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Ãàðÿ÷ó âîäó ÷åêàºìî ó âåðåñí³
�ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» â³äêëþ÷èëî òåïëîïîñòà÷àííÿ âñ³ì ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì

Âëàäà 
êîíòðîëþâàòèìå
áåçïåêó òà ïîðÿäîê 
ó ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó
êèÿí

Ì³ñüê³ ïëÿæ³, âîäîéìè òà ³íø³
ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó êèÿí ìàþòü â³ä-
ïîâ³äàòè ñàí³òàðíèì íîðìàì ³
âèìîãàì áåçïåêè, îñîáëèâî â
ðîçïàë ë³òíüîãî ñåçîíó. Ïðî öå
çàÿâèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ êîìó-
íàëüíèõ ïëÿæ³â ñòîëèö³ â Ã³äðî-
ïàðêó òà íà Òðóõàíîâîìó îñòðî-
â³.

Â³òàë³é Êëè÷êî çâåðíóâ óâà-
ãó êåð³âíèê³â ðàéîí³â ³ ï³äïðè-
ºìñòâà «Ïëåñî» íà íåîáõ³äí³ñòü
íåãàéíîãî íàâåäåííÿ ïîðÿäêó â
ì³ñöÿõ â³äïî÷èíêó. «Íàâîäèòè
ëàä òðåáà âæå ç ï³ä’¿çäó òðàíñ-
ïîðòó. Íåìàº äîðîæíüî¿ ðîçì³ò-
êè é íîðìàëüíîãî ðåãóëþâàííÿ
ðóõó òðàíñïîðòó, íå â³äâåäåí³
ì³ñöÿ äëÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó. Öå ïðèçâîäèòü äî
ïîñò³éíèõ çàòîð³â, ïîðóøåííÿ
ïðàâèë áåçïåêè ïàñàæèð³â ³ ï³-
øîõîä³â, ÿê³ éäóòü ïðî¿æäæîþ
÷àñòèíîþ, àáî æ ¿õ âèñàäæóþòü
ïðîñòî á³ëÿ âîäè. Ïîòð³áíî îá-
ëàøòóâàòè ïàðê³íãè, ï³øîõ³äí³
äîð³æêè»,—çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãî-
ëîâà. Â³í òàêîæ íàêàçàâ âèð³øè-
òè ïèòàííÿ îðåíäè âåëîñèïåä³â
³ ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìàðøðó-
ò³â äëÿ áåçïå÷íîãî ïåðåñóâàííÿ
òåðèòîð³ºþ.

Ùîäíÿ ì³ñüê³ ïëÿæ³ ïðèéìà-
þòü ïîíàä 10 òèñÿ÷ â³äïî÷èâàëü-
íèê³â. Öüîãî ðîêó öèôðà çíà÷íî
á³ëüøà çà ðàõóíîê âèìóøåíèõ
ïåðåñåëåíö³â ç³ ñõîäó êðà¿íè òà
Êðèìó. Ñàìå òîìó ïèòàííÿ äî-
òðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïî-
ðÿäêó â ì³ñöÿõ âåëèêîãî ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé ïîòðåáóº íåãàéíî-
ãî âèð³øåííÿ. Éäåòüñÿ ïðî åëå-
ìåíòàðí³ ðå÷³ — âèâåçåííÿ ñì³ò-
òÿ, á³îòóàëåòè, äóøîâ³ êàá³íè,
ì³ñöÿ äëÿ ïåðåâäÿãàííÿ, ôîíòà-
íè ç ïèòíîþ âîäîþ. «Âñå öå ìàº
áóòè íà êîæíîìó ïëÿæ³ ó äîñòàò-
í³é ê³ëüêîñò³»,— äîäàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Ðîç÷èñòèòè ïëÿæ³ â³ä íåçà-
êîííèõ çàáóäîâ, ïðèáðàòè çàíå-
äáàí³ ñïîðóäè, íåñàíêö³îíîâà-
íó òîðã³âëþ, çâàëèùà ñì³òòÿ —
òàê³ äîðó÷åííÿ â³äïîâ³äíèì ñëóæ-
áàì äàâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

«Ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïðàöþþòü ó
çîíàõ â³äïî÷èíêó,ìàþòü áóòè ñî-
ö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèìè òà ðà-
çîì ³ç íàìè ï³äòðèìóâàòè êîì-
ôîðòí³ óìîâè äîçâ³ëëÿ â³äïî÷è-
âàëüíèê³â. Ïðèáèðàòè ñì³òòÿ, îá-
ëàøòîâóâàòè ï³äõîäè äî âîäîéì,
äîòðèìóâàòèñü ñàí³òàðíèõ íîðì—
ñàìå ç öüîãî òðåáà ïî÷èíàòè íà-
âåäåííÿ ïîðÿäêó.Öå º ïåðåäóìî-
âîþ äëÿ ðîáîòè â òàêèõ ì³ñöÿõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî
á³çíåñó»,— äîäàâ ìåð.

íîâèíè

ÍÀ ÑÜÎÃÎÄÍ² âñ³ òåïëîäæåðåëà
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» â³äêëþ÷åí³ â³ä
ãàçîïîñòà÷àííÿ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ êîìïàí³¿. Òàê,
ñòàíîì íà â÷îðà, 4 ñåðïíÿ, áåç ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ çàëèøè-
ëîñÿ 8,82 òèñ ñïîæèâà÷³â, ç íèõ ÷å-
ðåç ðåìîíòí³ ðîáîòè, ÿê³ ïðîâî-
äÿòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì,— 16,26 %,
÷åðåç çóïèíêó òåïëîäæåðåë — ìàé-
æå 84 %. ßê ðîç’ÿñíþº ãåíäèðåê-
òîð ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Îëåêñàíäð
Ôîìåíêî, òàêèé êðîê âèìóøåíèé,
àäæå ï³äïðèºìñòâî ìàº çàðàç çíè-
çèòè âèòðàòè ãàçó, àáè îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä â ñòîëèö³ ïðîé-
øîâ ç òåïëîì ó äîì³âêàõ. Òàê, â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êàáì³íó, ë³-
ì³ò äëÿ ï³äïðèºìñòâà íà îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí 2014-2015 ðîê³â äî-
âåäåíèé äî îá’ºìó 1,19 ìëðä ì3.
Òîä³ ÿê íà òå, ùîá çàáåçïå÷èòè
íîðìàëüíå ïðîõîäæåííÿ ñåçîíó,
«Êè¿âåíåðãî» ì³í³ìàëüíî ïîòð³á-

íî 1,6 ìëðä ì3, à â ñåðåäíüîìó — 2,2
ìëðä ì3.

Òàê³ íåïîïóëÿðí³, àëå âèìóøå-
í³ êðîêè âæå äàëè ñâî¿ ðåçóëüòà-
òè. Ó ëèïí³ áóëî çåêîíîìëåíî 12
ìëí ì3 ãàçó, à çà ïðîãíîçàìè, äî
ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó öÿ
öèôðà ñÿãíå 530 ìëí òîíí.

«Îáìåæèâøè ñïîæèâàííÿ ãà-
çó â ë³òí³é ïåð³îä, Êè¿â ìîæå âè-
êîðèñòàòè çåêîíîìëåíèé ãàç äëÿ
ñòàá³ë³çàö³¿ ïðîõîäæåííÿ îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó. ßêùî äî öüîãî
äîäàòè çàõîäè ç óòåïëåííÿ êâàð-
òèð, ï³äâèùåííÿ êóëüòóðè åíåð-
ãîñïîæèâàííÿ, åíåðãîåôåêòèâí³ ³
ìîäåðí³çàö³éí³ çàõîäè, öå ìîæå
ïîëåãøèòè çàâäàííÿ ç íàäàííÿ
êèÿíàì ïîñëóã öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷îãî âîäîçàáåçïå-
÷åííÿ ö³ºþ çèìîþ»,— ââàæàº Îëåê-
ñàíäð Ôîìåíêî.

Â óìîâàõ äåô³öèòó ãàçó â³äïî-
â³äàëüíî ïîñòàâèòèñÿ äî ïèòàíü

åíåðãîçáåðåæåííÿ çàêëèêàâ êèÿí
³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Àäæå, çà ñëîâàìè ìåðà
ñòîëèö³, íà ì³ñòî ÷åêàº íåïðîñòà
çèìà ÷åðåç äåô³öèò ïðèðîäíîãî
ãàçó. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ó õîä³ â³-
çèòó íà ÒÅÖ-5, äå çîêðåìà îáãî-
âîðèâ ç êåð³âíèöòâîì «Êè¿âåíå-
ðãî» ³ ïèòàííÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ ó
ñòîëèö³ ó íèí³øí³õ óìîâàõ.

«Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ïî-³í-
øîìó ñòàâèòèñÿ äî ñïîæèâàííÿ
åëåêòðîåíåðã³¿, òîìó ùî â Óêðà¿í³
ê³ëüê³ñòü âàò³â ñïîæèòî¿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ íàáàãàòî ïåðåâèùóº ºâðî-
ïåéñüê³ ïîêàçíèêè. Êð³ì òîãî, ÿ
çâåðòàþñÿ äî óñ³õ êèÿí â³äïîâ³-
äàëüíî ïîñòàâèòèñÿ äî óòåïëåííÿ
ñâî¿õ áóäèíê³â. Õî÷ó çàïåâíèòè
ìåøêàíö³â ñòîëèö³: òåïëî âçèìêó
áóäå»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Øëÿõîì åêîíîì³¿ ÷åðåç âïðîâà-
äæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ï³øëè
³ òåïëîâ³ ï³äïðèºìñòâà. Òàê, ìåð

ñòîëèö³ ïîâ³äîìèâ, ùî ÒÅÖ-5 âè-
êîíàëà çàì³íó àãðåãàò³â íà á³ëüø
åêîíîìí³, ÿê³ äîçâîëÿþòü ñïîæè-
âàòè ìåíøå åíåðãîðåñóðñ³â ³ ïðî-
äóêóâàòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü òåïëà.
Òîæ ñòàíö³ÿ ïîâí³ñòþ ãîòîâà äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, à íèí³ òàì
ïðîâîäÿòüñÿ ïëàíîâ³ ðåìîíòí³ ðî-
áîòè. «Ñüîãîäí³øí³ ïðîáëåìè ç
åíåðãîðåñóðñàìè ïîâ’ÿçàí³ ç ïî-
ë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³ çìåíøåí-
íÿì ïîñòàâîê Ðîñ³ºþ ïðèðîäíîãî
ãàçó. Òîìó ìè ïîâèíí³ ïåðåõîäè-
òè íà àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà. ÒÅÖ
íàêîïè÷èëà ì³í³ìàëüíèé çàïàñ
ìàçóòó, íà ÿêèé âîíà çìîæå ïå-
ðåéòè ó ðàç³ ïîòðåáè»,— íàãîëî-
ñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, êî-
ëè æ ì³ñòÿíàì ÷åêàòè ïîâåðíåííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè äî îñåëü, Â³òàë³é Êëè÷-
êî ç óïåâíåí³ñòþ â³äïîâ³â, ùî «íå-
çðó÷íîñò³, ÿê³ â³ä÷óâàþòü êèÿíè,
òèì÷àñîâ³». «Çàðàç, ó ñïåêîòíèé
ïåð³îä, ìè ñïîä³âàºìîñÿ íà ðîçó-
ì³ííÿ êèÿí. ² ëèøå ç ïðèõîäîì õî-
ëîä³â — ó âåðåñí³, íàïðèê³íö³ âå-
ðåñíÿ — ìè áóäåìî ïîâåðòàòèñÿ
äî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè»,—
ìîâèâ ìåð ñòîëèö³.

Ïîêè æ êèÿíè âèìóøåíî çàé-
ìàþòüñÿ çàãàðòîâóâàííÿì, «Êè-
¿âåíåðãî» íàêîïè÷óº ðåçåðâíèé
çàïàñ ìàçóòó, à óðÿä Óêðà¿íè øó-
êàº ìîæëèâîñò³ çá³ëüøåííÿ âèäî-
áóòêó âëàñíîãî ãàçó, à òàêîæ ïî-
ñòàâîê ïðèðîäíîãî ïàëèâà ç ³í-
øèõ êðà¿í �

Á³ëüø³ñòü êèÿí â³äó÷îðà çàëèøèëîñÿ áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè. Íàéá³ëüøèé òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèê ñòîëèö³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» â³äêëþ÷èëî âñ³õ ñâî¿õ ñïîæèâà÷³â. Òàêèé
êðîê ïîÿñíþþòü íåîáõ³äí³ñòþ åêîíîì³¿, àáè ï³ä ÷àñ îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó
áàòàðå¿ â êâàðòèðàõ áóëè òåïëèìè, à ç êðàí³â ëèëàñÿ ãàðÿ÷à âîäà. Òîæ, çà ïðîã-
íîçàìè, ïîâåðíåííÿ «áëàãà öèâ³ë³çàö³¿» äî êîæíî¿ îñåë³ ÷åêàºìî àæ íàïðèê³í-
ö³ âåðåñíÿ. Ïîêè æ êèÿí ïðîñÿòü ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî âèìóøåíèõ îá-
ìåæåíü òà ç óñ³ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ — äî ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä ÷àñ â³çèòó íà ÒÅÖ-5 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî îáãîâîðèâ ç êåð³âíèöòâîì «Êè¿âåíåðãî» ïèòàííÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ ó ñòîëèö³ ó íèí³øí³õ óìîâàõ



ÃÎËÓÁ²Â, óêðà¿íñüê³ ïðàïîðè òà
ìèðíå æèòòÿ — îñü ùî ïåðåâàæ-
íî çîáðàæóâàëè ä³òè íà ñâî¿õ ïî-
äàðóíêàõ. «ß íàìàëþâàâ ìèðíå
íåáî, ïòàøêó, ÿêà ëåòèòü äî ñâî-
¿õ ä³òîê»,— ðîçïîâ³äàº «Õðåùà-
òèêó» ï’ÿòèð³÷íèé Àíòîí. Éîãî
äðóã, øåñòèð³÷íèé Àðòåì, çîáðà-
çèâ ñîëäàòà òà ÿñêðàâå ñîíöå, ùî
îá³ãð³âàº êîæíîãî ç á³éö³â. Íà çà-
ïèòàííÿ: ÷è çíàº â³í, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ íà ñõîä³ êðà¿íè òà ÷è äîïî-
ìîæóòü â³éñüêîâèêàì ¿õí³ ñàìî-
ðîáêè, â³äïîâ³äàº ïî-äèòÿ÷îìó
ñåðéîçíî: «Òàì â³éíà. Âîþþòü ç
Ðîñ³ºþ, òîìó ùî Ïóò³í âèð³øèâ
ç’ºäíàòè Óêðà¿íó ç Ðîñ³ºþ. Ìà-
ëþíêè äîïîìîæóòü ñîëäàòàì,
ùîá âîíè ïðèéøëè áåç âñÿêèõ
áîëÿ÷îê ³ âåëèêèõ ðàí. Ùîá â íèõ

í³÷îãî íå áîë³ëî, ³ ùîá â íèõ í³-
ÿê³ ê³ñòî÷êè íå çëàìàëèñÿ».

Áàãàòî ä³òåé íà çâîðîò³ ìàëþí-
ê³â íàïèñàëè é ïîáàæàííÿì á³é-
öÿì. Ï’ÿòèð³÷íà Ðèíàòà íà ëèñòêó
çîáðàçèëà ñèíüî-æîâòèé ñòÿã òà
ôåþ, ÿêà ìàº ïðèíåñòè ñïîê³é ó äî-
ì³âêè âñ³õ óêðà¿íö³â, òà çàëèøèëà
ñâîº ïîñëàííÿ çàõèñíèêàì. «Íàïè-
ñàëà,ùîá âîíè íå âìèðàëè,ùîá êó-
ë³ ïðîõîäèëè ïîâç»,— äîäàº ä³â÷à.

Ó ï’ÿòèð³÷íîãî Àíäð³ÿ áàòüêî
çàðàç ïåðåáóâàº â çîí³ ÀÒÎ. Íà ñâî-
ºìó ìàëþíêó õëîïåöü çîáðàçèâ
òàíê ³ç ïðàïîðîì Óêðà¿íè òà ñâ³é
ä³ì. Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî äàðóíîê ä³é-
äå äî ñîëäàò. «ßêáè ÿ áóâ äîðîñ-
ëèì, ÿ áè çàõèùàâ ñâîþ êðà¿íó.
Àëå ïîêè íå ìîæó, áî ÿ ùå ìàëåíü-
êèé»,— ä³ëèòüñÿ Àíäð³éêî.

Çà ìåòóøíåþ ä³òâîðè ç³ ñëüî-
çàìè íà î÷àõ ñïîñòåð³ãàº áîºöü
12-ãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³àëüíî¿
îáîðîíè Îëåêñ³é. Íà ê³ëüêà äí³â
÷îëîâ³ê ïðèáóâ ó â³äïóñòêó ³  ç ÷à-
ñîì çíîâó ïîâåðíåòüñÿ îáîðîíÿ-
òè ð³äíó çåìëþ â³ä ÷óæèíö³â. Îä-
íàê íå ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè — à
ç ñîòíåþ ïîäàðóíê³â. «ß íå ì³ã
ñêàçàòè ¿ì íàâ³òü «äÿêóþ», òîìó
ùî ñëüîçè áðèíÿòü íà î÷àõ. Íà-
ñïðàâä³ öå äóæå ïðèºìíî ³ âàæ-
ëèâî äëÿ íàñ. Àäæå òàê ìè ðîçó-
ì³ºìî, ùî ïðî íàñ õòîñü äóìàº,
ùî íàñ íå ïîêèíóëè íàïðèçâîëÿ-
ùå. Ó íàñ â êîæí³é ïàëàòö³ º òàê³
ìàëþíêè. Òà é çàâæäè ïðèºìíî

îòðèìóâàòè ïîçèòèâí³ åìîö³¿ íà
ôîí³ òîãî íåãàòèâó, â ÿêîìó ìè
ïåðåáóâàºìî ùîñåêóíäè»,— ä³-
ëèòüñÿ Îëåêñ³é. À ùå ó á³éö³â ³ñ-
íóº ïðèêìåòà: ÿêùî ïîêëàñòè äè-
òÿ÷èé ìàëþíîê ó êàñêó — öå âáå-
ðåæå â³ä êóë³.

Òàê³ àêö³¿ — öå ñïðàâæí³é ïàò-
ð³îòèçì, ÿêèé âèõîâóºòüñÿ ç ïå-
ëþøîê, ïåðåêîíàíèé ðàäíèê ì³-
í³ñòðà ÌÂÑ Çîðÿí Øê³ðÿê. «ß ê³ëü-
êà äí³â ÿê ïîâåðíóâñÿ ³ç çîíè ÀÒÎ,
³ äëÿ á³éö³â Íàöãâàðä³¿, äëÿ á³é-
ö³â ñèë àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿ íåìàº êðàùîãî äàðóíêó é
êðàùî¿ ï³äòðèìêè, í³æ îö³ ïðå-
êðàñí³ äèòÿ÷³ ìàëþíêè ç³ ùèðè-

ìè ïîáàæàííÿìè»,— äîäàâ ïàí
Øê³ðÿê.

Ïî çàâåðøåíí³ çáîð³â òà óïàêó-
âàííÿ ïîäàðóíê³â çàõèñíèêàì ìà-
ëå÷à âèïóñòèëà â íåáî ãîëóá³â ìè-
ðó òà ñèí³ é æîâò³ êóëüêè, äî ÿêèõ
áóëè ïðèêð³ïëåí³ ïàïåðîâ³ ñèìâî-
ëè ìèðó. Äî ðå÷³, àêö³ÿ â³äáóëàñÿ
çà ï³äòðèìêè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, ó
í³é âçÿëè ó÷àñòü âèõîâàíö³ äèòÿ-
÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ðàéîíó
â³êîì â³ä 3-õ äî 6-òè ðîê³â. «Ìè õî-
ò³ëè çàëèøèòè íàøèì â³éñüêîâèì
ùîñü äëÿ ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè.² ä³-
òè â³ääàëè ç öèìè ìàëþíêàìè, îáå-
ðåãàìè ÷àñòèíêó ñåáå»,— çàçíà÷èâ
ãîëîâà ðàéîíó Ìèêîëà Äàíåâè÷ �
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Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç³ çì³íîþ þðèäè÷íîãî ñòàòó-
ñó (àäæå ðàí³øå ÆÅÎ ôîðìàëüíî áóëè âè-
êîíàâöÿìè ïîñëóã âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â âèñîòîê) áà-
ãàòüîõ ïðèñóòí³õ ö³êàâèëî, â ÿêèé ñïîñ³á
òåïåð áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ ðîçðàõóíêè
òà îôîðìëþâàòèñÿ â³äíîñèíè ç «Êè¿ââî-
äîêàíàëîì».Äèðåêòîð Ðîçðàõóíêîâîãî äå-
ïàðòàìåíòó Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî çàçíà-
÷èâ, ùî îñê³ëüêè íàðàç³ òðèâàº ïåðåõ³ä-
íèé ïåð³îä,òî òóò â³äïðàöþþòü îïòèìàëü-
í³ ôîðìè âçàºìîä³¿, à òàêîæ âïîðÿäêóþòü
íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè, çóìîâëåí³ çì³íàìè
äî çàêîíîäàâñòâà.Ïðåäñòàâíèêàì ðàéîí-
íèõ ÆÅÎ áóëî çàïðîïîíîâàíî ðîçãëÿíóòè
ïðîåêò Äîãîâîðó ïðî ñï³âïðàöþ, ðîçðîá-
ëåíèé ó «Êè¿ââîäîêàíàë³».Äîêóìåíòïåðåä-
áà÷àº ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ì³æ áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷àìè,òîáòî ÆÅÎ,òà âèêîíàâ-

öåì ïîñëóã — òîáòî êîìïàí³ºþ, çã³äíî ç
ÿêèì âèêîíàâåöü äîìîâëÿºòüñÿ ç áàëàí-
ñîóòðèìóâà÷åì áóäèíêó ïðî íàëåæíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìåðåæ òà áåçïîñåðåäíþ âçàº-
ìîä³þ ç ìåøêàíöÿìè. Ðîáîòà ÆÅÎ ÷åðåç
Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé
öåíòð ñïðîùóâàòèìå çä³éñíåííÿ ðîçðà-
õóíê³â — «Êè¿ââîäîêàíàë» çä³éñíþâàòè-
ìå íàðàõóâàííÿ çà äàíèìè Ã²ÎÖ. Ïðåä-
ñòàâíèêàì ðàéîííèõ ÆÅÎ ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ðîçäàëè ³íâåíòàðèçàö³éí³ â³äîìîñò³,
ÿê³ íåîáõ³äíî çàïîâíèòè òà ïåðåäàòè äî
óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç àáîíåíòàìè.Çàâäÿ-
êè öèì äàíèì áóäå çðîçóì³ëî, ñê³ëüêè
êâàðòèð çàáåçïå÷åí³ íàëåæíèì ÷èíîì
âñòàíîâëåíèìè, ïîâ³ðåíèìè ïðèëàäàìè
îáë³êó, à äå íàðàõóâàííÿ íåîáõ³äíî çä³é-
ñíþâàòè íà îñíîâ³ ðîçïîä³ëó ïîêàçíèê³â
áóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â.

Òàêîæ Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî çâåðíóâ
óâàãó, ùî òàðèô «Êè¿âåíåðãî» íà ãàðÿ÷å
âîäîïîñòà÷àííÿ íàðàç³ íå âêëþ÷àº â³äâå-
äåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ïëàòà çà ùî áóäå íà-
ðàõîâóâàòèñÿ äîäàòêîâî çà òàðèôîì «Êè-
¿ââîäîêàíàëó» 3,58 ãðí çà ì3 (ç ÏÄÂ).Êð³ì
òîãî, ÷èííèé òàðèô ó ì³ñò³ íà âîäîïîñòà-
÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ—7,46 ãðí çà ì3—
ïåðåäáà÷àº ïîñòà÷àííÿ âîäè òà â³äâåäåí-
íÿ ñòîê³â ëèøå äî çð³çó áóäèíêó,áåç óðàõó-
âàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ.Òîæ
ê³íöåâèé ðîçì³ð òàðèôó äëÿ ìåøêàíö³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â áóäå á³ëüøèì
íà 3—5 %. «Ìè ðîçóì³ºìî, ùî çàðàç óñ³ì
ó÷àñíèêàì êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Êèºâà ³íîä³ íå ïðîñòî çðîçóì³òè ñàìèì, à
íàéãîëîâí³øå — ïîÿñíèòè ñïîæèâà÷åâ³,
ÿê³ çì³íè â³äáóäóòüñÿ ó ðîçðàõóíêàõ çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. ² ìè äóæå âäÿ÷í³, ùî
ïðåäñòàâíèêè ÆÅÎ íàëàøòîâàí³ êîíñ-
òðóêòèâíî—âïåâíåí³,ùî ðàçîì íàì ñêî-
ðî âäàñòüñÿ íàëàãîäèòè ÷³òêèé ìåõàí³çì
ñï³âïðàö³»,—ï³äñóìóâàâ äèðåêòîð Ðîçðà-
õóíêîâîãî äåïàðòàìåíòó «Êè¿ââîäîêàíà-
ëó» Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî.Àáè îòðèìàòè
äîêëàäí³ ðîç’ÿñíåííÿ òà â³äïîâ³ä³ íà çàïè-
òàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ ÆÅÎ óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³, ðàäÿòü çâåðòàòèñÿ äî
Óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç àáîíåíòàìè Ðîçðà-
õóíêîâîãî äåïàðòàìåíòó çà íîìåðîì òåëå-
ôîíó (044) 277-21-80 �

Öèâ³ë³çîâàíå ïàðòíåðñòâî
� «Êè¿ââîäîêàíàë» ïåðåõîäèòü íà äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ç³ ñïîæèâà÷àìè

Äëÿ óêðà¿íö³â ãðÿäå çíà÷íå ï³äâèùåííÿ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â.Ôàõ³âö³ çà-

çíà÷àþòü,ùî âîíî º àáñîëþòíî âèïðàâäàíèì, ³ àáè «ïîì’ÿêøèòè» øîê â³ä

íîâèõ ïëàò³æîê, ðåêîìåíäóþòü ñïîæèâà÷àì ïåðåõîäèòè íà ïðÿì³ ðîçðà-

õóíêè ç íàäàâà÷àìè ïîñëóã.Çîêðåìà ó «Êè¿ââîäîêàíàë³» îðãàí³çóâàëè çó-

ñòð³÷ ç ïðåäñòàâíèêàìè ìàéæå ï³âñîòí³ ì³ñüêèõ ÆÅÎ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïîÿñ-

íèëè ³ îáãîâîðèëè îñîáëèâîñò³ íîâèõ, äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ÊÌÄÀ íàãàäóþòü
ïðî óêðèòòÿ íàñåëåííÿ 
òà ïîðÿäîê îïîâ³ùåííÿ 
ïðè âèíèêíåíí³ 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
òåõíîãåííîãî, ïðèðîäíîãî 
òà âîºííîãî õàðàêòåðó

Ôàõ³âö³ ÊÌÄÀ íàãàäóþòü, äëÿ óêðèòòÿ íàñåëåííÿ Êè-

ºâà â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî, ïðèðîä-

íîãî òà âîºííîãî õàðàêòåðó â ì³ñò³ ñòâîðåíî ôîíä çà-

õèñíèõ ñïîðóä öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ÿêèé âêëþ÷àº ñõî-

âèùà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ï³äçåìíèé ïðîñò³ð ìåòðî-

ïîë³òåíó, ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â,

ï³äçåìí³ ïàðê³íãè òà ³íø³ ñïîðóäè ï³äçåìíîãî ïðîñ-

òîðó, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ óêðèòòÿ íàñå-

ëåííÿ.Îðãàí³çàö³¿ òà âëàñíèêè çàçíà÷åíèõ ñïîðóä,ó ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³, çàáåçïå÷àòü â³ëüíèé äîñòóï äëÿ óêðèò-

òÿ. Äëÿ çàõèñòó ëþäåé â³ä äåÿêèõ ôàêòîð³â íåáåçïå-

êè, ùî âèíèêàþòü óíàñë³äîê íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó

ìèðíèé ÷àñ, òà ä³¿ çàñîá³â óðàæåííÿ â îñîáëèâèé ïå-

ð³îä òàêîæ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñïîðóäè ïîäâ³éíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ. Ãîëîâíèé ñïîñ³á îïî-

â³ùåííÿ íàñåëåííÿ ïðî ä³¿ ïðè âèíèêíåíí³ íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é — öå ïåðåäà÷à ïîâ³äîìëåííÿ ìåðå-

æåþ ïðîâ³äíîãî ìîâëåííÿ, à òàêîæ ÷åðåç ì³ñöåâ³ ðà-

ä³îìîâí³ ñòàíö³¿ ³ òåëåáà÷åííÿ, ïåðåñóâí³ àâòîìîá³ë³,

îñíàùåí³ ãó÷íîìîâöÿìè. Äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè íà-

ñåëåííÿ â åêñòðåìàëüíèõ âèïàäêàõ ïåðåä ïåðåäà÷åþ

³íôîðìàö³¿ âêëþ÷àþòüñÿ ñèðåíè òà ³íø³ ñèãíàëüí³ çà-

ñîáè. Ç á³ëüø äåòàëüíèì ïîðÿäêîì ä³é, ìåòîäàìè îïî-

â³ùåííÿ òîùî ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì:

https://kievcity. gov. ua/content/informaciya-pro-

ukryttya-naselennya-m-kyieva. html

íîâèíè 

Ä³òè —
çàõèñíèêàì!
� Ìàëå÷à Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ïåðåäàëà

á³éöÿì â çîí³ ÀÒÎ ìàëþíêè, ñàìîðîáêè
òà îáåðåãè

Â³éíà íà ñõîä³ Óêðà¿íè âæå äàâíî ñòàëà â³éíîþ êîæíîãî óêðà-

¿íöÿ, õàé äëÿ äåêîãî ³ áåç êóëü òà ïîðàíåíü. Äîïîêè äîðîñë³

çáèðàþòü êîøòè é äîïîìàãàþòü çàõèñíèêàì àìóí³ö³ºþ, ë³êà-

ìè, ¿æåþ, ìàëå÷à âèð³øèëà ï³äòðèìàòè á³éö³â ìîðàëüíî. Òîæ

äíÿìè ñîòí³ ìàëþíê³â, ñàìîðîáîê òà îáåðåã³â, ÿê³ âëàñíîðó÷

çðîáèëà ä³òâîðà â³ä 3-õ äî 6-òè ðîê³â, áóëî íàïðàâëåíî â çî-

íó ÀÒÎ.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Äíÿìè ñîòí³ ìàëþíê³â, ñàìîðîáîê òà îáåðåã³â, ÿê³ âëàñíîðó÷ çðîáèëà ñòîëè÷íà ä³òâîðà â³êîì â³ä 3-õ äî 6-òè ðîê³â, áóëî
íàïðàâëåíî â çîíó ÀÒÎ

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



Ì²ÑÒÎ
5 ñåðïíÿ 2014 ð.

¹110(4510)

3

×ÅÐÃÎÂÈÉ ïîäàðóíîê äëÿ êè¿â-
ñüêèõ ê³íîìàí³â âëàøòóâàëè ...
íà ïëÿæ³.

Äíÿìè ïðîñòî íåáà íà Òðóõà-
íîâîìó îñòðîâ³ ìîæíà áóäå ïî-
äèâèòèñÿ âèäàòí³ ê³íîñòð³÷êè.

Áåçêîøòîâíî â³äïî÷èòè ï³ä
øåäåâðè ñó÷àñíîãî ê³íåìàòîãðà-
ôó ìîæíà áóäå â êëóá³, äå ï³ä ÷àñ
×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ôóòáîëó òðàíñ-
ëþâàëè ìàò÷³, à ìèíóëîãî òèæ-
íÿ â³äáóâàëàñü ðåòðîñïåêòèâà
ôåñòèâàëþ «Docudays».

×îòèðèäåííèé ïîêàç â³äêðèº
³ñïàíñüêà ñòð³÷êà «Ïîãîâîðè ç
íåþ» Ïåäðî Àëüìîäîâàðà, ùî
ñòàëà ëàóðåàòîì âåëèêî¿ ê³ëüêî-
ñò³ íàãîðîä, ó òîìó ÷èñë³ «Îñêà-
ðà» òà «Çîëîòîãî ãëîáóñà».

Óêðà¿íö³ çìîæóòü ïîáà÷èòè

ô³ëüì, ÿêèé ï³äêîðèâ ªâðîïåé-
ñüêó ê³íîàêàäåì³þ òà Âåíåö³àí-
ñüêèé ê³íîôåñòèâàëü, ï³ä íàçâîþ
«Ïàí Í³õòî» Æàêî âàí Äîðìåëÿ.

Ïðîãðàìà ïîêàçó ñòð³÷îê ðîç-
ðàõîâàíà íà ÷îòèðè äí³:

4 ñåðïíÿ — «Ïîãîâîðè ç íåþ»,
ðåæèñåð Ïåäðî Àëüìîäîâàð.

5 ñåðïíÿ — «Ïåðåä çàõîäîì
ñîíöÿ», ðåæèñåð Ð³÷àðä Ë³íêëåé-
òåð.

6 ñåðïíÿ — «Ñîëîäêèé ëèñòî-
ïàä», ðåæèñåð Ïåò Î’Êîííîð.

7 ñåðïíÿ — «Ïàí Í³õòî», ðå-
æèñåð Æàêî âàí Äîðìåëü �

×ÅÐÅÇ â³äñóòí³ñòü ãàðÿ÷î¿ âîäè â
ñòîëèö³ êèÿíè âèøèêóâàëèñÿ ó
äîâæåëåçí³ ÷åðãè â ìàãàçèíè ïî-
áóòîâî¿ òåõí³êè. Íåçâàæàþ÷è íà
30-ãðàäóñíó ñïåêó, íàðîä ìàñîâî
ñêóïîâóº íå êîíäèö³îíåðè, à âî-
äîíàãð³âà÷³, ÿê³ çà ïîïèòîì ó äå-
ñÿòêè ðàç³â îá³éøëè êóëåðè. Ïðî-
äàæ³ áîéëåð³â íèí³ «ðîáëÿòü êà-
ñó» íàïåðåä.

Ó Êèºâ³ — íåéìîâ³ðí³ ÷åðãè çà
åëåêòðè÷íèìè âîäîíàãð³âà÷àìè.
Ïðîäàæ áîéëåð³â çð³ñ ó 10 ðàç³â ó
ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì. Áîé-
ëåðè òåïåð êóïóþòü ÷àñò³øå, í³æ
êîíäèö³îíåðè. Ó äåÿêèõ ìàãàçè-
íàõ ÷åðãà çà íàãð³âà÷àìè — ï³ä

çàïèñ. Íà æàëü, íà âñòàíîâëåííÿ
åëåêòðè÷íèõ âîäîíàãð³âà÷³â òåæ
çðîñòàþòü ÷åðãè. Ïîêè ëþäè ñêó-
ïîâóþòü áîéëåðè, êîìóíàëüíèêè
äóìàþòü ïðî ïðîâîäêè ³ ïðîïî-
íóþòü âìèêàòè íàãð³âà÷³ ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê âèìêíåíà ðåøòà. Ãàðÿ÷î¿
âîäè íåìàº ó ìàéæå 9 òèñÿ÷àõ êè-
¿âñüêèõ îá’ºêò³â, à á³ëüøå ïîëîâè-
íè ç íèõ — öå æèòëîâ³ áóäèíêè.
Êîòåëüí³ âîäó íå ãð³þòü, áî ãàçó
íåìàº ÷åðåç ñóâîðó åêîíîì³þ.

À îòæå, çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè çà-
ïàñòèñÿ òåðï³ííÿì ³ ñïîê³éíî ïå-
ðåæèòè öåé ñêëàäíèé äëÿ Óêðà-
¿íè ïåð³îä. Íàãàäóºìî: íå çàáó-
âàéòå ïðî ïðàâèëüíå ïîâîäæåí-

íÿ ç åëåêòðè÷íèìè ïðèëàäàìè,
àáè íå òðàïèëîñÿ á³äè �

Êóï³âëÿ áîéëåð³â á’º ðåêîðäè

ÍÅÑÒÀÁ²ËÜÍÀ ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³
ÿê í³êîëè íåãàòèâíî âïëèâàº íà
á³çíåñ ³ ï³äðèâàº íåðâè áàãàòüîì
éîãî âëàñíèêàì. Ëèõà äîëÿ íå îìè-
íóëà ³ íàéá³ëüø â³äîìîãî á³çíåñ-
ìåíà Óêðà¿íè Ð³íàòà Àõìåòîâà.

Íàéáàãàòøà ëþäèíà Óêðà¿íè
ðîçïðîäàº âëàñíó åë³òíó íåðóõî-
ì³ñòü â ñàìîìó öåíòð³ ñòîëèö³.

Öå ï³äòâåðäèëè â³äðàçó ê³ëü-
êà äæåðåë íà ðèíêó ñòîëè÷íî¿ íå-
ðóõîìîñò³. Òàê, ïîâ³äîìëÿºòüñÿ,
ùî äîíåöüêèé á³çíåñìåí ïðîäàâ
àïàðòàìåíòè â áóäèíêó ïî âóëè-
ö³ Ïàòîðæèíñüêîãî, 14, ÿêèé ðîç-
òàøîâàíèé â³äðàçó çà öåíòðàëü-
íèì îô³ñîì ÑÁÓ. Àïàðòàìåíòè ç
áàñåéíîì ðîçì³ùåí³ íà îñòàíí³õ

ïîâåðõàõ áóäèíêó. Ó êâàðòèðó
ìîæíà ä³ñòàòèñÿ ñïåö³àëüíèì
îêðåìèì ë³ôòîì. Ó â³äêðèòèõ ÇÌ²
íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî â
áóäèíêó íà Ïàòîðæèíñüêîãî âîëî-
ä³º íåðóõîì³ñòþ áàãàòî â³äîìèõ
ïîë³òèê³â, á³çíåñìåí³â, à òàêîæ
äåÿê³ êîëèøí³ êåð³âíèêè ÑÁÓ, ÿê³
ñâîãî ÷àñó ñïðèÿëè âèä³ëåííþ
çåìë³ â öåíòð³ ñòîëèö³ äëÿ áóä³â-
íèöòâà åë³òíîãî æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó �

Íàéâ³äîì³øèé óêðà¿íñüêèé á³çíåñìåí
ðîçïðîäàº íåðóõîì³ñòü

Øåäåâðè ñó÷àñíîãî ê³íî ïðîñòî 
íà ïëÿæ³

ÌÅØÊÀÍÖ² îäíîãî ç íàéçàñåëå-
í³øèõ ñïàëüíèõ ðàéîí³â ñòîëèö³
â³äâîþâàëè çåëåíó çîíó á³ëÿ îçå-
ðà,äå ìàâ ç’ÿâèòèñÿ âåëè÷åçíèé ñó-
ïåðìàðêåò. Áîéêîòóâàëè ìàéæå
ð³ê — ³ âðåøò³ â³äñòîÿëè ñâî¿ ïðà-
âà òà çåìëþ ó çàáóäîâíèêà. Òåïåð
çàì³ñòü ñêàíäàëüíîãî áóä³âíèö-
òâà íà Áåðåçíÿêàõ ïëàíóþòü ñòâî-
ðèòè ïàðê.Êè¿âðàäà ðîç³ðâàëà äî-
ãîâ³ð îðåíäè ç ÒÎÂ «Òåëüá³í ²âà»
ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóëèö³
Ñåðàôèìîâè÷à, 6-à. Çàì³ñòü òîð-
ãîâåëüíîãî öåíòðó òåïåð òàì ìàº
ç’ÿâèòüñÿ ïàðêîâà çîíà. Òåðèòî-
ð³þ ðîçì³ðîì ìàéæå 1 ãà, çã³äíî ç
ð³øåííÿì, âíåñóòü äî çàõèùåíèõ
çåëåíèõ çîí Êèºâà. «Öå êîìïðî-
ì³ñíå ð³øåííÿ ïî ñêàíäàëüíîìó áó-
ä³âíèöòâó, ³ ìè ïîâèíí³ áóëè äî
íüîãî ïðèéòè. Ìåøêàíö³ òà àêòè-
â³ñòè âèìàãàëè â³ä íàñ îáëàøòó-
âàòè òàì çåëåíó çîíó ³ ïðèïèíè-
òè áóäü-ÿêó çàáóäîâó, ³ íàì íà-
ðåøò³ âäàëîñÿ öå çðîáèòè»,—ñêà-
çàâ ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ,

àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â. Îäíàê éî-
ãî êîëåãà Àíäð³é Ëîçîâèé óïåâ-
íåíèé, ùî öå ð³øåííÿ — ÷åðãîâà
àôåðà â³ä çàáóäîâíèêà. «Öå øàõ-
ðàéñòâî ÷èñòî¿ âîäè. Âèõîäèòü,
ùî ìè ëåãàë³çóºìî ñêàíäàëüíå áó-
ä³âíèöòâî, îá³öÿþ÷è ô³ðì³ àëü-
òåðíàòèâíó ä³ëÿíêó»,—çàÿâèâ â³í.
Òàêó æ ïîçèö³þ ï³äòðèìàâ ³ äå-
ïóòàò ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêðàäè Ðîìàí
Àíäðåéêî, ÿêèé çàóâàæóº, ùî ð³-
øåííÿ ïî «Òåëüá³í ²âà» ñòâîðþº
â ì³ñò³ íåáåçïå÷íèé ïðåöåäåíò
äëÿ ðåøòè ñêàíäàëüíèõ çàáóäîâ-
íèê³â. Çà éîãî ñëîâàìè,äîêóìåíò
ïðîïèñàíèé òàê, ùî ³íâåñòîð ìî-
æå îòðèìàòè ñîá³ íîâó çåìåëüíó
ä³ëÿíêó â îáõ³ä Êè¿âðàäè.Àêòèâ-
íèé îï³ð æèòåë³â Áåðåçíÿê³â ùî-
äî çàáóäîâè íà Ñåðàôèìîâè÷à, 6-
à â³äáóâàâñÿ ùå òîð³ê, êîëè çàáó-
äîâíèê îáí³ñ ä³ëÿíêó áåòîííèì
ïàðêàíîì ³ ç³áðàâñÿ áóäóâàòè òàì
âåëèêèé ñóïåðìàðêåò. Áóä³âíèö-
òâî òîä³ çàõèùàëè «ò³òóøêè», ÿê³
áóêâàëüíî âëàøòîâóâàëè á³éêè ç
ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì. Ìåøêàí-
ö³ ðàéîíó ïîêàçàëè ÷óäîâèé ïðè-
êëàä, ÿê ñàìîâ³ääàíî ìîæíà áî-
ðîòèñÿ çà ñâîþ çåìëþ �

Íîâèé ïàðê 
íà Áåðåçíÿêàõ

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ïîäàòê³âö³ íàãàäóþòü ïðî ïðàâèëà
çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³

ÃÎËÎÂÍÅ óïðàâë³ííÿ Ì³íäîõîä³â
ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ïðè ïîäàí-
í³ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âè-
ãëÿä³ íåìàº îáìåæåíü ùîäî ê³ëü-
êîñò³ íàäñèëàíü çâ³òíèõ äîêóìåí-
ò³â ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ.Òîáòî ÿê-
ùî ïëàòíèê íå îòðèìàâ ïåðøó
êâèòàíö³þ,òî â³í ìîæå íàä³ñëàòè
çâ³òí³ñòü âäðóãå òîãî æ äíÿ.

Êð³ì òîãî, ïëàòíèê ìàº ïðà-
âî ïîâòîðíî â³äïðàâëÿòè ïîäàò-
êîâ³ äåêëàðàö³¿, ðîçðàõóíêè ó ðà-
ç³ âèÿâëåííÿ òà âèïðàâëåííÿ ïî-
ìèëîê äî íàñòàííÿ ãðàíè÷íîãî
òåðì³íó ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çâ³ò-
íîñò³, âêàçàâøè ïðè öüîìó òèï
äîêóìåíòà «Çâ³òíèé íîâèé».

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ÿêùî
ïëàòíèê íàä³ñëàâ äî êîíòðîëþ-
þ÷îãî îðãàíó äåê³ëüêà ïðèì³ð-

íèê³â îäíîãî çâ³òíîãî äîêóìåí-
òà (ó ðàç³ âèïðàâëåííÿ ïîêàçíè-
ê³â, íåîòðèìàííÿ ïåðøî¿ êâè-
òàíö³¿ òîùî), òî îðèã³íàëîì ââà-
æàòèìåòüñÿ åëåêòðîííèé äîêó-
ìåíò, îäåðæàíèé îñòàíí³ì, çà
óìîâè, ùî éîãî áóëî âíåñåíî äî
áàçè äàíèõ, ïðî ùî ïëàòíèêó áó-
ëî íàä³ñëàíî äðóãó êâèòàíö³þ.
Òîæ áóäüòå óâàæí³! �

ÃÐÎÌÀÄßÍÊÀ Ê — ìåøêàíêà îä-
íîãî ç ì³ñò Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, â³ä-
êðèëà ðåñòîðàí íà Îáîëîíñüê³é
íàáåðåæí³é ñòîëèö³. Ïëîùà çàêëà-
äó õàð÷óâàííÿ ñêëàäàëà áëèçüêî
350 ìåòð³â êâàäðàòíèõ — ðîçãóëÿ-

òèñü º äå. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Ì³í³ñòåð-
ñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³.

Ë³òî íà âóëèö³, â³äâ³äóâà÷³ íå
îáä³ëÿþòü çàêëàä óâàãîþ. Á³çíåñ
ïðîöâ³òàº, ïðèáóòêè çðîñòàþòü, à
îò ïðî òå, ùî ³ñíóþòü ïîäàòêè ³ ¿õ
íåîáõ³äíî ñïëà÷óâàòè, ñïðèòíà
ðåñòîðàòîðêà, ÿê âèÿâèëîñü, ³ ãàä-
êè íå ìàëà.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïðàö³âíèêè
ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîíó ñòîëèö³ âèÿâèëè, ùî
ãðîìàäÿíêà çä³éñíþâàëà ï³äïðè-
ºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü áåç äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿. Í³ ðåºñòðàòîðà ðîç-
ðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, í³ òîðãî-

âåëüíîãî ïàòåíòó ó çàêëàä³ íå áó-
ëî. Àëêîãîëüí³ íàïî¿ ðåàë³çîâóâà-
ëèñü áåç îòðèìàííÿ ñïåö³àëüíî-
ãî äîçâîëó — ë³öåíç³¿.

Êð³ì òîãî, íà ìîìåíò ïåðåâ³ð-
êè ó ðåñòîðàí³ ïðàöþâàëî 5 íàé-
ìàíèõ îñ³á áåç îô³ö³éíîãî ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ òà áóäü-ÿêèõ ñîö³-
àëüíèõ ãàðàíò³é.

Òàêèì ÷èíîì, ó ãîðå-âëàñíè-
ö³ çàêëàäó áóëî âèëó÷åíî 125 ïëÿ-
øîê àëêîãîëüíèõ íàïî¿â íà çà-
ãàëüíó ñóìó áëèçüêî 17 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. À ìàòåð³àëè ïåðåâ³ðêè íà-
ïðàâëåí³ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ãðî-
ìàäÿíêè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõî-
ä³â òà ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ �

«Îðèã³íàëüí³» ïëàò³æêè çà ãàç

ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì ëþäè âñå ÷àñ-
ò³øå ñêàðæàòüñÿ íà «íåîðäèíàð-
í³» ñóìè â ïëàò³æêàõ çà ãàç. Íà
æàëü, íå âñ³ ïîñòðàæäàë³ â³ä òàêèõ
õèòðîù³â çâåðòàþòüñÿ çà ðîç’ÿñ-
íåííÿìè äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â.

Óêðà¿íöÿì ïîäåêóäè íàäñèëà-
þòü ïëàò³æêè ³ç ñóìîþ, ÿêà ðàç³â
ó 60 ïåðåâèùóº ðåàëüí³ öèôðè.
Âîíè ñòâåðäæóþòü — ðàïòîâî ï³ä-
âèùóþòü òàðèôè, à, êð³ì òîãî, ùå
é íàäñèëàþòü ïëàò³æêè, ÿê³ â ðà-
çè ïåðåâèùóþòü ðåàëüíå ñïîæè-
âàííÿ.

Îäèí ç ìåøêàíö³â Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³, ó ÿêîãî óâ³ðâàâñÿ òåðïåöü,
áî ïëàòèòè çà íîâèìè òàðèôàìè
ïðîñòî íå ï³ä ñèëó, çâåðíóâñÿ ç³
ñêàðãàìè.

Ó Áðîâàðñüêîìó â³ää³ëåíí³ «Êè-
¿âîáëãàçó» ï³äâèùåííÿ òàðèô³â
éîìó ïîÿñíèëè äîñèòü îðèã³íàëü-
íî: ìîâëÿâ, çàðàç íåìàº ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ, à òîìó ñòàâêà çà
ãàç ó ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøà.

Ðîçïîâ³äàþòü ³ ïðî íàéá³ëüø
ïðèãîëîìøëèâ³ ÷óäåñà àðèôìåòè-
êè â³ä «Êè¿âîáëãàçó». Ïîñòðàæäà-
ë³ æàðòóþòü, êàæó÷è, ùî ðàõóíêè
ïðèõîäÿòü íà÷å ç ³íøî¿ ïëàíåòè.

Çà ïîâ³äîìëåííÿìè ÇÌ², ãîëîâ-
íèé ïîñòà÷àëüíèê ãàçó Êè¿âùèíè
íàëåæèòü ñêàíäàëüíîìó ãàçîâî-
ìó îë³ãàðõó Äìèòðîâ³ Ô³ðòàøó.

«Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 420 â³ä 1
òðàâíÿ öüîãî ðîêó âñòàíîâëåíî
íîâ³ ðîçäð³áí³ ö³íè íà ïðèðîäíèé
ãàç äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ.Òàêèì ÷è-
íîì, äåðæàâà ï³äâèùèëà âàðò³ñòü
ãàçó, ùî é ìîãëî âèêëèêàòè ïè-
òàííÿ ó ñïîæèâà÷³â»,— â³äïîâ³ëè
â îô³ñ³.

À îò äëÿ ÷îãî ëþäÿì íàäñèëà-
þòü ïëàò³æêè ç ðåêîìåíäîâàíîþ
ñóìîþ äî ñïëàòè, ùî ïîäåêóäè â
60 ðàç³â ïåðåâèùóº ðåàëüí³ öèô-
ðè? Ó «Êè¿âîáëãàç³» ðàäÿòü êîæ-
íîìó ñïîæèâà÷åâ³ çâåðòàòèñÿ çà
ðîç’ÿñíåííÿìè îñîáèñòî.

ßê â³äîìî, Êàáì³í â³äïóñòèâ ó
«â³ëüíå ïëàâàííÿ» òàðèôè íà êî-
ìóíàëêó ³ äîçâîëèâ âèçíà÷àòè ¿õ íà
ì³ñöÿõ �

Íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é ïðàöþâàâ
íåëåãàëüíèé ðåñòîðàí
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київради 

від 30.10.2008 № 581/581 «Про склад комісії Київради 
з питань поновлення прав реабілітованих»

Рішення Київської міської ради № 28/28 від 24 липня 2014 року
Відповідно до статті 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», пункту 6

Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого по&
становою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київради�від�30.10.2008

№ 581/581�«Про�с�лад��омісії�Київради�з�питань

поновлення�прав�реабілітованих»�та�і�зміни:

1.1.�Ввести�до�с�лад���омісії�Київради�з�пи-

тань�поновлення�прав�реабілітованих:

— Резні�ова�Оле�сія�Юрійовича,�заст�пни-

�а�місь�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради,—

"олова��омісії;

— Савіць�о"о�Сер"ія�Семеновича,�начальни-

�а��правління�забезпечення�діяльності�постій-

них��омісій�Київради,—�заст�пни��"олови��омі-

сії;

— Бондарен�а�Володимира�Дмитровича,�де-

п�тата�Київради,—�член��омісії;

— Кри��нова�Юрія�Володимировича,�деп�та-

та�Київради,—�член��омісії;

— Черні�ова�Оле�сандра�Михайловича,�де-

п�тата�Київради,—�член��омісії;

— Мосійч��а�І"оря�Володимировича,�деп�-

тата�Київради,—�член��омісії.

1.2.�Вивести�із�с�лад���омісії�Київради�з�пи-

тань�поновлення�прав�реабілітованих:

— Гере"��Галин��Федорівн�,

— Коржа�Ві�тора�Петровича,

— Папен�а�Ми�ол��Федоровича,

— Каза�ова�Дмитра�Юрійовича,

— Мельни�а�Ми�ол��Івановича,

— Саврасова�Ма�сима�Віталійовича,

— Філіппова�Володимира�Ві�торовича.

2.�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

Про зміну найменування дитячо&юнацької спортивної школи
«Школа боротьби» на комплексну дитячо&юнацьку спортивну

школу «Школа спорту»
Рішення Київської міської ради № 29/29 від 24 липня 2014 року

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, статті 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дитячо&юнацьку спортивну шко&
лу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993, з метою роз&
ширення основної діяльності дитячо&юнацької спортивної школи іншими видами спорту Київська міська ра&
да

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�наймен�вання�дитячо-юнаць�ої

спортивної�ш�оли�«Ш�ола�боротьби»�на��ом-

пле�сн��дитячо-юнаць���спортивн��ш�ол��«Ш�о-

ла�спорт�».

2.�Затвердити�стат�т��омпле�сної�дитячо-

юнаць�ої�спортивної�ш�оли�«Ш�ола�спорт�»

з"ідно�з�додат�ом�до�цьо"о�рішення.

3.�Ви�онавчом��ор"ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)�здійснити�ор"анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо"о�рішен-

ня.

4.�Компле�сній�дитячо-юнаць�ій�спортивній

ш�олі�«Ш�ола�спорт�»�зареєстр�вати�стат�т�в

�становленом��поряд��.

5.�П�н�т�2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

25.05.2011�№ 188/5575�«Про�створення�дитя-

чо-юнаць�ої�спортивної�ш�оли�«Ш�ола�бороть-

би»�ви�лючити.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в�"а-

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

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

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

24.07.2014�№ 29/29

СТАТУТ
комплексної дитячо&юнацької спортивної школи «Школа спорту» 

(ідентифікаційний код 37924086)
I.�За�альні�положення

1.1.�Компле�сна�дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�«Ш�ола�спорт�»�(далі —�КДЮСШ)�є�поза-

ш�ільним�навчальним�за�ладом�спортивно"о�профілю —�за�ладом�фізичної���льт�ри�і�спорт�,

я�ий�забезпеч�є�розвито��здібностей�вихованців�в�обраном��виді�спорт�,�визнаном��в�У�раїні,

створює�необхідні��мови�для�"армонійно"о�виховання,�фізично"о�розвит��,�повноцінно"о�оздо-

ровлення,�змістовно"о�відпочин���і�дозвілля�дітей�та�молоді,�самореалізації,�наб�ття�навичо��здо-

рово"о�способ��життя,�під"отов�и�спортсменів�для�резервно"о�спорт�.

1.2.�КДЮСШ�заснована�на��ом�нальній�власності�територіальної�"ромади�міста�Києва�та�під-

поряд�ована�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь-

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

1.3.�Ви�онавчий�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�від

імені�власни�а���встановленом��поряд���забезпеч�є�подання�до�відповідно"о�ор"ан��ви�онав-

чої�влади�з�фізичної���льт�ри�та�спорт��необхідних�до��ментів�для�надання�КДЮСШ�відповід-

ної��ате"орії.

1.4.�Корот�е�наймен�вання�КДЮСШ:�КДЮСШ�«Ш�ола�спорт�».

1.5.�Основною�діяльністю�КДЮСШ�є�розвито��вільної�і�"ре�о-римсь�ої�боротьби,�дзюдо�та

інших�видів�спортивних�єдиноборств,�хо�ею�з�шайбою,�хо�ею�на�траві,�бадмінтон�,�бас�етбо-

л�,�велосипедно"о�спорт� —�тре��,�велосипедно"о�спорт-шосе,�весл�вання�а�адемічно"о,�віт-

рильно"о�спорт�,�водно"о�поло,�волейбол�,�волейбол��сидячи,�"андбол�,��інно"о�спорт�,�ле"-

�ої�атлети�и,�лижних�"оно�,�па�ерліфтін"�,�плавання,�пляжно"о�волейбол�,�ролін"бол�,�спор-

тивно"о�орієнт�вання,�спортивно"о�т�ризм�,�стрільби�з�л��а,�стрільби���льової,�теніс��настіль-

но"о,�тхе�вондо,�фехт�вання,�ф�тбол�,�ф�тзал�,�шахів,�шашо�,�х�дожньої�"імнасти�и,�а�та�ож

навчання,�виховання�і�спортивна�під"отов�а�дітей,�підліт�ів�та�молоді���поза�рочний�та�позана-

вчальний�час.

1.6.�КДЮСШ���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами

та�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�за�онодавчими�і�нормативно-правови-

ми�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о"о�місь�о"о�"олови,

розпорядженнями�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�на�азами�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�цим�стат�том.

1.7.�КДЮСШ�є�юридичною�особою,�має�особисті�розрах�н�ові�та�інші�рах�н�и�в�ор"анах

Державно"о��азначейства�У�раїни,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�штампи,�блан��встанов-

лено"о�зраз�а,�власн��атриб�ти���та�інші�необхідні�для�здійснення�стат�тної�діяльності�ре�ві-

зити.

1.8.�Адреса�місцезнаходження�КДЮСШ:�01033,�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�46.

II.�Завдання�та�права�КДЮСШ

2.1.�Головними�завданнями�КДЮСШ�є:

сприяння�в�реалізації�державної�політи�и���"ал�зі�освіти,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;

форм�вання���дітей�та�юнацтва�національної�свідомості,�а�тивної�"ромадсь�ої�позиції;

"армонійний�розвито��особистості,�фізична�під"отов�а,�зміцнення�здоров’я�дітей�засобами

фізичної���льт�ри�і�спорт�;

виявлення�і�підтрим�а�юних�талантів,�розвито��їх�здібностей�в�обраном��виді�спорт��та�до-

ся"нення�висо�их�спортивних�рез�льтатів;

під"отов�а�спортсменів�(�андидатів,�резерв�) —�членів�спортивних�збірних��оманд�м.�Києва

та�У�раїни;

забезпечення��часті���зма"аннях�та�навчально-трен�вальних�зборах,�створення�спортивно-

оздоровчих�таборів,�абонементних�"р�п�оздоровчо"о�спрям�вання,�а�та�ож�зал�чення��оштів�на

ці�цілі�з�різних�джерел,�в�лючаючи�бюджетні��ошти�та�добровільні�"рошові�внес�и.

2.2.�КДЮСШ�має�право:

ви�ористов�вати�добровільні�"рошові�внес�и�юридичних�та�фізичних�осіб�на�забезпечення

навчально-трен�вально"о�процес�,�ор"анізов�вати�спортивні�зма"ання�та�заходи�за�рішенням

адміністрації�КДЮСШ;

вист�пати��часни�ом�цивільно-правових�відносин,�наб�вати�майнові�і�немайнові�права;

ви�ористов�вати�на�до"овірній�основі�працю�"ромадян;

зал�чати�на�до"овірних�засадах�і�ви�ористов�вати�фінансові��ошти,�об’є�ти�інтеле�т�альної

власності,�майно�юридичних�і�фізичних�осіб���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд-

��;

проводити�навчання,�семінари,�вистав�и,�спортивні�та�інші�заходи.

III.�Ор�анізаційні�основи�діяльності�КДЮСШ

3.1.�Компле�т�вання,�наповнення�навчальних�"р�п,�режим�навчально-трен�вальної�роботи

здійснюється���встановленом��поряд��.

На�період�проведення�навчально-трен�вальних�зборів�та�роботи�спортивно-оздоровчих�та-

борів�наповненість�"р�п�і�режим�їх�навчально-трен�вальної�роботи�може�встановлюватись

КДЮСШ�залежно�від�рівня�спортивної�під"отов�и�спортсменів,�запланованих�завдань�та�інших

фа�торів.

КДЮСШ�може�(тіль�и�на�період�проведення�навчально-трен�вально"о�збор��та�роботи�спор-

тивно"о�табор�):

трансформов�вати�різні�навчальні�"р�пи�в�за"они,�врахов�ючи�статеві�та�інші�особливості�ви-

хованців,�виходячи�з��он�ретних��мов;

встановлювати�тренерам-ви�ладачам�пристосований,�о�ремо�для�цих��мов,�режим�робочо-

"о�дня;

зобов’яз�вати�в��становленом��поряд���тренерів-ви�ладачів�ви�он�вати�ф�н�ції�вихователя,

інстр��тора�з�плавання�та�інших�з�оплатою���межах�їх�середньомісячно"о�заробіт���незалежно

від��іль�ості�вихованців.

У��ані��лярні,�вихідні�та�свят�ові�дні�КДЮСШ�може�працювати�за�о�ремим�планом,�затвер-

дженим�дире�тором.

3.2.�Навчальний�рі��розпочинається�1�вересня�поточно"о�ро���і�за�інч�ється�25�травня�на-

ст�пно"о�ро��.�Можливе�до��омпле�т�вання�"р�п�протя"ом�навчально"о�ро��.�Заняття�в�"р�пах

почат�ової�під"отов�и�розпочинаються�1�жовтня�поточно"о�ро��.

3.3.�Вихованці�КДЮСШ,�я�і�направлені�для�підвищення�спортивної�майстерності�в��чилища

фізично"о�виховання,�ш�оли�вищої�спортивної�майстерності,�не�входять�до��іль�існо"о�с�лад�

"р�п,�але�вважаються�вихованцями�КДЮСШ�і�мож�ть�вист�пати�за�неї.�Для�до��омпле�т�ван-

ня�"р�пи�до�неї�мож�ть�б�ти�зараховані�вихованці�з�попередньо"о�ро���навчання.�Режим�на-

вчально-трен�вальної�роботи�та�наповненість�та�ої�"р�пи�збері"аються�до�за�інчення��ожно"о

етап��навчання.

3.4.�Перехід�спортсменів�до�іншо"о�спортивно"о�навчально"о�за�лад��може�здійснюватись

до�за�інчення��ожно"о�етап��навчання.

3.5.�Від�риття�(за�риття)�відділення�з�певних�видів�спорт��здійснюється�Департаментом�ос-

віти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�за�поданням�дире�тора�КДЮСШ.

3.6.�КДЮСШ�працює�за�річним�планом�роботи,�по"одженим�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

IV.�Управління�КДЮСШ,�права�та�обов’яз�и�адміністрації,�тренерів-ви�ладачів,�

інших�працівни�ів

4.1.�Ор"аном�"ромадсь�о"о�самовряд�вання�тр�дово"о��оле�тив����КДЮСШ�є�за"альні�збо-

ри,�що�с�ли�аються�не�менше�одно"о�раз��на�рі�.

Рішення�за"альних�зборів�приймаються�більшістю�"олосів�прис�тніх�на�зборах.

4.2.�Рішенням�за"альних�зборів�створюється�рада�тр�дово"о��оле�тив��КДЮСШ,�що�діє�в�пе-

ріод�між�за"альними�зборами.

Рада�тр�дово"о��оле�тив�:

ор"анізов�є�ви�онання�рішень�за"альних�зборів;

вносить�пропозиції�до�адміністрації�щодо�перспе�тив�розвит���КДЮСШ,�режим��її�роботи,

заходів�щодо�зміцнення�її�матеріально-технічної�бази�та�поліпшення��мов�діяльності;

підтрим�є�творчі�ініціативи,�новації�позаш�ільної�освіти;
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визначає�форми�співробітництва�КДЮСШ�з�творчими�спіл�ами,�на��ово-дослідними,�вироб-

ничими,��ооперативними,�державними�та�"ромадсь�ими�ор"анізаціями;

вносить�пропозиції�дире�тор��про�стим�лювання�педа"о"ічних�та�інших�працівни�ів�за�лад�.

4.3.�З�метою�прийняття��оле�тивних�рішень�з�питань�ор"анізації�навчально-трен�вально"о

процес��з�числа�тренерів-ви�ладачів��творюється�тренерсь�а�рада.

4.4.�Очолює�тренерсь���рад��старший�тренер-ви�ладач,�я�ий�призначається�на�посад��на-

�азом�дире�тора�ш�оли�із�числа�провідних�тренерів-ви�ладачів,�я�і�мають�стаж�та�досвід�тре-

нерсь�о-ви�ладаць�ої�роботи�не�менше�чотирьох�ро�ів.

4.5.�Тренерсь�о-ви�ладаць�ий�с�лад�спортивної�ш�оли��омпле�т�ється�з�фахівців,�я�і�мають,

я��правило,�фіз��льт�рн��освіт��або�тренерсь����ате"орію.

4.6.�В�КДЮСШ�на�правах�дорадчо"о�ор"ан��створюється�бать�івсь�ий��омітет.�До�с�лад�

бать�івсь�о"о��омітет��входять�не�менше�трьох�осіб�з�числа�бать�ів�спортсменів,�що�займаю-

ться�в�КДЮСШ.

З�метою�розвит���та�вдос�оналення�навчально-виховно"о�процес�,�підвищення��валіфі�ації

педа"о"ічних�працівни�ів�КДЮСШ�на�правах�дорадчо"о�ор"ан��створюється�педа"о"ічна�рада.

4.6.1.�Педа"о"ічна�рада:

роз"лядає�питання�ор"анізації�та�здійснення�навчально-виховно"о�процес�,�масової�та�мето-

дичної�роботи;

об"оворює�і�ре�оменд�є�до�затвердження�річний�план�роботи�КДЮСШ;

сприяє�розвит���творчої�ініціативи�педа"о"ів,�впровадженню�дося"нень�на��и�і�передово"о

педа"о"ічно"о�досвід��в�навчальний�процес;

приймає�рішення�з�інших�питань�професійної�діяльності�педа"о"ічних�працівни�ів.

4.6.2.�Члени�педа"о"ічної�ради�мають�право�вносити�на�роз"ляд�б�дь-я�і�питання,�пов’язані

з�навчально-виховним�процесом.�Кіль�ість�засідань�педа"о"ічної�ради�визначається�їх�доціль-

ністю�і,�я��правило,�становить�не�менше�чотирьох�на�рі�.

4.6.3.�С�лад,�ф�н�ції�та�порядо��роботи�педа"о"ічної�ради�визначаються�дире�тором�КДЮСШ.

Головою�ради�є�дире�тор�КДЮСШ.

4.7.�Безпосереднє��ерівництво�КДЮСШ�здійснює�дире�тор.�Дире�тор�КДЮСШ�призначає-

ться�на�посад��та�звільняється�з�посади�дире�тором�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за

поданням�дире�тора�КДЮСШ�на��онтра�тній�основі.

4.8.�Дире�тор�КДЮСШ:

здійснює�за"альне��ерівництво�КДЮСШ,�забезпеч�є�раціональний�добір�і�розстанов����ад-

рів,�забезпеч�є�створення�належних��мов�для�підвищення�фахово"о�рівня�працівни�ів;

забезпеч�є�та��онтролює�проведення�навчально-трен�вальної�та�спортивної�роботи,�несе

відповідальність�перед�засновни�ом�(власни�ом)�за�її�рез�льтати;

в��становленом��поряд���за�по"одженням�із�засновни�ом�затвердж�є�стр��т�р��і�штатний

розпис�КДЮСШ,��онтролює�додержання�ви�онавчої�та�фінансової�дисципліни;

забезпеч�є�додержання�вимо"�охорони�здоров’я,�антидопін"ово"о�за�онодавства,�праці�і�"ос-

подарсь�ої�діяльності,�санітарно-"і"ієнічних,�протипожежних�норм�і�норм�техні�и�безпе�и�та�не-

се�за�це�відповідальність;

представляє�КДЮСШ�на�підприємствах,�в��становах,�ор"анізаціях�та�ор"анах�влади;

розпоряджається�в��становленом��поряд���майном�і��оштами�КДЮСШ,���ладає��"оди,�від-

�риває�рах�н�и�в��становах�бан�ів�або�ор"анах�Державно"о��азначейства;

видає���межах�своїх�повноважень�на�ази�та�розпорядження�і��онтролює�їх�ви�онання;�за-

твердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів;

приймає�на�робот��і�звільняє�з�роботи�тренерів-ви�ладачів�та�інших�працівни�ів�відповідно

до�за�онодавства;

�становлює�в�межах�затверджено"о�фонд��заробітної�плати�надбав�и�і�роз"лядає�питання

щодо�надання�доплат,�премій�і�матеріальної�допомо"и�тренерам-ви�ладачам�та�іншим�фахів-

цям�КДЮСШ,�вживає�інших�заходів�заохочення,�а�та�ож�дисциплінарно"о�вплив�;

несе�відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�КДЮСШ�завдань,�за�рез�льтати�фінансо-

во-"осподарсь�ої�діяльності,�стан�і�збереження�б�дівель�та�іншо"о�майна,�передано"о�в��орис-

т�вання�КДЮСШ;

встановлює�надбав�и,�доплати,�премії�в�межах�фонд��заробітної�плати�з"ідно�з�за�онодав-

ством�У�раїни,�положенням�про�преміювання�працівни�ів�КДЮСШ,��з"одженим�з�Департамен-

том�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�або�за�рах�но��зал�чених��оштів�за�по"одженням�з�радою�тр�до-

во"о��оле�тив�;

�ер�є�роботою�педа"о"ічної�ради;

"от�є�та�подає�на�затвердження�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о

ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�тарифі�аційний�списо�,

визначає�форми�оплати�праці�тренерів-ви�ладачів�по�спорт��з"ідно�з�за�онодавством�У�раїни;

визначає�стр��т�р�,�штатний�розпис�КДЮСШ�в��становленом��поряд���за�по"одженням�із

засновни�ом,��онтролює�додержання�ви�онавчої�та�фінансової�дисципліни;���межах�фонд��за-

робітної�плати,�виходячи�із�обся"��роботи�і�виробничої�необхідності,�і�за�по"одженням�із�Депар-

таментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

4.9.�Питання�ор"анізації�праці��оле�тив��КДЮСШ,�права�та�обов’яз�и�працівни�ів�та�вихо-

ванців�ре"�люються�правилами�вн�трішньо"о�тр�дово"о�розпоряд��,�затвердженими�дире�то-

ром�КДЮСШ�за�по"одженням�із�Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о

ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�та�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни.

V.�Вихованці�КДЮСШ,�їх�права�та�обов’яз�и

5.1.�До�КДЮСШ�приймаються�всі�особи,�що�бажають�займатися�фізичною���льт�рою�і�спор-

том,�я�і�ви�онали�нормативи�з�фізичної�під"отовленості,�встановлені�навчальними�про"рамами

з�видів�спорт�,�та�не�мають�медичних�протипо�азань.

Зарах�вання�до�КДЮСШ�здійснюється�на�підставі�заяви�бать�ів�або�осіб,�що�їх�замінюють,

медично"о�виснов���лі�аря�полі�ліні�и�за�місцем�проживання�або�лі�аря�КДЮСШ�про�відс�тність

медичних�протипо�азань�для�занять�за�на�азом�дире�тора�КДЮСШ�та�за�рішенням�тренер-

сь�ої�ради.

Мінімальний�ві��дитини,�що�підля"ає�зарах�ванню�до�спортивної�ш�оли,�залежить�від�специ-

фі�и�вид��обрано"о�спорт��та�визначається���встановленом��поряд��.

5.2.�Вихованці�ш�оли�мають�право:

отрим�вати�належні��мови�для�висо�оя�існої�спортивної�під"отов�и;

без�оштовно��орист�ватися�спортивними�спор�дами,�інвентарем�та�обладнанням�КДЮСШ;

отрим�вати���встановленом��поряд���спортивн��форм��та�майно�індивід�ально"о�призна-

чення;

займатися�на�оздоровчо-спортивном��етапі�під"отов�и;

брати��часть����он��рсном��відборі�на�чер"овий�етап�спортивної�під"отов�и;

одерж�вати�після�за�інчення�КДЮСШ�свідоцтво�про�за�інчення�КДЮСШ�або��опію�особис-

тої��арт�и�спортсмена.

5.3.�Вихованці�КДЮСШ�зобов’язані:

брати��часть���зма"аннях���с�ладі�збірної��оманди�КДЮСШ;

вдос�оналювати�та�підвищ�вати�свою�спортивн��майстерність;

дотрим�ватись�спортивно"о�режим�;

не�вист�пати�за�інші�спорт�л�би,�ор"анізації�без�дозвол��адміністрації�КДЮСШ.

5.4.�За�неви�онання�вихованцями�КДЮСШ�своїх�обов’яз�ів�до�них�застосов�ються�заходи

дисциплінарно"о�вплив�,�в�лючаючи�відрах�вання�з�числа�вихованців�КДЮСШ.

5.5.�Вихованці�КДЮСШ�під�час�занять�повинні�знаходитись�під�постійним�на"лядом�лі�аря

КДЮСШ�та�проходити�медичне�обстеження�в�лі�арсь�о-фіз��льт�рном��диспансері.

VI.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�КДЮСШ

6.1.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�КДЮСШ�визначаються�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни�з��рах�ванням��ате"орії�працівни�ів:�педа"о"ічні�працівни�и,�спеціалісти,�інші�працівни�и.

6.2.�Оплата�праці�тренерів-ви�ладачів�здійснюється�відповідно�до�їх�тарифі�ації.

VII.�Матеріально-технічна�база�і��ошти�КДЮСШ

7.1.�Майно�КДЮСШ�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної�"ромади�міста�Києва

і�за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно"о��правління.

7.2.�Майно�КДЮСШ�становлять�основні�фонди,�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цін-

ності,�вартість�я�их�відображається�в�самостійном��балансі�КДЮСШ.

7.3.�Діяльність�КДЮСШ�спрямована�на�ви�онання�соціально�важливих�ф�н�цій�і�не�має�на

меті�отримання�приб�т�ів.

7.4.�Розмір�і�стр��т�ра��оштів,�я�і�виділяються�на��тримання�КДЮСШ,�мають�забезпеч�вати

відш�од�вання�матеріальних�і�прирівняних�до�них�витрат�на�здійснення�діяльності,�форм�ван-

ня��оштів�на�виплат��заробітної�плати�в�розмірах,�не�нижче�встановлених�державою,�відрах�-

вання�на�соціальне�страх�вання,�до�пенсійно"о�фонд�,�розрах�н�и�з�ор"анізаціями,�в�лючаючи

орендн��плат�,�створення�та�зміцнення�матеріально-технічної�бази.

7.5.�Кошти,�я�і�надходять�з�інших,�не�бюджетних�джерел,�в�лючаються�до�за"ально"о�фонд�

КДЮСШ�і�становлять�єдиний�фонд�фінансових��оштів�та�ви�ористов�ються�на�проведення�за-

ходів,�пов’язаних�з�основною�діяльністю�КДЮСШ,�а�та�ож�мож�ть�спрямов�ватись�на�вирішен-

ня�різних�соціальних�потреб:�преміювання,�придбання�п�тіво�,�оздоровлення�співробітни�ів,

поліпшення��мов�їх�праці�та�інше�за�по"одженням�з�Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

т��ви�онавчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�радою�тр�дово-

"о��оле�тив�.

7.6.�Джерелами�форм�вання�майна�КДЮСШ�є:

�ошти�місцево"о�бюджет�;

�ошти,�отримані�від�надання�спортивних�посл�",�передбачених�за�онодавством�У�раїни;

�ошти�від�надання�в�оренд��спортивних�спор�д,�приміщень,�обладнання�та�іншо"о�майна��

вільний�від�основних�занять�час�за�по"одженням�з�власни�ом���встановленом��за�онодавством

поряд��;

�редити;

добровільні�внес�и�підприємств,��станов,�ор"анізацій�та�о�ремих�"ромадян,�іноземних�юри-

дичних�і�фізичних�осіб;

інші�надходження,�передбачені�за�онодавством�У�раїни.

7.7.�Кошти�витрачаються�відповідно�до��ошторис�,�я�ий�затвердж�ється�в��становленом�

поряд���Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

7.8.�Порядо��ведення�б�х"алтерсь�о"о�облі���та�звітності�КДЮСШ�визначається�за�онодав-

ством�У�раїни.

7.9.�КДЮСШ�за�з"одою�власни�а���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд���має�пра-

во�відч�ж�вати�своє�майно�іншим�підприємствам,��становам,�ор"анізаціям,�здавати�в�оренд�,

надавати�в�тимчасове�безоплатне��орист�вання�частини�б�дин�ів,�спор�д,�обладнання,�а�та�ож

спис�вати�їх�з�баланс�.

7.10.�Збит�и,�заподіяні�КДЮСШ�в�рез�льтаті�пор�шення�її�майнових�прав�іншими�юридични-

ми�чи�фізичними�особами,�відш�одов�ються�відповідно�до�вимо"�за�онодавства�У�раїни.

VIII.�Міжнародне�співробітництво

8.1.�КДЮСШ�може���встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд�����ладати�міжнародні

�"оди�про�обмін�спортивними�деле"аціями�за�по"одженням�з�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

8.2.�КДЮСШ�має�право���ладати��"оди�про�співробітництво�з�навчальними�за�ладами,�ор-

"анізаціями,�фондами�і�товариствами,�о�ремими�"ромадянами�зар�біжних��раїн.

IX.�Облі�,�звітність�і��онтроль�за�діяльністю�КДЮСШ

9.1.�Ведення�діловодства,�б�х"алтерсь�о"о�облі���та�с�ладання�звітності���КДЮСШ�здійсню-

ється�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

9.2.�КДЮСШ�щорічно�надає�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо"о�ор-

"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�необхідн��статистичн��звітність.

9.3.�Державний��онтроль�за�діяльністю�КДЮСШ�здійснюють�державні�ор"ани�влади�відпо-

відно�до�повноважень,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

9.4.�Основною�формою�державно"о��онтролю�за�діяльністю�КДЮСШ�є�державна�атестація,

я�а�проводиться�не�рідше,�ніж�один�раз�на�10�ро�ів���встановленом��поряд��.

X.�Внесення�змін�та�доповнень�до�стат(т(

Всі�зміни�до�цьо"о�стат�т��приймаються�в�том��ж�поряд��,�що�й�стат�т.

XI.�Умови�реор�анізації�та�припинення�діяльності�КДЮСШ

10.1.�Припинення�діяльності�КДЮСШ�відб�вається�шляхом�її�лі�відації�або�реор"анізації�(злит-

тя,�приєднання,�поділ�,�перетворення)�за�рішенням�власни�а�або�за�рішенням�с�д�.

10.2.�У�випад���реор"анізації�КДЮСШ�її�права�та�обов’яз�и�переходять�правонаст�пни�ові.

10.3.�Лі�відація�КДЮСШ�здійснюється�лі�відаційною��омісією,�с�лад�я�ої�визначається�ор"а-

ном,�що�прийняв�рішення�про�лі�відацію�КДЮСШ.

10.4.�Власни��або��повноважений�ним�ор"ан�встановлює�порядо��та�визначає�стро�и�прове-

дення�лі�відації,�а�та�ож�стро��для�заяви�претензій��редиторами,�що�не�може�б�ти�меншим,�ніж

два�місяці�з�дня�о"олошення�про�лі�відацію.

10.5.�У�випад���визнання�КДЮСШ�бан�р�том�порядо���творення�та�роботи�лі�відаційної��о-

місії,�а�та�ож��мови�лі�відації�визначаються���відповідності�до�за�онодавства�У�раїни.

10.6.�КДЮСШ�вважається�реор"анізованою�або�лі�відованою�з�дня�внесення�до�Єдино"о�дер-

жавно"о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців�запис��про�припинення�її�ді-

яльності.

10.7.�При�реор"анізації�і�лі�відації�КДЮСШ�працівни�ам,�я�і�звільняються,�"арант�ється�до-

держання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово"о�за�онодавства�У�раїни.

10.8.�Майно,�що�залишилось�після�лі�відації,�ви�ористов�ється�за�в�азів�ою�власни�а�відпо-

відно�до�за�онодавства�У�раїни.

Заступник міського голови —
секретар Київради

О. Резніков
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Додато�
до�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��

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

23.07.2014�р.�№�856

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що анулюється

Заступник голови — керівник апарату

Про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 856 від 23 липня 2014 року

Відповідно до підпункту 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
абзацу четвертого частини сьомої статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської ді&
яльності», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ан�лювати�1�дозвіл�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з"ідно�з�додат�ом�до�цьо"о

розпорядження.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1. 05109!04 СПД Рожевська
Галина Анатоліївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,68 ГолосІївський район, вул.
Горького, 47

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про Тимчасовий розподіл обов’язків 
між Київським міським головою, 

першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 847 від 23 липня 2014 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто&герой Київ», «Про місцеві державні адмініс&
трації», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810:

Відповіді на сканворд 

1.�Затвердити�Тимчасовий�розподіл�обов’яз-

�ів�між�Київсь�им�місь�им�"оловою,�першим

заст�пни�ом�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,�заст�пни�ами�"олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�що�до-

дається.

2.�Встановити,�що�перший�заст�пни��"оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

заст�пни�и�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�нес�ть�персональн��відпові-

дальність�за�стан�справ���дор�ченій�сфері,�ор-

"анізацію��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�за�о-

нодавства�з�питань,�віднесених�до�їх��омпе-

тенції,�а�та�ож�за�ор"анізацію�роботи�підпо-

ряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�Першом��заст�пни���"олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ам�"оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�до

22�"р�дня�2014�ро���проаналіз�вати�с�лад��он-

с�льтативно-дорадчих�ор"анів�при�ви�онав-

чом��ор"ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�відповідно�до

розподіл��обов’яз�ів�і�внести�пропозиції�що-

до�доцільності�їх�ф�н�ціон�вання�та�зміни�їх

персонально"о�с�лад�.

4.�Встановити,�що�дор�чення�першо"о�за-

ст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�заст�пни�ів�"олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�є�обов’яз�овими

для�ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви-

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

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

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраці-

ями,�а�та�ож�територіальними�підрозділами

міністерств�та�інших�центральних�ор"анів�ви-

�онавчої�влади�з�питань,�що�віднесені�за�оно-

давством�до��омпетенції�ви�онавчо"о�ор"ан�

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

ної�адміністрації).

5.�Установити,�що���разі�відс�тності�(відря-

дження,�відп�ст�а,�хвороба)�Київсь�о"о�місь-

�о"о�"олови�йо"о�обов’яз�и�я���ерівни�а�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�ви�он�є

перший�заст�пни��"олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�а���разі�відс�тності�остан-

ньо"о —�один�із�заст�пни�ів�"олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з"ідно�з�о�ре-

мим�розпорядженням�Київсь�о"о�місь�о"о�"о-

лови.

Ви�онання�обов’яз�ів�заст�пни�а�"олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації���разі

йо"о�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хво-

роба)�здійснюється�іншим�заст�пни�ом�"оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з"ідно�з�додат�ом�1.

У�разі�відс�тності�обох�заст�пни�ів�"олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�один

з�я�их�ви�он�є�обов’яз�и�на�час�відс�тності

«з"ідно�з�додат�ом�1,�ви�онання�обов’яз�ів�та-

�о"о�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�по�ладаються�на�іншо"о

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

адміністрації�о�ремим�розпорядженням�Київ-

сь�о"о�місь�о"о�"олови.

6.�По�ласти�на�першо"о�заст�пни�а�"олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�за-

ст�пни�ів�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�відповідальність�за��оординацію

діяльності�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�з"ідно�з�додат�ом�2.

7.�Встановити,�що�перший�заст�пни��"оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

заст�пни�и�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації��оордин�ють�діяльність�під-

приємств,��станов�та�ор"анізацій,�заснованих

на��ом�нальній�власності�територіальної�"ро-

мади�міста�Києва,�що�підпоряд�овані�відповід-

ним�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо"о�ор-

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

державної�адміністрації)�з"ідно�з�додат�ом�3.

8.�Дор�чити�першом��заст�пни���"олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�ам�"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�підпис�вати�позовні�та�інші�заяви,�апе-

ляційні�і��асаційні�с�ар"и�до�с�дів�з�питань�від-

повідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�разпоряджен-

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

РОЗДІЛ�1

КЛИЧКО�В.�В.

Київсь�ий�місь�ий�"олова.

Очолює�ви�онавчий�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої

ради

(Київсь���місь���державн��адміністрацію).

1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�ви�онав-

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

місь�ою�державною�адміністрацією),�несе�пер-

сональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ла-

дених�на�ви�онавчий�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь���місь���державн��адміністрацію)

повноважень�та�ф�н�цій�з"ідно�з�Констит�цією

У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-"ерой�Київ»,�«Про�місцеве�само-

вряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні

адміністрації»,�іншими�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами

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

їни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�а�та�ож

за�здійснення�повноважень�ви�онавчим�ор"а-

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

державною�адміністрацією)�щодо�питань�фі-

нанс�вання�з�бюджет�,�розроб�и�про"рам�со-

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

���м.�Києва;�під"отов�и�пропозицій�з�питань

адміністративно-територіально"о��строю�в�ме-

жах�і�поряд��,�визначених�за�онодавством.

Ор"анізов�є�в�межах�своїх�повноважень,�пе-

редбачених�за�оном:�реалізацію�державної�по-

літи�и���сфері�охорони�державної�таємниці�від-

повідно�до�вимо"�чинно"о�за�онодавства;

реалізацію�заходів�з�мобілізаційної�під"отов-

�и�і�мобілізації���місті�Києві,�цивільно"о�захис-

т��населення�та�сприяє�їх�ви�онанню.�Взаємо-

діє���цих�питаннях�з�міністерствами,�іншими

центральними�ор"анами�влади.

Ор"анізов�є�та�здійснює��ерівництво�тери-

торіальною�обороною�в�межах�зони�територі-

альної�оборони.

2.�Представляє�ви�онавчий�ор"ан�Київсь�ої

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

ністрацію)���відносинах�з�центральними�ор"а-

нами�ви�онавчої�влади,�політичними�партіями,

"ромадсь�ими�і�релі"ійними�ор"анізаціями,�під-

приємствами,��становами�та�ор"анізаціями,

"ромадянами�та�іншими�особами�я��в�У�раїні,

та��і�за�її�межами.�Веде�пере"овори�і�підпис�є

відповідні��"оди.

3.�У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з

міністерствами�та�іншими�центральними�ор-

"анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісі-

ями�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.�Визначає�та�розподіляє�обов’яз�и�між�пер-

шим�заст�пни�ом�"олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�заст�пни�ами�"олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

5.�Спрямов�є�та��оордин�є�діяльність�першо-

"о�заст�пни�а�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,�заст�пни�ів�"олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�ів�стр��-

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

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

адміністрації),�а�та�ож�територіальних�підроз-

ділів�міністерств�та�інших�центральних�ор"анів

ви�онавчої�влади�з�питань,�що�віднесені�за�о-

нодавством�до��омпетенції�ви�онавчо"о�ор"а-

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

жавної�адміністрації),�взаємодіє�з�обласними�дер-

жавними�адміністраціями.�Здійснює�інші�пов-

новаження,�визначені�за�онодавством.

6.�Київсь�ом��місь�ом��"олові�безпосеред-

ньо�підпоряд�ов�ється��правління�ор"анізацій-

но-аналітично"о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�о"о�місь�о"о�"олови�(патронатна�сл�жба).

7.�У�межах�своїх�повноважень�з"ідно�з�ф�н�-

ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо"о

завдань�і�визначено"о��ола�питань:

�оордин�є�діяльність�щодо�фінанс�вання�під-

приємств,��станов�та�ор"анізацій��ом�нальної

власності�територіальної�"ромади�міста;

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

н��розвит���"ал�зей�"осподарства�міста�і�за-

безпеч�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо-

"о�їхньо"о�розвит��;

�оордин�є�робот��з�розроб�и�"ал�зевих�та�міс-

цевих�про"рам,�ор"анізов�є�і�забезпеч�є�їх�ви-

�онання;

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

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

Президента�У�раїни,�Про"рами�діяльності�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни;

�оордин�є�робот��щодо�розроб�и�про"рам

соціально-е�ономічно"о�та���льт�рно"о�роз-

вит���м.�Києва,�ор"анізов�є�і�забезпеч�є�їх�ви-

�онання�відповідно�до�повноважень;

ор"анізов�є�співпрацю�з�с�б’є�тами�"оспо-

дарювання���відповідній�"ал�зі,�забезпеч�є

с�ладення�"рафі�ів�та�план��дій�з�ними;

здійснює��оординацію�роботи�щодо�б�дів-

ництва�особливо�важливих�об’є�тів�відповід-

них�"ал�зей�"осподарства�міста.

8.�Здійснює��ерівництво:

На��ово-е�ономічною�радою�при�ви�онав-

чом��ор"ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації);

Комітетом�з�е�ономічних�реформ�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).
Продовженя
в
наст�пном�
номері

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

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

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов’язків між Київським міським головою, 

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

Р О П Ч А Й Х А Н А К

С Е Т Е Р Р Н А Р

П І Н А К О Т Е К А С І

А Р А Т Б Щ І Л Ю К

Т І Л О А Г А М А Р

О С Ь Ю Т О Р Ш Е Р

Н Т Т И Ч И Н А Ю

Л І Г А К О К Л Ю Ш
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

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

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðõó ÑÇØ ¹ 221 çà àäðåñîþ: âóë. Êóäðÿøîâà, 12/14,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 118,8 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñïîðòèâíîãî
êëóáó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó, ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â òà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
çà îäíó ãîäèíó 5,15 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðõó ã³ìíàç³¿ "Åðóäèò" çà àäðåñîþ: âóë. Ãåíåðàëà Òóï³êîâà,
27, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,20 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 1,35 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðõó ÄÍÇ ¹ 313 çà àäðåñîþ: âóë. Êàìåíÿð³â, 50 "Á", çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 28,58 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 1,05 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå ó ï³äâàë³ ã³ìíàç³¿ ¹ 178 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 22,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,80 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ - ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,23 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðõó ÄÍÇ ¹ 10 çà àäðåñîþ: ïðîâ. Ìàøèíîáóä³âíèé, 24,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,0 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,65 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðõó ÄÍÇ ¹ 716 çà àäðåñîþ: âóë. Íîâîïîëüîâà, 97, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 50,0 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 2,32 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðõó ÄÍÇ ¹ 630 çà àäðåñîþ: âóë. Ãàçîâà, 10, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 33,75 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 1,7 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðõó ÑØ ¹ 279 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ì-í Æóëÿíè, âóë. Ëåí³íà,
50, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 2,52 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03087,

ì.Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352,
359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè, ãðóïàìè,
ì³æôðàêö³éíèìè îá'ºäíàííÿìè òà ïîçàôðàêö³éíèìè äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç äåïóòàòñüêèìè ôðàêö³ÿìè, ãðóïàìè,
ì³æôðàêö³éíèìè îá'ºäíàííÿìè òà ïîçàôðàêö³éíèìè äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà
çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè,ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì,ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî
ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó,
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2013 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 279-30-46.

Îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 cò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè
Ãðîìàäÿíèíà Êðàâ÷óêà Ñòàí³ñëàâà Àíàñòàñ³éîâè÷à, 11.06.1958 ðîêó íàðîäæåííÿ

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
ó ñïðàâ³ ¹ 757/28231/13-ö çà ïîçîâîì ÒÎÂ "ÎÒÏ Ôàêòîðèíã Óêðà¿íà" äî Êðàâ÷óêà Ñ.À. òà
Ìàòþð³íà Â.Â. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì òà çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ
íà ³ïîòå÷íå ìàéíî,— ÿêå â³äêëàäåíî äî 15.00 21 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42à, êàá.16, ñóääÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.
Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ

ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè,ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.
Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò.74 ÖÏÊ Óêðà¿íè,ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ

ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 02.09.2014 ðîêó î 09.45 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà Ãîëîòè Þë³¿ Îëåêñàíäð³âíè äî Íåâäàùåíêî Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à, òðåò³ îñîáè:
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, Áàáåíêî Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, Áàáåíêî
Ïàâëî Ôåäîðîâè÷, Áàáåíêî Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, Ãîëîòà Ôåä³ð Ôåäîðîâè÷, Âîðîïàºâà Îëåêñàíäðà
Ñåðã³¿âíà, Äåñíÿíñüêèé ðàéâ³ää³ë ÄÌÑ ó ì. Êèºâ³, ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ æèëèì ïðèì³ùåííÿì,Íåâäàùåíêî Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ,
ÿê â³äïîâ³äà÷. Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â,
ïð.Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

19.08.2014 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë.
Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 39) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè
¹ 826/10725/13-à çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ñï³ëêà ï³äïðèºìö³â "Æîâòíåâà" äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì ïóíêòó 2.1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 28.02.2013 ¹ 97/9154 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëþòîãî
2013 ðîêó ¹ 97/9154 "Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî,
ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó ì. Êèºâ³”.

Ïðîñèìî âñ³õ ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â òà çåìëåêîðèñòóâà÷³â, à ñàìå: Ïëóæí³êîâó
Îëåíó ²ãîð³âíó, Ïëóæí³êîâó Ñâ³òëàíó Ìèêîëà¿âíó, Ñàëãåðåºâó Îëåíó Âîëîäèìèð³âíó,
Øåïåëºâà Ìèõàéëà Îëåêñàíäðîâè÷à ç'ÿâèòèñÿ 12 ñåðïíÿ 2014 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ:
âóëèöÿ Ðåäóòíà, 9 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (á³ëÿ âõîäó íà òåðèòîð³þ ä³ëÿíêè)
äëÿ ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ
ÿêî¿ çì³íþºòüñÿ.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ì. Áåðë³íñüêîãî, 23/8-à, êâ. 23, ÿêå çàñâ³ä÷óº Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî
òèïó "Áóä³íâåñòñåðâ³ñ" çã³äíî ç íàêàçîì ¹457 â³ä 18 ñåðïíÿ 1995 ðîêó íà ³ì'ÿ
×åïóðíà Ìàð³ÿ Éîñèï³âíà òà Äåì÷óê ªâãåí Ìèõàéëîâè÷ ó ð³âíèõ äîëÿõ, ³ çàïèñàíå
â ðåºñòðàö³éíó êíèãó áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ çà ¹ 2711 â³ä 28 ñåðïíÿ 1995
ðîêó, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÒÎÂ "Â³êòîð³ Ñåðâ³ñ"ïðèéìàº çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ áóäèíêó 121-À ó ðîçì³ð³ 4,84 ãðí çà
1ì2, äëÿ áóäèíêó 121-Á ó ðîçì³ð³ 4,85 ãðí çà 1ì2 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïð-ò Ïåðåìîãè, 121-À, ê³ì. ¹ 1 (ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ).

26.04.2014 íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî äåÿêèõçàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ðîçðàõóíê³â
çà åíåðãîíîñ³¿" â³ä 10.04.2014 ¹ 1198-VII (äàë³ — Çàêîí 
¹ 1198), ÿêèé âñòàíîâëþº ³ñòîòí³ çì³íè ó ñèñòåì³ ïðàâîâîãî
ðåãóëþâàííÿ ñôåðè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³.

Çàêîíîì ¹ 1198 âíåñåíî çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè",â òîìó ÷èñë³ ñò.19,ñò.29 äàíîãî
Çàêîíó äîïîâíåíî íîâèìè ÷àñòèíàìè â òàê³é ðåäàêö³¿:

×.5 ñò.19: Âèêîíàâöåì ïîñëóãç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã ç âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõñèñòåì) äëÿ îá'ºêò³â óñ³õôîðì âëàñíîñò³
º ñóá'ºêòãîñïîäàðþâàííÿ,ùî ïðîâàäèòüãîñïîäàðñüêóä³ÿëüí³ñòü
ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ;

×. 7 ñò. 26: Äîãîâ³ð íà íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ, ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
âîäè, ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè,
ïîñëóãç âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì),ùî óêëàäàºòüñÿ âèêîíàâöåì ³ç ñïîæèâà÷åì -ô³çè÷íîþ

îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, º äîãîâîðîì
ïðèºäíàííÿ.

ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã ç
âîäîâ³äâåäåííÿ íà âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 1198,
ÿêèé º ðàìêîâèì çàêîíîì ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,
êåðóþ÷èñüíîðìàìè Çàêîíó¹ 1198,ñò.ñò.633,634 Öèâ³ëüíîãî
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïóáë³êóº äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã ç
âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì) (äàë³ — Äîãîâ³ð), ðîçðîáëåíèé íà îñíîâ³ òèïîâîãî
äîãîâîðó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630, äëÿ ñïîæèâà÷³â — ô³çè÷íèõ
îñ³á,ùî º âëàñíèêàìè/êâàðòèðîíàéìà÷àìè óáàãàòîêâàðòèðíîìó
æèòëîâîìó áóäèíêó.

Óçâ'ÿçêóç òèì,ùî äàíèé Äîãîâ³ð º äîãîâîðîì ïðèºäíàííÿ,
éîãî óìîâè íå ï³äëÿãàþòü óçãîäæåííþ ç³ ñòîðîíîþ, ùî
ïðèºäíóºòüñÿ (ñïîæèâà÷åì).

Ô³çè÷íà îñîáà (âëàñíèê/êâàðòèðîíàéìà÷ æèòëîâîãî
ïðèì³ùåííÿ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó), ùî
êîðèñòóºòüñÿ ïîñëóãàìè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè,ââàæàºòüñÿ
òàêîþ,ùî îçíàéîìëåíà,ïîãîäæóºòüñÿ òà ïðèºäíóºòüñÿ äî óìîâ
Äîãîâîðó.

Ó ðàç³ â³äìîâè ñïîæèâà÷³â â³ä îòðèìàííÿ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ
õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, òàêà â³äìîâà ìàº áóòè îôîðìëåíà
ïèñüìîâî òà íàïðàâëåíà äî ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" äî 20
ñåðïíÿ 2014 ðîêó äëÿ îôîðìëåííÿ ïðèïèíåííÿ íàäàííÿ öèõ
ïîñëóã.

Äîãîâ³ð ðîçì³ùåíî íà âåá-ñàéò³ ÏÀÒ"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"
http://www.vodokanal.kiev.ua/  ³ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"ó â³ëüíîìó
äîñòóï³ òà ó ñïîñ³á,ùî çàáåçïå÷óº îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì
öüîãî Äîãîâîðó êîæíî¿ îñîáè  — ñïîæèâà÷à  ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóãè ç
âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì), ÿê³ íàäàþòüñÿ ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë".

ÄÎÃÎÂ²Ð
ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà  âîäîâ³äâåäåííÿ 

(ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì)

ì. Êè¿â 2014

ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ "ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
"ÊÈ¯ÂÂÎÄÎÊÀÍÀË" â îñîá³ ðîçðàõóíêîâîãî äåïàðòàìåíòó ÏÀÒ "ÀÊ"Êè¿ââîäîêàíàë",

ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ ïîëîæåííÿ òà äîâ³ðåíîñò³, (äàë³ — Âèêîíàâåöü), ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà 

(Ï²Á, ñåð³ÿ òà ¹ ïàñïîðòó, ²ÏÍ, ùî ìåøêàº çà àäðåñîþ)

,
ÿêà (ÿêèé) º âëàñíèêîì (íàéìà÷åì, îðåíäàðåì) æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (êâàðòèðè) (äàë³ - ñïîæèâà÷), ç

äðóãî¿ ñòîðîíè, óêëàëè öåé äîãîâ³ð ïðî íèæ÷åíàâåäåíå:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðó

1.1.Âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ñâîº÷àñíî íàäàâàòè ñïîæèâà÷åâ³ â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³ ïîñëóãè ç  öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã ç âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè (ç âèêîðèñòàííÿì
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì), à ñïîæèâà÷ çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ñâîº÷àñíî îïëà÷óâàòè íàäàí³ ïîñëóãè çà
âñòàíîâëåíèìè òàðèôàìè ó ñòðîêè ³ íà óìîâàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ äîãîâîðîì.

1.2. Ñóá'ºêòè êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè òà â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ï³ëüã: 

1.3. Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà íàäàííÿ ïîñëóã: 

1.4. Õàðàêòåðèñòèêà çàñîá³â îáë³êó âîäè: 

2.Òàðèôè íà ïîñëóãè òà ¿õ çàãàëüíà âàðò³ñòü
2.1.Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ (õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿

âîäè) çà êóá. ìåòð âîäè òà ñòîê³â âñòàíîâëþþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì — Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî
çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.Òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ
õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì â³äïîâ³äíî ³ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
òà íå ï³äëÿãàþòü óçãîäæåííþ ñòîðîíàìè. Ó ðàç³ çì³íè òàðèô³â ó ïåð³îä ä³¿ öüîãî äîãîâîðó íîâ³ òàðèôè
çàñòîñîâóþòüñÿ ç ìîìåíòó ¿õ ââåäåííÿ â ä³þ áåç âíåñåííÿ äîäàòêîâèõ çì³í äî öüîãî äîãîâîðó.

2.2. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè çã³äíî ç íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ
çã³äíî ç íîðìàìè ñïîæèâàííÿ ïèòíî¿ (õîëîäíî¿) âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà 1 êóá ìåòð âîäè òà ñòîê³â íà 1
îñîáó, çàòâåðäæåíèìè îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2.3. Ïëàòà çà íàäàí³ ïîñëóãè çà íàÿâíîñò³ çàñîá³â îáë³êó âîäè ñïðàâëÿºòüñÿ çà ¿õ ïîêàçàìè çã³äíî ç
ïóíêòàìè 10 — 13 Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè
³ âîäîâ³äâåäåííÿ (äàë³ - Ïðàâèëà), çàòâåðäæåíèõ Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹
630.

2.4.Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó,äå îêðåì³ êâàðòèðè
îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó, ñïîæèâà÷, ÿêèé íå ìàº êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, îïëà÷óº ïîñëóãè
çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó, íå âðàõîâóþ÷è âèòðàòè âîäè âèêîíàâöÿ, þðèäè÷íèõ îñ³á
òà ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â, ÿê³ º âëàñíèêàìè àáî îðåíäàðÿìè ïðèì³ùåíü ó öüîìó áóäèíêó, òà ñóìàðíèõ
âèòðàò âîäè çà ïîêàçàííÿìè óñ³õ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó. Ð³çíèöÿ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ñïîæèâà÷àìè, ÿê³
íå ìàþòü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, ïðîïîðö³éíî ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â êâàðòèðè â ðàç³ â³äñóòíîñò³ âèòîê³â
³ç çàãàëüíîáóäèíêîâî¿ ìåðåæ³, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àêòîì îáñòåæåííÿ, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ âèêîíàâöåì ó
ïðèñóòíîñò³ íå ìåíø ÿê äâîõ ìåøêàíö³â áóäèíêó òà ïðåäñòàâíèêà îðãàí³çàö³¿,ùî îáñëóãîâóº âíóòð³øíüîáóäèíêîâó
ìåðåæó.

Çà íàÿâíîñò³ âèòîê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâî¿ ìåðåæ³ ñïîæèâà÷³, ÿê³ íå ìàþòü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó,
îïëà÷óþòü ïîñëóãè ç õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ çà âñòàíîâëåíèìè íîðìàòèâàìè (íîðìàìè)
çà ì³ñÿöü, ó ÿêîìó ö³ âèòîêè âèÿâëåíî.

2.5. Ïîêàçàííÿ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó çí³ìàþòüñÿ ñïîæèâà÷åì ùîì³ñÿöÿ òà íàäàþòüñÿ âèêîíàâöþ â
îñòàíí³é äåíü çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ (òåëåôîíîì,ôàêñîì,îñîáèñòî òà â ³íøèé ñïîñ³á).Êð³ì òîãî,ïîêàçàííÿ êâàðòèðíèõ
çàñîá³â îáë³êó çàçíà÷àþòüñÿ ñïîæèâà÷åì ó ïëàò³æíèõ äîêóìåíòàõ.

2.6. Â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ï³ëüã ç îïëàòè ïîñëóã çàçíà÷àþòüñÿ ó ïóíêò³ 1.2. öüîãî Äîãîâîðó. Ï³ëüãà
íàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïðåä'ÿâëåíèõ ñïîæèâà÷åì äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè, çã³äíî ç
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

3.Îïëàòà ñïîæèòèõ ïîñëóã

3.1 . Ðîçðàõóíêîâèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü.
Çà öèì äîãîâîðîì çàñòîñîâóºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íà ñèñòåìà îïëàòè ïîñëóã. Ïëàòåæ³ âíîñÿòüñÿ ñïîæèâà÷åì íå

ï³çí³øå 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì.
3.2. Ïîñëóãè îïëà÷óþòüñÿ â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ àáî ãîò³âêîþ.
3.3. Çà íàÿâíîñò³ ó êâàðòèð³ çàñîá³â îáë³êó âîäè ñïðàâëÿííÿ ïëàòè çà íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ

íå äîïóñêàºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 15 Ïðàâèë òà ³íøèìè ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè.
3.4. Ïëàòà çà ïîñëóãè âíîñèòüñÿ íà ðîçïîä³ëü÷èé  ðàõóíîê ÊÏ Ã²ÎÖ ÊÌÄÀ ¹ 2603000018106 â ÏÀÒ ÊÁ

"Õðåùàòèê", êîä áàíêó 300670, êîä ªÄÐÏÎÓ 04013755
3.5. Çà íåñâîº÷àñíå âíåñåííÿ ïëàòè ³ç ñïîæèâà÷à ñòÿãóºòüñÿ ïåíÿ ó ðîçì³ð³, ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó.
3.6. Ó ðàç³ íåíàäàííÿ ïîñëóã, íàäàííÿ ¿õ íå â ïîâíîìó îáñÿç³, çíèæåííÿ ÿêîñò³, çîêðåìà â³äõèëåííÿ ¿õ

ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â â³ä çàòâåðäæåíèõ íîðìàòèâ³â (íîðì) ñïîæèâàííÿ, âèêîíàâåöü ïðîâîäèòü
ïåðåðàõóíîê ðîçì³ðó ïëàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè òà ³íøèìè ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè.

4. Ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè ñòîð³í 
4.1. Ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî íà: 
1) îòðèìàííÿ ñâîº÷àñíî òà íàëåæíî¿ ÿêîñò³ ïîñëóã çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì òà óìîâàìè öüîãî äîãîâîðó; 
2) îòðèìàííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåë³ê ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòü,

çàãàëüíó ñóìó ì³ñÿ÷íîãî ïëàòåæó, ñòðóêòóðó òàðèô³â, íîðìàòèâ³â (íîðì) ñïîæèâàííÿ, ðåæèìó íàäàííÿ ïîñëóã,
¿õ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³; 

3) â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â,çàâäàíèõ éîãî ìàéíóòà/àáî ïðèì³ùåííþ,øêîäè,çàïîä³ÿíî¿ éîãî æèòòþ ÷è çäîðîâ'þ
âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã; 

4) çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè â ðàç³ íåíàäàííÿ ïîñëóã, íàäàííÿ ¿õ íå â ïîâíîìó îáñÿç³, çíèæåííÿ ÿêîñò³,
çîêðåìà â³äõèëåííÿ ¿õ ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â â³ä çàòâåðäæåíèõ íîðìàòèâ³â (íîðì) ñïîæèâàííÿ; 

5) óñóíåííÿ âèêîíàâöåì âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â ó íàäàíí³ ïîñëóã ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñòðîêó; 

6) íåñïëàòó âàðòîñò³ ïîñëóã çà ïåð³îä òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ñïîæèâà÷à ³ ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿ (ó ðàç³
â³äêëþ÷åííÿ âèêîíàâöåì õîëîäíî¿ ³ îïëîìáóâàííÿ çàï³ðíèõ âåíòèë³â ó êâàðòèð³ òà â³äíîâëåííÿ íàäàííÿ
â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã øëÿõîì çíÿòòÿ ïëîìá çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîòÿãîì äîáè çã³äíî ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ); 

7) çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè çà ïîñëóãè ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ñïîæèâà÷à òà/àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿
íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâî¿ çàÿâè òà îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà,ùî ï³äòâåðäæóº éîãî/¿õ â³äñóòí³ñòü (äîâ³äêà ç ì³ñöÿ òèì÷àñîâîãî
ïðîæèâàííÿ, ðîáîòè, ë³êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ); 

8) ïåðåâ³ðêó ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã (ÿê³ñòü âîäè,) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó
Ïðàâèëàìè, ³íøèìè àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öèì äîãîâîðîì. Âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ïåðåâ³ðêîþ
ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã, â³äøêîäîâóþòüñÿ âèêîíàâöåì ó ðàç³ îá´ðóíòîâàíîñò³ çâåðíåííÿ
ñïîæèâà÷à àáî ñïîæèâà÷åì — ó ðàç³ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òàêîãî çâåðíåííÿ; 

9) óñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà âçÿòòÿ ¿õ íà àáîíåíòñüêèé îáë³ê; 
10) ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, ó òîìó ÷èñë³ äåìîíòàæ,

òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ; 
11) îçíàéîìëåííÿ ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; 
12) çâ³ëüíåííÿ â³ä ïëàòè çà ïîñëóãè ó ðàç³ ¿õ íåíàäàííÿ òà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ çà ïåðåâèùåííÿ

ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò íà ìåðåæàõ âèêîíàâöÿ; 
13) óêëàäåííÿ ç âèêîíàâöåì àáî ³íøîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ äîãîâîðó ïðî çàì³íó àáî ðåìîíò òåõí³÷íî

íåñïðàâíèõ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè.
4.2. Ñïîæèâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé: 
1) îïëà÷óâàòè ïîñëóãè â ïîâíîìó îáñÿç³ â óñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì ñòðîê; 
2) ïîâ³äîìëÿòè âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíó âèêîíàâöåì çà â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì þðèäè÷íó îñîáó ïðî

îñ³á, ñòðîê òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ÿêèõ ó êâàðòèð³ ïåðåâèùèâ ì³ñÿöü, à òàêîæ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðî çì³íè,
ùî â³äáóëèñÿ ó ñòàí³ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ (çà óìîâè ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â çà
íàäàí³ ïîñëóãè çã³äíî ç íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ); 

3) çàáåçïå÷èòè äîñòóï äî â³äïîâ³äíî¿ ³íæåíåðíî¿ ìåðåæ³, àðìàòóðè, êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè
ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿ âèêîíàâöåì çà â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì þðèäè÷íî¿ îñîáè çà íàÿâíîñò³
â íèõ â³äïîâ³äíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äëÿ: 

ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é — ö³ëîäîáîâî; 
âñòàíîâëåííÿ ³ çàì³íè ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ, ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî òà

ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó, çíÿòòÿ êîíòðîëüíèõ ïîêàçàíü çàñîá³â îáë³êó âîäè — çã³äíî ç âèìîãàìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; 

4) äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; 
5) çàáåçïå÷óâàòè ö³ë³ñí³ñòü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà íå âòðó÷àòèñÿ â ¿õ ðîáîòó; 
6) ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ ïëàòè çà ïîñëóãè ñïëà÷óâàòè ïåíþ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì òà öèì

äîãîâîðîì ðîçì³ð³; 
7) ïîâ³äîìëÿòè ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê âèêîíàâöÿ ïðî âòðàòó ïðàâà íà ï³ëüãè; 
8) ñâîº÷àñíî âæèâàòè çàõîä³â äî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåñïðàâíîñòåé, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì ïîñëóã,

ùî âèíèêëè ç éîãî âèíè; 
9) çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîâîäèòè ðåìîíò òà çàì³íó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â,ïðèñòðî¿â òà îáëàäíàííÿ,

ùî âèéøëè ç ëàäó ç éîãî âèíè; 
10) ñâîº÷àñíî ïðîâîäèòè ï³äãîòîâêó êâàðòèðè ³ ¿¿ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â, ïðèñòðî¿â òà îáëàäíàííÿ

äî åêñïëóàòàö³¿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä; 
11) ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ âèêîíàâöåì ôàêòó íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó çàñîá³â îáë³êó âîäè

â³äøêîäîâóâàòè âàðò³ñòü ðîá³ò ç ïðîâåäåííÿ ¿õ åêñïåðòèçè, ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè òà ðåìîíòó çã³äíî ³ç
çàêîíîäàâñòâîì; 

12) â³äøêîäîâóâàòè âèêîíàâöþ àáî óïîâíîâàæåí³é âèêîíàâöåì çà â³äïîâ³äíèì äîãîâîðîì þðèäè÷í³é
îñîá³ âèòðàòè ç ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ïîñëóã ó ðàç³ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ ïðåòåíç³é.

4.3. Âèêîíàâåöü ìàº ïðàâî: 
1) äîðó÷àòè âèêîíàííÿ ôóíêö³é çà öèì äîãîâîðîì ³íøèì þðèäè÷íèì îñîáàì íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â

ç äîòðèìàííÿì íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
2) íàðàõîâóâàòè ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ ñïîæèâà÷åì ïëàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè ïåíþ ó ðîçì³ð³,

âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì; 
3) âèìàãàòè â³ä ñïîæèâà÷à äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; 
4) âèìàãàòè â³ä ñïîæèâà÷à ñâîº÷àñíîãî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåñïðàâíîñòåé, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì

ïîñëóã, ùî âèíèêëè ç âèíè ñïîæèâà÷à, àáî â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò; 
5) äîñòóïó äî ïðèì³ùåííÿ ñïîæèâà÷à äëÿ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é, ó òîìó ÷èñë³ íåñàíêö³îíîâàíîãî, â³äïîâ³äíî

äî âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïîðÿäêó óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ðîáîò³ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ, éîãî âñòàíîâëåííÿ ³ çàì³íè, ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî òà ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó ³ ïåðåâ³ðêè
ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; 

6) ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñóìí³â³â ùîäî ïðàâèëüíîñò³ ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè  çâåðíóòèñÿ
äî àêðåäèòîâàíî¿ ëàáîðàòîð³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ¿õ òåõí³÷íîãî ñòàíó òà ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè.

4.4. Âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé: 
1) ñâîº÷àñíî íàäàâàòè ñïîæèâà÷ó ïîñëóãè â óñòàíîâëåíèõ îáñÿãàõ, íàëåæíî¿ ÿêîñò³, áåçïå÷í³ äëÿ éîãî

æèòòÿ, çäîðîâ'ÿ òà ÿê³ íå ñïðè÷èíÿþòü øêîäè éîãî ìàéíó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà, Ïðàâèë òà

öüîãî äîãîâîðó; 
2) ³íôîðìóâàòè ñïîæèâà÷à ïðî àäðåñó òà íîìåð òåëåôîíó äèñïåò÷åðñüêî¿, àâàð³éíî¿ àáî àâàð³éíî-

äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè (çàçíà÷àþòüñÿ â äîãîâîð³ ³ ðàõóíêàõ íà ñïëàòó ïîñëóã, à òàêîæ ðîçì³ùóþòüñÿ íà
äîøêàõ îãîëîøåíü â óñ³õ ï³ä'¿çäàõ áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, à òàêîæ íà äîøêàõ îãîëîøåíü, ðîçòàøîâàíèõ
ïîáëèçó æèòëîâîãî áóäèíêó); 

3) íàäàâàòè ñïîæèâà÷åâ³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåë³ê ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòü, çàãàëüíó
âàðò³ñòü ì³ñÿ÷íîãî ïëàòåæó, ñòðóêòóðó òàðèô³â, íîðìàòèâè (íîðìè) ñïîæèâàííÿ, ðåæèì íàäàííÿ ïîñëóã, ¿õ
ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè íàäàííÿ ïîñëóã, ãðàíè÷í³ ñòðîêè óñóíåííÿ àâàð³é àáî ³íøèõ ïîðóøåíü
ïîðÿäêó íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ ³íôîðìàö³þ ïðî Ïðàâèëà (çàçíà÷àºòüñÿ ó öüîìó äîãîâîð³, à òàêîæ ðîçì³ùóºòüñÿ
íà äîøö³ îãîëîøåíü ó ïðèì³ùåíí³ âèêîíàâöÿ); 

4) ñàìîñò³éíî àáî äîðó÷àòè ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â êîíòðîëþâàòè
óñòàíîâëåí³ ì³æïîâ³ðêîâ³ ³íòåðâàëè,ïðîâîäèòè ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ
òà ðåìîíò, ó òîìó ÷èñë³ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ; 

5) ïðîâîäèòè äâà ðàçè íà ð³ê ïåðåâ³ðêó ñòàíó âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó
³ç ñêëàäåííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòà; 

6) óçãîäèòè ³ç ñïîæèâà÷åì íå ï³çí³øå í³æ çà òðè ðîáî÷èõ äí³ äî ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ ðîá³ò âñåðåäèí³
æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ÷àñ äîñòóïó äî òàêîãî ïðèì³ùåííÿ ç íàäàííÿì éîìó â³äïîâ³äíîãî ïèñüìîâîãî
ïîâ³äîìëåííÿ; 

7) ïîâ³äîìëÿòè ñïîæèâà÷à ïðî ïëàíîâàíó ïåðåðâó â íàäàíí³ ïîñëóã ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, à
òàêîæ ïèñüìîâî íå ï³çí³øå í³æ çà 10 äí³â äî ¿¿ íàñòàííÿ (êð³ì ïåðåðâè, ùî íàñòàº âíàñë³äîê àâàð³¿ àáî ä³¿
íåïåðåáîðíî¿ ñèëè) ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè òà ÷àñó ïåðåðâè â íàäàíí³ ïîñëóã; 

8) â³äíîâëþâàòè íàäàííÿ ïîñëóã çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ ñïîæèâà÷à øëÿõîì çíÿòòÿ ïðîòÿãîì äîáè ïëîìá
³ç çàï³ðíèõ âåíòèë³â ó êâàðòèð³; 

9) çàáåçïå÷óâàòè àáî äîðó÷àòè ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â çà çàÿâîþ
ñïîæèâà÷à âçÿòòÿ ó òèæíåâèé ñòðîê íà àáîíåíòñüêèé îáë³ê êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó; 

10) óñóâàòè àâàð³¿ íà ìåðåæàõ âèêîíàâöÿ òà ³íø³ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ âèêîíóâàòè
çàÿâêè ñïîæèâà÷³â ó ñòðîê, óñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì; 

11) âåñòè ñàìîñò³éíî àáî øëÿõîì äîðó÷åííÿ ³íø³é þðèäè÷í³é îñîá³  (íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â)
îáë³ê ñêàðã (çàÿâ, âèìîã, ïðåòåíç³é) ñïîæèâà÷³â ùîäî ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ îáë³ê ¿õ
âèêîíàííÿ; 

12) çìåíøóâàòè ðîçì³ð ïëàòè çà ïîñëóãè ó ðàç³ òèì÷àñîâî¿ â³äñóòíîñò³ ñïîæèâà÷à òà/àáî ÷ëåí³â éîãî
ñ³ì'¿ íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâî¿ çàÿâè òà îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº éîãî/¿õ â³äñóòí³ñòü (äîâ³äêà ç
ì³ñöÿ òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ, ðîáîòè, ë³êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, â³äáóâàííÿ
ïîêàðàííÿ); 

13) çâ³ëüíÿòè â³ä ïëàòè çà ïîñëóãè ó ðàç³ ¿õ íåíàäàííÿ òà âèïëà÷óâàòè êîìïåíñàö³þ çà ïåðåâèùåííÿ
ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-â³äáóäîâíèõ ðîá³ò íà ìåðåæàõ âèêîíàâöÿ; 

14) ïðîâîäèòè ïåðåðàõóíîê ðîçì³ðó ïëàòè çà íàäàííÿ ïîñëóã ó ðàç³ íåíàäàííÿ ¿õ àáî íàäàííÿ íå â
ïîâíîìó îáñÿç³, çíèæåííÿ ÿêîñò³, çîêðåìà â³äõèëåííÿ ¿õ ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â â³ä çàòâåðäæåíèõ
íîðìàòèâ³â (íîðì) ñïîæèâàííÿ, â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà âèçíà÷åíîìó öèì
äîãîâîðîì; 

15) ñâîº÷àñíî ïðîâîäèòè çà âëàñíèé ðàõóíîê ðîáîòè ç óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåñïðàâíîñòåé, ïîâ'ÿçàíèõ
ç îòðèìàííÿì ïîñëóã, ùî âèíèêëè ç éîãî âèíè; 

16) â³äøêîäîâóâàòè çáèòêè, çàâäàí³ ìàéíó òà/àáî ïðèì³ùåííþ ñïîæèâà÷à òà/àáî ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿, øêîäó,
ùî çàïîä³ÿíà éîãî æèòòþ ÷è çäîðîâ'þ âíàñë³äîê íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ
ìîðàëüíó øêîäó â ïîðÿäêó òà ðîçì³ð³, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ³ öüîãî äîãîâîðó; 

17) ñïëà÷óâàòè ñïîæèâà÷ó íåóñòîéêó (øòðàô,ïåíþ) ó ðàç³ íåíàäàííÿ ïîñëóã àáî íàäàííÿ ïîñëóã íåíàëåæíî¿
ÿêîñò³ ó ïîðÿäêó òà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì; 

18) âèêîíóâàòè ³íø³ îáîâ'ÿçêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî äîãîâîðó.

5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í 

5.1. Ñïîæèâà÷ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì çà: 
1) íåäîòðèìàííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; 
2) íåñâîº÷àñíå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â çà ïîñëóãè — øëÿõîì ñïëàòè ïåí³; 
3) âòðó÷àííÿ ó ðîáîòó çàñîá³â îáë³êó âîäè; 
4) ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì.
6.2. Âèêîíàâåöü íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ðàç³: 
1) íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã, ùî ïðèçâåëî äî çàïîä³ÿííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ ìàéíó

òà/àáî ïðèì³ùåííþ ñïîæèâà÷à, øêîäè, ùî çàïîä³ÿíà éîãî æèòòþ ÷è çäîðîâ'þ, — øëÿõîì â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â; 

2) íàäàííÿ ïîñëóã íå â ïîâíîìó îáñÿç³, çíèæåííÿ ¿õ ÿêîñò³, çîêðåìà çíèæåííÿ ¿õ ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ
ïîêàçíèê³â — øëÿõîì çìåíøåííÿ ðîçì³ðó ïëàòè òà âèïëàòè ñïîæèâà÷åâ³ êîìïåíñàö³¿ çà ïåðåâèùåííÿ ñòðîê³â
ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-â³äáóäîâíèõ ðîá³ò íà ìåðåæàõ âèêîíàâöÿ ó ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì; 

3) ïîðóøåííÿ ïðàâ ñïîæèâà÷³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì; 
4) ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, óñòàíîâëåíèõ öèì äîãîâîðîì àáî çàêîíîäàâñòâîì.

6. Òî÷êè ðîçïîä³ëó, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåäà÷à ïîñëóã
â³ä âèêîíàâöÿ ñïîæèâà÷åâ³ 

6.1.Òî÷êàìè ðîçïîä³ëó,â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåäà÷à ïîñëóã â³ä âèêîíàâöÿ ñïîæèâà÷åâ³, ó áàãàòîêâàðòèðíîìó
áóäèíêó º: 

ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè — ï³ñëÿ ïåðøî¿ âîäîçàï³ðíî¿ àðìàòóðè íà â³äãàëóæåíí³ â³ä ñòîÿêà ó êâàðòèð³
ñïîæèâà÷à; 

âîäîâ³äâåäåííÿ — çëèâíèé îòâ³ð ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â.

7. Ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íåíàëåæíîãî íàäàííÿ 
àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã òà ðîçâ'ÿçàííÿ ñïîð³â 

7.1.Ó ðàç³ íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã âèêîíàâöåì ñïîæèâà÷ ïîâ³äîìëÿº ïðî öå âèêîíàâöÿ
â óñí³é ôîðì³ çà äîïîìîãîþ òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó ÷è ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ çà àäðåñàìè, ùî çàçíà÷åí³ â öüîìó
äîãîâîð³.

Ó ïîâ³äîìëåíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, òî÷íà àäðåñà ïðîæèâàííÿ ñïîæèâà÷à, à òàêîæ
íàéìåíóâàííÿ âèäó íåíàëåæíî íàäàíî¿ àáî íåíàäàíî¿ ïîñëóãè. Ïîâ³äîìëåííÿ ñïîæèâà÷à íåçàëåæíî â³ä
éîãî ôîðìè (óñíà àáî ïèñüìîâà) îáîâ'ÿçêîâî ðåºñòðóºòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì âèêîíàâöÿ ó æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿
çàÿâîê ñïîæèâà÷³â. Ïðåäñòàâíèê âèêîíàâöÿ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ñïîæèâà÷åâ³ â³äîìîñò³ ïðî îñîáó, ÿêà
ïðèéíÿëà ïîâ³äîìëåííÿ (ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³), ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ïîâ³äîìëåííÿ òà ÷àñ éîãî
ïðèéíÿòòÿ.

7.2. Ïðåäñòàâíèê âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿ âèêîíàâöåì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³é â³äîì³ ïðè÷èíè
íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã, çîáîâ'ÿçàíèé íåâ³äêëàäíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå ñïîæèâà÷à òà
çðîáèòè â³äïîâ³äíó â³äì³òêó â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ çàÿâîê,ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ âèêîíàâöåì ôàêòó íåíàëåæíîãî
íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã.

7.3. Ïðåäñòàâíèê âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿ âèêîíàâöåì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³é íå â³äîì³ ïðè÷èíè
íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã, çîáîâ'ÿçàíèé óçãîäèòè ç âèêîíàâöåì òî÷íèé ÷àñ òà äàòó
âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íåíàäàííÿ ïîñëóã, íàäàííÿ ¿õ íå ó ïîâíîìó îáñÿç³ àáî ïåðåâ³ðêè ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî
ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã.Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ïåðåâ³ðêè ó ïðèì³ùåíí³ ñïîæèâà÷à
ïðåäñòàâíèê âèêîíàâöÿ ïîâèíåí ç'ÿâèòèñÿ äî ñïîæèâà÷à íå ï³çí³øå âèçíà÷åíîãî ó äîãîâîð³ ñòðîêó.

7.4.Ó ðàç³ íåçãîäè ç ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã ñïîæèâà÷
³ âèêîíàâåöü âèçíà÷àþòü ÷àñ ³ äàòó ïîâòîðíî¿ ïåðåâ³ðêè, äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ çàïðîøóºòüñÿ ïðåäñòàâíèê
óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà/àáî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê
îá'ºäíàííÿ ñïîæèâà÷³â.Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíî¿ ïåðåâ³ðêè ñêëàäàºòüñÿ àêò ïðî íåíàëåæíå íàäàííÿ
àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ñïîæèâà÷åì (éîãî ïðåäñòàâíèêîì), ïðåäñòàâíèêîì âèêîíàâöÿ àáî
óïîâíîâàæåíî¿ âèêîíàâöåì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ïðåäñòàâíèêàìè óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà/àáî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêîì îá'ºäíàííÿ ñïîæèâà÷³â.

7.5. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ñêëàäàºòüñÿ àêò-ïðåòåíç³ÿ ïðî íåíàëåæíå íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã
(äàë³ — àêò-ïðåòåíç³ÿ), ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ñïîæèâà÷åì òà ïðåäñòàâíèêîì âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿
âèêîíàâöåì þðèäè÷íî¿ îñîáè, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî Ïðàâèë.Àêò-ïðåòåíç³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ
ïî îäíîìó äëÿ ñïîæèâà÷à òà âèêîíàâöÿ.

7.6. Ó ðàç³ íåïðèáóòòÿ ïðåäñòàâíèêà âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿ âèêîíàâöåì þðèäè÷íî¿ îñîáè  â
óñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì ñòðîê äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â àáî
íåîá´ðóíòîâàíî¿ â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ àêòà-ïðåòåíç³¿ òàêèé àêò ââàæàºòüñÿ ä³éñíèì, ÿêùî éîãî ï³äïèñàëè
íå ìåíø ÿê äâà ñïîæèâà÷³.

7.6.Àêò-ïðåòåíç³ÿ ðåºñòðóºòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè âèêîíàâöÿ ó æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ àêò³â-ïðåòåíç³é
çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî Ïðàâèë. Âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè òàêèé àêò ³ ïîâ³äîìèòè ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîáî÷èõ äí³â ñïîæèâà÷à ïðî ¿¿ çàäîâîëåííÿ àáî ïðî â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ç îá´ðóíòóâàííÿì ïðè÷èí òàêî¿
â³äìîâè. Ó ðàç³ íåíàäàííÿ ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî ñòðîêó âèêîíàâöåì â³äïîâ³ä³ ââàæàºòüñÿ, ùî â³í âèçíàâ
âèêëàäåí³ â àêò³-ïðåòåíç³¿ ôàêòè íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã. Ñïîðè ùîäî çàäîâîëåííÿ
ïðåòåíç³é ñïîæèâà÷³â ðîçâ'ÿçóþòüñÿ ó ñóä³. Ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî íà äîñóäîâå ðîçâ'ÿçàííÿ ñïîðó øëÿõîì
çàäîâîëåííÿ ïðåä'ÿâëåíî¿ ïðåòåíç³¿.

8. Ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè 
8.1. Ñòîðîíè çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç öèì äîãîâîðîì ó ðàç³ íàñòàííÿ ä³¿ íåïåðåáîðíî¿

ñèëè (ä³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî, ïðèðîäíîãî àáî åêîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó), ÿêà óíåìîæëèâëþº
íàäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîñëóãè çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó.

Äîêàçîì íàñòàííÿ ³ òðèâàëîñò³ îáñòàâèí íåïåðåáîðíî¿ ñèëè º äîâ³äêà Òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè
Óêðà¿íè àáî äîêóìåíò ³íøîãî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó.

9. Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó
9.1. Öåé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ íà îäèí ð³ê ³ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî óêëàäåííÿ. Äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ

ùîðîêó ïðîäîâæåíèì, ÿêùî çà ì³ñÿöü äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿ îäí³ºþ ³ç ñòîð³í íå áóäå ïèñüìîâî
çàÿâëåíî ïðî éîãî ðîç³ðâàííÿ àáî íåîáõ³äí³ñòü ïåðåãëÿäó.

9.2. Äîãîâ³ð ìîæå áóòè ðîç³ðâàíèé äîñòðîêîâî ó ðàç³: 
çíèêíåííÿ ïîòðåáè â îòðèìàíí³ ïîñëóãè àáî â³äìîâè ñïîæèâà÷à â³ä êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè âèêîíàâöÿ

øëÿõîì ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ñïîæèâà÷åì âèêîíàâöÿ; 
ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) íà êâàðòèðó äî ³íøî¿ îñîáè øëÿõîì ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ

ñïîæèâà÷åì âèêîíàâöÿ; 
íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ñòîðîíàìè äîãîâîðó.

10. ²íø³ óìîâè 
10.1. Ñïîæèâà÷ ïîâ³äîìëåíèé ïðî ö³ë³ îáðîáêè éîãî ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òà âêëþ÷åííÿ ¿õ äî áàçè

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ñïîæèâà÷³â âèêîíàâöÿ àáî óïîâíîâàæåíèõ âèêîíàâöåì þðèäè÷íèõ îñ³á, çã³äíî îêðåìèõ
äîãîâîð³â, ÿê³ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè ìîæóòü çä³éñíþâàòè îáë³ê ³ ðîçðàõóíêè ³ç ñïîæèâà÷àìè â³ä ³ìåí³
âèêîíàâöÿ.

Ñòîðîíè çàñâ³ä÷óþòü òà ãàðàíòóþòü, ùî áóäü-ÿê³ ïåðñîíàëüí³ äàí³ ïðî áóäü-ÿêèõ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ áóëè
àáî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é ñòîðîí³ ó çâ'ÿçêó àáî íà âèêîíàííÿ öüîãî Äîãîâîðó, áóëè îòðèìàí³ òà çíàõîäÿòüñÿ
ó êîðèñòóâàíí³ ñòîð³í ïðàâîì³ðíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî â Óêðà¿í³ çàêîíîäàâñòâà.

Âèêîíàâåöü ãàðàíòóº âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ñïîæèâà÷à äëÿ âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî äîãîâîðó
â ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â òà çàõèñòó ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ñïîæèâà÷åì óìîâ öüîãî
äîãîâîðó. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ âèêîíàâöåì òà ³íøîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ÿê³é íàäàíî
ïðàâî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ âèêîíàâöÿ, ïåðñîíàëüí³ äàí³ ìîæóòü íàäàâàòèñü òàêèì þðèäè÷íèì îñîáàì ç ìåòîþ
âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî äîãîâîðó. Ïðàâî ñòîð³í íà ïåðåäà÷ó âèùåâêàçàíèõ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ í³÷èì íå
îáìåæåíå ³ íå ïîðóøóº ïðàâà ñóá'ºêò³â ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òà ³íøèõ îñ³á.

10.2. Òåëåôîíè ñïåö³àëüíîãî âèêëèêó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ àâàð³é òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
15-81 — àâàð³éíà ñëóæáà ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë",
280-57-57— äîâ³äêîâà ñëóæáà ÏÀÒ"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", àêòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî àâàð³éíèõ ñèòóàö³é,
200-73-01 — àâàð³éíà ñëóæáà âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ (õîëîäíå âîäîïîñòà÷àííÿ),
280-40-15 — àâàð³éíà ñëóæáà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,
280-01-69 — äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðóïí³ àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ íà âîäîïðîâ³äíèõ ÷è êàíàë³çàö³éíèõ

ìåðåæàõ (àâòîâ³äïîâ³äà÷),
15-57—àâàð³éíà ñëóæáà ÆÅÊ³â (àâàð³éíà ñëóæáà ï³äïðèºìñòâ ç åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíèõ,êàíàë³çàö³éíèõ

òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ).

Àäðåñè ³ ï³äïèñè ñòîð³í 
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Ïðèì³òêà

Àäðåñà îá'ºêòó âîäîñïîæèâàííÿ:

Âóëèöÿ 

Áóäèíîê ¹ Êâàðòèðà ¹ 

Ì³ñòî ²íäåêñ 

Òåëåôîí 

Ðàéîí 

Ïîâ³äîìëåíÿ ïðî ïóáë³÷íèé äîãîâ³ð (Îôåðòà)
ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã ç âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì)

Ï²Á ñïîæèâà÷à, ÷ëåí³â éîãî ñ³ì'¿ òà
³íøèõ îñ³á, ÿê³ ìåøêàþòü ó êâàðòèð³ ³

êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè  
Äàòà íàðîäæåííÿ Íàéìåíóâàííÿ ï³ëüãè

%
ï³ëüãè

Íîìåð ³ äàòà
âèäà÷³

ïîñâ³ä÷åííÿ

(ïîñàäà, Ï²Á óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè)

Âèêîíàâåöü
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Àêö³îíåðíà

êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë"
01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1à

Ï³äðîçä³ë Âèêîíàâöÿ, â³äïîâ³äàëüíèé çà
âèêîíàííÿ äîãîâîðó:

Ðîçðàõóíêîâèé äåïàðòàìåíò
ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"

êîä ªÄÐÏÎÓ 03327629
02660, ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 16       
ï/ð 26005001001707 â ÏÀÒ "ÐÀÄÈÊÀË
ÁÀÍÊ", ÌÔÎ 319111
¹ ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ïîäàòêó 100319654
²íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé 
¹ 033276626652                        
Âèêîíàâåöü º ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà
çàãàëüíèõ óìîâàõ
òåëåôîí 515-10-55

(ï³äïèñ) Ì. Ï.

Ñïîæèâà÷ 

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³)

àäðåñà

òåëåôîí

(ï³äïèñ) 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ—âè õîäèòèìåòå ïà-

âè÷åì, ïåðåáóâàþ÷è â ï³ä-

íåñåíîìóíàñòðî¿,à äóõîâíå

îêðèëåííÿ ñóïðîâîäæóâàòèìå, ÿêùî

áóäåòå àêòèâíî ðóõàòèñÿ, òîæ — ïëà-

íóéòå ïî¿çäêè ïîäàë³ â³ä äîì³âêè,àäæå

òàì íà âàñ î÷³êóþòüòîí³çóþ÷³ âðàæåí-

íÿ ³ áàãàòî ïîçèòèâíèõ åìîö³é.

ÒÅËÜÖ² — íå òîï÷³òüñÿ íà

ì³ñö³, à êðîêóéòå â íîãó ç

ïðîãðåñîì, ³ òîä³ áóòòÿ ñòà-

íå óêâ³ò÷àíèì! Ò³ëüêè äóõîâíà ºäí³ñòü

ç îáðàíöåì,äîòðèìóâàííÿ õðèñòè-

ÿíñüêèõ çàïîâ³äåé çðîáèòü õàòíþ

îáèòåëü ùàñëèâîþ,äå âàì â³äâåäå-

íî ðîëü ñ³ìåéíîãî Îáåðåãà.

ÁËÈÇÍßÒÀ — íàáóâàéòå

çíàíü, øòóðìóéòå ³íòåëåê-

òóàëüí³ âèñîòè,ò³ñí³øå êîí-

òàêòóéòå ç îäíîäóìöÿìè, çíàéîìòå-

ñÿ ç íîâèìè ëþäüìè,ïðàãí³òüáóòè íà

ïóáë³ö³,áî íèí³ âè—«öåíòð Âñåñâ³òó»!

ÐÀÊÈ ïðîìåí³þòü ñåêñó-

àëüíèìè ÷àðàìè.Âò³ì,íà-

ñòàâ ÷àñ çàðîáèòè ãðîøåé—

ó ïðàöåëþá³â º âñ³ øàíñè ðîçáàãà-

ò³òè, à ëåäàð³ ãîäóâàòèìóòü çëèäí³.

Òðóä³òüñÿ íà ñîâ³ñòü, ëàäüòå ç êîëå-

ãàìè, ï³äòðèìóþ÷è äóõîâíèé ì³ê-

ðîêë³ìàò ó ðîáî÷îìó êîëåêòèâ³.

ËÅÂÈ, çàâîþâàííÿ ëþáî-

â³ òà ñèìïàò³é îòî÷åííÿ

â³äáóäåòüñÿ íà êðàñèâèõ

áëàãîðîäíèõ â³áðàö³ÿõ. Íàéíåäî-

ñòóïí³ø³ âåðøèíè ó ñåðïí³ âàì ï³ä

ñèëó, ôîðòóíà á’º êîïèòîì â î÷³êó-

âàíí³ ñâîãî âåðøíèêà, îá’ÿâ³òü á³é

ñïîêóñàì — ³ äåðçàéòå, äîòðèìó-

þ÷èñü Áîæèõ çàïîâ³äåé.

Ä²ÂÈ, âàì ãîä³ øòóðìóâà-

òè «ïåðåäîâó»,çì³í³òü ñòðà-

òåã³þ ä³é ³ â³ä³éä³òü ó òèë,

äå ñë³ä åêîíîìíî òðàòèòè ñèëè, áî

æ ñìóãà êàðì³÷íèõ îáñòàâèí (äå

âîëÿ îáìåæåíà) òðèâàº... Íèí³ äî-

ëÿ ï³äêèíå ïë³äí³ øàíñè äëÿ ïî-

ë³ïøåííÿ ñ³ìåéíîãî áóòòÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, âè ÷óäîâî ðîçó-

ì³ºòåñÿ íà ô³ëîñîôñüêèõ

ïðåìóäðîùàõ, òîìó çíàé-

òè ñïîð³äíåíèõ çà äóõîì ëþäåé áó-

äå ëåãêî. Ïëåêàéòå â ñîá³ ëèöàð-

ñüê³ ðèñè, íåâèìóøåí³ñòü... Áðàòåð-

ñüêà ðîçêóò³ñòü ó ïîâåä³íö³ ïîçè-

òèâíî âïëèíå íà â³äíîâëåííÿ ñòî-

ñóíê³â, ÿê³ äåùî áóëè ïðèçàáóò³, òà

çàâ’ÿçàííÿ íîâèõ êîíòàêò³â, ÿê³ çãî-

äîì ïåðåðîñòóòü ó äðóæí³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âàøå æèòòÿ ó

ñåðïí³ ïðîõîäèòü ï³êîâó

òðàºêòîð³þ,ùî ¿¿ ìîæíà ïî-

ð³âíÿòè ç êîëîñîì,íàëèòèì çåðíîì,

àëå ó êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüí³ äîñÿã-

íåííÿ: ó êîãîñü á³ëüø³, à ó êîãîñü ³

ìåíø³—ïðîïîðö³éíî äî âèêîíàíî¿

ðîáîòè â óñ³õ ñåíñàõ ñëîâà.

ÑÒÐ²ËÜÖ²—îáñòàâèíè äî-

çâîëÿòü ïîâåðíóòèñÿ äî

ïèòàíü, ùî íåäàâíî õâè-

ëþâàëè,òà ñêîðèñòàòèñÿ òðîôåÿìè

êîëèøí³õ ïåðåìîã. Áåð³òü ³í³ö³àòè-

âó äî ñâî¿õ ðóê ³ ä³éòå, àäæå âè ñàì

ñîá³ íàòõíåííèê,ïàí ³ ñëóãà! Ñüîãî-

äí³ òà çàâòðà çàêëàäàºòüñÿ ïðîãðà-

ìà ä³ÿëüíîñò³ íà ìàéáóòí³é ì³ñÿöü.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, îá’ÿâ³òü á³é áî-

ÿãóçòâó, ñì³ëèâî ï³ðíàéòå

â åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿,òî-

ä³ íàñòàíå äóõîâíå ïðåîáðàæåííÿ,

à ñòðàõ ïåðåä ðå÷àìè, ÿêèõ ðàí³øå

áîÿëèñÿ, çíèêíå — ³ âè â³ä÷óºòå ñå-

áå îíîâëåíèìè. Ïîä³¿ íèí³øíüîãî

äíÿ ìîòèâîâàí³ êàðì³÷íî,òîìó, ïî-

òðàïèâøè äî ì³ñòè÷íîãî çá³ãó îá-

ñòàâèí,íå äèâóéòåñÿ,øóêàéòå êëþ-

÷³â äî ðîçãàäêè (â êðèòè÷íó ìèòü

ïîìîë³òüñÿ!), ÷îìó òàê òðàïèëîñÿ...

ÂÎÄÎË²¯, ñï³ëüíå æèòòÿ ç

îáðàíöåì — öå íå ïîä³ë

ùàñòÿ íàâï³ë, à ïðèìíî-

æåííÿ éîãî óäâ³÷³. Ãîðí³òüñÿ îäíå

äî îäíîãî,äðóæ³òü,êîõàéòåñÿ ³ äáàé-

òå ïðî ñ³ìåéíå ãí³çäî. Ó õîëîñòÿ-

ê³â äðóæí³é çâ’ÿçîê ìîæå ïåðåéòè

â ò³ñíèé ðîìàíòè÷íèé ñîþç.

ÐÈÁÀÌ —òðóä³òüñÿ çàâçÿ-

òî, ëþá³òü ðîáîòó, íèí³ íà-

ñòàâ ÷óäîâèé øàíñ äîâåñ-

òè êîëåãàì òà êåð³âíèöòâó, ùî âè

ôàõ³âåöü óí³âåðñàëüíèé, çäàòíèé

ãð³òè ÷óáà çà ê³ëüêîõ, ïàëàòè òâîð-

÷èì ñìîëîñêèïîì, ùî ïðèìíîæèòü

êàð’ºðí³ áîíóñè.

ÏÅÐÑÎÍÀ Ïóò³íà íå ñõîäèòü ç ïåðøèõ ñòîð³íîê ñâ³-
òîâèõ ÇÌ².Êðàõ ìàëàéç³éñüêîãî «Áî¿íãà 777» ç 298 ëþäü-
ìè íà áîðòó â³äêðèâ î÷³ Çàõîäó íà ñèòóàö³þ, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â Äîíáàñ³, äå óêðà¿íñüêà âëàäà ïðîâîäèòü
àíòèòåðîðèñòè÷íó îïåðàö³þ.

Â³äòîä³ ìèðîòâîð÷à ðèòîðèêà ªÑ ³ ÑØÀ ùîäî Ðî-
ñ³¿ äóæå çì³íèëàñÿ. Àìåðèêàíö³ çàãîâîðèëè ïðî ³çî-
ëÿö³þ îô³ö³éíî¿ Ìîñêâè, à ªÑ ï³äãîòóâàâ íîâèé åòàï
ñàíêö³é, ïèøå nvua.net.

Òàêå ñàìå çðóøåííÿ â³äáóëîñÿ ³ â ñóñï³ëüñòâ³ —
ñâ³òîâ³ ÇÌ² ìàñîâî ïðèñâÿ÷óþòü Âîëîäèìèðó Ïóò³-
íó ïåðåäîâèö³ ³ êàðèêàòóðè, â ÿêèõ ìàéæå ó âñ³õ âè-
ïàäêàõ ïðåçèäåíòó ÐÔ â³äâîäèòüñÿ ðîëü âèííîãî ó êà-
òàñòðîô³ ðåéñó MH17. Íà êàðèêàòóðàõ Âîëîäèìèðà
Ïóò³íà çîáðàæàþòü ïî ë³êò³ â êðîâ³ àáî ç ä³ðêîþ â
ãîëîâ³. Ó òàêèé ñïîñ³á çàðóá³æí³ ìåä³à çâèíóâà÷óþòü
ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà ó ñìåðòÿõ íåâèííèõ ëþäåé.

Îë³¿ ó âîãîíü ï³äëèâàº é òå, ÿê òåðîðèñòè ïîâî-
äèëè ñåáå íà ì³ñö³ êàòàñòðîôè ë³òàêà, ³ òå, ÿê âîíè
ïîâîäèëèñÿ ç ò³ëàìè çàãèáëèõ. Æàõëèâ³ êàäðè îáëå-
ò³ëè âñ³ ñâ³òîâ³ ìåä³à, äàâøè ïðèâ³ä æóðíàë³ñòàì äî

÷åðãîâèõ øàðæ³â ³ âèêðèâàëüíèõ êàðòèíîê ç Ïóò³-
íèì ó ãîëîâí³é ðîë³.

ßê â³äîìî ç³ ÇÌ², îñòàíí³ì ÷àñîì ó Âîëîäèìèðà
Ïóò³íà çàãîñòðèëàñÿ ïàðàíîÿ — â³í áî¿òüñÿ, ùî éî-
ãî ìîæóòü îòðó¿òè, òîìó êîðèñòóºòüñÿ ïîñëóãàìè
ïðîôåñ³éíîãî äåãóñòàòîðà �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +29o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 33 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü ñâ³òëîôîðà.

1583—àíãë³éñüêèé ìîðåïëàâåöü

Õåìôð³ Äæèëáåðò îãîëîñèâ îñòð³â

Íüþôàóíäëåíä âëàñí³ñòþ Áðèòàí³¿ ³

çàñíóâàâ íà íüîìó ïåðøå ó Íîâîìó

Ñâ³ò³ àíãë³éñüêå ïîñåëåííÿ.

1772—íà îñíîâ³ ñåêðåòíî¿ êîí-

âåíö³¿,ï³äïèñàíî¿ â ëþòîìó â Ñàíêò-

Ïåòåðáóðç³,îãîëîøåíî ìàí³ôåñòïðî

Ïåðøèé ïîä³ë Ïîëüù³—Ðîñ³ÿ,Ïðóñ-

ñ³ÿ ³ Àâñòð³ÿ ðîçä³ëèëè ì³æ ñîáîþ òå-

ðèòîð³þ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ çà ò. çâ. ñà-

í³òàðíèìè ñìóãàìè.Ùîá íàäàòè çà-

êîííîñò³ ñâî¿ì àíåêñ³ÿì, ñîþçíèêè

äîìîãëèñÿ çàòâåðäæåííÿ ïîä³ëóïîëü-

ñüêèì ñåéìîì.

1789 — ï³ñëÿ õâèë³ ñåëÿíñüêèõ

ïîâñòàíü ôðàíöóçüê³ óñòàíîâ÷³ çáî-

ðè ïðéíÿëè ð³øåííÿ â³äì³íèòè â êðà-

¿í³ êð³ïîñíå ïðàâî ³ ïîçáàâèòè ïî-

ì³ùèê³â ñóäîâèõ ïîâíîâàæåíü.

ãîðîñêîï

5 ñåðïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 5 ñåðïíÿ

Êàðèêàòóðíèé Ïóò³í çàâîþâàâ ñâ³òîâ³ ÇÌ²

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 36671
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.
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