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Ïîâñÿêäåííà åêîíîì³ÿ
�Ó ñòîëèö³ àêòèâíî ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ç åíåðãîçáåðåæåííÿ

Äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè
ðåçóëüòàòè 
âíóòð³øíüîãî àóäèòó
ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³
ì³ñòà

Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ áàëàíñîâî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè,ï³ä ÷àñ ÿêîãî äå-

ïóòàòè ðîçãëÿíóëè ðåçóëüòàòè ðî-

áîòè ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ çà ²

ï³âð³÷÷ÿ. Ïåðø çà âñå, áóëà îïðè-

ëþäíåíà ³íôîðìàö³ÿ âíóòð³øíüî-

ãî àóäèòóòà ôàêòè ïåðåâ³ðîê ïðî-

êóðàòóðîþ äîõîä³â ³ âèòðàò ó ÷àñ-

òèí³ çäà÷³ ìàéíà â îðåíäó,äîòðè-

ìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà êåð³â-

íèöòâîì ñòîëè÷íîãî ÊÏ. Àóäèò âè-

ÿâèâ ÷èñëåíí³ ôàêòè ïîðóøåí-

íÿ îïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ òîð-

ãîâåëüíèìè ì³ñöÿìè: íåñòà÷ó

êîøò³â â³ä çäà÷³ ïðèì³ùåíü â

îðåíäó, íåóêëàäàííÿ äîãîâîð³â

òîùî.Çîêðåìà ïåðåâ³ðêà ïîêàçà-

ëà, ùî ÊÏ «Âîëîäèìèðñüêèé ðè-

íîê» çäàº òîðãîâåëüí³ ïëîù³ íå

çà ïðèçíà÷åííÿì, â³äîìîñò³ ïðî

îïëàòó çà íèõ â³äñóòí³. Íåóêëà-

äàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ïðèçâå-

ëî äî íåäîîòðèìàííÿ äîõîä³â

ÊÏ «Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê» ó

ñóì³ 965 òèñ. ãðí, à âòðàòè ì³ñü-

êîãî áþäæåòó ñÿãíóëè 988 òèñ.

ãðí. Íàðàç³ ïðîêóðàòóðîþ Ãîëî-

ñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ïðîâîäèòüñÿ

ïåðåâ³ðêà äîòðèìàííÿ âèìîã çà-

êîíîäàâñòâà ñëóæáîâèìè îñîáà-

ìè ðèíêó. Çà ï³äñóìêàìè îòðè-

ìàíèõ ïðèïèñ³â ïðîêóðàòóðè òà

çà ðåçóëüòàòàìè âíóòð³øíüîãî

àóäèòó êîì³ñ³ÿ âèçíàëà íåçàäî-

â³ëüíîþ ðîáîòó Ë. ßðîøåâè÷ íà

ïîñàä³ êåð³âíèêà ÊÏ «Âîëîäè-

ìèðñüêèé ðèíîê» òà ï³äòðèìàëà

ð³øåííÿ ïðî ¿¿ â³äñòîðîíåííÿ.

Ãðîìàä³ Êèºâà 
ïîâåðíóëè 
äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäîâîëüíèâ

ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíóòà çîáîâ’ÿçàâ

òîâàðèñòâà ïîâåðíóòè êèÿíàì çå-

ìåëüí³ ä³ëÿíêè â öåíòð³ ì³ñòà âàð-

ò³ñòþ ïîíàä 9 ìëí ãðí. Ó 2003 òà

2006 ðîêàõ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ

Êè¿âðàäè äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëî-

ùåþ ïîíàä 0,3 ãà áóëî ïåðåäàíî

â îðåíäó òîâàðèñòâàì äëÿ áóä³â-

íèöòâà,åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó. Ïðîòå

îðåíäàð³ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷à-

ñó íå ñïëà÷óâàëè îðåíäíó ïëàòó

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-

ëÿíêàìè ïî âóë. Êóäðÿâñüê³é òà

âóë.Ðåéòàðñüê³é.Íåçâàæàþ÷è íà öå,

ï³äïðèºìö³ é íàäàë³ ïðîäîâæóâà-

ëè êîðèñòóâàòèñÿ çåìëåþ.Ñóä ï³ä-

òðèìàâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-

òóðè ðàéîíóòà çîáîâ’ÿçàâ òîâàðè-

ñòâà ïîâåðíóòè ì³ñöåâ³é ãðîìàä³ äâ³

çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïðèâ³âøè ¿õ â

íàëåæíèé ñòàí.Íàðàç³ ïîçîâí³ âè-

ìîãè ïðîêóðàòóðè çàäîâîëåíî â

ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ßÊ ÇÀÇÍÀ×ÈÂ ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòî-

ëó íà òåìó «Ðåôîðìà òàðèô³â: ÿê çáà-

ëàíñóâàòè ö³íó òà ïëàòåæ³» íà÷àëü-

íèê óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

ÊÌÄÀ Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé,íà ñüî-

ãîäí³ â áàãàòüîõ ðàéîíàõ â³äñóòíÿ ãà-

ðÿ÷à âîäà,îïàëåííÿ, ³, â³äïîâ³äíî, çà

íàäàííÿ öèõ ïîñëóã ðàõóíêè íå âè-

ñòàâëÿþòüñÿ. «Ëþäè ùå íå â³ä÷óëè

öüîãî çðîñòàííÿ»,— ï³äêðåñëèâ â³í.

Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé íàãàäàâ,

ùî äëÿ îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè ïëî-

ùåþ 31 êâ. ì, äå ïðîæèâàº îäíà îñî-

áà, âë³òêó òàðèôè ñòàíîâèòèìóòü 260

ãðí, à âçèìêó — 550 ãðí. Çà äâîê³ì-

íàòíó êâàðòèðó ïëîùåþ 46 êâ. ì, äå

ïðîæèâàº òðè îñîáè, ïëàòèòèìóòü â

ë³òí³é ïåð³îä 622 ãðí,ó çèìîâèé 1048

ãðí, ³ çà òðèê³ìíàòíó ïëîùåþ 66 êâ.

ì, â ÿê³é ìåøêàþòü â³ä 4-õ îñ³á, êè-

ÿíè âë³òêó ïëàòèòèìóòü 861 ãðí, à

âçèìêó—1471 ãðí.Â³í ï³äêðåñëèâ,ùî

ö³ ñóìè âêëþ÷àþòü ïðàêòè÷íî ïîâ-

íó îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã, ó òîìó ÷èñë³ ñåðåäíº ñïîæèâàí-

íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà ãàçó.

«Íà ì³é ïîãëÿä, òàê³ ïëàòåæ³ íå º

êðèòè÷íèìè äëÿ Êèºâà. Çà êâ³òåíü

ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïî ì³ñòó

ñêëàëà 5382 ãðí. ² ö³ ïëàòåæ³ ñòàíî-

âèòèìóòü â³ä 5 % äî 27 % â³ä ð³âíÿ

ñåðåäíüîãî çàðîá³òêó îäíîãî ïðàöþ-

þ÷îãî»,—çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê óïðàâ-

ë³ííÿ. Âîäíî÷àñ Âàñèëü ßñòðóáèí-

ñüêèé íàãîëîñèâ,ùî â ñòîëèö³ àêòèâ-

íî ïðîâîäÿòüñÿ ðîáîòè ç åíåðãîçáå-

ðåæåííÿ: «ß íå ïàì’ÿòàþ,ùîá òàê ðå-

òåëüíî âñå ðîáèëîñü». Çîêðåìà çà-

ì³íþþòüñÿ â³êíà â ï³ä’¿çäàõ, óòåï-

ëþþòüñÿ áóäèíêè, ðåâ³çóþòüñÿ åëåê-

òðîùèòîâ³, ï³äâîäè åëåêòðîåíåðã³¿

äî áóäèíê³â. Ïðè öüîìó â³í ï³äêðåñ-

ëèâ,ùî ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñå-

çîíó ñóòòºâî ìîæå çðîñòè íàâàíòàæåí-

íÿ íà åëåêòðîìåðåæ³. «Âîíè íà öå

íå ðîçðàõîâàí³, îñîáëèâî â ñòàðèõ

áóäèíêàõ, ³ ìîæóòü áóòè ïðîáëåìè.

Çàðàç ìè äî öüîãî ãîòóºìîñü.Äåñÿò-

êè ì³ëüéîí³â âèä³ëÿþòüñÿ ç áþäæå-

òó íà âèêîíàííÿ òàêî¿ ðîáîòè»,—ðîç-

ïîâ³â ñòîëè÷íèé ÷èíîâíèê.

À çàñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà Öåí-

òðó äîñë³äæåíü åíåðãåòèêè Âàäèì

Ãëàìàçä³í ïåðåêîíàíèé, ùî êèÿíè,

ÿê ³ âñ³ óêðà¿íö³, ìîæóòü ñàìîñò³éíî

çåêîíîìèòè ñâî¿ êîøòè. «ª äîñòàò-

íüî áàãàòî øëÿõ³â íîðìàëüíî¿, ïî-

âñÿêäåííî¿ åêîíîì³¿, ÿêà ïðèçâåäå

äî òîãî, ùî âàø ðàõóíîê íàïðèê³íö³

ì³ñÿöÿ íå áóäå âèùèé, íàâ³òü ÿêùî

òàðèôè çðîñòóòü»,—ï³äêðåñëèâ â³í.Öå

çîêðåìà óòåïëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³

çîâí³øí³õ ñò³í áóäèíêó, âñòàíîâëåí-

íÿ åíåðãîîùàäíîãî îáëàäíàííÿ.

«Íàâåäó ïðèêëàä ç³ ñâîãî æèò-

òÿ. ß â îäí³é ñâî¿é êâàðòèð³ çàì³íèâ

âñ³ ëàìïè íà åíåðãîîùàäí³. Öå îêó-

ïèëîñÿ çà 7 ì³ñÿö³â ³ íàðàç³ åêîíî-

ì³ÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 150 Êâò íà

ì³ñÿöü ò³ëüêè íà îñâ³òëåíí³»,— ïî-

ä³ëèâñÿ äîñâ³äîì Âàäèì Ãëàìàçä³í.

Êð³ì òîãî, âàæëèâèì, çà éîãî ñëî-

âàìè, º ³ âñòàíîâëåííÿ òà çàì³íà ë³-

÷èëüíèê³â, ùîá íå ïëàòèòè çà ÷èºñü

íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ. «ßêùî ó âàñ

º â áóäèíêó, êâàðòèð³ ë³÷èëüíèêè íà

òåïëî, íà âîäó, íà ãàç, åëåêòðîåíåð-

ã³þ, òî âè íå áóäåòå ïëàòèòè í³÷îãî

çàéâîãî. ßêùî íåìàº — ñïëà÷óâàòè-

ìåòå çà íîðìàòèâàìè — ³ ïåðåïëà-

òà áóäå âèñîêîþ».

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³í-

íÿ åêîíîì³êè ñèñòåì æèòòºçàáåçïå-

÷åííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî

ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-

êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Êðàâ÷åíêî ââàæàº, ùî äóæå

âàæëèâî ³íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî

ñòðóêòóðè òàðèô³â, ïîÿñíþâàòè, çà

ùî êîíêðåòíî âîíè ñïëà÷óþòü.Àäæå

ñàìå ç òàêèìè çàïèòàííÿìè íàé÷àñ-

ò³øå ³ çâåðòàþòüñÿ. Êð³ì òîãî, âîíà

íàãîëîñèëà, ùî â óìîâàõ ïåðåãëÿäó

òàðèô³â óðÿäîì Óêðà¿íè ïðèä³ëÿºòü-

ñÿ âåëèêà óâàãà ñîö³àëüíîìó çàõèñ-

òó ãðîìàäÿí. Òàê, ïîðÿä ³ç æèòëîâè-

ìè ñóáñèä³ÿìè, Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â çà-

ïðîâàäèâ ³ íîâèé âèä äîïîìîãè —

êîìïåíñàö³þ �

Âæå öüîãî ì³ñÿöÿ êèÿíè îòðèìàëè ïëàò³æêè ç íî-
âèìè òàðèôàìè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Àëå, ÿê ââàæàþòü ÷èíîâíèêè, ìåøêàíö³ ñòîëèö³
ïîâíîö³ííî â³ä÷óþòü çðîñòàííÿ ç íàñòàííÿì îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Òèì ÷àñîì âëàäà âèä³ëÿº êîø-
òè ç áþäæåòó íà çàì³íó â³êîí ó ï³ä’¿çäàõ, ðåâ³ç³þ
åëåêòðîùèòîâèõ òà óòåïëåííÿ áóäèíê³â.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íèí³ â ñòîëèö³ çàì³íþþòüñÿ â³êíà â ï³ä’¿çäàõ, óòåïëþþòüñÿ áóäèíêè, ðåâ³çóþòüñÿ åëåêòðîùèòîâ³, ï³äâîäè åëåêòðîåíåðã³¿ äî áóäèíê³â 
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ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ïðÿìî ç³ ñòîëèö³
ïî÷àâ êóðñóâàòè ïåðøèé â ³ñòî-
ð³¿ òóðèñòè÷íèé ïî¿çä. Ïðèâàò-
íèé ïî¿çä ¿äå ç Êèºâà ïðÿì³ñ³íü-
êî â êóðîðòíå ì³ñòî ²çìà¿ë ÷å-
ðåç Îäåñó.

Â ³ñòîð³¿ çàë³çíèöü Óêðà¿íè
ùå íå áóëî ïðÿìîãî ñïîëó÷åííÿ
Êèºâà ç ²çìà¿ëîì. «×àðòåðíèé»
ïîòÿã â³äïðàâëÿºòüñÿ ÷åðåç äåíü,
ç Êèºâà — ïî íåïàðíèõ ÷èñëàõ, ç
²çìà¿ëà â á³ê Îäåñè òà Êèºâà —
ïî ïàðíèõ ÷èñëàõ. Ì³æ Îäåñîþ
é Êèºâîì — öå çâè÷àéíèé í³÷-
íèé ïî¿çä, ç Îäåñè äî ²çìà¿ëà ïî-
¿çä éäå ðàíî âðàíö³, ç ²çìà¿ëà äî
Îäåñè — ââå÷åð³.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîìôîðò
òà áåçïå÷íå ïåðåâåçåííÿ ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â íà òà-
êîìó àêòóàëüíîìó (îñîáëèâî â
öüîìó ðîö³!) íàïðÿì³ âçÿëà íà
ñåáå êîìïàí³ÿ-ïåðåâ³çíèê.

Ó ïî¿çä³ ï’ÿòü âàãîí³â, ç ÿêèõ
äâà êóïåéíèõ, äâà ïëàöêàðòíèõ
³ îäèí íàï³âëþêñ. Ö³íà ïëàöêàð-
òà äîð³âíþº âàðòîñò³ êâèòêà íà
àâòîáóñà. ßê ³ ó âæå çâèêëèõ ïî-
¿çäàõ ²íòåðñ³ò³+, âàãîíè îáëàä-
íàí³ êîíäèö³îíåðàìè, â êóïåé-

íèõ âàãîíàõ ³ íàï³âëþêñ³ º íà-
â³òü Wi-Fi.

Îïåðàòîð îðåíäóº ðóõîìèé
ñêëàä ó «Óêðçàë³çíèö³» ìåòîäîì
âèêóïó âñ³õ êâèòê³â ç ïîäàëü-
øèì ¿õ ïðîäàæåì ÷åðåç ²íòåð-
íåò ³ òóðèñòè÷í³ àãåíòñòâà, à òà-
êîæ çà äîïîìîãîþ ïëàò³æíèõ
òåðì³íàë³â.

Êîìïàí³ÿ ïîêëàäàº âåëèêó
íàä³þ ñàìå íà ìåðåæó òåðì³íà-
ë³â, îñê³ëüêè, íà â³äì³íó â³ä ñòà-
ö³îíàðíèõ çàë³çíè÷íèõ êàñ, òåð-
ì³íàëè º ïðàêòè÷íî ñêð³çü, ó âñ³õ
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ.

Àëå, íà æàëü, ï³ëüã, ïåðåäáà-
÷åíèõ ó çâè÷àéíèõ ïàñàæèðñüêèõ
ïî¿çäàõ, ó öüîìó ñêëàä³ íåìàº �

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ³äåíòèô³êà-
ö³¿ òâàðèí» ñï³ëüíî ç ÂÃÎ «Óí³âåðñàëüíèé äðåñèðó-
âàëüíèé öåíòð «Ãåë³îí» ðîçðîáèëè òà ïðîâåäóòü â
óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ ñåð³þ áåçêîøòîâíèõ ñåì³íàð³â
äëÿ âëàñíèê³â äîìàøí³õ òâàðèí.

Òåìè öèõ çàõîä³â: îñíîâè äðåñèðóâàííÿ ³ íàâ÷àí-
íÿ ñîáàê â óìîâàõ ì³ñòà; ðåºñòðàö³ÿ òà óìîâè óòðè-
ìàííÿ ñîáàê ó Êèºâ³; îñíîâè âåòåðèíàð³¿; îñîáëè-
âîñò³ ãîäóâàííÿ öóöåíÿò ³ äîðîñëèõ ñîáàê.

Ìåòà ñåì³íàð³â: äàòè â³äïîâ³ä³ âëàñíèêàì òâà-
ðèí íà âñ³ ïèòàííÿ, ùî ¿õ õâèëþþòü, çà äîïîìîãîþ
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â.

Ïåðøèé ñåì³íàð â³äáóäåòüñÿ 15.08.2014 ðîêó î 
18.00 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîíãàäçå, 9-9Á.

Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïðî-
âåäåííÿ íàñòóïíèõ áåçêîøòîâíèõ ñåì³íàð³â ìîæíà
îòðèìàòè çà òåë.: (044) 332-12-34, (067) 708-26-26
àáî íà ñàéò³ ÊÏ «Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí» —
www.cipets.kiev.ua �

Ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ 
áåçêîøòîâí³ ñåì³íàðè 
äëÿ âëàñíèê³â ÷îòèðèëàïèõ

ÊÎÆÅÍ óêðà¿íåöü áåçóìîâíî ïåðåæèâàº çà äîëþ íà-
øèõ çàõèñíèê³â ó òàêèé òÿæêèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ. Õòîñü
äîïîìàãàº ìàòåð³àëüíî, õòîñü ìîðàëüíî, àëå âñ³ òàê
÷è ³íàêøå ï³äòðèìóþòü â³éñüêîâèõ íà ñõîä³.

Êèÿíè òàêîæ íå îá³éøëè ìîæëèâ³ñòü ïðèâ³òàòè íà-
øèõ ãåðî¿â. Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îðãàí³çóâàëè òåïëèé

ïðèéîì ãåðîÿì-ïðèêîðäîííèêàì.
Ó ïîíåä³ëîê, 11 ñåðïíÿ, ïî¿çäîì 246Ä «Ãåí³÷åâñüê-

×åðí³âö³» ó âàãîíàõ 7, 9, 10, 11 ÷åðåç Êè¿â ïðèêîð-
äîííèêè ñë³äóâàëè äîäîìó íà Çàõ³äíó Óêðà¿íó. Ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî öå ç’ÿâèëîñÿ âðàíö³ òîãî æ äíÿ â
Facebook íà ñòîð³íö³ «Äîïîìîãà ïðèêîðäîíí³é ñëóæ-
á³ Óêðà¿íè».

Ì³ñòÿíè îðãàí³çóâàëè òåïëèé ïðèéîì â³éñüêî-
âèì, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ïåðåäîâ³é, â ñàìîìó ïåêë³ —
â ²çâàð³í³.

Ïðîòÿãîì ö³ëî¿ ãîäèíè êèÿíè ìàëè ðàä³ñòü ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç õëîïöÿìè, ÿê³ ðàçîì ç 72-þ ³ 79-þ
áðèãàäàìè â í³÷ ç 6 íà 7 ñåðïíÿ ï³ä øêâàëüíèì îá-
ñòð³ëîì çðîáèëè ïðîðèâ êð³çü ïîäâ³éíå îòî÷åííÿ
òåðîðèñò³â ³ âèéøëè äî îñíîâíèõ ñèë ÀÒÎ.

Êèÿíè ïðèíåñëè ïðèêîðäîííèêàì êâ³òè ³ îáäàðî-
âóâàëè ñóâåí³ðàìè òà ãîñòèíöÿìè. Ïîò³ì óñ³ ðàçîì
çàñï³âàëè Ã³ìí Óêðà¿íè, à òàêîæ ñêàíäóâàëè «Ñëàâà
Óêðà¿í³!» �

Òåïëèé ïðèéîì â ñòîëèö³
óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì

Íåçâè÷àéíèé ïî¿çä íà óêðà¿íñüê³é 
çàë³çíèö³

ÁÀÃÀÒÎ êóëüòóðíèõ ïîä³é â öüî-
ìó ðîö³ ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ìèðó ³ ºä-
íàííþ óêðà¿íö³â. Òàê ³ ùîð³÷íà
êâ³òêîâà åêñïîçèö³ÿ, ÿêà çàçâè-
÷àé ìèëóº îêî íà Ñï³âî÷îìó ïî-
ë³, öüîãî ðàçó îòðèìàëà íàçâó
«ªäèíà Óêðà¿íà».

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ òðàäèö³é-
íî äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè â³äêðèºòüñÿ 59 çà ðàõóíêîì
ùîð³÷íà âèñòàâêà êâ³ò³â «ªäè-
íà Óêðà¿íà», ÿêà ïðèêðàñèòü ñõè-

ëè Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî
ïàðêó.

Ôàõ³âö³ «Êè¿âçåëåíáóäó» çà
äîïîìîãîþ îðèã³íàëüíèõ ³ ÿñ-
êðàâèõ êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é
ïîñòàðàþòüñÿ âèðàçèòè, ÿê äëÿ
óêðà¿íö³â âàæëèâ³ ìèð ³ ºäíàí-
íÿ, ÿêà âåëèêà ¿õíÿ ëþáîâ äî ð³ä-
íîãî êðàþ ³ ãåðî¿çì íàðîäó.

Îçåëåíþâà÷³ ï³äãîòóâàëè ïî-
íàä 430 òèñÿ÷ êóù³â ðîçñàäè, ÿêó
íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ ïî÷íóòü âèñà-
äæóâàòè ìàéæå íà äâîõ òèñÿ÷àõ
êâàäðàòíèõ ìåòðàõ ïëîù³. Ó âè-
ñòàâö³ â³çüìóòü ó÷àñòü âñ³ â³ää³-
ëåííÿ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà
ì³ñòà. Çà çàäóìîì ëàíäøàôòíèõ
äèçàéíåð³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-
íó, íàïðèêëàä, â öåíòð³ ¿õíüîãî
ïàííî ðîçì³ñòèòüñÿ ñîíöå, ùî
ñõîäèòü, ³ ãîëóáè, à ñåðåä òðàäè-
ö³éíèõ óêðà¿íñüêèõ ìàê³â ³ ñî-
íÿøíèê³â ðîçòàøóºòüñÿ ñ³ì’ÿ —
ÿê ñèìâîë ºäíîñò³ ³ ùàñòÿ �

Ñèìâîëè ìèðó âèêëàäåí³ êâ³òàìè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ñèíüî-æîâòà àêö³ÿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³

Â ÖÅÍÒÐ² Êèºâà, íà ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ çáèðàòèìóòü óêðà¿í-
ñüê³ ïðàïîðè. Äî àêö³¿ ìîæå äîëó-
÷èòèñÿ êîæåí íåáàéäóæèé. Ñèíüî-
æîâò³ ñòÿãè çáèðàþòü, àáè çîâñ³ì
ñêîðî âñòàíîâèòè ¿õ ó çâ³ëüíåíèõ
â³ä òåðîðèñò³â ì³ñòàõ.

«Ïðèíîñüòå ïðàïîðè Óêðà¿íè» —

ìîâèòü ïîâ³äîìëåííÿ, îïóáë³êî-
âàíå â Facebook íà ñòîð³íö³ Äîáðî-
âîëü÷îãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³àëü-
íî¿ îáîðîíè Äîíåöüêî¿ îáëàñò³
«Äîíáàñ».

Ïîëîòíèùà çáèðàòèìóòü ó òà-
÷àíêó áàòàëüéîíó, ÿêó ùîäíÿ ìîæ-
íà áóäå çíàéòè íà Ìàéäàí³,ïîò³ì òà-

÷àíêà âèðóøèòü íà ñõ³ä ³ ïîâåçå
ïðàïîðè Óêðà¿íè ó çâ³ëüíåí³ â³ä òå-
ðîðèñò³â íàñåëåí³ ïóíêòè.

Ïðèíîñèòè ñòÿãè ìîæíà ùî-
äíÿ — ç 13.00 äî 21.00. Ì³ñöå ñòî-
ÿíêè òà÷àíêè — ïîïåðåäíüî, ïå-
ðåòèí Õðåùàòèêà òà âóë. Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ �
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ßÊ ² ÂÑ² ñòðàòåã³÷íî âàæëèâ³ îá’ºê-
òè, àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü», ï³êëó-
þ÷èñü ïðî ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â, ï³ä-
âèùèâ ð³âåíü áåçïåêè ïàñàæèð³â
òà ïðîâîäæàþ÷èõ. Â³äòåïåð ïðè-
âàòíèì àâòîìîá³ëÿì ³ òàêñ³ çàáî-
ðîíåíî â’¿æäæàòè â ïåðøó ë³í³þ
á³ëÿ òåðì³íàëó D (çîíà ïðèëüîòó)
àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü». «Äîñòóï

âñ³õ ïåðåâ³çíèê³â, ç ÿêèìè óêëà-
äàëèñÿ äîãîâîðè, ïðèïèíåíèé. Ïà-
ñàæèðàì ðåêîìåíäóºìî êîðèñòó-
âàòèñÿ ïàðêîâêàìè»,— ïîâ³äîìè-
ëè â ïðåñ-ñëóæá³ ïîâ³òðÿíî¿ ãàâà-
í³.

Çóïèíÿòèñÿ â ïåðø³é ë³í³¿ çìî-
æóòü ëèøå àâòîáóñè Sky Bus ³ òåõ-
í³÷íèé òðàíñïîðò.

Ç ê³íöÿ ëèïíÿ â «Áîðèñïîë³» ïî-
ñèëèëè çàõîäè ç îãëÿäó ïàñàæèð³â,
à òàêîæ çóñòð³÷àþ÷èõ ³ ïðîâîäæà-
þ÷èõ. Äîäàòêîâ³ ïóíêòè êîíòðîëþ
âñòàíîâëþþòüñÿ íà âñ³õ âõ³äíèõ ãðó-
ïàõ çîí ïðèáóòòÿ ³ â³äïðàâëåííÿ.

Ó öüîìó çâ’ÿçêó àäì³í³ñòðàö³ÿ
àåðîïîðòó ïåðåêîíëèâî ïðîñèòü
âñ³õ, õòî çáèðàºòüñÿ ïîëåò³òè àáî
çóñòð³òè êîãîñü, ïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ
³ ïðè¿æäæàòè â «Áîðèñï³ëü» çàçäà-
ëåã³äü, çà ê³ëüêà ãîäèí äî ðåéñó �

Íîâ³ ïðàâèëà â àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü»

Ðÿòóâàëüíèêàì âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè 
8 ïîæåæ

ÄÍßÌÈ ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè
8 ðàç³â ïðîòÿãîì äîáè ãàñèëè ñì³ò-
òÿ òà òðàâ’ÿíèé íàñòèë íà çíà÷-
íèõ ïëîùàõ. Òàê, ïåðøèé âèêëèê
11 ñåðïíÿ íàä³éøîâ ùå î 00.24 ç
Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüêî¿ äîðîãè,
äå íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³ çàé-
íÿëèñÿ 200 êâ. ì ãîðþ÷îãî ñì³ò-
òÿ òà äåðåâ’ÿíèõ â³äõîä³â. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ÃÓ
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Ðÿòóâàëüíèêàì 15-¿ Äåðæàâ-
íî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñ-
òèíè çíàäîáèëîñÿ ïîíàä 2 ãîäè-
íè, àáè ïîâí³ñòþ çàãàñèòè âî-
ãîíü òà ïîëèòè âîäîþ ñì³òòÿ äëÿ
ïîïåðåäæåííÿ ïîâòîðíîãî çàé-
ìàííÿ.

Íàéá³ëüø ïðèêðèé âèïàäîê
òðàïèâñÿ î 04.12 ïî âóë. Ñîñí³-
íèõ, äå íà â³äêðèò³é òåðèòîð³¿
çàéíÿëàñÿ òðàâà íà ïëîù³ áëèçü-
êî 60 êâ. ì. Âíàñë³äîê ö³º¿ ïîæå-
æ³ âîãîíü ïåðåêèíóâñÿ íà ìåòà-
ëåâèé ãàðàæ, ó ÿêîìó çíàõîäèâ-
ñÿ àâòîìîá³ëü «Çàïîðîæåöü». Ðÿ-
òóâàëüíèêè 18-¿ Äåðæàâíî¿ ïî-
æåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè çà
õâèëèíó ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ òðè-
âîæíîãî ñèãíàëó âæå ì÷àëè çà
âêàçàíîþ àäðåñîþ. Â³äêðèâøè
çà äîïîìîãîþ áåíçîð³çó ïàëà-
þ÷èé ãàðàæ, á³éö³ âçÿëèñÿ çà ãà-
ñ³ííÿ âîãíþ. Íà æàëü, âðÿòóâà-
òè àâòîìîá³ëü íå âäàëîñÿ é â³í
çãîð³â ïîâí³ñòþ �

²íñïåêö³ÿ àðõ³òåêòóðíîãî êîíòðîëþ çóïèíèëà áóä³âíèöòâî 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ÍÅÇÀÊÎÍÍ² áóä³âíèöòâà â ñòîëè-
ö³ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ³ ñêàñîâóþòüñÿ ó
ðàç³ áóäü ÿêèõ ïîðóøåíü àáî íåäîñ-
òîâ³ðíîñò³ íàäàíèõ äîêóìåíò³â.

²íñïåêö³ÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â
Êèºâ³ çóïèíèëà ðîáîòè íà îá’ºêò³
ïî âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ òà ñêàñóâà-
ëà ðåºñòðàö³þ äåêëàðàö³¿.

ßê ñòàëî â³äîìî, çàìîâíèêà ³
ï³äðÿäíèêà áóä³âíèöòâà ïðèòÿã-
íóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³ òà îøòðàôîâàíî íà
219,2 òèñ. ãðí.

Ñï³âðîá³òíèêè ³íñïåêö³¿ ïðî-
âåëè ïîçàïëàíîâó ïåðåâ³ðêó îá’ºê-
òà, äå, çã³äíî ç ïðîåêòîì, ïðîõî-
äèëà ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèòëîâîãî
áóäèíêó. ²íñïåêòîðè âèÿâèëè íèç-
êó ïîðóøåíü ì³ñòîáóä³âíîãî çàêî-
íîäàâñòâà. Çîêðåìà öå ñòîñóºòüñÿ
óìîâ îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè íà
áóä³âíèöòâ³. Ðîáîòè âåëèñÿ áåç îò-
ðèìàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ îáìåæåíü
òà óìîâ. Êð³ì òîãî, çàìîâíèê âêà-

çàâ íåäîñòîâ³ðí³ äàí³ ïðî ïðîåê-
òóâàëüíèêà òà îñîáó, ÿêà çä³éñíþº
àâòîðñüêèé êîíòðîëü áóä³âíèöòâà.
Êîìïàí³ÿ, çàçíà÷åíà â äîêóìåíòà-
ö³¿ ïðîåêòóâàëüíèêîì, çàïåðå÷ó-
âàëà ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî îá’ºêòà.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ³í-
ñïåêö³ÿ âèäàëà ïðèïèñ ïðî çóïè-
íåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò òà óñó-
íåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü. Ï³ç-
í³øå áóëî ñêàñîâàíî ðåºñòðàö³þ
äåêëàðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò �
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про прийняття та передачу 

зовнішніх інженерних мереж жилого будинку № 2 
на вул. Довженка у Шевченківському районі

Розпорядження № 879 від 30 липня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь'

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін'
фраструктури», враховуючи лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 лютого 2014 року № 056/24'
2333, з метою належної експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг
мешканцям жилого будинку № 2 на вул. Довженка у Шевченківському районі, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«Київ�аз»�зов-

нішньоб�дин�ові�інженерні�мережі�жило�о�б�-

дин���№ 2�на�в�л.�Довжен�а���Шевчен�івсь�о-

м��районі�з�ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених�До�овором�на�володіння�та��о-

рист�вання�майном�територіальної��ромади

міста�Києва�від�21��вітня�2006�ро��,�я�ий���ла-

дено�між�від�ритим�а�ціонерним�товариством

«Київ�аз»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

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

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

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

зом�з��ом�нальним�підприємством�з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о

призначення�«Спецжитлофонд»�забезпечити�в

�становленом��поряд���прийняття�та�передач�

зовнішньоб�дин�ових�інженерних�мереж,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
30.07.2014�р.�№�879

Зовнішньобудинкові інженерні мережі жилого будинку № 2 
на вул. Довженка у Шевченківському районі, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству «Київгаз»

Заступник голови — керівник апарату

Назва мережі та
об'єктів житлового

призначення

Довжина, пог. м Діаметр труб, мм Рік побудови Первинна
балансова вартість,

грн

1 2 3 4 5

Газопровід
надземний н/т 

Всього

42,0 
21,0 
8,5 
71,5

76 х 3,5 
57x3,5 

45 х 3,0

2011 
2011 
2011

26417,00

Про зміни у складі Колегії Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 873 від 30 липня 2014 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого орга'

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�с�лад��Коле�ії�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�11�червня�2013�ро���№ 923�«Про

Коле�ію�Департамент��соціальної�політи�и�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»,�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

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

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

11.06.2014�р.�№�923
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
30.07.2014�№�873

СКЛАД
Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Бич�ов�Сер�ій�Іванович дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації),��олова�Коле�ії

Устимен�о�Світлана�Ми�олаївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���оло-

ви�Коле�ії

Моторна�Світлана�Петрівна завід�вач�се�тора��адрової�роботи�Департамент��соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар

Коле�ії

Назарен�о�Світлана�Петрівна заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління���справах�інвалідів�та�людей�похило�о�ві���Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Мер�еш�іна�Р�слана�Ярославівна начальни��планово-е�ономічно�о��правління�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Ободні�ова�Тетяна�Оле�сандрівна начальни��відділ��фінансово�о��онтролю�та�а�дит��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

трації)

Соя�Віталій�Васильович начальни���правління�праці�та�зайнятості�Департамент�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Ш�та�Ві�торія�Михайлівна начальни��відділ��правово�о�забезпечення�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Борисю��Людмила�Ми�олаївна �олова�об’єднання�первинних��омітетів�профспіл�и�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

трації)

С�пр�н�Любов�Михайлівна начальни��Київсь�о�о�місь�о�о�центр��по�нарах�ванню�та

здійсненню�соціальних�виплат

Жидчен�о�Ірина�Михайлівна начальни���правління�праці�та�соціально�о�захист��насе-

лення�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації

Танцюра�Валерій�Анатолійович дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді

Верни�ора�Надія�Федорівна �оординатор�робочої��р�пи�Громадянсь�о�о�фор�м��Ки-

єва�«Соціальний�Київ»�(за�з�одою)

Назарен�о�Василь�Васильович �олова�Все��раїнсь�ої�ор�анізації�інвалідів�«Союз�ор�ані-

зації�інвалідів�У�раїни»�(за�з�одою)

Заступник голови — керівник апарату

Про створення антикризового енергетичного штабу 
міста Києва

Розпорядження № 882 від 1 серпня 2014 року
Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», аб'

зацу 5 статті 12 та абзацу 5 статті 13 Закону України «Про теплопостачання», пункту 6 частини першої статті 7
Закону України «Про житлово'комунальні послуги», на виконання підпункту 1.3 пункту 1 протокольного рі'
шення селекторної наради з питань підготовки житлово'комунального господарства та об’єктів соціальної сфе'
ри до стабільної роботи в осінньо'зимовий період 2014/15 років від 17 липня 2014 року та з метою забезпе'
чення сталого проходження осінньо'зимового періоду 2014/2015 в місті Києві в умовах дефіциту природно'
го газу:

1.�Утворити�анти�ризовий�енер�етичний�штаб

міста�Києва�(далі —�Штаб),�діяльність�я�о�о

спрямов�ється,��оордин�ється�та��онтролю-

ється�Анти�ризовим�енер�етичним�штабом�під

�олов�ванням�віце-прем’єр-міністра�У�раїни

Гройсмана�В.�Б.

2.�Затвердити�посадовий�с�лад�Штаб�,�що

додається.

3.�Штаб��забезпечити�опрацювання�питань,

пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проходженням

осінньо-зимово�о�період��2014/2015�в�місті

Києві�в��мовах�дефіцит��природно�о��аз�.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

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

01.08.2014�р.�№�882

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
антикризового енергетичного штабу міста Києва

перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�штаб�;

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�о�о�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів�належать�питання�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�е-

тично�о��омпле�с�,�заст�пни���олови�штаб�;

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�до��омпетенції�я�о�о�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів�належать�питання�транспортної�інфрастр��т�ри,�заст�пни���олови�штаб�;

заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�енер�оефе�тивності�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�се�ретар�штаб�;
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дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

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

дире�тор�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

дире�тор�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

дире�тор�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації);

�олова�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

�олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації;

начальни��Головно�о��правління�ДСНС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою);

начальни��ГУМВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою);

начальни��Державної�інспе�ції�з�енер�етично�о�на�ляд��за�режимами�споживання�еле�трич-

ної�і�теплової�енер�ії�в�місті�Києві�(за�з�одою);

начальни��Головно�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.�Києві,��оловний�державний�санітар-

ний�лі�ар�м.�Києва�(за�з�одою);

представни��Територіально�о��правління���м.�Києві�Держенер�оефе�тивності�У�раїни�(за�з�о-

дою);

�енеральний�дире�тор�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�(за�з�одою);

�енеральний�дире�тор�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»�(�за�з�одою):

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

�олова�правління�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою);

представни��Інстит�т��промислової�е�оло�ії�(за�з�одою);

представни��ПрАТ�«СТЕК»�(за�з�одою);

представни��Інстит�т��проблем�е�оло�ії�та�енер�озбереження�(за�з�одою);

представни��Інстит�т��енер�озбереження�та�енер�оменеджмент��НТУУ�«КПІ»�(за�з�одою);

представни��Інстит�т���аз��НАН�У�раїни�(за�з�одою);

представни��А�адемії�м�ніципально�о��правління�(за�з�одою).

Заступник голови — керівник апарату

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 891 від 6 серпня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на'
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік», з метою проведення капітальних ремонтів закладів освіти Подільського району м. Киє'
ва та створення належних умов для виховання і навчання дітей:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит�����за�альній�с�мі�3�569 300��рн,�передба-

чених�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�на�2014�рі����спеціально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�аль-

но�о�обся���бюджетних�призначень,�шляхом

зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�070807�«Інші�освітні�про-

�рами»�в�с�мі�3 569 300��рн�та�збільшення�ви-

дат�ів�розвит���по��од��тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070101�«Дош�ільні�за�лади�освіти»�в�с�-

мі�1 377 400��рн,�по��од��тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070201�«За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.

ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спе-

ціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми»�в

с�мі�1 248 400��рн,�по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070304�«Спеціальні�за�альноосвітні�ш�о-

ли-інтернати,�ш�оли�та�інші�за�лади�освіти�для

дітей�з�вадами���фізичном��чи�роз�мовом��роз-

вит��»�в�с�мі�893 500��рн,�по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади�ос-

віти,�заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�дітьми»

��с�мі�50 000��рн,�що�додається.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по�о-

дження�перерозподіл��видат�ів,�передбачено-

�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

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

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

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

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

06.08.2014�р.�№�891

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді бюджету міста
Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

№

Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 070101 Дошкільні заклади освіти разом 1377 400

3110 67 400

3132 1 310 000

2 070201

Загальноосвітні школи (в т.ч.
школа�дитячий садок,
інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми

разом 1 248 400

3110 62 800

3132 1 185 600

3 070304

Спеціальні загальноосвітні
школи�інтернати, школи та
інші заклади освіти для дітей з
вадами у фізичному чи
розумовому розвитку

разом 893 500

3132 893 500

4 070401
Позашкільні заклади освіти,
заходи із позашкільної роботи
з дітьми

разом 50 000

3132 50 000

5 070807 Інші освітні програми разом 3 569 300

3110 130 200

3132 3 439 100

Разом 3 569 300 3 569 300

Перший заступник керівника апарату А. Почтарьов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами 

Розпорядження № 892 від 7 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

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

1.�С�ас�вати�9�дозволів�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

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
07.08.2014�р.�№�892

Перелік 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 07960�05 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "АLTER�V"
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА
3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район, Набережне
шосе (напроти будинку № 2)

2. 20409�08 ФО�П Ткаченко Вікторія
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,2 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 16
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3. 30965�12 ПАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лугова, 12

4. 31022�12 ПАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лугова, 12

5. 31900�12 ПрАТ "Торговий Дім
"Хрещатик"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

6. 33489�13 ТОВ "АРІАНІ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,6 Шевченківський район, вул.
Петлюри (Комінтерну), 3/25

7. 38792�13�
П�1

ТОВ "РЕСТОРАН Я" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,44 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька, 15�
17/18�А

8. 38880�13 ДП "ПАНАВТО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Дарницький район, вул.
Привокзальна, 14

9. 39984�14 ПАТ БАНК "КОНТРАКТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,766 Дніпровський район, вул.
Празька, 3

Перший заступник керівника апарату А. Почтарьов

Про видачу ліцензії Товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«МЖК «ОБОЛОНЬ'КОМФОРТ»

Розпорядження № 848 від 23 липня 2014 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо'

дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо'
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МЖК�«ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ»

(�од�ЄДРПОУ�34891776,�м.�Київ,�проспе�т�Геро-

їв�Сталін�рада,�б�дино��14�н.�п.)�ліцензію�на�пра-

во�провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�пос-

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

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.�

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Явір'Житлобуд'2»
Розпорядження № 850 від 23 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо'
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо'
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЯВІР-ЖИТЛОБУД-2»�(�од

ЄДРПОУ�33300605,�м.�Київ,�в�л.�Малиновсь�о-

�о,�б�дино��6-Б)�ліцензію�на�право�проваджен-

ня��осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

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

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії 
Дочірньому підприємству 

«ЖЕД БУ № 7»
Розпорядження № 851 від 23 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо'
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо'
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ДОЧІРНЬОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ЖЕД�БУ�№ 7»�(�од�ЄДРПОУ�32557874,�м.�Ки-

їв,�проспе�т�Перемо�и,�б�дино��108/1)�ліцен-

зію�на�право�провадження��осподарсь�ої�ді-

яльності�з�постачання�теплової�енер�ії�стро-

�ом�дії�п’ять�ро�ів.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Житло'сервіс груп»
Розпорядження № 853 від 23 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо'
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо'
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

Про видачу ліцензії 
Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПАРК'СТОУН СЕРВІС»
Розпорядження № 852 від 23 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо'
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'

ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо'
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ПАРК-СТОУН�СЕРВІС»�(�од

ЄДРПОУ�38765769,�м.�Київ,�проспе�т�Героїв

Сталін�рада,�б�дино��2-д)�ліцензію�на�право

провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�поста-

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЖИТЛО-СЕРВІС�ГРУП»�(�од

ЄДРПОУ�33739577,�м.�Київ,�в�л.�Лавр�хіна,�б�-

дино��3,�офіс�10)�ліцензію�на�право�проваджен-

ня��осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про тимчасове закриття руху 
всіх видів транспорту Набережним шосе 
та вулицею Набережно'Хрещатицькою 

на ділянці від мосту Метро до мосту 
на вході в Гавань

Розпорядження № 871 від 29 липня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 26 Закону Укра'
їни «Про дорожній рух», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 січня 2005 року
№ 42 «Про реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі», з метою завер'
шення реконструкції 1'го комплексу І черги реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі, в ме'
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Дозволити��ом�нальном��підприємств�

«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних

спор�д�м.�Києва»��ом�нальної��орпорації�«Ки-

ївавтодор»�я��замовни���ре�онстр��ції�транс-

портної�розв’яз�и�на�Поштовій�площі:

1.1.�Тимчасово�за�рити�р�х�в�одном��на-

прям���всіх�видів�транспорт��Набережним�шо-

се�і�в�лицею�Набережно-Хрещатиць�ою�на�ді-

лянці�від�мост��Метро���бі��мост��на�вході�в

Гавань�та�новозб�дованою�еста�адою�з�Воло-

димирсь�о�о��звоз��на�в�лицю�Набережно-

Хрещатиць���з�06.00�09�серпня�2014�ро���до

05.00 11�серпня�2014�ро���в�лючно�з�ідно�зі

схемою�ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�період

ви�онання�робіт.

1.2.�Тимчасово�за�рити�р�х�в�одном��на-

прям���всіх�видів�транспорт��в�лицею�Набе-

режно-Хрещатиць�ою�і�Набережним�шосе�на

ділянці�від�в�лиці�Почайнинсь�ої���бі��мост�

Метро�з�06.00�16�серпня�2014�ро���до�05.00

18�серпня�2014�ро���в�лючно�з�ідно�зі�схемою

ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви�о-

нання�робіт.

1.3.�Розробити�схем��ор�анізації�дорожньо-

�о�р�х��всіх�видів�транспорт��на�період�тимча-

сово�о�за�риття�р�х��Набережним�шосе�і�в�ли-

цею�Набережно-Хрещатиць�ою�та�по�одити�її

з��правлінням�ДАІ�ГУ�МВС�в�м.�Києві�і�Управ-

лінням�державної�охорони�У�раїни.�

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�роз-

порядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Костю�а�М.�Д.
Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 вересня 2010 року № 787 
«Про організаційно'правові заходи, 

пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради 
від 09.09.2010 № 7/4819 

«Про питання організації управління районами в місті Києві»
Розпорядження № 880 від 31 липня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організа'
ції управління районами в місті Києві» та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів
з ліквідації юридичних осіб:

У�підп�н�ті�8.11�п�н�т��8�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�ве-

ресня�2010�ро���№ 787�«Про�ор�анізаційно-

правові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09.09.2010�№ 7/4819

«Про�питання�ор�анізації��правління�районами

в�місті�Києві»�слова�та�цифри�«01�червня�2014

ро��»�замінити�словами�та�цифрами�«01�січня

2015�ро��».

Голова В. Кличко



Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом’янській
районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік

Розпорядження № 883 від 1 серпня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві

державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бю(
джетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лю(
того 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою забезпечення належного функціонування закладів освіти
та житлово(комунального господарства Солом’янського району м. Києва:

1. Затвердити перерозподіл видат ів бюджет роз-
вит в с мі 4587300 рн, передбачених Солом’янсь ій
районній в місті Києві державній адміністрації на 2014
рі спеціальном фонді бюджет міста Києва в межах
за ально о обся бюджетних призначень, шляхом змен-
шення видат ів бюджет розвит по од тимчасової
ласифі ації видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 070101 «Дош ільні за лади освіти», 070201 «За аль-
ноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при
ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми»,
070301 «За альноосвітні ш оли-інтернати, за альноосвіт-
ні санаторні ш оли-інтернати», 070304 «Спеціальні за-
альноосвітні ш оли-інтернати, ш оли та інші за лади
освіти для дітей з вадами фізичном чи роз мовом
розвит » та 070807 «Інші освітні про рами» та збіль-
шення видат ів бюджет розвит по од тимчасової
ласифі ації видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 070101 «Дош ільні за лади освіти», 070201 «За аль-
ноосвітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо , інтернат при
ш олі), спеціалізовані ш оли, ліцеї, імназії, оле і ми»,
070301 «За альноосвітні ш оли-інтернати, за альноосвіт-
ні санаторні ш оли-інтернати», 070304 «Спеціальні за-
альноосвітні ш оли-інтернати, ш оли та інші за лади
освіти для дітей з вадами фізичном чи роз мовом
розвит », 070401 «Позаш ільні за лади освіти, заходи

із позаш ільної роботи з дітьми», 070804 «Централізо-
вані б х алтерії обласних, місь их, районних відділів ос-
віти» 100101 «Житлово-е спл атаційне осподарство»
та 100102 «Капітальний ремонт житлово о фонд місце-
вих ор анів влади», що додається.
2. Солом’янсь ій районній в місті Києві державній ад-

міністрації забезпечити подання на по одження пере-
розподіл видат ів, передбачено о п н том 1 цьо о роз-
порядження, до постійної омісії Київсь ої місь ої ради
з питань бюджет та соціально-е ономічно о розвит .
3. Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) внести відповідні зміни до розпис місцево о бю-
джет після по одження в становленом поряд пере-
розподіл видат ів, передбачено о п н том 1 цьо о роз-
порядження, з постійною омісією Київсь ої місь ої ра-
ди з питань бюджет та соціально-е ономічно о розвит-
.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Кличко
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 889 від 6 серпня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовніш(
ньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 роз(
ділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. С ас вати 3 дозволи на розміщення зовнішньої ре -
лами з ідно з додат ом до цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-

ласти на першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Ні онова І. В.

Голова В. Кличко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

06.08.2014 № 889

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1 30325(12 ТОВ "Інтероко" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,1204 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 9

2 30326(12 ТОВ "Інтероко" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,1204 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 9

3 30964(12 ПрАТ "ЛЕКС ХОЛДИНГ" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Лугова, 12

ÄÎÊÓÌÅÍÒ13 ñåðïíÿ 2014 ð.
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Про встановлення пам’ятного знаку «Хрест»
Розпорядження № 890 від 6 серпня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Національного педаго(
гічного університету імені М. П. Драгоманова від 23 липня 2014 року № 01(10/1640, з метою вшанування пам’яті загиблих учасників
акцій протесту (Євромайдану) «Небесна сотня» у грудні 2013 — лютому 2014 року та в межах функцій органу місцевого самовряду(
вання:

1. Встановити пам’ятний зна «Хрест» біля оловно о
вход манітарно о орп с Національно о педа о іч-
но о ніверситет імені М. П. Дра оманова на в л. Т р-
енєвсь ій, 8-14 Шевчен івсь ом районі.
2. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із ви отов-

ленням та встановленням пам’ятно о зна , б д ть здійс-

нені за рах но оштів спонсорів.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Ні онова І. В.

Голова В. Кличко

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó
ìóçèêè ³ì. P.M. Ãë³ºðà.

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ
ìîâîþ, íàÿâí³ñòü â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà, íàÿâí³ñòü íàóêîâîãî ñòóïåíÿ ³ ñòàæó
ðîáîòè íà ïîñàäàõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íå ìåíøå 10 ðîê³â.

Ïðåòåíäåíò ïîäàº çàÿâó òà íàñòóïí³ äîêóìåíòè: îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â
ç ôîòîãðàô³ºþ, àâòîá³îãðàô³þ, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó, íàóêîâ³ ñòóïåí³
³ â÷åí³ çâàííÿ, çàâ³ðåí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ñïèñîê äðóêîâàíèõ ïðàöü òà
âèíàõîä³â, ³íôîðìàö³þ ïðî äîñâ³ä óñï³øíî¿ ðîáîòè ç óïðàâë³ííÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì àáî ³íøå ï³äòâåðäæåííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîâ³äêó ïðî
ñòàí çäîðîâ'ÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïñèõ³÷íîãî, êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó (êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿)
íà ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà
àäðåñîþ: Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò.Øåâ÷åíêà, 3, êàá. 330. Äîâ³äêè
çà òåë.: 279-52-82; 279-72-51.

Çàÿâà ïðî íàì³ð çàêóï³âë³ ðîá³ò
ÄÊ "Óêðñïåöåêñïîðò", àäðåñà ÿêîãî 04119, ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, ìàº íàì³ð çä³éñíèòè ðåìîíò

ôðàãìåíòó ôàñàäó îäíîïîâåðõîâî¿ ïðèáóäîâè äî áóä³âë³, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà âèùå âèçíà÷åíîþ    þðèäè÷íîþ
àäðåñîþ.

Ìàòåð³àë îáëèöþâàííÿ ôàñàäó ç ãðàí³òíî¿ ïëèòêè 300x600,ïëîùà îáëèöþâàííÿ —170 ì.êâ.òà ç êîìïîçèòíèõ
ïàíåëåé ïëîùåþ 128 êâ.ì. Â îáñÿã ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ âêëþ÷èòè ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ âîäîâ³äâåäåííÿ ç
ïàðàïåòó ïðèáóäîâè, ðîáîòè ïî óëàøòóâàííþ ï³äëîãè âõîäó äî ïðèáóäîâè ïëîùåþ 20 êâ.ì. ç ãðàí³òíî¿ ïëèòêè
òà ³íø³ ñóïóòí³ ðîáîòè. Çàÿâè ïðî íàì³ð âèêîíàííÿ ðîá³ò, ç ö³íîâèìè ïðîïîçèö³ÿìè, ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì
10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ çà þðèäè÷íîþ àäðåñîþ çàÿâíèêà. Êîíò. òåë. 044 458-46-66.

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. ¹1 (ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ).

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............48 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

К О Р Н І Й Ч У К М О Х
Л А О П Т И К А Р
И А З О Т І Т О Л Е
Ч А Р И А К И П А Щ
К Р А М К Ц Н О Т А
О Х Л О К Р А Т І Я А Т

А К А У Р І К О Т И
С Т Б С Х Е М А Х У К

Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



ÐÅÊËÀÌÀ 13 ñåðïíÿ 2014 ð.
¹115(4515)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äî óâàãè ìåøêàíö³â æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³
Ñîëîì'ÿíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîí³â  

ì. Êèºâà, ùî ï³äêëþ÷åí³ äî òåïëîâèõ ìåðåæ ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" !
Ó çâ'ÿçêó ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 10.04.2014 ¹1198-YII  "Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ðîçðàõóíê³â çà åíåðãîíîñ³¿" òà ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ôóíêö³é âèêîíàâöÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ  ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" çàòâåðäæåíà
ôîðìà äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè
íàñåëåííþ, ùî º äîãîâîðîì ïðèºäíàííÿ.

Ôîðìà äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè íàñåëåííþ ðîçðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî òèïîâîãî äîãîâîðó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630, ðîçì³ùåíà íà ñàéò³  ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
http://kyivenergo.ua ó ðîçä³ë³ "Òåïëîåíåðã³ÿ"òà îïóáë³êîâàíà â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"â³ä 06.08.2014
¹ 111 (4511).

Óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ
ãàðÿ÷î¿ âîäè íàñåëåííþ íà óìîâàõ ïðèºäíàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 634 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ:

- ç 01.07.2014 — äëÿ ìåøêàíö³â Ñîëîì'ÿíñüêîãî, Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â;
- ç 01.08.2014 — äëÿ ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó.

Äîäàòîê 1                                    1 

äî íàêàçó ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" 1
â³ä 2014 ¹ 1

ÄÎÃÎÂ²Ð ¹ 1
ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè íàñåëåííþ

ì. Êè¿â                                                                          " " 20 ð.

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" â îñîá³ 
, ùî ä³º íà ï³äñòàâ³

äîâ³ðåíîñò³ (äàë³ — Âèêîíàâåöü),
ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà 

1

àáî

â îñîá³ ,

ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ ,

âèäàíîãî ,

ÿêèé (ÿêà) º 

¹ áóäèíêó ¹ íà âóë. ó ì. Êèºâ³
(äàë³ — Ñïîæèâà÷), ç äðóãî¿ ñòîðîíè, (â ïîäàëüøîìó ðàçîì ³ìåíóþòüñÿ Ñòîðîíè, à êîæíà îêðåìî —

Ñòîðîíà) óêëàëè öåé äîãîâ³ð ïðî òàêå:
Ïðåäìåò äîãîâîðó

1. Âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ñâîº÷àñíî íàäàâàòè Ñïîæèâà÷åâ³ â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çã³äíî ç ä³þ÷èìè íîðìàòèâàìè, à Ñïîæèâà÷
çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ñâîº÷àñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ îïëà÷óâàòè íàäàí³ ïîñëóãè çà âñòàíîâëåíèìè òàðèôàìè
ó ñòðîêè ³ íà óìîâàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ Äîãîâîðîì.

2. Ñïîæèâà÷³ ïîñëóã öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ: 
2.1. âëàñíèê (íàéìà÷, îðåíäàð) æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (êâàðòèðè) òà ÷ëåíè éîãî ñ³ì'¿, çàãàëüíà

ê³ëüê³ñòü îñ³á ïðîïèñàíî, îñ³á ìåøêàº;
âëàñíèê (íàéìà÷, îðåíäàð) ïðèâàòíîãî áóäèíêó òà ÷ëåíè éîãî ñ³ì'¿  â ê³ëüêîñò³ îñ³á;

3. Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà íàäàííÿ ïîñëóã: 
3.1. îïàëþâàëüíà ïëîùà êâàðòèðè (îá'ºì ïðèâàòíîãî áóäèíêó) _________ êâ. ì (êóá. ì); 
3.2. Ê³ëüê³ñòü òà âèäè âîäîðîçá³ðíèõ ïðèñòðî¿â ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

.
4. Õàðàêòåðèñòèêà çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿: 

Òàðèôè íà ïîñëóãè òà ¿õ çàãàëüíà âàðò³ñòü
5. Òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

âñòàíîâëþþòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã.

6. Íà ìîìåíò óêëàäåííÿ Äîãîâîðó òàðèôè íà ïîñëóãè ñòàíîâëÿòü: 
6.1. çà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ
6.1.1. çà íàÿâíîñò³ áóäèíêîâîãî àáî êâàðòèðíîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ :

- ãðí/Ãêàë (ç ÏÄÂ);
6.1.2.ïðè â³äñóòíîñò³ áóäèíêîâîãî àáî êâàðòèðíîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ :

- ãðí/ì2 (ç ÏÄÂ) îïàëþâàëüíî¿ ïëîù³ â îïàëþâàëüíèé ñåçîí;
6.2. çà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

- ãðí/ ì3 (ç ÏÄÂ) çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ;
- ãðí/ ì3 (ç ÏÄÂ) çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â.

Íîðìè (íîðìàòèâè) ñïîæèâàííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â ïðèì³ùåííÿõ òà/àáî áóäèíêàõ, ùî íåîáëàäíàí³
çàñîáàìè îáë³êó, âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ äàíîãî äîãîâîðó, ç óðàõóâàííÿì ð³øåíü îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â, çîêðåìà ÑÍ²Ï 2.04.01-85 "Âíóòð³øí³é
âîäîïðîâ³ä òà êàíàë³çàö³ÿ", â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ êîìôîðòíîñò³ áóäèíêó.

7.Ó ðàç³ çì³íè òàðèô³â îïëàòà çà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè Ñïîæèâà÷åì
çä³éñíþºòüñÿ çà íîâèìè òàðèôàìè ç ÷àñó ¿õ ââåäåííÿ â ä³þ áåç âíåñåííÿ çì³í äî öüîãî Äîãîâîðó.

8. Ïëàòà çà íàäàí³ ïîñëóãè ñïðàâëÿºòüñÿ çã³äíî ç Ïðàâèëàìè íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèìè ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.2005 ¹ 630 (äàë³ — Ïðàâèëà).

9. Îïëàòà ïîñëóã çà ïîêàçàííÿìè êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ó ðàç³ çä³éñíåííÿ
îáë³êó â óñ³õ òî÷êàõ ðîçáîðó ãàðÿ÷î¿ âîäè ó êâàðòèð³ íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ çàñîá³â îáë³êó íà
ââîäàõ ó áàãàòîêâàðòèðíèé áóäèíîê.

Ñïðàâëÿííÿ ïëàòè çà íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ çà íàÿâíîñò³ êâàðòèðíèõ çàñîá³â
îáë³êó áåç óðàõóâàííÿ ¿õ ïîêàçàíü íå äîïóñêàºòüñÿ, çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ àáçàöîì
ï'ÿòèì ïóíêòó 15 Ïðàâèë, çã³äíî ç ÿêèì ó ðàç³ íåñïðàâíîñò³ çàñîá³â îáë³êó âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿,
ùî íå ï³äëÿãàº óñóíåííþ, ïëàòà çà ïîñëóãè ç ìîìåíòó ¿¿ âèÿâëåííÿ âíîñèòüñÿ çã³äíî ç íîðìàòèâàìè
(íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ òà/àáî âèïàäê³â, êîëè êâàðòèðí³ çàñîáè îáë³êó íå çíàõîäÿòüñÿ íà àáîíåíòñüêîìó
îáë³êó Âèêîíàâöÿ àáî çíÿò³ ç íüîãî.

Âèêîíàâåöü ³ Ñïîæèâà÷ íå ìàþòü ïðàâà â³äìîâëÿòèñÿ â³ä âðàõóâàííÿ ïîêàçàíü çàñîá³â îáë³êó.
10. 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 óñòàíîâè, ùî îáñëóãîâóº âíóòð³øíüîáóäèíêîâó ìåðåæó.

Çà íàÿâíîñò³ âèòîê³â ³ç çàãàëüíîáóäèíêîâî¿ ìåðåæ³ ñïîæèâà÷³, ÿê³ íå ìàþòü êâàðòèðíèõ çàñîá³â
îáë³êó, îïëà÷óþòü ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ çà ïîêàçàííÿìè áóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà, àëå
íå á³ëüøå âñòàíîâëåíèõ íîðìàòèâ³â (íîðì) çà ì³ñÿöü, ó ÿêîìó ö³ âèòîêè âèÿâëåíî.

Âèòðàòè âîäè âèêîíàâöÿ — âèòðàòè âîäè ïðè ïðîâåäåíí³ ã³äðîïíåâìàòè÷íèõ ïðîìèâàíü,
ã³äðàâë³÷íèõ âèïðîáóâàíü âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ òðóáîïðîâîä³â òà íà ³íø³ òåõíîëîã³÷í³ ïîòðåáè
âèêîíàâöÿ (âèðîáíè÷èé âèò³ê), à òàêîæ âòðàòè ãàðÿ÷î¿ âîäè/òåïëîíîñ³ÿ ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò íà
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæàõ çà çàÿâêàìè ³íøèõ ñïîæèâà÷³â òà/àáî âëàñíèê³â (áàëàíñîóòðèìóâà÷³â)
öèõ ìåðåæ, ÿêùî âîíè çàâ÷àñíî çàÿâèëè ïðî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò òà îïëàòèëè âàðò³ñòü ñêèä³â (âèòîê³â)
ãàðÿ÷î¿ âîäè/òåïëîíîñ³ÿ, òà âòðàòè âîäè/òåïëîíîñ³ÿ ïðè àâàð³éíèõ ñêèäàõ (âèòîêàõ), ÿêùî ö³ ñêèäè
(âèòîêè) çàô³êñîâàíî ó ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèêà âèêîíàâöÿ, òà âñòàíîâëåí³ âèíí³ â öüîìó îñîáè
òà/àáî óñòàíîâè.

11. Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷ îïëà÷óº ïîñëóãè
çã³äíî ç ¿õ ïîêàçàííÿìè ïðîïîðö³éíî îïàëþâàí³é ïëîù³ êâàðòèðè (îá'ºìó ïðèâàòíîãî áóäèíêó) çà
óìîâè çä³éñíåííÿ âëàñíèêîì àáî áàëàíñîóòðèìóâà÷åì áóäèíêó çàõîä³â ç óòåïëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ áóäèíêó.

Ó ðàç³ íåçä³éñíåííÿ òàêèõ çàõîä³â ñïîæèâà÷ íå ñïëà÷óº çà îïàëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ
áóäèíêó.

12. Ïîêàçàííÿ áóäèíêîâèõ çàñîá³â îáë³êó çí³ìàþòüñÿ ïðåäñòàâíèêîì âèêîíàâöÿ îäèí ðàç íà
ì³ñÿöü ó ïðèñóòíîñò³ ïîñòà÷àëüíèêà òà ïðåäñòàâíèêà ñïîæèâà÷³â.

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

13. Íàÿâí³ñòü ï³ëüã ç îïëàòè ïîñëóã % 
,

Ê³ëüê³ñòü îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ï³ëüãà .
% 

,
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ï³ëüãà .
Ï³ëüãà íàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³  ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ  Ñïîæèâà÷à òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü

íàÿâí³ñòü ï³ëüãè.
Îïëàòà ñïîæèòèõ ïîñëóã

14. Ðîçðàõóíêîâèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü. Ñèñòåìà îïëàòè ïîñëóã ùîì³ñÿ÷íà.
Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ ñèñòåìè îïëàòè ïîñëóã ïëàòåæ³ âíîñÿòüñÿ íå ï³çí³øå 20 ÷èñëà

ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà ðîçðàõóíêîâèì.
15. Ïëàòà çà ïîñëóãè âíîñèòüñÿ ó áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ íà ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâà:
çà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè: .
çà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ: .

16. Çà íåñâîº÷àñíó îïëàòó ïîñëóã ñïîæèâà÷ ñïëà÷óº ïåíþ â ðîçì³ðàõ,âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
17.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 îôîðìëåíèì íàëåæíèì ÷èíîì àêòîì-
ïðåòåíç³ºþ ïðî íåíàëåæíå íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
ïåðåðàõóíê³â ðîçì³ðó ïëàòè çà íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿
òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ â ðàç³ ¿õ íåíàäàííÿ àáî íàäàííÿ íå â ïîâíîìó îáñÿç³, çíèæåííÿ
ÿêîñò³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.02.2010 ¹ 151 (äàë³ - Ïîðÿäîê).

Ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè ñòîð³í 
18. 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, íîðìàòèâè (íîðìè) ñïîæèâàííÿ,ðåæèìè íàäàííÿ ïîñëóã, ¿õ ñïîæèâ÷³
âëàñòèâîñò³; 

3) â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ éîãî ìàéíó òà/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 ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ îïëîìáóâàííÿ çàï³ðíèõ âåíòèë³â ó êâàðòèð³ (ïðèâàòíîãî
áóäèíêó) 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) çà óìîâè çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íàäàí³ ïîñëóãè çã³äíî ç
íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ; 

8) ïåðåâ³ðêó ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã (ÿê³ñòü ³ òèñê âîäè, òåìïåðàòóðà
ãàðÿ÷î¿ âîäè, òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ó ïðèì³ùåííÿõ òîùî) 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 òà ñïîæèâà÷åì ó ðàç³ íåîá´ðóíòîâàíîñò³ òàêîãî çâåðíåííÿ; 

9) óñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà/àáî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 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 ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ; 

12) çâ³ëüíåííÿ â³ä ïëàòè çà ïîñëóãè ó ðàç³ ¿õ íåíàäàííÿ òà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿ çà ïåðåâèùåííÿ
ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-â³äáóäîâíèõ ðîá³ò; 

19. Ñïîæèâà÷ çîáîâ'ÿçàíèé: 
1) îïëà÷óâàòè ïîñëóãè â óñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì ñòðîê; 
2) ïîâ³äîìëÿòè âèêîíàâöÿ ïðî îñ³á, ñòðîê òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ÿêèõ ó êâàðòèð³ (ïðèâàòíîìó

áóäèíêó) ïåðåâèùèâ 1 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
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâöÿ 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, çîêðåìà ñêëàäàííÿ ïðîåêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ

òà âèêîíàâ÷î¿ äîêóìåíòàö³¿;
- çíÿòòÿ êîíòðîëüíèõ ïîêàçàíü çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè òà/àáî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ —çã³äíî ç âèìîãàìè

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ; 

4) äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,
çîêðåìà ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ìîäåðí³çàö³¿ âíóòð³øíüîêâàðòèðíèõ
òà/àáî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ,
âíåñåííÿ çì³í ó òåïëîâå îáëàäíàííÿ êâàðòèð òà/àáî áóäèíê³â;

5) çàáåçïå÷óâàòè ö³ë³ñí³ñòü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà íå
âòðó÷àòèñÿ â ¿õ ðîáîòó; 

6) ùîì³ñÿ÷íî çí³ìàòè òà íàäàâàòè Âèêîíàâöþ ïîêàçàííÿ êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó â îñòàíí³é
äåíü çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ (òåëåôîíîì, ôàêñîì, îñîáèñòî òà ³íøå) òà çàçíà÷àòè ïîêàçàííÿ êâàðòèðíèõ
çàñîá³â îáë³êó ó ïëàò³æíèõ äîêóìåíòàõ.

7) ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ ïëàòè çà ïîñëóãè ñïëà÷óâàòè ïåíþ ó ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì; 

8) ïîâ³äîìëÿòè ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê âèêîíàâöÿ ïðî âòðàòó ïðàâà íà ï³ëüãè; 
9) ñâîº÷àñíî ïðîâîäèòè ï³äãîòîâêó êâàðòèðè (ïðèâàòíîãî áóäèíêó) ³ éîãî ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ

ïðèëàä³â, ïðèñòðî¿â òà îáëàäíàííÿ äî åêñïëóàòàö³¿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä;
10) çà âëàñíèé ðàõóíîê ïðîâîäèòè ðåìîíò òà çàì³íó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â, ïðèñòðî¿â,

ùî âèéøëè ç ëàäó ç éîãî âèíè;
11) ñâîº÷àñíî âæèâàòè çàõîä³â äî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåñïðàâíîñòåé, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì

ïîñëóã, ùî âèíèêëè ç éîãî âèíè;
12) ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ Âèêîíàâöåì ôàêòó íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó çàñîá³â îáë³êó

âîäè òà/àáî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â³äøêîäîâóâàòè âàðò³ñòü ðîá³ò ç ïðîâåäåííÿ ¿õ åêñïåðòèçè,ìåòðîëîã³÷íî¿
ïîâ³ðêè òà ðåìîíòó, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì; 

13) Ïîâ³äîìëÿòè âèêîíàâöÿ ïðî îòðèìàííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿;
14) Ñïëà÷óâàòè çà âèòðàòè (ñêèäè,âèòîêè) ãàðÿ÷î¿ âîäè òà/àáî ìåðåæíî¿ âîäè ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ

òà âòðàòè òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêùî âîíè âèêëèêàí³ ïåðåîáëàäíàííÿì,ðåêîíñòðóêö³ºþ àáî ìîäåðí³çàö³ºþ
âíóòð³øíüîêâàðòèðíèõ òà/àáî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ çà ³í³ö³àòèâîþ Ñïîæèâà÷à, òà àâàð³éí³
ñêèäè(âèòîêè), ÿêùî àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ç âèíè Ñïîæèâà÷à.

20. Âèêîíàâåöü ìàº ïðàâî: 
1) íàðàõîâóâàòè ó ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ ñïîæèâà÷åì ïëàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè ïåíþ ó

ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì; 
2) âèìàãàòè â³ä ñïîæèâà÷à äîòðèìàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã,çîêðåìà ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿,ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ìîäåðí³çàö³¿ âíóòð³øíüîêâàðòèðíèõ
òà/àáî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ,
âíåñåííÿ çì³í ó òåïëîâå îáëàäíàííÿ êâàðòèð òà/àáî áóäèíê³â; 

3) 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; 

4) 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, çîêðåìà ñêëàäàííÿ ïðîåêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ

òà âèêîíàâ÷î¿ äîêóìåíòàö³¿;
-ïåðåâ³ðêè ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ -â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; 
5) ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñóìí³â³â ùîäî ïðàâèëüíîñò³ ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè ³

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çâåðíóòèñÿ äî àêðåäèòîâàíî¿ ëàáîðàòîð³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ¿õ òåõí³÷íîãî
ñòàíó òà ìåòðîëîã³÷íî¿ ïîâ³ðêè.

6) Ïðè íåîòðèìàíí³ â³ä ñïîæèâà÷à ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü
ñàìîñò³éíî âèçíà÷èòè îáñÿãè ñïîæèâàííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÿê ñåðåäíþ âåëè÷èíó çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³.
Ïðè öüîìó âèêîíàâåöü çîáîâ'ÿçàíèé ïðîâåñòè êîðèãóâàííÿ ïðîâåäåíèõ íàðàõóâàíü íà â³äïîâ³äàþ÷³
ôàêòè÷íèì îáñÿãàì ñïîæèâàííÿ ó òîìó ì³ñÿö³, â ÿêîìó îòðèìàº â³ä ñïîæèâà÷à ïîêàçàííÿ êâàðòèðíèõ
çàñîá³â îáë³êó.

21. 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, 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) êîíòðîëþâàòè óñòàíîâëåí³ ì³æïîâ³ðêîâ³ ³íòåðâàëè, ïðîâîäèòè ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ
çàñîá³â îáë³êó, ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò, ó òîìó ÷èñë³ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ; 

5) 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; 

6) ïîâ³äîìëÿòè ñïîæèâà÷à ïðî ïëàíîâàíó ïåðåðâó â íàäàíí³ ïîñëóã ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ 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; 

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

8) çàáåçïå÷óâàòè çà çàÿâîþ ñïîæèâà÷à âçÿòòÿ ó òèæíåâèé ñòðîê íà àáîíåíòñüêèé îáë³ê êâàðòèðíèõ
çàñîá³â îáë³êó çà óìîâè â³äñóòíîñò³ çàóâàæåíü äî ìîíòàæó òà òåõí³÷íîãî ñòàíó; 

9) ó ðàç³ îñîáèñòîãî çâåðíåííÿ ñïîæèâà÷à íåâ³äêëàäíî ³íôîðìóâàòè éîãî ïðî âèÿâëåííÿ íåäîë³ê³â
ó ðîáîò³ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ ñèñòåì òà/àáî ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³
çà ìåæàìè áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó àáî æèòëîâîãî áóäèíêó, ïðî ïðè÷èíè òà î÷³êóâàíó òðèâàë³ñòü
çóïèíåííÿ íàäàííÿ ïîñëóã àáî îáìåæåííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³, à òàêîæ ïðî ïðè÷èíè ïîðóøåííÿ ÿê³ñíèõ

ïîêàçíèê³â íàäàííÿ ïîñëóã; 
10) âåñòè îáë³ê ñêàðã (çàÿâ, âèìîã, ïðåòåíç³é) ñïîæèâà÷³â ùîäî ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã,

à òàêîæ îáë³ê ¿õ âèêîíàííÿ; 
11) çìåíøóâàòè ðîçì³ð ïëàòè çà ïîñëóãè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 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) çà óìîâè çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â çà íàäàí³
ïîñëóãè çã³äíî ç íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ; 

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

13) 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, â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó.

14) 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; 

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

16)  âèêîíóâàòè ³íø³ îáîâ'ÿçêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî äîãîâîðó.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í 

22. Ñïîæèâà÷ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì çà: 
1) íåäîòðèìàííÿ âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çîêðåìà

ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ïåðåîáëàäíàííÿ àáî ìîäåðí³çàö³¿ âíóòð³øíüîêâàðòèðíèõ òà/àáî
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âíåñåííÿ
çì³í ó òåïëîâå îáëàäíàííÿ êâàðòèð òà/àáî áóäèíê³â, ùî ïðèçâåäå äî çì³í àáî ïåðåðîçïîä³ëó
òåïëîâîãî íàâàíòàæåííÿ; 

2) íåñâîº÷àñíå âíåñåííÿ ïëàòåæ³â çà ïîñëóãè — øëÿõîì ñïëàòè ïåí³, ó ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì;

3) âòðó÷àííÿ ó ðîáîòó çàñîá³â îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè òà/àáî òåïëîâî¿ åíåðã³¿; 
4) ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì ³ öèì äîãîâîðîì;
23. 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, ó ðàç³ íàÿâíîñò³ âèíè
Âèêîíàâöÿ - 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 ó ðàç³ íàÿâíîñò³ âèíè Âèêîíàâöÿ, ó
ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

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

Òî÷êè ðîçïîä³ëó, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåäà÷à ïîñëóã â³ä âèêîíàâöÿ ñïîæèâà÷åâ³ 
24. Òî÷êàìè ðîçïîä³ëó, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåäà÷à ïîñëóã â³ä Âèêîíàâöÿ Ñïîæèâà÷åâ³ ó

áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó º: 
- öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ — â³äãàëóæåííÿ â³ä ñòîÿê³â ó ìåæàõ êâàðòèðè; 
- ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè — ï³ñëÿ ïåðøî¿ âîäîçàï³ðíî¿ àðìàòóðè íà â³äãàëóæåíí³ â³ä ñòîÿêà ó

êâàðòèð³ ñïîæèâà÷à; 
Ïîðÿäîê âñòàíîâëåííÿ ôàêòó íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî íåíàäàííÿ ïîñëóã òà ðîçâ'ÿçàííÿ ñïîð³â 

25. 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.

26. Ïðåäñòàâíèê Âèêîíàâöÿ, ÿêîìó 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.

27. Ïðåäñòàâíèê Âèêîíàâöÿ, ÿêîìó 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.

28.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, ïðåäñòàâíèêàìè óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿
âëàäè òà/àáî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêîì îá'ºäíàííÿ ñïîæèâà÷³â.

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

30.Ó ðàç³ íåïðèáóòòÿ ïðåäñòàâíèêà Âèêîíàâöÿ 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.

31.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¿.

Ôîðñ-ìàæîðí³ îáñòàâèíè 
32. 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.

Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó
33. Öåé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ äî ³ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç .
34. Äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ ïðîëîíãîâàíèì íà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê, ÿêùî çà ì³ñÿöü äî çàê³í÷åííÿ

ñòðîêó éîãî ä³¿ îäí³ºþ ³ç ñòîð³í íå áóäå ïèñüìîâî çàÿâëåíî ïðî éîãî ðîç³ðâàííÿ àáî íåîáõ³äí³ñòü
ïåðåãëÿäó.

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

âèêîíàâöÿ; 
- ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ (êîðèñòóâàííÿ) íà êâàðòèðó (áóäèíîê ñàäèáíîãî òèïó) äî ³íøî¿ îñîáè; 
- íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó ñòîðîíàìè äîãîâîðó.
36. Äîãîâ³ð ñêëàäåíî ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, îäèí ç ÿêèõ çáåð³ãàºòüñÿ ó Ñïîæèâà÷à, äðóãèé - ó

Âèêîíàâöÿ.
²íø³ óìîâè 

37. Ñïîæèâà÷ íàäàº çãîäó íà àâòîìàòèçîâàíó îáðîáêó éîãî ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

38.Ñïîæèâà÷ íàäàº çãîäó íà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿,ùî íå ì³ñòèòü ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ,àëå ñòîñóºòüñÿ
ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî âàðò³ñíèõ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ ïîñëóã òðåò³ì îñîáàì, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ
öèõ äàíèõ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

39. Ïîâ³äîìëåííÿ òà ïîïåðåäæåííÿ Ñïîæèâà÷à ùîäî ñòàíó ðîçðàõóíê³â, îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ,
çì³íè óìîâ íàäàííÿ ïîñëóãè òà â ³íøèõ îáóìîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ, ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ
øëÿõîì íàäàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñò³â òà/àáî SMS-ïîâ³äîìëåíü íà çàçíà÷åí³ â äàíîìó äîãîâîð³ òà/àáî
îô³ö³éíî ïîâ³äîìëåí³ àäðåñè åëåêòðîííî¿ ïîøòè òà íîìåðè ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â

_____________________________________________________________________________________________________________________

Òåëåôîíè ñïåö³àëüíîãî âèêëèêó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ àâàð³é òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Àâàð³éí³ òà ðåìîíòí³ ñëóæáè Âèêîíàâöÿ : 
Àáîíåíòñüêà ñëóæáà: 
Îðãàíè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïðàâèë íàäàííÿ

ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ  ãàðÿ÷î¿ âîäè : 

Àäðåñè ³ ï³äïèñè ñòîð³í 

Íàéìåíóâàííÿ àäðåñà òåëåôîí

Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç
ïèòàíüæèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

01025,ì.Êè¿â, âóë.Âåëèêà Æèòîìèðñüêà,
9 284-05-11

Äåðæàâíà àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíà
³íñïåêö³ÿ

02160, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Âîçç'ºäíàííÿ,
15/17 291-69-04

Òåðèòîð³àëüíèé îðãàí Äåðæñïîæèâ-
³íñïåêö³¿:
Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ç ïèòàíü æèòëîâî-
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñöåâî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

Òåðèòîð³àëüíèé îðãàí Äåðæàâíî¿
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿:

¹
ç/ï

Âèä çàñîáó îáë³êó
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³

òåïëîâî¿ åíåðã³¿

Òèï çàñîáó
îáë³êó ãàðÿ÷î¿
âîäè ³ òåïëîâî¿

åíåðã³¿

Çàâîäñüêèé
íîìåð

Ïîêàçàííÿ
íà äàòó

Ì³ñöå
âñòàíîâëåííÿ

Äàòà
îñòàííüî¿
ïîâ³ðêè

Ì³æïîâ³-
ðî÷íèé

³íòåðâàë,
ðîê³â

(ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³)

(ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè)

Âèêîíàâåöü

/ 

Ñïîæèâà÷

/ 

(íàéìåíóâàííÿ îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè)

(íàçâà äîêóìåíòà)

(êîëè ³ êèì)

(âëàñíèêîì / íàéìà÷åì / îðåíäàðåì -çàçíà÷èòè ïîòð³áíå)

(æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ / êâàðòèðè / ïðèâàòíîãî áóäèíêó — çàçíà÷èòè ïîòð³áíå)

(íàçâà çàêîíîäàâ÷îãî àêòà)

(íàçâà çàêîíîäàâ÷îãî àêòà)



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, äåíü êàðì³÷íèé,

ðîçñëàáòåñÿ ³ ïëèâ³òü çà

òå÷³ºþ ïîä³é. ßêùî âàøå

ñóäíî ïðèá’º äî ñ³ìåéíîãî áåðåãà,

ðàäî çàéì³òüñÿ ðîäèííèìè òà ïî-

áóòîâèìè ïðîáëåìàìè, âèêîíàéòå

äàí³ îá³öÿíêè, âçÿò³ çîáîâ’ÿçàííÿ

ïåðåä ³íøèìè.

ÒÅËÜÖ², íà âàñ ÷åêàº âäà-

ëèé çá³ã îáñòàâèí. ßêùî

âè íåñïîä³âàíî îïèíèëè-

ñÿ â ïàñòö³ àáî íå âñòèãàºòå âèêî-

íàòè ðîáîòó â ñòðîê, íå á³éòåñÿ ïî-

ïðîñèòè ïðî òåðì³íîâó äîïîìîãó.Íà

âàø çàïèò îõî÷å â³äãóêíóòüñÿ äðó-

ç³ é ðîäè÷³. Ìîæëèâà äîáðîâ³ëüíà

ï³äòðèìêà ç áîêó ìàëîçíàéîìèõ

âèïàäêîâèõ ëþäåé, êîëåã, ïðèÿòå-

ë³â.

ÁËÈÇÍßÒÀ, òåïëà åìîö³é-

íà àòìîñôåðà ïëþñ ìàòå-

ð³àëüíà çàö³êàâëåí³ñòü —

îñü âàø ñòèìóë äî ðîáîòè, ³ íå ñì³é-

òå ãð³òè ÷óáà çà êîï³éêè! ßêùî ïî-

ñòàâëåíà ìåòà âàáèòü ìåäîâèì êà-

ëà÷åì,áóäüòå ö³ëåñïðÿìîâàíèìè,íå

ï³ääàâàéòåñÿ ïåðåïàäàì íàñòðîþ.

ÐÀÊÈ, ÿêùî ïî÷óâàºòåñÿ

êåïñüêî, ðåöåïò äëÿ îäó-

æàííÿ ïðîñòèé: â³äâ³äóé-

òå õðàìîâ³ ñëóæ³ííÿ, ñï³ëêóéòåñÿ ç

ëþäüìè âèñîêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòó-

ðè,íå ïîðóøóéòå Áîæèõ çàïîâ³äåé,

à äîðó÷åíó ðîáîòó íà ñëóæá³ âèêî-

íóéòå íå ÷åðåç ïåíü êîëîäó, à ÿê

äëÿ Áîãà.

ËÅÂÈ, íå ïîñâÿ÷óéòå ä³ëî-

âèõ ñîþçíèê³â òà äðóç³â â

ñâî¿ äóøåâí³ ïðîáëåìè,âî-

íè õèòð³ òà ëóêàâ³, ñõèëüí³ ãðàòè íà

âàøèõ ñëàáèíêàõ ³ ìîæóòü ïîøèòè

â äóðí³. À îñü òàºìí³ íåäîáðîçè÷-

ëèâö³ ñêèíóòü îâå÷³ øêóðè ³ ïîêà-

æóòü ñâ³é âîâ÷èé ëèê — òèì ë³ïøå

äëÿ âàñ, êîìïðîìàò çíàäîáèòüñÿ.

Ä²ÂÈ, ïîâåä³íêà ïàðòíå-

ð³â ó âàñ âèêëèêàòèìå øà-

ëåíå ðîçäðàòóâàííÿ, íà-

ëàøòóéòåñÿ íà ïîçèòèâíèé åìîö³é-

íèé ðåçîíàíñ. Çíàéä³òü ìóæí³ñòü

ïîñòàâèòèñÿ äî òîãî, ùî âàñ äðà-

òóº, ç ðîçóì³ííÿì ³ ñï³â÷óòòÿì, ïðî-

ÿâ³òü äèïëîìàòè÷í³ñòü, ïîñòóïëè-

â³ñòü.

ÒÅÐÅÇÈ,ïñèõîëîã³÷íà àäàï-

òàö³ÿ ó âàñ í³âðîêó, ðîç-

ñëàáòåñÿ é íå ïð³òü íàïðî-

ëîì,òèõ³øå ¿äåø — äàë³ áóäåø. Çî-

ñåðåäüòåñÿ íà çäîðîâ’¿, ìåíøå íå-

ðâóéòå, íàòõíåííà ïðàöÿ çàðàäè

çàðîá³òê³â ìîæå àãóêíóòèñÿ âèñíà-

æåííÿì îðãàí³çìó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çíèçüòå åíåð-

ãåòè÷íèé òåìï, áî â³çüìå-

òå õèáíèé íàïðÿìîê ðóõó

é îïèíèòåñÿ íà ðîçäîð³ææ³.Íà ïóá-

ë³ö³ ñë³ä ïîâîäèòèñÿ ñåðéîçíî, äå-

ìîíñòðóâàòè ÷åìí³ñòü òà âèõîâà-

í³ñòü, íå áëåôóâàòè, óòðèìàòèñü â³ä

æàðò³âëèâèõ ïðèêîë³â.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ – õî÷ ðîç³-

ðâèñü,äîìàøí³ ñïðàâè ïå-

ðåòâîðÿòüñÿ íà õðîí³÷íèé

â³äâîë³êàþ÷èé ÷èííèê, çàâàæàþ÷è

çîñåðåäèòèñÿ íà ïðîôåñ³éí³é ñôå-

ð³, äå íàêîïè÷èëîñÿ ìîðå ïðîáëåì

³ ¿õ ïîòð³áíî ðîçãð³áàòè ïîïðè âñå,

çàðàäè êàð’ºðíîãî ìàéáóòíüîãî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, â ñòîñóíêàõ ç

ïàðòíåðàìè ïàíóâàòèìå

ñóö³ëüíà ³äèë³ÿ, ñåðöÿ áè-

òèìóòüñÿ â óí³ñîí, äóøåâí³ ïîðèâè

ç³ëëþòüñÿ â ºäèíîìó ìèëîçâó÷÷³.Öå

÷óäîâèé äåíü äëÿ ñóì³ñíèõ ³í³ö³-

àòèâ ³ âçàºìíî¿ äåìîíñòðàö³¿ ìîæ-

ëèâîñòåé. Âñå òàºìíå ïðîÿñíèòüñÿ,

çàïëóòàí³ êëóáêè ðîçïëóòàþòüñÿ.

ÂÎÄÎË²¯, çàðîáëåí³ ãðîø³

âèòðà÷àéòå äáàéëèâî,øè-

êóâàòè çàáîðîíåíî.Ðåïåð-

òóàð âèòðàò øèðîêèé: ë³êè,ïðîäóê-

òè,ðå÷³ ïîâñÿêäåííîãî êîðèñòóâàí-

íÿ,îáëàäíàííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ïî-

áóòîâèõ óìîâ, ð³çí³ äð³áíè÷êè äëÿ

äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà.

ÐÈÁÈ, ñîíöå óäà÷³ ñÿº â çå-

í³ò³, ñïðèÿþ÷è òâîð÷îìó,

ä³ëîâîìó ïðîöâ³òàííþ,ô³-

çè÷íèé ïîòåíö³àë íà ìàêñèìóì³,òîæ

ÿêùî íå ïðîãóëÿºòå öåé çîëîòèé

÷àñ,à áóäåòå íàòõíåííî ³ íåâòîìíî

òðóäèòèñÿ ÿê áäæ³ëêà,íà âàñ î÷³êó-

þòü íàäçâè÷àéí³ äîñÿãíåííÿ.

Ðîñ³éñüêèé àêòîð Àíàòîë³é Ïà-

øèí³í ðîçïîâ³â,ùî áàãàòî ðî-

ñ³ÿí ãëèáøå ðîçóì³º ñèòóàö³þ,

ï³äòðèìóº Óêðà¿íó ³ íå â³ðèòü

«çîìáîÿùèêàì».

ÀÐÒÈÑÒ òàêîæ ïîðàäèâ óêðà-
¿íöÿì íå ñëóõàòè òèõ, õòî àêòèâíî
ï³äòðèìóº ä³¿ Ïóò³íà. Ïàøèíñüêèé
âïåâíåíèé, ùî ¿õ çà öå äîëÿ ùå ïî-
êàðàº.

«Íå ñïåðå÷àéòåñÿ ç òèìè ëþäü-
ìè, ÿê³ êðè÷àòü: «Õòî, ÿê íå Ïóò³í».
Íåõàé áóäóòü âîíè ïðîêëÿò³,çàáóäü-
òå ïðî íèõ. Âîíè çäîõíóòü ³ ãîð³òè-
ìóòü ó ïåêë³»,— ïîä³ëèâñÿ äóìêà-
ìè àêòîð.

Â³í ïîïðîñèâ âèáà÷åííÿ ïåðåä
óêðà¿íñüêèì íàðîäîì çà òèõ,õòî â³-

ðèòü ðîñ³éñüêèì íîâèíàì á³ëüøå,
àí³æ ñâî¿é ð³äí³ â Óêðà¿í³,ïîâ³äîì-
ëÿº ÒÑÍ.

«ß ïðîøó âèáà÷åííÿ ó âàñ, ëþá³
óêðà¿íö³, çà òèõ ëþäåé, ÿê³, ñèäÿ÷è
â ×åëÿá³íñüêó,çíàþòü êðàùå çà âàñ,
ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³. Ïðîáà÷-
òå, îò º òàê³ äèá³ëè»,— ðîçãîâîðèâ-
ñÿ àêòîð.

Â³í äîäàâ,ùî íåíàâèäèòü ðîñ³é-
ñüêîãî ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà Ïó-
ò³íà ³ «âñþ öþ êîãîðòó, ÿêà áîäàé
ðàç ³ç íèì çà ðóêó â³òàëàñÿ».

«ß õî÷ó, ùîá ëþäè ðîçóì³ëè, ùî
ÿ íåíàâèäæó öèõ òâàðþê. Òîìó ùî
íå ìîæíà òàê òèðàíèòè ëþäåé. Îò
íåùîäàâíî ïîìåð àêòîð Â³òàë³é Ëè-
íåöüêèé. ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó òàê³
ëþäè ïîìèðàþòü,à æèâóòü îö³ «ñè-
ìîíåíêè»,— ñêàçàâ ðîçëþ÷åíèé
Àíàòîë³é Ïàøèí³í.

Çàóâàæèìî — ðîñ³éñüê³ àðòèñ-
òè Àíäð³é Ìàêàðåâè÷, Ë³ÿ Àõå-
äæàêîâà, Þð³é Øåâ÷óê òà áàãàòî
³íøèõ ï³äòðèìàëè Óêðà¿íó, çà ùî
òåïåð ¿õ íàçèâàþòü «çàõ³äíèìè
àãåíòàìè» �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 71 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

1521 — ï³ñëÿ òðèì³ñÿ÷íî¿ îáëîãè

³ñïàíñüêèé êîíê³ñòàäîð Åðíàí Êîð-

òåñ çàõîïèâ ñòîëèöþ àöòåê³â—ì³ñ-

òî Òåíî÷òèòëàí ³ âçÿâ ó ïîëîí ³ì-

ïåðàòîðà Êóàóòåìîêà, ùî îçíà÷à-

ëî îñòàòî÷íå ïàä³ííÿ Àöòåêñüêî¿

³ìïåð³¿.

1624 —êîðîëüÔðàíö³¿ Ëþäîâèê XIII

ïðèçíà÷èâ Àðìàíà Æàíà äþ Ïëåñ-

ñè, êàðäèíàëà Ð³øåëüº, ñâî¿ì ïåð-

øèì ì³í³ñòðîì — ãîëîâîþ êîðîë³â-

ñüêî¿ ðàäè. Â³í çàëèøàâñÿ «ãîëîâ-

íèì ì³í³ñòðîì êîðîëÿ» äî ñâîº¿ ñìåð-

ò³ â 1642 ðîö³.

1648—ï³ä Ïèëÿâöÿìè (òåïåð—ñå-

ëî Ïèëÿâà Ñòàðîñèíÿâñüêîãî ðàéî-

íó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³) ðîçïî÷à-

ëàñÿ áèòâà óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿,î÷îëå-

íî¿ ãåòüìàíîì Áîãäàíîì Õìåëüíèöü-

êèì, ïðîòè ïîëüñüêèõ â³éñüê Äîì³-

í³êà Çàñëàâñüêîãî.Âîíà òðèâàëà 21-

23 (11-13) âåðåñíÿ ³ çàê³í÷èëàñü ðîç-

ãðîìîì ïîëüñüêî¿ àðì³¿,ïîâíèì çâ³ëü-

íåííÿì Âîëèí³ ³ Ïîä³ëëÿ.

ãîðîñêîï

13 ñåðïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 ñåðïíÿ

Ðîñ³éñüêèé àêòîð Ïàøèí³í âèáà÷èâñÿ ïåðåä
óêðà¿íöÿìè ³ ðîçïîâ³â, ÿê íåíàâèäèòü Ïóò³íà

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 36805

слан�а�спорова

рослина

�дар�но�ою

(розм.) Х
��р.

письменни�,�

«В�степах

У�раїни»

місто�в�Кир�изії

розділ�фізи�и,

що�вивчає

світло

мати�бо�ів
(міф.)
��р.

письменни��
20�ст,

«Наливай�о»
Р

епітет�Б�дди

надзвичайна

подія�(розм.)

�аз, с�ладова

частина�повітря

япон.
письменни�,
«Фені�с»
�і�антсь�а
черепаха�
(�ит.�міф.)

Е
ма�ічні�дії

поперечні�нит�и
т�анини
те, що�має
форм�

чотири��тни�а

вели�а�міра
товар�

зображення�на
тілі Щ

предмет

тор�івлі�

рі�а, прито�а

Єнісею

�рихта�

зміна
положення�тіла

непорочність

малень�ий

Тимофій А
пан�вання

юрби

1/100��іпа Т
чемпіон�світ��–

��р.�бо�сер

черевононо�ий

молюс�

(�жів�а)

теле�анал

с�цвіття

тепле�жіноче

вз�ття�(діал.) И
однорічне�теля

�мовне

�реслення

зелений

чарівни��(�аз�.)

�дар�в�бо�сі К Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä
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