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Ãàðÿ÷à âîäà — ïîñò³éíî
�Êè¿âðàäà ïðàöþº íàä òèì, àáè ì³ñòÿíè íå ëîâèëè äðèæàê³â í³ âçèìêó, í³ âë³òêó

Ó ÷åòâåð â³äáóäåòüñÿ
ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð, 31 ëèïíÿ, î 10:30 â³ä-
áóäåòüñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII
ñêëèêàííÿ çà ó÷àñò³ ìåðà Êèºâà
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

Çàõ³ä ïðîéäå â ñåñ³éí³é çàë³
Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ çà àäðåñîþ: ïëîùà Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè, 1.

Ó Êèºâ³ êîìóíàëüí³
ïîñëóãè ìàþòü
íàäàâàòè 
íà òåíäåðí³é îñíîâ³

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ ââàæàº çà íåîáõ³ä-
íå ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³ áóäóòü ïðîâîäè-
òè â³äêðèò³ òåíäåðè äëÿ êîìïà-
í³é íà íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã.Öå îäíà ç³ ñêëàäîâèõ ÿê-
íàéøâèäøîãî ðåôîðìóâàííÿ
ãàëóç³.

Òàêîæ ðåôîðìóâàííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà íåìîæëèâå áåç ïîäîëàííÿ
ïðîÿâ³â êîðóïö³¿,ñòâîðåííÿ ïðî-
çîðèõ ìåõàí³çì³â ä³ÿëüíîñò³ 
ÆÅÊ³â òà çàáåçïå÷åííÿ êîíêó-
ðåíòíîãî ñåðåäîâèùà ó ö³é ñôå-
ð³.Íà öüîìó íàãîëîñèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ï³ä ÷àñ
ðîáî÷î¿ íàðàäè ç êåð³âíèêàìè
ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â òà
ãàëóçåâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà.

Â³í ïîâ³äîìèâ,ùî ñåðåä âàæ-
ëèâèõ çàõîä³â—ñòâîðåííÿ âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó êîæíîìó
ðàéîí³ Êèºâà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà,äî ñêëàäó ÿêîãî âõî-
äèòèìóòü âñ³ ÆÅÊè ðàéîíó.

«Öå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî áóäå ïðîâîäèòè â³äêðèò³
òåíäåðè äëÿ êîìïàí³é íà íà-
äàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà
íåñòè ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïåðåä êèÿíàìè çà ¿õ âèêîíàí-
íÿ.Ñüîãîäí³ êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè ñïëà÷óþòü ïîíàä 95 % êèÿí,
àëå ö³ ãðîø³ íå çàâæäè âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì.
Íåïðèïóñòèìî îáñëóãîâóþ÷èì
êîíòîðàì âèòðà÷àòè ¿õ íà ñâ³é
ðîçñóä. Òîìó ìè òàêîæ ìàºìî
çîáîâ’ÿçàòè ÆÅÊè îïðèëþäíþ-
âàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñâîþ ô³-
íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü»,— ñêàçàâ
²ãîð Í³êîíîâ.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ, äëÿ
îïåðàòèâíîãî âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåì ñôåðè ñòîëè÷íà âëàäà ïëà-
íóº ñòâîðèòè ºäèíó äèñïåò÷åð-
ñüêó ñëóæáó: «Öå áóäå ºäèíèé
öåíòð,äî ÿêîãî çìîæóòü çâåðòà-
òèñÿ ìåøêàíö³ ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ
ïðîáëåìîþ.Ì³ñüêà äèñïåò÷åð-
ñüêà,â ñâîþ ÷åðãó,áóäå ïåðåäà-
âàòè äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíèì
ñëóæáàì. Êîíòðîëþâàòè ¿¿ ðî-
áîòó áóäå ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà
³íñïåêö³ÿ».

íîâèíè

Ó ÊÈªÂ² íèí³, çà äàíèìè «Êè¿â-
åíåðãî»,áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè çàëèøàþ-
òüñÿ ïîíàä 6 òèñ. áóäèíê³â. Ñòóðáî-
âàí³ öèì ïèòàííÿì ³ ñòîëè÷í³ äå-
ïóòàòè. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó 28 ëèïíÿ ðîç-
ãëÿíóëà ïðîåêòð³øåííÿ «Ïðî ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âî-
äîïîñòà÷àííÿ òà çíèæåííÿ âèòðàò
äëÿ áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â çà ðàõóíîê ðåêîíñòðóêö³¿
ñèñòåìè ÃÂÏ (ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ) ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³é-
íèõ òåïëîâèõ íàñîñ³â». Îáãîâîðåí-
íÿ äîêóìåíòà ïåðåéøëî ó òðèâàëó
äèñêóñ³þ ïðî òå,ÿê çàáåçïå÷èòè áåç-
ïåðåá³éí³ñòü ïîäà÷³ ãàðÿ÷î¿ âîäè
âñ³ì êèÿíàì.Àâòîð ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ, ÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ Â³ê-
òîð³ÿ Êóñòîâà çàóâàæèëà, ùî ÿê³ñòü
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿêó îòðèìóþòü
ÆÅÊè, íå â³äïîâ³äàº íîðìàì: «Äëÿ
òîãî,ùîá êèÿíàì ìàòè âîäó ïîòð³á-
íî¿ òåìïåðàòóðè, íåîáõ³äíî ÷åêà-
òè 15 õâèëèí, òîä³ ÿê ãàðÿ÷à âîäà ó
òî÷ö³ ðîçáîðó ìàº íàãð³âàòèñÿ äî
50 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì óæå çà 2 õâè-

ëèíè ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ êðàíà».Îêð³ì
òîãî, çà ¿¿ ñëîâàìè, ìåøêàíö³ ùå é
ïåðåïëà÷óþòü, áî «ïàðàäîêñ: ÷èì
íèæ÷à ÿê³ñòü ãàðÿ÷î¿ âîäè,òèì á³ëü-
øå ìè ïëàòèìî. Íàì ïîòð³áíî çðî-
áèòè òàê, ùîá ëþäè ùîäåííî, ïî-
ñò³éíî, ïðîòÿãîì ö³ëîãî ðîêó ìàëè
ãàðÿ÷ó âîäó». Òà ÷èíí³ ñèñòåìè ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äîðîã³, çà-
ñòàð³ë³ òà íååôåêòèâí³. Ïàí³ Êóñòî-
âà çàïðîïîíóâàëà ñïðîáóâàòè ï³òè
³íøèì øëÿõîì. Íàïðèêëàä, îáëàä-
íàòè äåê³ëüêà áóäèíê³â òåïëîâèìè
íàñîñàìè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî öå
áóäóòü 6 áàãàòîïîâåðõ³âîê ó ð³çíèõ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Ðîçðîáêà ïðîåêòó
äëÿ 9-ïîâåðõ³âêè êîøòóâàòèìå ïðè-
áëèçíî 140 òèñ. ãðí, îáëàäíàííÿ (ç
óñòàíîâêîþ) — áëèçüêî 1 ìëí ãðí.

Ó òîìó, ùî âèòðàòè äàäóòü ñóò-
òºâó åêîíîì³þ,ïåðåêîíàíèé äèðåê-
òîð ÊÏ «Ãðóïà âïðîâàäæåííÿ ïðî-
åêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ
ì³ñòà Êèºâà» Àíàòîë³é Êîçëåíêî:
«Ìè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðî-
ê³â ó áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ ìàéæå
óäâ³÷³, íà 400 ã³ãàêàëîð³é, çìåíøè-
ëè ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â
óñ³õ áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ.Àëå òåí-

äåíö³ÿ çðîñòàííÿ òàðèô³â òàêà, ùî
îäí³ºþ åêîíîì³ºþ ãðîøåé íå çà-
îùàäèòè, áî ìè åêîíîìèìî á³ëü-
øå — ³ ïëàòèìî òàêîæ á³ëüøå». ßê
çàçíà÷èâ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà, ïðèêëàäè óñòàíîâ-
êè òåïëîâèõ íàñîñ³â äåìîíñòðóþòü,
ùî íàñòàâ ÷àñ äëÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é,îñê³ëüêè ñàìå âîíè äàäóòü
áàæàíó åíåðãåòè÷íó òà ô³íàíñîâó
åêîíîì³þ. Òàê, â îäíîìó ç äèòÿ÷èõ
ñàäî÷ê³â òåïëîâèé íàñîñ ïðèçâ³â äî
çàîùàäæåííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ç 580
ã³ãàêàëîð³é (³ áåç äîòðèìàííÿ ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì) äî 200 ã³-
ãàêàëîð³é ³ç äîòðèìàííÿì óñ³õ íîðì.
Îïòèìàëüíèé æå âàð³àíò — òåïëî-
âèé íàñîñ ³ç ñèñòåìàìè îáë³êó ³ ðîç-
ïîä³ëó, ìîæëèâî, ó ïîºäíàíí³ ç ñî-
íÿ÷íèìè áàòàðåÿìè.Â îäíîìó ç áó-
äèíê³â º òåïëîíàñîñ ³ ñîíÿ÷í³ áàòà-
ðå¿ ³ «ãàðÿ÷î¿ âîäè ñê³ëüêè çàâãîäíî
³ êîëè çàâãîäíî,õî÷à ó áóäèíêó º áà-
ñåéí». Ï³ëîòíèé ïðîåêò îáëàäíàí-
íÿ 6 áóäèíê³â òåïëîíàñîñàìè îêó-
ïèâñÿ á çà 7 ðîê³â. Òåðì³í óïðîâà-
äæåííÿ ïðîåêò³â — 4 ì³ñÿö³.

Õî÷à â ñòîëèö³ âæå ðîçðîáëåíî
äåê³ëüêà ïëàí³â ³ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì,
ó òîìó ÷èñë³—ïðîãðàìà «Ãàðÿ÷à âî-

äà ó ì³ñò³ Êèºâ³» íà 2011-2015 ðð.,
çàòâåðäæåíà Êè¿âðàäîþ ó 2011 ðî-
ö³, àëå íà íå¿ âèä³ëÿëîñÿ îáìàëü
êîøò³â àáî âçàãàë³ íå âèä³ëÿëîñÿ.

Îäíàê ò³ëüêè òåïëîâ³ íàñîñè íàâ-
ðÿä ÷è çäàòí³ âèð³øèòè ïðîáëåìó
ãàðÿ÷î¿ âîäè ó òàêîìó ìåãàïîë³ñ³,
ÿê Êè¿â. Òîìó íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿
ñïàëàõíóëà äèñêóñ³ÿ,÷è íå âàðòî çà-
ñòîñóâàòè øèðøèé ï³äõ³ä ³ ïåðåäáà-
÷èòè òàêó æ ïðîãðàìó ³ äëÿ ñîíÿ÷-
íèõ áàòàðåé? Ìîæëèâî, ïîºäíàòè
ð³çí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ÷è âè-
ä³ëèòè ïåâí³ êàòåãîð³¿ ñïîðóä, ùî
áóäóòü ïð³îðèòåòíî îñíàùåí³ òåï-
ëîíàñîñàìè? Çîêðåìà çàêëàäè îñ-
â³òè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.Òîæ äåïó-
òàòè óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî ñï³ëüíå
çàñ³äàííÿ ç êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü ÆÊÃ
òà ÏÅÊ äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîïîçè-
ö³é ùîäî âïðîâàäæåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ ïðîåêò³â.Àëå ïîïåðåä-
í³ íàëàøòóâàííÿ º òàêèìè,ùîá ðå-
àë³çóâàòè âæå çàïî÷àòêîâàí³. Íà-
ïåâíå, ìàòèìå ïðèá³÷íèê³â ³í³ö³-
àòèâà çîáîâ’ÿçàòè çàáóäîâíèê³â ïå-
ðåäáà÷àòè ó ïðîåêòàõ áóäèíê³â åíåð-
ãîåôåêòèâí³ ³ííîâàö³éí³ òåõíîëî-
ã³¿. Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ÷å-
êàº íà ðîçðàõóíêè â³ä ïðîô³ëüíîãî
äåïàðòàìåíòó ÊÌÄÀ ³ â³äòàê äóìà-
òèìå,äå âçÿòè êîøòè íà ðåàë³çàö³þ
âêðàé íåîáõ³äíèõ ïðîåêò³â. Âî÷å-
âèäü, ó áþäæåò ì³ñòà âæå íà 2015
ð³ê áóäå çàêëàäåíî ô³íàíñóâàííÿ
îñíîâíèõ ïðîãðàì, ùîá êèÿíè íå
ëîâèëè äðèæàê³â. Îêðåì³ ïðîåêòè
÷è ³í³ö³àòèâè ìîæóòü áóòè çàïðî-
âàäæåí³ ³ öüîãîð³÷, îñîáëèâî, ÿêùî
çíàéäóòüñÿ ³íâåñòîðè �

Ïðî ùî ìð³þòü êèÿíè? Ìîæíà â³äðàçó íàçâàòè ç ï³âòîðà äåñÿòêà âàð³àíò³â,
àëå º îäèí, êîòðèé îá’ºäíóº, ìàáóòü, óñ³õ ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â. Öå — ãàðÿ÷à
âîäà. Áåçâ³äìîâíî, ïîñò³éíî, ö³ëîäîáîâî é áåç ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ
â³äêëþ÷åíü. Êè¿âðàäà âçÿëàñÿ çà âò³ëåííÿ ö³º¿ ìð³¿.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 31.07.2014 

пленарного засідання 
ІІ сесії Київської міської ради

VІІ скликання
Розпорядження № 98 від 28 липня 2014 року

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

1.�Провести�31�липня�2014�ро���пленарне

засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли-

�ання�о�10.00�в�приміщенні�за�адресою:�пло-

ща�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,�мала�сесійна

зала).�З�внесенням�до�поряд���денно о�та�их

питань:

— Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

 анам�та�посадовим�особам;

— Про�заходи�щодо�посилення�фінансової

дисципліни�та�е�ономії�бюджетних��оштів�в

�мовах�фінансово-е�ономічної��ризи;

— Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и

�ом�нальних�підприємств�територіальної� ро-

мади�міста�Києва�та�інших�с�б’є�тів� оспода-

рювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а

майна�територіальної� ромади�міста�Києва;

— Про�збільшення�розмір��стат�тно о��апі-

тал���ом�нально о�підприємства�«Госп�омоб-

сл� ов�вання».

2.�Се�ретаріат��Київради�здійснити�ор аніза-

ційне�та�матеріально-технічне�забезпечення

під отов�и�та�проведення�зазначено о�пленар-

но о�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ

с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,� о-

лів�деп�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�

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

трації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про утворення робочої групи 
з вивчення питання щодо методологічних підходів формування

та економічного обгрунтування тарифів 
на комунальні послуги для населення, 

які встановлені Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання 

у сфері комунальних послуг, 
та введені в дію з 1 липня 2014 року

Розпорядження № 92 від 22 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення засідання

постійної комісії Київської міської ради з питань житлово#комунального господарста та паливно#енерге#
тичного комплексу від 07 липня 2014 року (протокол №2) та у зв’язку з  набранням чинності Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії»:

1.�Утворити�робоч�� р�п��з�вивчення�питання

щодо�методоло ічних�підходів�форм�вання�та

е�ономічно о�об р�нт�вання�тарифів�на��ом�-

нальні�посл� и�для�населення,�я�і�встановлені

Національною��омісією,�що�здійснює�держав-

не�ре �лювання���сфері��ом�нальних�посл� ,

та�введені�в�дію�з�1�липня�2014�ро��,�та�затвер-

дити�її�с�лад,�шо�додається.

2.�Надати� олові�робочої� р�пи�право�за�не-

обхідності�зал�чати�до�роботи�в�ній�фахівців

ор анів�ви�онавчої�влади,�підприємств,��станов

та�ор анізацій�(за�по одженням�з�їх��ерівни�а-

ми),�одерж�вати�від�них�в��становленом��по-

ряд���до��менти�та�матеріали,�необхідні�для�її

роботи.

3.�Робочій� р�пі�вивчити�питання�щодо�ме-

тодоло ічних�підходів�форм�вання�та�е�оно-

мічно о�об р�нт�вання�тарифів�на��ом�нальні

посл� и�для�населення,�я�і�введені�в�дію�1�лип-

ня�2014�ро���за�рез�льтатами�роботи�надати

інформацію�Киівсь�ом��місь�ом�� олові.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови 

від 28.07.2014 № 98
Розпорядження № 99 від 29 липня 2014 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частин шостої і сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ра#
ди, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Ста#
туту територіальної громади міста Києва та враховуючи винятковість термінового розгляду питань Київра#
дою:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�о-

 о�місь�о о� олови�від�28.07.2014�№ 98�«Про

проведення�31.07.2014�пленарно о�засідання

ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання»,�а

саме:

п�н�т1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«Провести

31�липня�2014�ро���пленарне�засідання�ІІ�се-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання�о�10.00

в�приміщенні�за�адресою:�площа�Лесі�У�раїн-

�и,�1�(2-й�поверх,�мала�сесійна�зала).�З�вне-

сенням�до�поряд���денно о�та�их�питань:

— Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

 анам�та�посадовим�особам;

— Про�заходи�щодо�посилення�фінансової�дис-

ципліни�та�е�ономії�бюджетних��оштів�в��мо-

вах�фінансово-е�ономічної��ризи;

— Про�здійснення�в�2014�році�запозичення

до�бюджет��міста�Києва;

— Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�пере-

вір�и��ом�нальних�підприємств�територіаль-

ної� ромади�міста�Києва�та�інших�с�б’є�тів� ос-

подарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част-

�а�майна�територіальної� ромади�міста�Києва;

— Про�збільшення�розмір��стат�тно о��апі-

тал���ом�нально о�підприємства�«Госп�омоб-

сл� ов�вання».�

2.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,� о-

лів�деп�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо о�ор ан�

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

трації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Затверджено�
Розпорядження�Київсь�о о�місь�о о� олови�

22.07.2014�№�92

СКЛАД
робочої групи про вивчення питання щодо методологічних підходів 

питання формування та економічного обгрунтування тарифів 
на комунальні послуги для населення, 

які встановлені Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, та введені в дію 

з 1 липня 2014 року
1.�Клюс�Оле�сандр�Васильович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,� олова�робочої� р�пи;�

2.�Баласинович�Бо дан�Оле�сандрович радни��Київсь�о о�місь�о о� олови,�заст�пни�

 олови�робочої� р�пи;

3.�Гал�ш�а�Олена�Михайлівна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�се�ретар�робочої� р�пи;

4.�Біли��Андрій�Оле�сійович  олова�правління —� енеральний�дире�тор

ПАТ�«АК�«Київводо�анал»,�член�робочої� р�-

пи;�

5.�Велімовсь�ий�Анатолій�Романович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�член�робочої� р�пи;

6.�З�бен�о�Тетяна�Іванівна заст�пни�� олови�СВЖ�Голосіївсь�о о�райо-

н�,�член�робочої� р�пи;

7.Карет�о�Володимир�Оле�сандрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�член�робочої� р�пи;

8.�Карпов�І ор�Анатолійович помічни��деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради

VII�с�ли�ання,�член�робочої� р�пи;

9.�Ковальч���Юрій�Геор ійович а�адемі��А�адемії�енер ети�и�У�раїни,�член

робочої� р�пи;�

10.�Костюш�о�Оле �Петрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�член�робочої� р�пи;

11.�Любаревич�Анатолій�Юрійович а�адемі��НАНУ,�член�робочої� р�пи;

12.�Новиць�ий�Дмитро�Юрійович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо о�ор ан��Ки-

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

жавної�адміністрації),�член�робочої� р�пи;

13.�Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�член�робочої� р�пи;

14.�Палій�Сер ій�Юрійович� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня,�член�робочої� р�пи;

15.�Панова�Олена�Оле�сандрівна начальни��департамент��соціально о�захист�

Київсь�ої�місь�ої�ради�профспіло�,�член�ро-

бочої� р�пи

16.�Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович  олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації,�член�робочої

 р�пи;

17.�Сандлер�Володимир�Юрійович -�  енеральний� дире�тор� ТОВ� «Євро-

ре�онстр��ція»,�член�робочої� р�пи;

18.�Сер ієн�о�Оле�сандр�Іванович -�дире�тор�АДЦ,�«Інстит�т�міста»,�член�ро-

бочої� р�пи;

19.�С�хій�Юрій�Михайлович -�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання,�член�робочої� р�пи;

20.�Терентьєв�Михайло�Оле�сандрович -�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання,�член�робочої� р�пи;

21.�Фомен�о�Оле�сандр�Валерійович -� енеральний�дире�тор�АТ�«Київенер о»,

член�робочої� р�пи;

22.�Чернявсь�ий�Володимир�Ві�торович -� олова�ОСББ�«Осо�ор�и�— Київ»,�член�ро-

бочої� р�пи;

23.�Шевцова�Віта�Є орівна -�начальни��відділ��тарифів�на��ом�нальні

посл� и�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

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

трації),�член�робочої� р�пи;

24.�Ястр�бинсь�ий�Василь�Іванович заст�пни��дире�тора�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�-�начальни���правління

цінової�політи�и,�член�робочої� р�пи.

Київський міський голова 
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
За�інчення. Почато����№№�73(1342),�74(1343)�за�25,�29�липня�2014�ро��

2 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Обслуговування засобів обліку теплової енергії 26,4

Підготовка теплопункту до зими

Технічне та аварійне обслуговування модульного
теплового пункту

Держповірка теплолічильника

3 Школи естетичного виховання дітей Обслуговування засобів обліку теплової енергії 246,9

Підготовка теплопункту до зими

Технічне та аварійне обслуговування модульного
теплового пункту

Держповірка теплолічильників 

Всього 299,7 

Додато��2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

03.07.2014�№�20/20

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України 

щодо невідкладного внесення змін до Бюджетного кодексу 
(стосовно зарахування до доходів бюджету міста Києва 

податку на доходи фізичних осіб)

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до

Бюджетно о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�інших

за�онодавчих�а�тів�У�раїни»�№ 2856-VI�від

23� р�дня�2010�ро���передбачається�відра-

х�вання�50�відсот�ів�подат���на�доходи�фі-

зичних�осіб,�сплачених�на�території�міста�Ки-

єва,�до�Державно о�бюджет��У�раїни.

У�Верховній�Раді�У�раїни�реєстр�валися

за�онопрое�ти�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�ван-

ня�подат���на�доходи�фізичних�осіб�до�до-

ход��бюджет��міста�Києва)»�(№ 1090�від

13.12.2012),�«Про�внесення�змін�до�статті�65

Бюджетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�доходів

бюджет�� міста� Києва)»� (№ 1090-1� від

19.12.2012)�та�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�ван-

ня�до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат��

на�доходи�фізичних�осіб)»�(№ 1090-2�від

25.12.2012),�я�і�не�б�ли�підтримані�з�о ляд�

на�позицію�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�цьо-

 о�питання.�В�азаними�за�онопрое�тами�пе-

редбачалося�с�ас�вати�вил�чення�подат��

на�доходи�фізичних�осіб,�що�сплач�ється�(пе-

рерахов�ється)�на�території�міста�Києва,�до

доходів�за ально о�фонд��Державно о�бю-

джет��У�раїни.

В��мовах�2014�ро���с�ма�вил�чення�в�та-

�ий�спосіб�з�бюджет��міста�Києва�становить

8�млрд.� рн.,�що�зв�ж�є�можливості�терито-

ріальної� ромади�в�питаннях�місцево о�са-

мовряд�вання,� арантовані�Констит�цією

У�раїни.�Нинішній�стан�справ�має�наслід�ом

 остр��потреб��в��оштах�на��тримання�соці-

ально-��льт�рної�сфери,�в�том��числі�й�на

ви�онання�містом�Києвом�ф�н�цій�столиці

У�раїни,�реалізацію�ефе�тивної�політи�и�со-

ціально о�захист��населення�та���видат�ах

на�поліпшення�та�розвито��інфрастр��т�ри

міста,�що�впливає�на�я�ість�життя�меш�анців

та� остей�столиці.

За�оном�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —

місто —� ерой�Київ»�прямо�передбачено�іс-

н�вання�трансфертів�до�бюджет��міста�з�Дер-

жавно о�бюджет��У�раїни�на�ви�онання�сто-

личних�ф�н�цій,�що�доцільно��поряд��вати

нормами�Бюджетно о��оде�с��У�раїни.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради� либо�о

впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста

Києва�всі�зароблені�територіальною� рома-

дою��ошти,�можна�через�соціально�орієнто-

ван��політи���пом’я�шити�наслід�и�підви-

щення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл� и,

проїзд��� ромадсь�ом��транспорті,�прод��ти

харч�вання�тощо.

Врахов�ючи�вищев�азане,�Київсь�а�місь-

�а�рада�звертається�до�Верховної�Ради�У�ра-

їни�з�пропозицією�невід�ладно о�роз ляд�

за�онопрое�тів�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�ван-

ня�подат���на�доходи�фізичних�осіб�до�до-

ход��бюджет��міста�Києва)»�(№ 1090�від

13.12.2012),�«Про�внесення�змін�до�статті�65

Бюджетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�доходів

бюджет�� міста� Києва)»� (№ 1090-1� від

19.12.2012)�та�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�ван-

ня�до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат��

на�доходи�фізичних�осіб)»�(№ 1090-2�від

25.12.2012).

Заступник міського голови —
секретар Київради  О. Резніков

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770 

«Про Регламент Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 26/26 від 24 липня 2014 року

Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14 статті 46
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Статуту територіальної громади міста Ки#
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�Ре ламент��Київсь�ої�місь�ої

ради,�затверджено о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�14.07.2011�№ 383/5770�та�і�змі-

ни:

— по�те�ст��слова�«система�«РАДА»�замі-

нити�словами�«еле�тронна�система�для� оло-

с�вання»���відповідних�відмін�ах.

2.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в� азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о о� олови —�се�-

ретаря�Київради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

03.07.2014�№�20/20

Звернення 
Київської міскої ради до Кабінету Міністрів України 

щодо невідкладного внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 

(стосовно зарахування до доходів бюджету міста Києва податку 
на доходи фізичних осіб)

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�інших�за-

�онодавчих�а�тів�У�раїни»�№ 2856-VІ�від�23

 р�дня�2010�ро���передбачається�відрах�ван-

ня�50�відсот�ів�подат���на�доходи�фізичних

осіб,�сплачених�на�території�міста�Києва,�до

Державно о�бюджет��У�раїни.

У�Верховній�Раді�У�раїни�реєстр�валися�за-

�онопрое�ти�«Про�внесення�змін�до�Бюджет-

но о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�вання�по-

дат���на�доходи�фізичних�осіб�до�доход��бю-

джет��міста�Києва)»�(№ 1090�від�13.12.2012),

«Про�внесення�змін�до�статті�65�Бюджетно о��о-

де�с��У�раїни�(щодо�доходів�бюджет��міста

Києва)»�(№ 1090-1�від�19.12.2012)�та�«Про�вне-

сення�змін�до�Бюджетно о��оде�с��У�раїни

(щодо�зарах�вання�до�доходів�бюджет��міста

Києва�подат���на�доходи�фізичних�осіб)»�(№ 1090-

2�від�25.12.2012),�я�і�не�б�ли�підтримані�з�о -

ляд��на�позицію�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з

цьо о�питання.�В�азаними�за�онопрое�тами

передбачалося�с�ас�вати�вил�чення�подат��

на�доходи�фізичних�осіб,�що�сплач�ється�(пе-

рерахов�ється)�на�території�міста�Києва,�до

доходів�за ально о�фонд��Державно о�бюдже-

т��У�раїни.

В��мовах�2014�ро���с�ма�вил�чення�в�та�ий

спосіб�з�бюджет��міста�Києва�становить�8�млрд

 рн,�що�зв�ж�є�можливості�територіальної� ро-

мади�в�питаннях�місцево о�самовряд�вання,

 арантовані�Констит�цією�У�раїни.�Нинішній

стан�справ�має�наслід�ом� остр��потреб��в

�оштах�на��тримання�соціально-��льт�рної�сфе-

ри,�в�том��числі�й�на�ви�онання�містом�Києвом

ф�н�цій�столиці�У�раїни,�реалізацію�ефе�тив-

ної�політи�и�соціально о�захист��населення�та

��видат�ах�на�поліпшення�та�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста,�що�впливає�на�я�ість�життя

меш�анців�та� остей�столиці.

За�оном�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —

місто —� ерой�Київ»�прямо�передбачено�існ�-

вання�трансфертів�до�бюджет��міста�з�Дер-

жавно о�бюджет��У�раїни�на�ви�онання�сто-

личних�ф�н�цій,�що�доцільно��поряд��вати�нор-

мами�Бюджетно о��оде�с��У�раїни.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради� либо�о

впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Ки-

єва�всі�зароблені�територіальною� ромадою

�ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��по-

літи���пом’я�шити�наслід�и�підвищення�цін�на

житлово-�ом�нальні�посл� и,�проїзд��� ромад-

сь�ом��транспорті,�прод��ти�харч�вання�то-

що.

Врахов�ючи�вищев�азане,�Київсь�а�місь�а

рада�звертається�до�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�я��с�б’є�та�за�онодавчої�ініціативи�з�вимо-

 ою�невід�ладно о�внесення�на�роз ляд�Вер-

ховної�Ради�У�арїни�розроблено о�деп�тата-

ми�Київради�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�вен-

сення�змін�до�Бюджетно о��оде�с��У�раїни».

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо невідкладного внесення змін  
до Бюджетного кодексу України 

(стосовно зарахування до доходів бюджету міста Києва податку
на доходи фізичних осіб)

Рішення Київської міської ради № 20/20 від 3 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто#герой Київ», Бюджетного кодексу України, у зв’язку із необхідністю збільшення доходу бю#
джету міста Києва та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової частини бюджету міста Києва, з ме#
тою забезпечення виконання соціальних програм у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо�невід�лад-

но о�внесення�змін�до�Бюджетно о��оде�с�

У�раїни�(стосовно�зарах�вання�до�доходів�бю-

джет��міста�Києва�подат���на�доходи�фізич-

них�осіб)�з ідно�з�додат�ом�1.

2.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�невід�лад-

но о�внесення�змін�до�Бюджетно о��оде�с�

У�раїни�(стосовно�зарах�вання�до�доходів�бю-

джет��міста�Києва�подат���на�доходи�фізич-

них�осіб)�з ідно�з�додат�ом�2.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в� а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко
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Оболонська районна в  місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Заміна фасадних вікон 192,6

Промивка труб

Техобслуговування обладнання вузлів обліку теплової
енергії

2 Школи естетичного виховання дітей Промивка труб 185,2

Заміна фасадних вікон

Утеплення стін

Всього 377,8

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Школи естетичного виховання Капітальний ремонт системи опалення 185,5

Заміна старих дерев'яних віконних конструкцій на нові
енергозберігаючі

Всього 185,5

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Обслуговування вузлів 12,1

Повірка засобів обліку теплової енергії

Технічне регулювання модулів

Ремонт покрівлі

Обслуговування вузлів

Повірка засобів обліку теплової енергії

Технічне регулювання модулів

Всього 255,1

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Технічне обслуговування газового обладнання 6,1

Повірка лічильника води

2 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Профілактичне вимірювання та випробування
електроживлення

1,2

3 Школи естетичного виховання Повірка лічильника води 167,2

Повірка лічильника тепла

Заміна вікон фасаду

Всього 174,5

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Технічне обслуговування і промивка газового
обладнання

78,3

Повірка газового лічильника

2 Школи естетичного виховання Ремонт та промивка труб теплової мережі 16,4

Повірка лічильників води та трансформаторів

Всього 94,7

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Послуги з ремонту лічильників тепла 21,0

2 Школи естетичного виховання дітей Капітальний ремонт даху 188,1

Всього 209,1

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 

1 Бібліотеки Обслуговування теплопункту 30,6

Замір опору ізоляції внутрішніх електромереж

2 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Обслуговування та підготовка газового котла 10,7

Замір опору ізоляції внутрішніх електромереж

3 Школи естетичного виховання дітей Обслуговування та підготовка теплопунктів 141,7

Замір опору ізоляції внутрішніх електромереж

Капітальний ремонт фасаду

Повірка показань лічильників

Всього 183,0

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Поточний ремонт з підготовки теплового обладнання
до опалювального сезону

10,3

2 Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу

Поточний ремонт з підготовки теплового обладнання
до опалювального сезону

10,0

3 Школи естетичного виховання дітей Поточний ремонт з підготовки теплового обладнання
до опалювального сезону

289,5

Повірка, ревізія, налагодження приладу обліку
теплової енергії в тепловому пункті

Всього 309,80
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Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Повірка лічильників 6,2

Повірка манометрів

2 Шкоzли естетичного виховання дітей Повірка та заміна манометрів 281,9

Заміна вікон та дверей

Всього 288,1

Разом 2377,3

Разом по галузі 7200,6

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 закладів соціального захисту населення комунальної форми

власності до осінньо#зимового періоду 2014/2015 років 

№ Назва установи Найменування робіт Обсяги
фінансування, тис.

грн (в т.ч. на
погашення

заборгованості за
виконані в 2013 році

роботи)

1 Київський геріатричний
пансіонат

Ремонт резервуарів та мереж холодного
водопостачання. Ремонт автоматичної пожежної
сигналізації, сигналізації виклику медперсоналу.
Ремонт перегородок лоджій, підпорних пілястр,
парапетів, огороджувальних конструкцій, терас та
балконів житлового та лікарняного корпусів. Ремонт
приміщень прохідної пансіонату зі зміною покрівлі.
Ремонт приміщень поліклініки після затоплень та в
місцях утворень грибкових пошкоджень стін, стелі та
панелей перекриття. Ремонт зовнішніх та внутрішніх
каналізаційних мереж. Ремонт магістральних
трубопроводів ХВП та трубопроводів від
артезіанських свердловин №2, №3, №4 до насосної
станції

900,0

2 Київський пансіонат ветеранів
праці

Заміна вікон. Ремонт даху харчоблоку та 2>го корпусу.
Ремонт із заміною вікон 5>го поверху 2>го корпусу

617,7

3 Новобілицький
психоневрологічний інтернат

Ремонт системи ХВП, ГВП, каналізації та зливних
стоків. Ремонт покрівлі житлових корпусів. Ремонт
бойлера та рамки управління. Ремонт балконів та
лоджій в житлових корпусах, ремонт теплиці. Заміна
дверей запасних виходів та підвалів

500,0

4 Пуща>Водицький
психоневрологічний інтернат

Ремонт рамки розподілу холодної води,
електрощитової, балконів, даху в житловому корпусі,
фасаду, сходин та облаштування пандусів. Заміна
вхідних дверей

500,0

5 Святошинський
психоневрологічний інтернат

Ремонт труб ГВП та опалення корпусів № 1 та № 2,
трубопроводів господарського блоку, покрівлі
господарського блоку. Ремонт та заміна запірної
арматури. Перевірка контрольно>вимірювального
обладнання. Вибірковий ремонт фасаду пральні та
корпусу № 2

500,0

6 Київський
психоневрологічний інтернат

Ремонт системи опалення. Відновлення системи
водовідведення та снігоутримувачів на житлових
корпусах та харчоблоці. Ремонт приміщень
харчоблоку, погреба

400,0

7 Дарницький дитячий
будинок>інтернат

Ремонт системи водопостачання. Заміна дерев'яних
вікон на металопластикові. Ремонт медблоку у зв'язку
з наявністю усадкових тріщин та тріщин в місцях
стикування з перекриттям та суміжними
конструкціями

200,0

8 Святошинський дитячий
будинок>інтернат

Ремонт та заміна труб опалення гарячої та холодної
води, парових труб та каналізації. Ремонт даху на
прохідній та утеплення підлоги. Ремонт жолобів на
даху та стічних труб. Ремонт коридору та холу із
заміною вікон

300,0

9 Київський міський
територіальний центр
соціального обслуговування

Монтаж мереж тепло>, водо>, електропостачання (з
підключенням до міської лінії) та каналізації з
монтажем вузлів обліку та розробкою ПКД.

150,0

10 Київський міський центр
соціальної, професійної та
трудової реабілітації інвалідів

Ремонт віконних відкосів, рам. Ремонт ґанку 10,0

11 Київський міський центр по
нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат

Заміна вікон на енергозберігаючі. Заміна труб
холодного та гарячого водопостачання. Підготовка
теплового пункту до опалювального сезону

300,0

12 Київський міський палац
ветеранів

Ремонт зовнішньої вертикальної гідроізоляції будівлі.
Ремонт ліфтового обладнання. Ремонт теплопункту

80,0

13 Центр соціальної адаптації
престарілих, інвалідів та осіб,
що не мають постійного місця
проживання

Заміна вікон на енергозберігаючі 70,0

14 Центр трудової реабілітації
для розумово відсталих
інвалідів м. Києва з
відділенням соціально>
побутової адаптації

Термоізоляція тепломережі 5,0

15 Будинок соціального
піклування

Ремонт душових та туалетних кімнат із заміною
сантехнічних труб.

30,0

16 Спеціалізований будинок для
ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та
інвалідів 
на вул. Котельникова, 32/1

Ремонт вхідної групи 15,0

17 Спеціалізований будинок для
ветеранів війни та праці,
громадян похилого віку та
інвалідів на вул. Їжакевича,3

Ремонт труб теплопостачання 60,0

18 Комунальна соціальна
установа "Київський міський
комплекс соціальної адаптації
інвалідів з розумовою
відсталістю"

Ремонт зовнішньої каналізаційної мережі 80,0

Всього: 4717,7 

Перший заступник голови Б. Дубас
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5 Оболонський 818 818 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

б Печорський 867 867 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28

7 Подільський 880 880 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

8 Святошинський 955 955 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

9 Солом'янський 1434 1434 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

10 Шевченківський 1792 1792 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Всього 10807 10807 332 333 333 333 333 335 336 336 337 337 337 337 337 337 338 338 339 339 339 339 339 340 340 340 340 340 340 340 340 341 341 341

Перший заступник голови Б. Дубас

Додато��2
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Графік 
підключення житлових будинків в м. Києві до мереж теплопостачання в опалювальний період 2014/2015 років

№ Район Подача теплоносія в житлові будинки м. Києві 

Всього підлягає
підключенню

(житлові будинки всіх
форм власності,

гуртожитки)

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Голосіївський 1134 136 147 170 182 182 170 147

2 Дарницький 912 109 119 137 146 146 137 118

3 Деснянський 763 92 99 115 122 122 115 98

4 Дніпровський 1286 154 167 193 206 206 193 167

5 Оболонський 820 98 107 123 131 131 123 107

6 Печерський 882 106 115 132 141 141 132 115

7 Подільський 884 106 115 133 141 141 133 115

8 Святошинський 960 116 125 144 154 154 144 123

9 Солом'янський 1455 175 189 218 233 233 218 189

10 Шевченківський 1794 216 233 269 287 287 269 233

Всього по місту: 10890 1308 1416 1634 1743 1743 1634 1412

Перший заступник голови Б. Дубас

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,��ерівни��штаб�;

дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�заст�пни���ерівни�а�штаб�;

заст�пни��дире�тора�— начальни���правління

�онтролю�е�спл�атації�житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри� Департамент�� житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�заст�пни���ерівни�а�штаб�;

заст�пни��начальни�а��правління��онтролю

е�спл�атації�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

ри — начальни��відділ���онтролю�е�спл�атації

житлово�о��осподарства�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�се�ретар�штаб�;

заст�пни��дире�тора�— начальни���правління

енер�оефе�тивності�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

начальни���правління�природних�монополій

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

Додато��1�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

ГРАФІК
заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків підготовленою водою для сталої роботи 

в опалювальний період 2014/2015 року

РАЙОНИ

Вс
ьо

го
 п

о
ха

ра
кт

ер
и

ст
и

ці

Графік заповнення внутрішньобудинкових систем опалення

Вс
ьо

го

0
1.

0
8

.1
4

0
4

.0
8

.1
4

0
5.

0
8

.1
4

0
6.

0
8

.1
4

0
7.

0
8

.1
4

0
8

.0
8

.1
4

11
.0

8
.1

4

12
.0

8
.1

4

13
.0

8
.1

4

14
.0

8
.1

4

15
.0

8
.1

4

18
.0

8
.1

4

19
.0

8
.1

4

20
.0

8
.1

4

21
.0

8
.1

4

22
.0

8
.1

4

25
.0

8
.1

4

26
.0

8
.1

4

27
.0

8
.1

4

28
.0

8
.1

4

29
.0

8
.1

4

0
1.

0
9

.1
4

0
2.

0
9

.1
4

0
3.

0
9

.1
4

0
4

.0
9

.1
4

0
5.

0
9

.1
4

0
8

.0
9

.1
4

0
9

.0
9

.1
4

10
.0

9
.1

4

11
.0

9
.1

4

12
.0

9
.1

4

15
.0

9
.1

4

1 Голосіївський 1112 1112 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2 Дарницький 907 907 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

3 Деснянський 763 763 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4 Дніпровський 1279 1279 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

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

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

Посадовий склад
оперативного міського штабу з підготовки

міського господарства до осінньо)зимового періоду 
2014/2015 років

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

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

�енеральний�дире�тор�КК�"Київавтодор";

�олова�правління�ПАТ�"АК�"Київводо�анал"

(за�з�одою);

�енеральний�дире�тор�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"

(за�з�одою);

дире�тор�Кабельних�мереж�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"

(за�з�одою);

дире�тор�філіал��"Теплові�мережі�ПАТ

"КИЇВЕНЕРГО"�(за�з�одою);

�енеральний� дире�тор� ТОВ� "ЄВРО-

РЕКОНСТРУКЩЯ"�(за�з�одою);

�олова�правління�ПАТ�"Київ�аз"�(за�з�одою);

начальни��Державної�інспе�ції�з�енер-

�етично�о�на�ляд��за�режимами�споживання

еле�тричної�і�теплової�енер�ії�в�місті�Києві�(за

з�одою);

дире�тор�Департамент��промисловості�та

розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді

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

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

дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації);

начальни��КП�"Київжитлоспеце�спл�атація";

дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и

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

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

дире�тор�Департамент��охорони�здоров'я

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

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

дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю

та� збереження� природно�о� середовища

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

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

перші�заст�пни�и�(заст�пни�и)��олів�районних

в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�посадою.

Перший заступник голови 
Б. Дубас
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Додато�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

21.07.2014�р.�№�842

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1. 12736B06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул. Василя
Касіяна (виїзд з просп. Академіка
Глушкова)

2. 13249B06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 92
(напроти)

3. 09879B05 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 66

4. 24905B09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємноB
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,32 Дніпровський район, просп. Юрія
Гагаріна, 2BА

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про капітальний ремонт 
вузлів фунікулера

Розпорядження № 840 від 21 липня 2014 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван)

ня в Україні», з метою виконання капітального ремонту вузлів фунікулера, в межах функцій органу місцево)
го самоврядування:

1.�Припинити�р�х�ф�ні��лера�з�22�липня�2014

ро���до�22�серпня�2014�ро��.

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

транс»�протя�ом�зазначено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження�термін��ви�онати�на�ф�ні��ле-

рі�ре�ламентні�роботи�з��апітальним�ремон-

том�о�ремих�в�злів�для�забезпечення�йо�о�по-

дальшої�надійної�е�спл�атації.

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

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

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

Голова В. Кличко

У�абзаці�першом��п�н�т��2.3.��лави�2�роз-

діл��VIII�Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№ 1810,

слова�«Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�»�ви�лючи-

ти.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до пункту 2.3. глави 2 розділу VIII 

Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 843 від 21 липня 2014 року

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місце)
ве самоврядування в Україні», з метою упорядкування функцій окремих структурних підрозділів виконавчо)
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері регулювання земель)
них відносин та у галузі будівництва:

1.�Призначити��оловою�постійно�діючої��о-

ординаційної�робочої��р�пи�з�роз�ляд��питань

фінансово-�осподарсь�ої� діяльності

підприємств,��станов,�ор�анізацій,�що�нале-

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

�ромади�м.�Києва,�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�о-

нова�І.�В.

2.�П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�06�серпня�2010

ро�л.�№�585�«Про�створення�постійно�діючої

�оординаційної�робочої��р�пи�з�роз�ляд��питань

фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�підприємств,

�станов,�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва»

ви�лючити.

У�звяз���з�цим�п�н�ти�3—6�вважати�відповідно

п�н�тами�2—5.
Голова В. Кличко

Про питання діяльності 
постійно діючої координаційної робочої групи 

з розгляду питань фінансово)господарської діяльності 
підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної

власності територіальної громади м. Києва
Розпорядження № 846 від 23 липня 2014 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи постійно діючої координа)
ційної робочої групи з розгляду питань фінансово)господарської діяльності підприємств, установ, організа)
цій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва:

Про надання дозволів 
на право користування пільгами з оподаткування 

підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів

Розпорядження № 855 від 23 липня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано)
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організа)
цій інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

Про анулювання ліцензії 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Новобудова»
Розпорядження № 824 від 11 липня 2014 року

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської ді)
яльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання
та водовідведення», враховуючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Новобудова» та рішен)
ня ліцензійної комісії (протокол № 8 від 04 липня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1.�Ан�лювати�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Новоб�дова»�(�од�ЄДРПОУ

32917247,�м.�Київ,�Кловсь�ий��звіз,�б�дино�

14-А)�ліцензію�серії�АВ�№ 601402�на�право�про-

вадження��осподарсь�ої�діяльності�з�постачан-

ня�теплової�енер�ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

2.�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

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 839 від 18 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис)

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по)
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла)
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп)
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозвол��на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�1�дозвіл.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро���їх

дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�-

лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розташ�-

вання�відповідних�ре�ламних�засобів —�до�на-

стання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах).

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

дження�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)

18.07.2014�р.�№�839

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії якого продовжується

Заступник голови — керівник апарату

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1. 1387B06BПB2 ТОВ "ОКТАГОНB
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо (призматрон)

36 Дарницький район, вул.
Здолбунівська / вул. Тепловозна

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 842 від 21 липня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис)
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по)
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла)
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп)
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�4�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�спл�ата-

цію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням�норм�техні-

�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�санітарних�норм

по�ласти�на�розповсюдж�вачів�зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро���їх

дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�-

лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розташ�-

вання�відповідних�ре�ламних�засобів, —�до�на-

стання�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах

(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Додато 1
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
23.07.2014 р. № 855

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування відповідно 

до пункту 154.1 статті 154 розділу III Податкового кодексу України

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

1. Надати дозволи на право орист вання піль ами з
оподат вання підприємствам та ор анізаціям ромад-
сь их ор анізацій інвалідів відповідно до п н т 154.1
статті 154 розділ III Подат ово о оде с У раїни з ід-
но з додат ом 1.
2. Надати дозволи на право орист вання піль ами з

оподат вання підприємствам та ор анізаціям ромад-
сь их ор анізацій інвалідів відповідно до п н т 197.6
статті 197 розділ V Подат ово о оде с У раїни з ідно
з додат ом 2.
3. Надати дозволи на право орист вання піль ами з

оподат вання підприємствам та ор анізаціям ромад-

сь их ор анізацій інвалідів відповідно до підп н т 282.1.7
п н т 282.1 статті 282 розділ XIII Подат ово о оде -
с У раїни з ідно з додат ом 3.
4. Надати дозволи на право орист вання піль ами з опо-

дат вання підприємствам та ор анізаціям ромадсь их ор-
анізацій інвалідів відповідно до п н т 8 підрозділ 2 роз-
діл XX Подат ово о оде с У раїни з ідно з додат ом 4.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Кличко

№ Повне найменування підприємства
громадської організації

Код
ЄДРПОУ
підпри!
ємства 

Адреса
підприємства

Найменування громадської
організації інвалідів засновника
підприємства 

Код
ЄДРПОУ
заснов!
ника 

Термін дії
дозволу

1 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ
ДІМ "АНТІЯ" УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

20032893 03049, м. Київ,
вул. Курська, буд. 6

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 з 01.07.2014
до
01.07.2015

2 ВИРОБНИЧО!ЗБУТОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

25662972 02160, м. Київ. 
вул. Фанерна, 
буд. 4

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.07.2014
до
01.07.2015

3 ПІДПРИЄМСТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "ІР СТ УКРАЇНА"

36858070 01034, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал,
буд. 13/2. літ. Б

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "ІНСТИТУТ
РЕАБІЛІТАЦІЇ  ТА СОЦІАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"

36519984 з 01.07.2014
до
01.07.2015

4 ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТУРНИЙ
ЦЕНТР"  УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03368092 03049, м. Київ,
вул. Курська, буд. 6

ВСЕУКРАЇНСЬКА  ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ  ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 з 01.07.2014
до
01.07.2015

5 КОЛЕКТИВНЕ ПІДІІРИЄМСТВО
"НАВЧАЛЬНО! ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР    УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА   ГЛУХИХ"

21551365 04075, м. Київ, 
вул. Курортна, 
буд. 6 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 з 01.07.2014
до
01.07.2015

6 СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНО!
КОНСТРУКТОРСЬКО!
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03972910 03038, м. Київ, 
вул. Нововокзальна,
буд. 8

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 з 01.07.2014
до
01.07.2015

адміністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової
допомоги та дотацій» та протоколу № 2 засідання комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організа(
ціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги
та дотацій від 13 червня 2014 року:

²íôîðìàö³ÿ àãåíòñòâà "Êðåäèò-Ðåéòèíã" (ñòàíîì íà 30.06.2014)

Ðåéòèíãè ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ æèòëîâîãî
áóä³âíèöòâà â ì. Êè¿â

Êîìïàí³ÿ, ùî âèïóñòèëà
îáë³ãàö³¿

Ñåð³¿ ö³ëüîâèõ
îáë³ãàö³é Ð³âåíü ðåéòèíãó Ïðîãíîç

Áóäñïåöñåðâ³ñ, ÒÎÂ À-Ñ, H-J, T, U, ÀÀ, ÂÂ,
Z, K-S, V-W uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, ÒÎÂ À-Ñ uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Àðòåì, ÒÎÂ, ²ÁÊ À-Ñ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Áóäñïåöñåðâ³ñ, ÒÎÂ ÑÑ-ÊÊ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

²ÍÂÅÑÒ-ÁÓÄÐÅÑÓÐÑ, ÒÎÂ À, Â uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, ÒÎÂ D-I uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

ÀÑ-ÌÂÊ, ÒÎÂ À, Â, Ñ, D uàÂ Ñòàá³ëüíèé

Ì³õàí³ê³ Óêðà¿íà, Ï²² À uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

ÍÁÊ, ÏðÀÒ D-F uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

ÐªÂªÐÑ, ÒÎÂ, Êîìïàí³ÿ À Ïðèçóïèíåíî

ÒÐÎßÍÄÀ, ÏðÀÒ, ÀÃÐÎÔ²ÐÌÀ A-D Ïðèçóïèíåíî

Ó çâ'ÿçêó ³ç ââåäåííÿì â åêñïëóàòàö³þ áóäèíêó çà àäðåñîþ : âóë.Ìåòðîëîã³÷íà
¹ 109,110,111,112 ÒÎÂ "Õîëä Ãðóï" ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè
íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä
09.03.2011ð. ¹ 307.

Ðîçðàõóíîê òàðèô³â ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ www.municipal.kiev.ua:8080
Òàðèô ãðí./ì2 â ì³ñÿöü ç ÏÄÂ: á. 109 - 4,7561 ãðí.

á. 110-4,1382 ãðí.
á. 111-4,7492 ãðí.
á. 112-4,5312 ãðí.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, 14-â,
ç 9.00 äî 16.00, ïðîòÿãîì 14 äí³â.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Â³äïîâ³äíî äî ñò.171 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿºìî

ïðî ðîçãëÿä â îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà àäì³í³ñòðàòèâíî¿
ñïðàâè ¹826/6735/14 çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà
ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ òà ïîñëóã "Òðóäîâà ñï³âäðóæí³ñòü" äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ
ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13.12.2013 ðîêó ¹ 2251 "Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî,
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó ì. Êèºâ³". Ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 11 ñåðïíÿ 2014 ðîêó
î 13.40 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà 8, êîðïóñ 1.

11 ñåðïíÿ 2014 ðîêó î 14.00 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Ê³ëüöåâ³é äîðîç³, 1-Å (ë³ò. Â) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
(ÒÏ-207).

ÒÎÂ "ÄÕ ²ÍÂÅÑÒ ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ" º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ óçãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Òåë. 207-61-72

Âòðà÷åí³: äèïëîì ìàã³ñòðà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó åêîíîì³êè ³ òåõíîëîã³¿
òðàíñïîðòó, ñåð³ÿ KB ¹ 21604792, âèäàíèé 30 ÷åðâíÿ 2003 ð. íà ³ì'ÿ Ðóáàí Àíäð³é
Éîñèïîâè÷, òà äèïëîì ñïåö³àë³ñòà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó åêîíîì³êè ³ òåõíîëîã³¿
òðàíñïîðòó, ñåð³ÿ KB ¹ 24332146, âèäàíèé 30 ÷åðâíÿ 2004 ð. íà ³ì'ÿ Ðóáàí Àíäð³é
Éîñèïîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 16.07.2014

¹ 69/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 52-03/05.14 ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "ÁÊ "Äí³ïðîáóäñåðâ³ñ" (35784134),
ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³
íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà âèìîãó ãîëîâè â³ää³ëåííÿ, ó âñòàíîâëåí³ ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîêè.
Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì íà ÒÎÂ "ÁÊ "Äí³ïðîáóäñåðâ³ñ" íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯

Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

* Îáîâ'ÿçêîâà óìîâà äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè: ðîçðîáêà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ îãîðîäæóþ÷è êîíñòðóêö³é

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãà-
ëüíà

ïëîùà
êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí.

1
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êë³í³÷íà

ë³êàðíÿ ¹ 1 (ì.Êè¿â, Áîãàòèðñüêà,
30, 426-22-53)

1 ïîâåðõ Áîãàòèðñüêà, 30
Ê.1 ë³ò.À 71,20

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(ðîçì³ùåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî êàá³íåòó ç

êîìï'þòåðíèì òîìîãðàôîì)

Ñòàíîì íà 31.01.2014

2 ðîêè 364 äí³ 58,75 4183,33

2
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 1 (253121, Õàðê³âñüêå øîñå, 121 ,
564-525-4)

2 ïîâåðõ òà
íàï³âï³äâàë

Õàðê³âñüêå
øîñå, 121 Ê. 7 26,33 Äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó
Ñòàíîì íà 18.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 26,87 707,43

3
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 1 (253121, Õàðê³âñüêå øîñå, 121 ,
564-52-54)

1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå
øîñå, 121 Ê.24 49,20 Äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

4
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé
îíêîëîã³÷íèé öåíòð (ì.Êè¿â,
Âåðõîâèííà, 69, 424-68-18)

1 ïîâåðõ Âåðõîâèííà, 69
Ê.1 9,00 Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà 20.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 55,85 502,70

5
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 8 (254201, Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 8 ,
502-37-00, 430-36-30)

1 ïîâåðõ Êîíäðàòþêà
Þð³ÿ, 8 Ê.1 59,20 Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ (ïðèâàòíà ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ)
Ñòàíîì íà 09.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 95,1 5630,0

6

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(ì.Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1, 2 ïîâåðõè Çàëêè Ìàòå, 6
ë³ò.À 741,30

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 25,95 19240,28

7 1 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå

øîñå, 53 ë³òåð
À

101,60
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó

ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 67,62 6870,67

8
ï³äâàë Ãîíãàäçå

Ãåîðã³ÿ, ïðîñï.,
20 ë³ò.Â 

157,20 Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³
11,06

7838,17
1 ïîâåðõ 345,70 17,64

9
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"

(ì.Êè¿â, Ïåðåìîãè ïðîñï.,
35, 238-44-00)

÷àñòèíà
ïåðåõîäó

Ñòàíö³ÿ ìåòðî
"Äîðîãîæè÷³"

á/í 
1,00

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîðã³âë³
ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè

òîâàðàìè *

Ñòàíîì íà 01.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 486,00 486,00

10

ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ
áóäìàòåð³àë³â (04128, Ñòåöåíêà, 20 ,

4000238)

1 ïîâåðõ Ñòåöåíêà, 20
Êîðïóñ 8 93,48 Ñêëàä

Ñòàíîì íà 31.01.2014

2 ðîêè 364 äí³ 32,05 2995,90

11 1 ïîâåðõ Ñòåöåíêà, 20
Êîðïóñ 1 33,22 Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
Ñòàíîì íà 31.01.2014

2 ðîêè 364 äí³ 9408 3125,25

12 2 ïîâåðõ Ñòåöåíêà, 20
Êîðïóñ 1 10,00 Îô³ñ

Ñòàíîì íà 31.01.2014

2 ðîêè 364 äí³ 104,37 1043,70

13
Ì³ñüêèé íàóêîâèé ³íôîðìàö³éíî-

àíàë³òè÷íèé öåíòð ìåäè÷íî¿
ñòàòèñòèêè (01034, Ãåîðã³¿âñüêèé

ïðîâ., 9 , 270-51-80)
1 ïîâåðõ

Ãåîðã³¿âñüêèé
ïðîâ., 9 ë³ò.À,à2

(êîðï.1) 
48,50

Äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿
(ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè) 2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

Х Л І Б С М І С І Ф

Р Е Г Л А М Е Н Т В А

Ш Е В Р О Е Т Н А Н

Щ Е К С Т Р А В Е Р Т

Т А Н К А А Р О

А Т А Д О Н А Т І В У М

Л И Н А З А Л І Я Ш А

І К А Р И І К М У С

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, íèí³ æèòòÿ äëÿ âàñ

ïåðåòâîðèëîñÿ íà çàõîï-

ëèâó ãðó: õî÷åòüñÿ ðîçâàã,

ëþáîâíèõ ³íòðèã, ââîëþ ïîáëàçíþ-

âàòè, îäíàê ñüîãîäí³ ñë³ä ñïóñòè-

òèñÿ íà çåìëþ, âíèêíóòè â äåòàë³ ³

íå éòè íà ñïîêóñëèâîìó ïîâ³äêó

âëàñíèõ çàáàãàíîê ÷è ïðîÿâëÿòè

ëèöåì³ðñòâî,ïèõàò³ñòü.Öå ñòâîðèòü

âàì ÷èìàëî çàéâèõ ïåðåøêîä.

ÒÅËÜÖ², âëàøòóéòå âèõ³ä-

íèé â³ä äîêó÷ëèâèõ ïðîá-

ëåì òà ïîäáàéòå ïðî ïåð-

ñîíàëüíèé êîìôîðò, í³ â ÷îìó ñîá³

íå â³äìîâëÿþ÷è. Çàäîâîëüíÿéòå

âëàñí³ ïðèìõè, ùèðî ëþá³òü òà øà-

íóéòå ñåáå, òîä³ é âàñ ëþáèòèìóòü

òà ö³íóâàòèìóòü!

ÁËÈÇÍßÒÀ, ãîä³ áàéäèêó-

âàòè, êèíüòå ÿê³ð â ñ³ìåé-

íèõ âîäàõ — òóò âè äáàé-

ëèâ³ ãîñïîäàð³, ó ÿêèõ â îñåë³ ìàº

ïàíóâàòè ³äåàëüíèé ïîðÿäîê, âñå

ñÿÿòè ÷èñòîòîþ,äîìî÷àäö³ íàãîäî-

âàí³ òà ïðè÷åïóðåí³, ñàíòåõí³êà â³ä-

ðåìîíòîâàíà, õîëîäèëüíèê çàïîâ-

íåíèé ïðîäóêòàìè.

ÐÀÊÈ,ïðèáîðêàéòå çàïàëü-

íå «õî÷ó», éä³òü â íîãó ç

÷àñîì, áóäüòå ïóíêòóàëü-

íèìè, îðãàí³çîâàíèìè, í³êóäè íå

çàï³çíþéòåñÿ. Ãàðìîí³éíå ïîºäíàí-

íÿ ïðàãìàòèçìó ç òîâàðèñüê³ñòþ

äîçâîëèòü çîñåðåäèòèñÿ íà êîðèñ-

íèõ çâ’ÿçêàõ ³ ïîòð³áí³é ³íôîðìà-

ö³¿.

ËÅÂ²Â îñîáèñòà ÷àð³âí³ñòü,

ïðåçåíòàáåëüí³ñòü ðîáèòü

óëþáëåíöÿìè ïóáë³êè,àëå...

íå ñï³òêí³òüñÿ ïåðåä ñòðèáêîì íà

êàð’ºðíèé îë³ìï, íàñòàâ ÷àñ ïðîéòè

âèïðîáóâàííÿ ñëàâîþ òà ïî÷åñòÿ-

ìè ³ íå ïåðåòâîðèòèñÿ íà àâòîðè-

òàðíîãî êîìàíäèðà.

Ä²ÂÈ, óòðèìàéòåñÿ â³ä íî-

âàö³éíèõ ïî÷èí³â, âàøå

æèòòºâå ñóäíî ïðîäîâæóº

ðóõàòèñÿ êàðì³÷íèì ðóñëîì,äå á³ëü-

ø³ñòü ñèòóàö³é âèðèíàº ç ìèíóëî-

ãî, âèìàãàþ÷è òåðì³íîâèõ äîîïðà-

öþâàíü, ÷îãî íå ñë³ä áîÿòèñÿ, áî

öå íà áëàãî ìàéáóòíüîãî.

ÒÅÐÅÇÈ, îáëèøòå ðåâîëþ-

ö³éíèé ïîñòóï, â³ä³éä³òü ó

ò³íü, áî äåíü êàðì³÷íèé,

òîæ, øâèäøå çà âñå, âàì äîâåäåòü-

ñÿ âèð³øóâàòè ÷óæ³ ïðîáëåìè, çàé-

ìàòèñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. Ó áóäü-ÿêî-

ìó çàíÿòò³ ïðîÿâ³òü ñêðóïóëüîç-

í³ñòü, íå ³ãíîðóéòå òàºìíèé á³ê ðå-

÷åé ³ íåîäì³ííî çâåðí³òü óâàãó íà

ñâîº ñàìîïî÷óòòÿ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, êàð’ºðíèé àâ-

ðàë òðèâàº, ïðèãîòóéòåñÿ

äî íåñïîä³âàíîê, àëå êàð-

äèíàëüíà çì³íà ñèòóàö³¿, ùî ñêëà-

ëàñÿ, íàâðÿä ÷è ìîæëèâà. Çàéìà-

þ÷èñü âèð³øåííÿì ïîâñÿêäåííèõ

çàâäàíü, çàñòîñîâóéòå àëüòåðíà-

òèâí³ íåñòàíäàðòí³ ìåòîäè.

ÑÒÐ²ËÜÖ² íà ãðåáåí³ ïîïó-

ëÿðíîñò³,âò³ì,íà ðîáîò³ áà-

æàíî ïðîäåìîíñòðóâàòè

áëèñêó÷èé ñëóæáîâèé âèøê³ë: âè-

ñëóæóéòåñÿ ïåðåä áîñîì òà ïîêàçóé-

òå,ùî âè ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè, ³ áóäü-

ÿê³ òðóäîâ³ íàâàíòàæåííÿ ï³ä ñèëó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàéìàéòåñÿ

òèì, ÷îãî ïðàãíå ò³ëî òà

äóøà, òâîð³òü, â³äïî÷è-

âàéòå, êîõàéòåñÿ, ïðàãí³òü áóòè

ñâÿòèìè, í³êîãî íå îñóäæóþ÷è, íå

ïðåä’ÿâëÿþ÷è ïðåòåíç³é, àäæå âè

ïîâí³ñòþ çàëåæí³ â³ä îòî÷åííÿ,

ä³ëîâèõ êîìïàíüéîí³â, êåð³âíîãî

ïåðñîíàëó òà øëþáíèõ îáðàíö³â.

ÂÎÄÎË²¯, áóäüòå ïðàêòè÷-

íèìè, êì³òëèâèìè, ïðîÿâ-

ëÿéòå àíàë³òè÷íèé ï³äõ³ä

ïðè âèð³øåíí³ áóäü-ÿêèõ çàâäàíü

³ íåîäì³ííî ðîçïëàò³òüñÿ ç áîðãàìè.

Â ñòîñóíêàõ «ÿ–òè» íàçð³âàº êàðäè-

íàëüíèé ïåðåëîì, âò³ì, íå ïîñï³-

øàéòå áèòè ãëå÷èêè òà ðîçëó÷àòè-

ñÿ ç äàâí³ìè ñóïóòíèêàìè — ìîæå-

òå íàñòóïèòè íà ò³ ñàì³ ãðàáë³.

Ó ÐÈÁ æèòòÿ ïðîõîäèòè-

ìå çà çàêîíîì «ïîä³áíå

ïðèâàáëþº ïîä³áíå». Âè

ÿê ó äçåðêàë³ ñïîñòåð³ãàòèìåòå çà

â÷èíêàìè ëþäåé, ùî º âëàñíèì â³-

äîáðàæåííÿì... Îòæå,äåòàëüíî âñå

ïðîàíàë³çóéòå ³ çðîá³òü â³äïîâ³ä-

í³ âèñíîâêè.

Ç 1 ÑÅÐÏÍß â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ íàáèðàº ÷èí-
íîñò³ íîâèé àíòèòåðîðèñòè÷íèé çàêîí, ùî íàäàº
ïîâíå ïðàâî íà îòðèìàííÿ Ôåäåðàëüí³é ñëóæá³
áåçïåêè Ðîñ³¿ ïðàêòè÷íî âñ³õ îñîáèñòèõ äàíèõ êî-
ðèñòóâà÷³â ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â, çàðåºñòðîâàíèõ ó
ÐÔ.

Òàêèì ÷èíîì, ÔÑÁ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ îò-
ðèìóº ïîâíå ïðàâî âòðó÷àòèñÿ â îñîáèñòå æèòòÿ
íå ò³ëüêè ãðîìàäÿí Ðîñ³¿, à é ³íîçåìö³â, ïîâ³äîì-
ëÿº «Ïðåñà Óêðà¿íè».

Äàí³ ïî âñ³õ ëîã³íàõ ³ åëåêòðîííèõ àäðåñàõ ñâî-
¿õ êîðèñòóâà÷³â, ñïèñêè ¿õí³õ êîíòàêò³â, â³äîìî-
ñò³ ïðî ê³ëüê³ñòü, îáñÿãè ³ àäðåñàò³â ïåðåäàíèõ ïî-
â³äîìëåíü âëàñíèêè ïîøòîâèõ ñåðâåð³â, áëîã-õîñ-

òèíã³â, ôîðóì³â ³ ñîöìåðåæ áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ íà-
äàâàòè íà ïåðøó æ âèìîãó ïðåäñòàâíèê³â ðîñ³é-
ñüêèõ äåðæàâíèõ ñòðóêòóð.

Ó Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè ïîïåðåäæàþòü, ùî â
óìîâàõ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íîâ³ ïîâ-
íîâàæåííÿ íàäàþòü ÔÑÁ ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè
íàÿâíó ó âåá-ñåðåäîâèù³ ³íôîðìàö³þ ïðî óêðà¿í-
ñüê³ ïîä³¿ òà íàäàë³ âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ íà øêîäó
³íòåðåñàì íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè.

Ó ÑÁÓ âñ³ì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ñòóðáîâàí³ áåçïå-
êîþ îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿, ðåêîìåíäóþòü óòðèìà-
òèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â ðîñ³é-
ñüêî¿ äîìåííî¿ çîíè, â ïåðøó ÷åðãó öå ñòîñóºòüñÿ
ñîöìåðåæ òà ïîøòîâèõ ñêðèíüîê �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +30o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 31 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

1021 — ó Âèøãîðîä³ îñâÿ÷åíî

õðàì íà ÷åñòü áëàãîâ³ðíèõ êíÿ-

ç³â Áîðèñà ³ Ãë³áà — ïåðøèõ

ñâÿòèõ íà Ðóñ³.

1419 — â Ïðàç³ ïî÷àëîñü ïîâñòàí-

íÿ ïðîòè êîðîëÿ Áîãåì³¿ Âàöëà-

âà IV (áðàòà Ëåîïîëüäà) ³ êàòî-

ëèöüêîãî äóõîâåíñòâà, ï³ä ÷àñ ÿêî-

ãî ðàäèêàëüí³ ãóñèòè çàõîïèëè

âëàäó ³ âèêèíóëè ç â³êîí ðàòóø³ 

7 ì³ñüêèõ ðàäíèê³â (Ïåðøà äåôå-

íåñòðàö³ÿ); êàòîëèöüê³ ìîíàñòè-

ð³ áóëè ðîçãðàáîâàí³ ³ ñïàëåí³, à

÷åíö³ âáèò³.

1502 — ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ÷åòâåðòî¿ ïî-

äîðîæ³ Õðèñòîôîð Êîëóìá, âèñà-

äèâøèñü íà îñòðîâ³ Ãóàíàõà (íè-

í³ — äåïàðòàìåíò ²ñëàñ-äå-ëà-Áà-

éÿ, Ãîíäóðàñ), âïåðøå çóñòð³â ïðåä-

ñòàâíèê³â íàðîäó ìàéÿ.

1912 — íà ÿïîíñüêèé ïðåñòîë ç³é-

øîâ 123-é ³ìïåðàòîð Òàéñüî.

ãîðîñêîï

30 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 30 ëèïíÿ

ÑÁÓ çàêëèêàº óêðà¿íö³â âèäàëèòè ñâî¿ ñòîð³íêè
é ïîøòîâ³ ñêðèíüêè ç ðîñ³éñüêèõ áëîã³â 
òà ñîöìåðåæ

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 36496
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

1. ßíäåêñ — http://www.yandex.ru/
2. Âêîíòàêòå — http://vk.com/
3.Îäíîêëàññíèêè—http://www.odnoklassniki.ru/
4. Ôîòîñòðàíà — http://fotostrana.ru/
5. Ïðèâåò. ðó — http://privet.ru/
6. LiveInternet — http://www.liveinternet.ru/
7. Toodoo — http://toodoo.ru/
8. LJ. Rossia. org — http://lj.rossia.org/
9. Áëîãè@Mail. Ru — http://blogs.mail.ru/
10. Ìîÿ æèâàÿ ñòðàíèöà —
http://www.mylivepage.ru/
11. Mir’esen. ru — http://mirtesen.ru/
12. Äíåâíèê íà TKS. RU — http://blogs. tks.

ru/portal.php
13. Êëåðê. ru — http://www.klerk.ru/
14. Beon. ru — http://beon.ru/
15. ÁåáèÁëîã — http://www.babyblog.ru/
16. Áëîãóñ — http://www.blogus. ru/blog.php
17. ITBlogs — http://itblogs. ru/
18. Ðûáîëîâíûé êëóá — http://www.fion.ru/
19. RuSpace — http://www.ruspace. ru/
20. Re: vision — http://www.revision.ru/
21. Diary. Ru — http://www.diary.ru/

22. LiveLib — http://www.livelib.ru/
23.Êàðòà äëÿ ëþáèòåëåé ðûáàëêè—http://www.fish-

ingmap.ru/
24. Ñîîáùåñòâî âëþáëåííûõ â êèíî —

http://www.ilovecinema.ru/
25. 100 Äðóçåé — http://www.100druzei.ru/
26. Dogster — http://www.dogster. ru/
27. Ôàêóëüòåò. ðó — http://www.facultet.ru/
28. Òåéñò — http://www.mmm-tasty.ru/
29. Âåáêðóã — http://www.webkrug.ru/
30. VeniVidi — http://venividi.ru/
31. ß òàëàíò — http://yatalant.ru/
32. Ìîé ìèð — http://my. mail.ru/
33. ËÈÌÏ — http://www. limpa.ru/
34. Spaces. ru — http://spaces.ru
35. Ìîé Êðóã — http://moikrug.ru/
36. Ñîñåäè-Îíëàéí — http://sosedi-online.ru/
37. Çà Áàðàíêîé — http://zabarankoi.ru/
38. Þìàìè — http://www.u-mama.ru/
39. Àâòîêàäàáðà — http://autokadabra.ru/
40. Îòäîõíóëè.ðó — http://www.otdohnuli.ru/
41. Telefoner.ru — http://www.telefoner.ru/
42.Îäíîêëàññíèêè.ÊÌ.ÐÓ—http://vkrugudruzei.ru 

Ñïèñîê ðîñ³éñüêèõ ñîöìåðåæ òà ñàéò³â:


