ТЕЦ�6 СВП "Київські ТЕЦ": 
СВП "Київські теплові мережі" 3�10 кВ

3 од. 
27 од. 
77 од.

3 од. 
23 од. 
77 од.

4 од.

5 Капітальний ремонт та реконструкція енер�
гоблоку №1 ТЕЦ�5 СВП "Київські ТЕЦ"

1 комплект 1 комплект

6 Капітальний ремонт та реконструкція енер�
гоблоку №4 ТЕЦ�5 СВП "Київські ТЕЦ"

1 комплект 1 комплект

7 Ремонт обладнання ХВО та бакового гос�
подарства СВП "Київські ТЕЦ" та СВП
"Київські теплові мережі"

по 1 комплекту по 1 комплекту

8 Ремонт обладнання газового та мазутного
господарств СВП "Київські ТЕЦ" та СВП
"Київські теплові мережі"

по 1 комплекту по 1 комплекту

9 Технічна діагностика 135 котлів СВП
"Київські теплові мережі"

135 котлів 127 котлів 8 котлів

10 Поточний ремонт опалювальних котлів
станцій теплопостачання, районних, квар�
тальних, дахових та вбудованих котелень

622 котли 604 котли 18 котлів

11 Капітальний ремонт 21 опалювального кот�
лоагрегату

21 котел 18 котлів 3 котли

12 Середній ремонт 2 опалювальних котлоаг�
регатів

2 котли 2 котли �

13 Поточні ремонти 48 водогрійних котлів СТ
та РК

48 котлів 46 котлів 2 котли

14 Капітальний ремонт 93 ділянок тепломе�
реж СВП "Київські теплові мережі" за тех�
нологією ПІТ

19 713 п.м 19 713 п. м �

15 Підготовка обладнання 2355 теплових
пунктів (бойлерних)

2355 од. 2355 од. �

Електричні мережі

16 Ремонт підстанцій 35�110 кВ 6 од. 5 од. 1 од.

17 Ремонт ПЛ 0,4�110 кВ 98,16 км 61,4 км 36,76 км

18 Відновлення пошкоджених кабельних ліній
0,4�35 кВ

1670 од. 1240 од. 430 од.

19 Ремонт ТП, РП�10 кВ 599 од. 480 од. 119 од.

20 Ремонт вимикачів 6�110 кВ 209 од. 180 од. 29 од.

21 Ремонт силових трансформаторів 6�10 кВ 73 од. 60 од. 13 од.

22 Впровадження полімерних ізоляторів на
ПЛ 35�110кВ

33 од. 33 од. �

№ Назва заходу Усього ІІ�ІІІ квартал IV квартал

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Теплоелектроцентралі, котельні

1 Ремонт та реконструкція основного устат�
кування СВП "Київські ТЕЦ"

6 блоків 11 котлів 4 блоки 
10 котлів

2 блоки 
1 котел

Перший заступник голови 
Б. Дубас

Перший заступник голови 
Б. Дубас

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
08.07.2014�р.�№�822

Заходи 
з підготовки устаткування теплоелектроцентралей 

до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років

№ Назва заходу Термін виконання Відповідальний за
виконання

Стан виконання

ТОВ "ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ"

1 Виконати поточний ремонт:
енергетичних котлів №№ 5, 6, 7 
водогрійних котлів ПТВМ�100 №№
2, 3, ВК�2 парового котла ПК�4
турбоагрегатів №№ 5, 7

Згідно з графіком КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, РБЦ, ЛМ Виконано:
ВК�2
ПК�4

2 Виконати капітальний ремонт
енергетичних котлів №№ 8, 10
водогрійного котла ПТВМ�100 №4

Згідно з графіком КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, РБЦ, ЛМ,
ВМТП

3 Виконати середній ремонт
енергетичного котла № 9
водогрійного котла ПТВМ�100 №
1,ВК�1 турбоагрегату № 6

Згідно з графіком КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, РБЦ, ЛМ,
ВМТП

4 Виконати ремонт пилосистем 6А, Б,
7А, Б, 8А, Б, 9А, Б

Згідно з графіком КТЦ, ЕЦ, ЦТАВ, РБЦ, ЛМ,
ВМТП

5 Виконати гідравлічні випробування
тепломереж з подальшим
усуненням виявлених зауважень

Згідно з графіком КТЦ, РБЦ, ВМТП

6 Виконати капітальний ремонт із
технічним діагностуванням та
оглядом для подовження терміну
експлуатації Д6 ата №№5,7,9,
Д1,2ата№ 1, ПВД ТГ�7, ПНД ТГ�5,
ПНД ТГ�7 ДПТС№ 1,2

Згідно з графіком КТЦ, ВМТП, ЛМ

7 Виконати поточний ремонт Д6 ата
№№2, 3,4, 6, 8, ДПТС№3, ПВД ТГ�
5, ПВД ТГ�6, ПНД ТГ�6

Згідно з графіком КТЦ, ВМТП, ЛМ

8 Виконати капітальний ремонт
масляних вимикачів: МГ�10� Зшт,
ВМГ�133�37шт, МГГ�10� 9 шт. МКП�
35�2шт. У�110� Зшт.

Згідно з графіком ЕЦ, ВМТП

9 Виконати ремонт і держповірку
приладів обліку, автоматики та
вимірювань

Згідно з графіком ЦТАВ

10 Виконати ремонт обладнання
паливоподачі

Згідно з графіком ПТЦ, ВМТП
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Перший заступник голови 
Б. Дубас

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
08.07.2014�р.�№�822

Заходи з підготовки водопровідно�каналізаційного господарства 
до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років

№ Зміст заходу Кількість Термін виконання

ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"

1 Профілактичний ремонт і випробування систем
опалення виробничих та побутових приміщень

58 од. 01.10.2014

2 Профілактичний огляд, ремонт і перекладка
внутрішніх та зовнішніх тепломереж

7,6 км 01.10.2014

3 Утеплення виробничих та побутових приміщень:
ремонт і заміна вікон, дверей і воріт

1748,7 м2 01.10.2014

4 Ремонт та утеплення фасадів будівель і споруд 1075 м2 01.10.2014

5 Ремонт покрівель виробничих та побутових
будівель

9074 м2 01.10.2014

6 Перевірка і герметизація інженерних вводів
будівель та споруд

476 од. 01.10.2014

7 Перевірка технічного стану і ремонт
електрообладнання

265 од. 01.10.2014

8 Перевірка пожежних гідрантів з представниками
УПО МНС України в м. Києві у разі необхідності
виконання ремонтних робіт

12253 од. 01.10.2014

9 Підготовка резервних джерел електроживлення 15 од. 01.10.2014

10 Підготовка відкачувальних засобів 16 од. 01.10.2014

11 Обстеження стану водопровідних дюкерних
переходів

16 од. згідно з графіком

12 Обстеження стану каналізаційних дюкерних
переходів

7 од. згідно з графіком

13 Ремонт і заміна аварійних мереж: 
водопровідних; 
каналізаційних

7,5 км 
0,8 км

01.10.2014

14 Ремонт: 
артезіанських свердловин; 
водопровідних колонок; 
водопровідних колодязів

65 од. 
37 од. 

150 од.

01.10.2014

15 Утеплення вантузів і випусків на водопровідних
мережах

124 од. 01.10.2014

16 Обстеження і ремонт каналізаційних оглядових
колодязів

620 од. 01.10.2014

17 Підготовка транспортних засобів та механізмів до
роботи в зимових умовах

467 од. 01.10.2014

18 Створення необхідного запасу для забезпечення
роботи котелень: 
кухонної солі; 
вугілля

100 т 
70 т

01.10.2014

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
08.07.2014�р.�№�822

Заходи з підготовки лікувально�профілактичних закладів комунальної
форми власності до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років

№ Назва закладу Найменування робіт Всього
тис. грн

Лікувально�профілактичні заклади,підпорядковані Департаменту охорони здоров'я

1 Київська міська клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги

Промивка та гідравлічні випробування систем
опалення. Герметизація інженерних вводів. Ремонт,
утеплення вікон та дверей. Ремонт зовнішніх та
внутрішніх інженерних мереж. Ремонт
електрообладнання та електроапаратури. Ремонт
обладнання теплопунктів

206,0

2 Київський міський клінічний
ендокринологічний центр

Ремонт покрівлі. Ремонт інженерних мереж 70,0

3 ТМО "ПСИХІАТРІЯ" у місті Києві (колишня
Київська міська клінічна
психоневрологічна лікарня № 1)

Ремонт внутрішньої та дворової каналізації. Ремонт
теплових пунктів, встановлення та заміна
вимірювальних приладів. Заміна засувок на
трубопроводі постачання теплоносія. Заміна ділянки
трубопроводу гарячого водопостачання. Ремонт
системи опалення. Ремонт покрівлі. Заміна
трубопроводів гарячого та холодного водопостачання

150,0

4 Київська міська психоневрологічна
лікарня № 2

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт обладнання теплопунктів. Повірка та ремонт
лічильників. Ремонт систем водопостачання,
водовідведення та очищення каналізаційних
колодязів

90,0

5 Київська міська психоневрологічна
лікарня № 3

Ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Заміна сантехнічного обладнання. Ремонт обладнання
котельні. Повірка приладів обліку енергоносіїв,
манометрів та термометрів

50,0

6 Київський міський центр судово�
психіатричної експертизи

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт фасадів, утеплення вікон та дверей.
Герметизація вводів

30,0

7 Київський міський центр радіаційного
захисту населення м. Києва від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Ремонт обладнання теплопунктів. Ремонт та повірка
вузлів обліку енергоносіїв. Промивка та
гідровипробування системи опалення. Ремонт та
випробування електрообладнання

100,0

8 Київський міський клінічний шпиталь
інвалідів Великої Вітчизняної війни

Ремонт інженерних мереж, систем опалення,
каналізації та автоматики стабілізації тиску в системі
холодного водопостачання. Ремонт фасаду вхідної
групи. Повірка вузла обліку енергоносіїв

124,0

9 Київський міський клінічний
онкологічний центр

Ремонт покрівлі та інженерних мереж 163,5

10 Київська міська клінічна наркологічна
лікарня "Соціотерапія"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівель і фасадів. Ремонт та утеплення
вікон, дверей, вхідних груп і герметизація вводів.
Перевірка технічного стану та ремонт
електрообладнання. Підготовка резервних джерел
електроживлення

100,0

С11 Київська міська клінічна шкірно�
венерологічна лікарня

Ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівлі. Ремонт рампи головного корпусу

175,9

12 Київська міська туберкульозна лікарня
№ 1

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівлі, фасадів. Утеплення вікон та дверей.
Герметизація інженерних вводів. Промивка
внутрішніх систем опалення

65,0

13 Київська міська туберкульозна лікарня
№ 2

Ремонт систем   опалення, тепло� та водопостачання.
Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівель. Заміна опалювального котла.
Заміна та ремонт вікон

150,0

14 Київська міська клінічна
офтальмологічна лікарня "Центр
мікрохірургії ока"

Гідродинамічне очищення зовнішніх і внутрішніх
каналізаційних мереж. Ремонт та заміна ділянки труб
каналізації. Заміна ділянки труб холодного та
гарячого водопостачання

80,0

15 Київський центр спортивної медицини Ремонт систем водопостачання, водовідведення та
сантехнічного обладнання. Ремонт покрівлі та фасаду
із заміною вікон

30,0

16 Київський міський центр
репродуктивної та перинатальної
медицини

Ремонт систем водопостачання та водовідведення.
Ремонт інженерних мереж. Повірка вузлів обліку
енергоносіїв

50,0

17 Київський міський консультативно�
діагностичний центр

Реконструкція системи електропостачання з
перерозподілом навантажень в лімітних межах

60,0

18 Київська міська дитяча клінічна
інфекційна лікарня

Ремонт обладнання теплопункту. Заміна та утеплення
вікон

50,0

19 Київська міська дитяча клінічна
туберкульозна лікарня

Ремонт покрівель та фасадів. Ремонт і утеплення вікон
та дверей. Герметизація вводів. Ремонт зовнішніх та
внутрішніх мереж, каналізації. Ремонт та повірка
лічильника

50,0

20 Київська міська студентська поліклініка Ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Ремонт і утеплення вікон та дверей. Герметизація
інженерних вводів. Ремонт сантехнічного обладнання

55,0

21 Фізіотерапевтична поліклініка
Шевченківського району міста Києва

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів та котелень, сантехнічного
обладнання. Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і
утеплення вікон та дверей, герметизація вводів

23,0

22 Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф міста Києва

Ремонт покрівель. Ремонт внутрішніх та зовнішніх
інженерних мереж. Ремонт мереж холодного
водопостачання. Ремонт фасадів, заміна вікон

1 200,0

23 Дитячий санаторій "Орлятко" Ремонт тепломережі. Заміна котла та налагодження
автоматики

80,0

24 Дитячий санаторій "Озерний" Ремонт внутрішніх інженерних мереж. Ремонт
покрівлі та фасаду

50,0

25 Дитячий санаторій "Ялинка" Ремонт зовнішніх інженерних мереж холодного
водопостачання. Ремонт фасаду

60,0

26 Дитячий санаторій "Піонер" Промивка внутрішніх систем опалення. Ремонт
покрівель та фасаду

40,0

27 Дитячий санаторій "Лісний" Ремонт обладнання котельні, бойлера. Промивка
внутрішніх систем опалення. Ремонт блоку
автоматики котельні. Повірка вузлів обліку
енергоносіїв

20,0

28 Дитячий санаторій "Лісова поляна" Ремонт покрівель та фасадів. Ремонт і утеплення вікон
та дверей. Герметизація інженерних вводів

50,0

29 Дитячий психоневрологічний санаторій
"Салют"

Ремонт мереж. Ремонт обладнання котельні,
сантехнічного обладнання. Ремонт покрівель і
фасадів. Ремонт і утеплення вікон та дверей. Повірка
вузлів обліку енергоносіїв

30,0

30 Дитячий санаторій "Ластівка" Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт обладнання котельні, сантехнічного
обладнання

25,0

31 Дитячий психоневрологічний санаторій
"Дружний"

Ремонт та заміна обладнання котельні, паропровідної
арматури

5,0

32 ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" у місті
Києві (колишній Київський міський
центральний шкірно�венерологічний
диспансер)

Ремонт системи опалення, інженерних мереж та
сантехнічного обладнання.

20,0

33 Шкірно�венерологічний диспансер № 1
Дніпровського району м.Києва

Ремонт та утеплення вікон і дверей. Повірка вузлів
обліку енергоносіїв

11,5

34 Шкірно�венерологічний диспансер № 2
Деснянського району м.Києва

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопункту. Ремонт покрівель та
фасадів. Ремонт та утеплення вікон і дверей,
герметизація вводів

18,0

35 Шкірно�венерологічний диспансер № 3
Святошинського району

Ремонт систем водопостачання, водовідведення та
сантехнічного обладнання. Ремонт покрівель та
фасадів, ремонт і утеплення вікон та дверей,
герметизація інженерних вводів

30,0

36 Шкірно�венерологічний диспансер
Солом'янського району міста Києва

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопункту. Ремонт покрівель та
фасадів. Ремонт та утеплення вікон і дверей,
герметизація вводів

23,0

37 Шкірно�венерологічний диспансер № 5
Подільського району міста Києва

Ремонт інженерних мереж, систем водопостачання та
водовідведення

20,0

38 Київський міський психоневрологічний
диспансер № 2

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт обладнання теплопункту

20,0

39 Київський міський психоневрологічний
диспансер № 3

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівель та фасадів, утеплення вікон, дверей
і герметизація вводів

20,0

40 Київський міський психоневрологічний
диспансер № 4

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Встановлення вузла обліку енергоносіїв

40,0

41 Київський міський психоневрологічний
диспансер № 5

Ремонт покрівель та фасадів. Утеплення вікон, дверей
і герметизація вводів. Ремонт водопровідної та
паропровідної арматури, промивка внутрішіх систем
опалення. Повірка, ремонт та встановлення вузлів
обліку енергоносіїв

60,0

42 ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві
(колишній Київський міський
центральний протитуберкульозний
диспансер)

Ремонтно�профілактичні роботи зовнішніх та
внутрішніх інженерних мереж, обладнання
теплопунктів та сантехнічного обладнання. Ремонт,
ревізія, повірка, встановлення, налагодження вузлів
обліку енергоносіїв

50,0

43 Київський міський протитуберкульозний
диспансер № 1

Ремонт покрівлі, фасаду та інженерних мереж. Ремонт
і утеплення вікон та дверей, герметизація вводів

50,0

44 Київський міський будинок дитини
"Берізка"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів та сантехнічного
обладнання. Ремонт покрівель і фасадів. Ремонт та
утеплення вікон і дверей, герметизація вводів

40,0

45 Київський міський будинок дитини ім.
М.М. Городецького

Ремонт покрівель та фасадів. Ремонт та утеплення
вікон та дверей, герметизація вводів

100,0

46 База спеціального медичного постачання Ремонт покрівель та інженерних мереж 20,0
47 Київський міський центр крові Заміна та утеплення вікон. Ремонт інженерних мереж 50,0
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48 Київське міське клінічне бюро судово�
медичної експертизи

Ремонт внутрішніх інженерних мереж та обладнання
теплопунктів

35,0

49 Міський науковий інформаційно�
аналітичний центр медичної статистики

Ремонт систем водопостачання, водовідведення та
сантехнічного обладнання

30,0

50 Київський міський інформаційно�
обчислювальний центр

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівлі

10,0

51 Комунальна організація
"Київмедспецтранс"

Ремонт покрівель, інженерних мереж 300,0

52 Центр медико�соціальної та трудової
реабілітації психічнохворих № 2

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів. Ремонт покрівель і фасадів,
ремонт та утеплення вікон і дверей. Герметизація
інженерних вводів

18,0

53 Київська міська клінічна лікарня № 1 Ремонт систем водопостачання, водовідведення та
сантехнічного обладнання. Повірка та ремонт вузлів
обліку енергоносіїв. Ремонт фасадів, заміна та ремонт
вікон. Промивка внутрішніх систем опалення. Ремонт
покрівель, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж

2 300,0

54 Київська міська клінічна лікарня №2 Ремонт накриття над вхідними дверима відділень.
Заміна вхідних дверей. Ремонт модульного
індивідуального теплового пункту

85,0

55 Київська міська клінічна лікарня №3 Ремонт покрівель. Ремонт систем водопостачання та
водовідведення. Повірка вузлів обліку. Ремонт
котельні. Ремонт інженерних мереж та
каналізаційного колектора

754,2

56 Київська міська клінічна лікарня №4 Ремонт внутрішніх інженерних мереж. Ремонт систем
водопостачання, теплопостачання та водовідведення.
Повірка та ремонт вузлів обліку енергоносіїв.
Промивка систем опалення

100,0

57 Київська міська клінічна лікарня №5 Ремонт внутрішніх інженерних мереж. Ремонт
покрівель та фасадів. Утеплення вікон, дверей та
герметизація стиків

60,0

58 Київська міська клінічна лікарня №6 Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт систем водопостачання та водовідведення.
Технічне обслуговування модульних індивідуальних
теплових пунктів.

176,0

59 Київська міська клінічна лікарня №7 Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж 50,0

60 Київська міська клінічна лікарня №8 Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт обладнання теплопунктів та котелень. Ремонт
сантехнічного обладнання. Ремонт покрівель та
фасадів. Ремонт вікон і дверей, герметизація вводів.
Ремонт газифікаторів, сходових кліток, санітарних
кімнат

407,0

61 Київська міська клінічна лікарня №9 Ремонт покрівлі. Ремонт теплопункту. Повірка та
ремонт вузлів обліку енергоносіїв

64,0

62 Київська міська клінічна лікарня № 10 Ремонт обладнання теплопунктів. Перенесення
теплопункту. Заміна приладів обліку енергоносіїв.
Ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж.
Ремонт покрівель

1 700,0

63 Київська міська клінічна лікарня № 12 Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт обладнання теплопунктів. Ремонт покрівель.
Підготовка резервних джерел живлення

112,0

64 Клінічна лікарня № 15 Подільського
району м.Києва

Ремонт електрообладнання. Ремонт модульного
теплового пункту. Ремонт інженерних мереж та
систем опалення. Повірка лічильників. Герметизація
інженерних вводів, ремонт вікон

130,0

65 Київська міська клінічна лікарня № 17 Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із
заміною сантехнічного обладнання. Ремонт покрівель
та переходів. Ремонт вхідних груп та сходових кліток,
підвалів

111,0

66 Київська міська клінічна лікарня № 18 Ремонт внутрішніх інженерних мереж та заміна
сантехнічного обладнання. Ремонт вхідних груп та
пандусів

110,0

67 Олександрівська клінічна лікарня м.
Києва

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і
сантехнічного обладнання. Утеплення та ремонт
вікон, дверей і герметизація інженерних вводів.
Ремонт покрівель та фасадів

569,0

68 Київська міська дитяча клінічна лікарня
№ 1

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт вхідної групи. Ремонт фасадів із заміною
вікон. Повірка вузлів обліку енергоносіїв

824,0

69 Київська міська дитяча клінічна лікарня
№ 2

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж.
Ремонт внутрішніх каналізаційних мереж. Ремонт
покрівель та фасадів. Повірка вузлів обліку теплової
енергії

150,0

70 Дитяча клінічна лікарня № 3
Солом'янського району

Очищення та промивка системи опалення. Заміна
вікон. Гідроізоляція інженерних вводів

60,0

71 Дитяча клінічна лікарня № 4
Солом'янського району

Ремонт систем водопостачання, водовідведення та
сантехнічного обладнання. Заміна вікон

85,0

72 Дитяча клінічна лікарня № 5
Святошинського району м. Києва

Ремонт та очищення каналізаційних мереж. Заміна
вікон та радіаторів

60,0

73 Дитяча клінічна лікарня № 6
Шевченківського району м. Києва

Ремонт внутрішніх інженерних мереж та обладнання
теплових пунктів. Ремонт систем водопостачання та
промивка внутрішньої системи опалення. Ремонт і
утеплення вікон та дверей

45,0

74 Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського
району

Ремонт покрівлі, фасаду та вхідних груп. Ремонт
зовнішніх випусків каналізації та запірної арматури

45,0

75 Дитяча клінічна лікарня № 8
Шевченківського району м. Києва

Ремонт фасаду. Заміна та утеплення вікон і дверей.
Ремонт санітарних систем та сантехнічного
обладнання

331,0

76 Дитяча клінічна лікарня № 9
Подільського району м. Києва

Ремонт внутрішніх інженерних мереж, обладнання
бойлерної і теплопункту. Ремонт покрівель, фасадів.
Усунення аварійного стану зовнішніх мереж
водопостачання та електропостачання

100,0

77 Київський міський пологовий будинок
№ 1

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопункту, сантехнічного обладнання.
Ремонт покрівель та фасадів. Утеплення вікон та
дверей, герметизація вводів. Пусконалагоджувальні
роботи електрообладнання

50,0

78 Київський міський пологовий будинок
№ 2

Заміна обладнання котельні, арматури, промивка
внутрішніх систем опалення. Ремонт покрівлі та
фасаду. Ремонт та утеплення вікон і дверей,
герметизація вводів. Ремонт бойлера та обладнання
теплопункту

250,0

79 Київський міський пологовий будинок
№ 3

Ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж,
систем водопостачання і водовідведення. Ремонт
фасадів. Заміна, утеплення вікон та дверей. Ремонт і
проведення профілактичних робіт систем
електропостачання

500,0

80 Київський міський пологовий будинок
№ 5

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів та котелень. Ремонт
покрівель та фасадів, герметизація інженерних вводів

50,0

81 Київський міський пологовий будинок
№ 6

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопункту, сантехнічного обладнання.
Частковий ремонт покрівлі та фасаду

90,0

82 Перинатальний центр м. Києва Ремонт та утеплення вікон і дверей, герметизація
вводів. Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних
мереж, сантехнічного обладнання

50,0

83 ТМО "СТОМАТОЛОГІЯ" Ремонт фасадів та покрівель, герметизація
інженерних вводів. Ремонт внутрішніх інженерних
мереж, ремонт та утеплення вікон і дверей. Ремонт
обладнання теплових пунктів. Промивка внутрішніх
систем опалення. Повірка вузлів обліку енергоносіїв

100,0

Разом по закладах 13 916,1

Управління охорони здоров'я Голосіївської райдержадміністрації 

1 КНП "Консультативно�діагностичний
центр" 

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів та котелень, сантехнічного
обладнання. Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і
утеплення вікон та дверей, герметизація вводів.
Підготовка бойлерних, котелень, теплопунктів

188,0

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів та котелень, сантехнічного
обладнання. Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і
утеплення вікон та дверей, герметизація інженерних
вводів вводів. Підготовка бойлерних, котелень,
теплопунктів

209,0

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів і котелень, сантехнічного
обладнання. Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і
утеплення вікон та дверей, герметизація інженерних
вводів. Підготовка бойлерних, котелень, теплопунктів

215,0

Всього по району 612,0

Управління охорони здоров'я Дарницької райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги"

Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація вводів

285,3

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 3"

Ремонт та заміна стальної труби холодного
водопостачання на пластикову. Ремонт та заміна
каналізаційної чавунної труби на пластикову

7,0

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт обладнання теплового пункту та повірка
теплового лічильника. Заміна водопровідної
арматури, ремонт внутрішніх інженерних мереж

27,0

4 КНП "Консультативно�діагностичний
центр № 2"

Ремонт фасаду внутрішньої сторони будівлі. Заміна
віконних блоків

409,8

5 КНП "Консультативно�діагностичний
центр дитячий"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, сантехнічного
обладнання

452,1

6 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт та заміна вікон. Ремонт покрівлі та інженерних
мереж

48,3

Всього по району 1 229,5

Управління охорони здоров'я Деснянської райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Технічне обслуговування модульного теплового
пункту. Повірка вузлів обліку енергоносіїв

10,9

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання.
Повірка манометрів

23,4

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 4"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання.
Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація інженерних вводів

510,1

4 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Повірка трансформаторів струму 1,2

Всього по району 545,6

Управління охорони здоров'я Дніпровської райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги "Русанівка"

Ремонт бойлерів та повірка вузлів обліку енергоносіїв 20,0

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 3"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання

15,5

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання.
Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація інженерних вводів

308,0

4 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт електричних та сантехнічних мереж із заміною
стояків холодного та гарячого водопостачання.
Повірка вузлів обліку енергоносіїв

12,0

5 КНП "Консультативно�діагностичний
центр дитячий"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання.
Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація вводів

197,0

6 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів і котелень, сантехнічного обладнання

30,0

7 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 4"

Ремонт сантехнічного обладнання. Ремонт та повірка
вузлів обліку енергоносіїв

13,0

8 Київська міська клінічна лікарня № 11
Дніпровського району м. Києва

Ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж, обладнання
теплопунктів та котелень, сантехнічного обладнання.
Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація вводів

68,0

Всього по району 663,5

Управління охорони здоров'я Оболонської райдержадміністрації

1 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Ремонт покрівель та фасадів, ремонт і утеплення вікон
та дверей, герметизація інженерних вводів

200,0

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт та утеплення даху. Ремонт і заміна запірної
арматури систем водопостачання із заміною стояків.
Повірка лічильників та манометрів. Промивка
теплообмінників

524,5

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Повірка вузлів обліку енергоносіїв. Утеплення вікон,
дверей і герметизація вводів. Перевірка технічного
стану теплових мереж

16,2

Всього по району 740,7

Лікувально�профілактичні заклади, що перебувають у сфері управління
районних в місті Києві державних адміністрацій
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Управління охорони здоров'я Печерської райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж 85,0

2 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Ремонт підвальних приміщень із заміною комунікацій 440,0

3 Госпіталь "Печерський" Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж 22,0

4 Центр "Здоров'я" Хімічне очищення теплообмінного модуля 3,5

Всього по району 550,5

Управління охорони здоров'я Подільської райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Обслуговування та ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж,
обладнання теплопунктів. Повірка вузлів обліку енергетичних ресурсів

74,8

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і каналізації, обладнання
теплопунктів. Ремонт покрівлі. Підключення водогону

529,9

Всього по району 604,7

Управління охорони здоров'я Святошинської райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт внутрішніх інженерних мереж 334,0

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 3"

Ремонт внутрішніх інженерних мереж 170,0

Всього по району 504,0

Управління охорони здоров'я    Солом'янської   райдержадміністрації

1 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, обладнання теплопунктів.
Заміна дверних блоків, ремонт вхідної групи. Заміна покрівлі ґанку

75,0

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт систем водопостачання, водовідведення та сантехнічного
обладнання. Повірка, ремонт та встановлення вузлів обліку енергоносіїв.
Ремонт електрообладнання. Ремонт систем опалення, газових котлів

345,0

3 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, обладнання теплопунктів і
котелень, сантехнічного обладнання. Ремонт теплопункту та інженерних
мереж.

149,0

Всього по району 569,0

Управління охорони здоров'я Шевченківської райдержадміністрації

1 КНП "Консультативно�діагностичний
центр"

Ремонт теплових пунктів. Повірка лічильників 32,7

2 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 1"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж. Ремонт
теплопункту.Ремонт фасаду

60,6

3 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2"

Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, обладнання теплопунктів і
котелень, сантехнічного обладнання.Повірка вузлів обліку енергоносіїв

55,0

4 КНП "Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 3"

Ремонт систем водопостачання, водовідведення та сантехнічного
обладнання. Повірка, ремонт та встановлення вузлів обліку енергоносіїв.
Ремонт електрообладнання . Ремонт систем опалення.

716,5

5 Центр "Здоров'я" Шевченківського
району м.Києва

Підготовка вузлів обліку енергоносіїв 6,3

Всього по району 871,1

Разом по РДА 6 890,6

Разом по галузі "Охорона здоров'я" 20 806,7

Перший заступник голови Б. Дубас

Îãîëîøåííÿ ùîäî íàì³ð³â ïðî îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òðÿ

ÑÂÏ "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ", ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ:
04655 ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ð-í., ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 14-á ïîâ³äîìëÿº ïðî
íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

ÑÂÏ "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" çàéìàºòüñÿ òåõí³÷íèì
îáñëóãîâóâàííÿì òà ðåìîíòîì àâòîòðàíñïîðòó (ëåãêîâîãî, âàíòàæíîãî òà
ñïåöòåõí³êè), ÿêèé áàçóºòüñÿ íà ïðîììàéäàí÷èêó.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ íàë³÷óºòüñÿ 39 äæåðåë âèêèä³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ, â ò.÷.:
36 — îðãàí³çîâàí³ äæåðåëà;
3 —íåîðãàí³çîâàí³,â ò.÷. 2 —â³äêðèò³ ìàéäàí÷èêè äëÿ çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó.
Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº 8 ïèëîãàçîî÷èñíèõ óñòàíîâîê.
Â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàºòüñÿ 36 âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.

Íàéá³ëüøèé âêëàä ñòàíîâëÿòü: íåìåòàíîâ³ ëåòê³ îðãàí³÷í³ ñïîëóêè, ðå÷îâèíè
ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê íåäèôåðåíö³éîâàíèõ çà ñêëàäîì.
Ïîòóæí³ñòü âèêèä³â ïî ï³äïðèºìñòâó â ö³ëîìó ñòàíîâèòü äî:

- 4,4921 ã/ñ;
- 7,998465 ò/ð³ê.
Àíàë³ç ðîçðàõóíêó ðîçñ³þâàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå,ùî ïåðåâèùåíü âñòàíîâëåíèõ

ÃÄÊ íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè ï³äïðèºìñòâà ïî âñ³õ ³íãðåä³ºíòàõ - íå
âèÿâëåíî.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â ÑÂÏ "ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ" ÏÀÒ
"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà
Òèìîøåíêà, áóä. 16. Òåëåôîí: (044)419-31-86.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ îãîëîøóº 
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ

Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ç âèùîþ îñâ³òîþ â³êîì â³ä 35 äî 50 ðîê³â, ç³
ñòàæåì ðîáîòè ó ñôåð³ îõîðîíè ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ùî º âëàñí³ñòþ äåðæàâè, íå
ìåíøå 5 ðîê³â.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî îñíîâí³ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè òà óìîâè îïëàòè ïðàö³ îñîáè, ÿê³
áóäóòü çàëó÷åí³ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, ìîæóòü îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: (044) 281-53-50.

Äî çàÿâè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
- àíêåòà (àâòîá³îãðàô³ÿ);
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó;
- êîï³¿ ïàñïîðòà (1,2, 11 ñòîð³íêè);
- êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó;
- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê;
- äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.
Òåðì³í ïðèéîìó äîêóìåíò³â - ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ

ïðî êîíêóðñ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01010, ì. Êè¿â-10, ïðîâ. Àñêîëüä³â, 3-à.

05 ñåðïíÿ 2014 ðîêó î 14.00 ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áóñë³âñüê³é, 21 (ë³ò. ²) ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ÒÏ-802).

Ñàõíî Âîëîäèìèð Ïðîõîðîâè÷, Ñàõíî Âàëåíòèíà Ïðîõîð³âíà,
Êîíöåâà Â³ðà Ïðîõîð³âíà, ªë³ñººâà Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà º ñóì³æíèìè
çåìëåêîðèñòóâà÷àìè çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

òåë. 207-61-72

Âòðà÷åíèé "Äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó" ïëîùåþ 0, 0599 ãà, ñåð³ÿ II - KB
¹ 151216, çàðåºñòðîâàíèé ó Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³
íà çåìëþ çà ¹ 90 — 2 — 04537, âèäàíèé 12.06.2000 ðîêó, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Õàðê³âñüêèé (Äàðíèöüêèé ð-í.), âóë.Ñàäîâà 58,ä³ë.9, ñàäîâå òîâàðèñòâî "Áóä³âåëüíèê",
íà ³ì'ÿ ×åðíÿâñüêîãî Àíàòîë³ÿ Äìèòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ìàã³ñòðà ÍÒÓÓ "ÊÏ²" ñåð³ÿ KB ¹23499783, âèäàíèé â³ä
01.07.2003 p. íà ³ì'ÿ Ãîëóáà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.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 24.07.2014 № 1033 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 серпні 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 серпня 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

К А Т Е Х І З И С К О Д

А О Р Е А Г А Ж
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У Р Е Т А Р Д А Ц І Я

Р Ц И М Б А Л И Н Ю

Т А Л Ь К А Х І Н Е Я

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

ÎÂÍÈ, ëþáîâ, òâîð÷³ñòü,

ðîìàíòèêà íàïîâíÿòü âà-

øå áóòòÿ áëàãîäàòòþ,æè-

â³òü ç³ ñâÿòîì â ñåðö³ ³ ðîá³òü âñ³õ,

êîãî ïîñëàëà äîëÿ,ùàñëèâèìè,íà-

ñàìïåðåä — øëþáíèõ ñóïóòíèê³â.

Ñêàêàòè â ãðå÷êó çàáîðîíåíî!

ÒÅËÜÖ², çâèòè çàòèøíå ñ³-

ìåéíå ãí³çäî, ÿêå ñòàíå

íàä³éíîþ ãàâàííþ ³ äå

ïî÷óâàòèìåòåñÿ îñîáîþ, ÿêó ð³äí³

áîãîòâîðÿòü—îñü âàøå çàâäàííÿ.

Çãóðòóéòåñÿ ç äîìî÷àäöÿìè òà îð-

ãàí³çîâàíî çàéì³òüñÿ ñ³ìåéíèì áëà-

ãîóñòðîºì. Â îñåë³ âñå ìàº áóòè

êðàñèâî ³ çàòèøíî.

ÁËÈÇÍßÒÀÌ,çàâäÿêè ïðè-

ðîäí³ì òàëàíòàì,ï³äâëàä-

í³ âñ³ âåðøèíè,òîæ ÿê³ñíî

òðóä³òüñÿ (óíèêàþ÷è ïåðåâòîìè,áî

íàøêîäèòå çäîðîâ’þ), çàðîáëÿéòå

ãðîø³, óêð³ïëþéòå êàð’ºðí³ ïîçèö³¿.

Ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè âèñîêî¿ äó-

õîâíî¿ êóëüòóðè — ïðîöåäóðà çà-

õîïëèâà é ö³êàâà,ùî çáàãà÷óº ñâ³-

òîãëÿä.

ÐÀÊÈ ñÿþòü ÷àð³âí³ñòþ, ³íòåëåêòîì,

ïðèâàáëþþ÷è ïðîòèëåæ-

íó ñòàòü, òîæ êðóò³òü ðî-

ìàíè, æèâ³òü ïîâíîêðîâ-

íèì áóòòÿì, îïòèìàëüíî óçãîäæó-

þ÷è áàæàííÿ ç ìîæëèâîñòÿìè. Â

ïðèáóòêîâ³é ñôåð³ º âèñîêà äèíà-

ì³êà,êîëåãè òà ïîêðîâèòåë³ ç âïëè-

âîâèõ ê³ë íèí³ «ïðàöþþòü» íà âàø

ãàìàíåöü òà ðåàë³çàö³þ áàæàíü—

êîðèñòóéòåñÿ ìóäðî öèì êàï³òà-

ëîì.

ËÅÂÈ, ïðîöåñ ïåðåõîäó

íà íîâèé âèòîê åâîëþö³¿

çàïóùåíî. . . Çì³í³òü ñå-

áå — ³ çì³íèòüñÿ íàâêîëèøí³é ñâ³ò.

ßêùî âàì, ïðèìõëèâèì, ùîñü ìó-

ëÿº, êîëè «âñå íå òàê», ñâ³ò ñïðèé-

ìàºòüñÿ ÷åðåç âèêðèâëåíó ïðèç-

ìó ïðåòåíç³é òà îñóäæåíü— í³õòî

â òîìó íå âèíåí,îêð³ì ãîðäèí³,ùî

ïàðàçèòóº â äóøåâíèõ ïåíàòàõ..

Ä²ÂÈ, òèæäåíü ïðîìàéíå

íà òë³ «â³äïðàöþâàííÿ»

êàðì³÷íèõ ñöåíàð³¿â, ùî

º â³ääçåðêàëåííÿì ïîä³é ³ç ìèíó-

ëîãî,òîìó âèïàäêîâèõ ëþäåé ó âà-

øîìó ïîë³ íå áóäå—ëèøå êàðì³÷-

í³ «áîðæíèêè». Ñìèðåííî âñå

ñïðèéìàéòå, í³êîãî íå îñóäæóþ÷è,

àäæå ñë³ä ñïî÷àòêó «âèéíÿòè êîëî-

äó ç âëàñíîãî îêà», óñâ³äîìèòè äî-

ïóùåí³ ãð³õè é ïîêàÿòèñÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, îáðàíó ïðîôå-

ñ³þ ùèðî ëþá³òü, áî òî

íàñíàæëèâà Ìóçà ³ äæå-

ðåëî ïðèáóòê³â! Áåç ãàðìîí³éíîãî

êîëåêòèâó, â³ðíèõ äðóç³â, äóõîâ-

íèõ ñîþçíèê³â âè ÿê ðèáà áåç âî-

äè. Ïëàíêà çàïèòó âèñîêà, âò³ì,

ïðèâàáèòè òàêå êàçêîâå «áàãàò-

ñòâî» íåïðîñòî: ïîä³áíå ïðèòÿãóº

ïîä³áíå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, â êàð’ºð³ íà-

ì³÷àºòüñÿ ð³çêèé ïîâîðîò,

îäíàê ÿêùî ñë³äóºòå òâîð-

÷îìó ïîêëèêó, îáðàíà ïðîôåñ³ÿ

â³äïîâ³äàº ÷åñòîëþáèâèì óñòðåì-

ë³ííÿì, áîð³òüñÿ çà ì³ñöå ï³ä ñîí-

öåì.Ñë³ä ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ âè-

ñîêó áëàãîðîäíó ö³ëü ³ âïåâíåíî

ïðÿìóâàòè äî íå¿, ò³ëüêè íå ïî ÷ó-

æèõ ãîëîâàõ, à âèêîðèñòîâóþ÷è

òàºìí³ âàæåë³ âïëèâó.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íèí³ âè öåíòð

ãðàâ³òàö³¿ â ñîö³óì³, áå-

ð³òü êåðìî äî ðóê, ï³àðòå

ñåáå — ðîçêðóòêà ³ì³äæó ïðîéäå

«íà óðà».Òàºìíèé ôðîíò áóòòÿ òåæ

â àêòèâí³é ôàç³, âò³ì, ñîêðîâåí-

íèì ä³ë³òüñÿ ò³ëüêè ç äîâ³ðåíèìè

îñîáàìè, ñïèðàéòåñÿ íà äðóç³â, ç

ÿêèìè ïóä ñîë³ ç’¿ëè, ÷åðåç íèõ çà-

â³òàþòü ùàñëèâ³ øàíñè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàáóäüòå ïðî

ñïîê³é ³ ï³ðí³òü â ïîò³ê

åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³é,

äå âèçíà÷åíî ïðîéòè äèíàì³÷íèé

ïðîöåñ äóõîâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿

òà â³äðîäèòèñÿ íà íîâîìó ð³âí³.

Âèçíà÷åíî óìåðòâèòè åãî¿ñòè÷í³

³íñòèíêòè ³ äàòè çðîñòè åâîëþö³é-

íèì ÷åñíîòàì, ñòâîðèâøè ãàðìî-

í³éíèé ïîäðóæí³é ñîþç, ùî áàçóº-

òüñÿ íà ñïîð³äíåíèõ ³äåàëàõ, ñåê-

ñóàëüí³é ³äèë³¿, ñï³ëüíèõ ìàòåð³-

àëüíèõ ³íòåðåñàõ.

ÂÎÄÎË² ,̄ çàêëàäàºòüñÿ áà-

çà ñï³âïðàö³ íà ìàéáóò-

í³é ð³ê. Íå ïðî´àâòå öåé

çîëîòèé ÷àñ, ãóðòóéòåñÿ ç äîñâ³ä-

÷åíèìè ä³ëîâèìè êîìïàíüéîíà-

ìè,ï³äáèðàéòå êâàë³ô³êîâàíèõ ôà-

õ³âö³â — ÿêùî ïðàâèëüíî âèçíà-

÷èòåñÿ, ç êèì êðîêóâàòè äàë³ â îä-

í³é òðóäîâ³é óïðÿæö³ (íàñïðàâä³,

ïðèâàáèòå ïàðòíåð³â òà ñîþçíè-

ê³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âàøîìó ð³â-

íþ), çíà÷èòü, âñå çãîäîì ñêëàäåòü-

ñÿ ÷óäîâî, ïîïðè òå, ùî êàð’ºðà

âãîðó éäå ç ïðîáóêñîâêàìè.

ÐÈÁÈ,ÿêùî âè êîìóñü ïî-

òð³áí³ — öå ÷óäîâî, àëå â

æîäíîìó ðàç³ íå íàâ’ÿçóé-

òå ñâî¿ ïîñëóãè, ç ðàä³ñòþ äîïî-

ìàãàéòå ëèøå òîä³, êîëè ïðîñÿòü.

Ïðè öüîìó âèìàãàéòå â³äïîâ³äíó

áàðòåðíó îïëàòó, æåðòâè ïðîòèïî-

êàçàí³, íåâäÿ÷íèõ ëþäåé îáõîäü-

òå ñòîðîíîþ. Ò³ëüêè òàêèì ÷èíîì

âàøà åíåðã³ÿ ïðèìíîæóºòüñÿ, çäî-

ðîâ’ÿ ïîë³ïøóºòüñÿ. Ó ðàç³ ïðîá-

ëåì íà ðîáîò³ ìåðù³é âìèêàéòå

ñâ³é ãåíåðàòîð òâîð÷îãî åíòóç³àç-

ìó, îõî÷å áåð³òüñÿ çà íîâ³ òðóäî-

â³ çîáîâ’ÿçàííÿ,òîä³ íå ïóñòèòå ï³ä

óê³ñ êàð’ºðó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 40 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

326 — ðèìñüêèé ³ìïåðàòîð Êîñòÿíòèí âïåðøå ï³ä ÷àñ

ñâÿòà çàáîðîíèâ âèíåñåííÿ ïîãàíñüêèõ ³äîë³â.

1536 — ï³ä ÷àñ ïîøóê³â ì³ô³÷íî¿ êðà¿íè Åëüäîðàäî ³ñ-

ïàíñüêèé êîíê³ñòàäîð Ñåáàñòüÿí äå Áåëàëüêàçàð çàñíó-

âàâ ì³ñòî Êàë³ (ñó÷àñíà Êîëóìá³ÿ).

1593 — çàðàäè ôðàíöóçüêîãî ïðåñòîëó Ãåíð³õ IV ó ïà-

ðèçüê³é áàçèë³ö³ Ñåí-Äåí³ óðî÷èñòî çð³êñÿ ïðîòåñòàíòèç-

ìó ³ ïåðåéøîâ ó êàòîëèöèçì.

1687 — ì³æ íîâîîáðàíèì ãåòüìàíîì Óêðà¿íè ²âàíîì Ìà-

çåïîþ é êîçàöüêîþ ñòàðøèíîþ òà ìîñêîâñüêèìè öàðÿ-

ìè ²âàíîì ³ Ïåòðîì òà öàðèöåþ Ñîô³ºþ ï³äïèñàíî Êî-

ëîìàöüê³ ñòàòò³ — ì³æäåðæàâíèé äîãîâ³ð, ÿêèé äåêëàðà-

òèâíî ï³äòâåðäæóâàâ êîçàöüê³ ïðàâà ³ ïðèâ³ëå¿, àëå îá-

ìåæóâàâ ïîë³òè÷í³ ïðàâà ãåòüìàíà òà óêðà¿íñüêîãî óðÿ-

äó: ãåòüìàí íå ìàâ ïðàâà áåç öàðñüêîãî óêàçó ïîçáàâëÿ-

òè ñòàðøèíó êåð³âíèõ ïîñàä, à ñòàðøèíà — ñêèäàòè ãåòü-

ìàíà; îáìåæóâàëîñÿ ïðàâî ãåòüìàíà ðîçïîðÿäæàòèñÿ

â³éñüêîâèìè çåìëÿìè, à ãåòüìàíñüêîìó óðÿäó çàáîðîíÿ-

ëîñü ï³äòðèìóâàòè äèïëîìàòè÷í³ â³äíîñèíè ç ³íîçåìíè-

ìè äåðæàâàìè.

1814 — àíãë³éñüêèé âèíàõ³äíèê Äæîðäæ Ñò³âåíñîí ïðî-

â³â âèïðîáóâàííÿ ïåðøîãî ïàðîâîçà, ïðèçíà÷åíîãî äëÿ

áóêñóâàííÿ âóã³ëüíèõ âàãîíåòîê.Â³í ì³ã ïåðåì³ùàòè ïî êî-

ë³¿ äî 30 òîíí âàíòàæó ³ áóâ íàçâàíèé «Áëþõåð» íà ÷åñòü

ïðóñüêîãî ãåíåðàëà, ÿêèé ïðîñëàâèâñÿ ïåðåìîãîþ íàä

Íàïîëåîíîì ó áèòâ³ ï³ä Âàòåðëîî.

1909 — ôðàíöóç Ëó¿ Áëåð³î íà ìîíîïëàí³ «Type XI» çà 37

õâèëèí ïåðåëåò³â ³ç Êàëå â Äóâð ³ ñòàâ ïåðøîþ ëþäè-

íîþ, ÿêà ë³òàêîì ïîäîëàëà Ëà-Ìàíø.

1917 — ôðàíöóçüêèì ñóäîì ãîëëàíäñüêà òàíö³âíèöÿ Ìà-

òà Õàð³ çà çâèíóâà÷åííÿì ó øïèãóíñòâ³ íà êîðèñòü Í³-

ìå÷÷èíè çàñóäæåíà äî ñìåðòíî¿ êàðè.

1923 — êàðåëüñüêà òðóäîâà êîìóíà îòðèìàëà ñòàòóñ àâ-

òîíîìíî¿ ðåñïóáë³êè Êàðåë³ÿ ó ñêëàä³ ÐÑÔÑÐ.

ãîðîñêîï

27 ëèïíÿ – 2 ñåðïíÿ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 ëèïíÿ

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 36398
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Ì²Ñ Óêðà¿íñüêà Ä³àñïîðà Ñîëîì³ÿ
Êðóíü çàêëèêàº âñ³õ óêðà¿íö³â ïî
âñüîìó ñâ³òó äîïîìàãàòè Çáðîé-
íèì ñèëàì Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëÿº
ÓÍÍ ç ïîñèëàííÿì íà VIDIA.

Äëÿ ï³äòðèìêè áëàãîä³éíî¿ àê-
ö³¿ Ì³ñ Óêðà¿íñüêà Ä³àñïîðà Ñîëî-
ì³ÿ Êðóíü çíÿëàñü ó ñïåö³àëüí³é
ôîòîñåñ³¿.Àâòîðîì ôîòî ñòàëà Îêñà-
íà Ôåäîðóê-Òåðëåöüêà (Êñþ Êàì³),
ôîòîãðàô ³ç ×èêàãî.

Ñóêíþ ³ç êàìóôëÿæó ñïåö³àëü-
íî äëÿ ïðîåêòó âèãîòîâèëà óêðà-
¿íêà Óëÿíà Ñèäîð, ÿêà çàðàç ïðî-
æèâàº òà íàâ÷àºòüñÿ ó ×èêàãî ³ áó-
ëà ô³íàë³ñòêîþ òîãî æ êîíêóðñó.

«Âñ³ºþ äóøåþ âáîë³âàþ çà íåíü-
êó Óêðà¿íó. ² çàêëèêàþ âàñ, ëþá³,
ïðîÿâèòè ìèëîñåðäÿ»,— íàïèñàëà
Ì³ñ Óêðà¿íñüêà Ä³àñïîðà íà ïåð-
ñîíàëüí³é ñòîð³íö³ ó Facebook.

Êðàñóíÿ ç ä³àñïîðè ïðîïîíóº
13 äæåðåë äîïîìîãè äëÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, ñåðåä íèõ êîíòàêòè

ïåðåâ³ðåíèõ ãðîìàäñüêèõ ³ áëàãî-
ä³éíèõ îðãàí³çàö³¿ ä³àñïîðè òà Óêðà-
¿íè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ äîñòàâêîþ íå-
îáõ³äíèõ ðå÷åé òà ãðîøåé áåçïîñå-
ðåäíüî ó çîíó áîéîâèõ ä³é.

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî òå,
ÿê äîïîìîãòè óêðà¿íñüêèì â³éñü-
êîâèì, ìîæíà çíàéòè íà ñàéò³
Euromaidan Press.

Íàãàäàºìî, óêðà¿íö³ â ä³àñïîð³
àêòèâíî äîïîìàãàþòü óêðà¿íñüêèì
â³éñüêîâèì. Çîêðåìà Îêñàíà Øà-
ðàíåâè÷, â³öå-Ì³ñ Óêðà¿íñüêà Ä³à-
ñïîðà-2013, âèð³øèëà ïîæåðòâó-
âàòè âëàñíó óêðà¿íñüêó õóñòêó äëÿ
îíëàéí-àóêö³îíó íà ï³äòðèìêó ïî-
ðàíåíèì â³éñüêîâèêàì, à äëÿ äî-
ïîìîãè 3-é ñîòí³ Ìàéäàíó íà àóê-
ö³îí âèñòàâèëè êàñêè ìàéäàí³âö³â.

Á³ëüøå 50-òè ïîë³ïøåíèõ àï-
òå÷îê ñàìîäîïîìîãè áóëè â³äïðàâ-
ëåí³ óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ç Àâñòðàë³¿.
Òàêîæ óêðà¿íö³, ÿê³ ïðîæèâàþòü â
ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, çáèðàþòü òà

ïåðåñèëàþòü â Óêðà¿íó ñîòí³ êî-
ðîáîê ³ç íåîáõ³äíèì äëÿ àðì³¿, à
òàêîæ äëÿ ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â �

Ì³ñ Óêðà¿íñüêà Ä³àñïîðà îäÿãëà êàìóôëÿæ 
òà çàêëèêàëà ï³äòðèìàòè àðì³þ


