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Áîæà äîïîìîãà
�Ó Êèºâ³ ìîëèëèñÿ çà ìàéáóòíº ä³òåé-ñèð³ò

Ïîíàä 2,5 òèñÿ÷³ 
áóä³âåëü â ñòîëèö³
ìàþòü îòðèìàòè
ñòàòóñ ïàì’ÿòêè 
àðõ³òåêòóðè

Áëèçüêî 1 300 ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòó-

ðè ïîòðåáóþòü îô³ö³éíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ íåðóõî-

ìèõïàì’ÿòîê Óêðà¿íè.Ïðî öå â ïðÿ-

ìîìó åô³ð³ îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ ðà-

ä³îñòàíö³é ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

«Ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ ³íñïåêö³¿ ìè

âèÿâèëè á³ëüøå 1 300 ïàì’ÿòîê àð-

õ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî òà ì³ñöå-

âîãî çíà÷åííÿ â Êèºâ³, ÿê³ íå çà-

íåñåí³ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íå-

ðóõîìèõïàì’ÿòîê Óêðà¿íè.Ùå áëèçü-

êî 1 300 ùîéíî âèÿâëåíèõ ñïî-

ðóä òàêîæ ïîòðåáóþòü ðåºñòðàö³¿

òà ïðèñâîºííÿ ¿ì ñòàòóñó ïàì’ÿòêè

àðõ³òåêòóðè»,—ñêàçàëà âîíà.Âîä-

íî÷àñ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî çàçíà÷è-

ëà,ùî ñòîëè÷í³é âëàä³ âæå âäàëî-

ñÿ ïîâåðíóòè ñòàòóñ ïàì’ÿòêè àð-

õ³òåêòóðè Ãîñòèííîìó äâîðó, áó-

äèíêó Ñîøåíêà,ùî çíàõîäèòüñÿ ó

Ïóù³-Âîäèö³, òà âåëîòðåêó íà âó-

ëèö³ Á.Õìåëüíèöüêîãî. «Ñïîä³âà-

þñÿ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè

çìîæåìî çâ³òóâàòè ïðî ñèñòåìíó

ðîáîòó ç Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè

äëÿ òîãî,ùîá âñ³ ö³ ïàì’ÿòêè áóëî

çàðåºñòðîâàíî. Çàâäÿêè òàêîìó

îô³ö³éíîìó îôîðìëåííþ ìè çìî-

æåìî çîêðåìà çàõèñòèòè ö³ áóä³â-

ë³ â³ä çàç³õàíü çàáóäîâíèê³â»,—

ï³äêðåñëèëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Âèçíà÷åíî íîì³íàö³¿
Ì³æíàðîäíîãî 
â³äêðèòîãî êîíêóðñó
«Òåðèòîð³ÿ ã³äíîñò³»

Ó÷àñíèêè Ì³æíàðîäíîãî â³äêðè-

òîãî êîíêóðñó «Òåðèòîð³ÿ ã³äíî-

ñò³» çìîæóòü âò³ëèòè ñâî¿ ³äå¿ ó

4 ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ. Ïðî öå ïî-

â³äîìèëè â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ÊÌÄÀ.

Òàê, ïðîïîíóºòüñÿ ïîäàâàòè ðî-

áîòè çà òàêèìè íàïðÿìêàìè:

— Ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð Ìàé-

äàíó òà öåíòðàëüíîãî ÿäðà ì.Êè-

ºâà;

— Ìåìîð³àë³çàö³ÿ ïîä³é Ðå-

âîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà óâ³÷íåííÿ

ïàì’ÿò³ ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³;

— Ì³æíàðîäíèé êóëüòóðíèé

öåíòð «Óêðà¿íñüêèé ä³ì íà ªâ-

ðîïåéñüê³é ïëîù³»;

— Áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ìó-

çåéíèé êîìïëåêñ «Ìóçåé Ìàé-

äàíó/Ìóçåé Ñâîáîäè».

Íàãàäóºìî,ùî çàÿâêè íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³ ìîæíà ïîäàâàòè äî

30 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó. Êîí-

êóðñíå çàâäàííÿ áóäå äîñòóïíå

äëÿ çàâàíòàæåííÿ êîíêóðñàíòà-

ìè 1 ãðóäíÿ 2014 ðîêó.

Á³ëüøå íîâèí íà îô³ö³éíî-

ìó ñàéò³ êîíêóðñó

terradignitas.kga.gov.ua

íîâèíè

Â ÑÒÎËÈÖ² ïðîéøëà àêö³ÿ ó ðàì-
êàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ ìîëèòâè
çà ñèð³ò. Ó íåä³ëþ íà Ìèõàéë³â-
ñüê³é ïëîù³ ë³äåðè ðåë³ã³éíèõ êîí-
ôåñ³é ìîëèëèñÿ çà ìàéáóòíº ñè-
ð³ò. Çàõ³ä òàêîæ â³äâ³äàëà äðóæè-
íà Ïðåçèäåíòà êðà¿íè Ìàðèíà Ïî-
ðîøåíêî.Àäæå âîíà íå ò³ëüêè ïåð-
øà ëåä³ äåðæàâè, à é æ³íêà òà ìà-
ìà. Âîíà â³ä ³ìåí³ ñâîº¿ ðîäèíè
ïîäÿêóâàëà óñ³ì ïðèñóòí³ì. «ß
íèçüêî âêëîíÿþñÿ óñ³ì, õòî ùî-
äåííî îï³êóºòüñÿ äîëÿìè ä³òåé,

ÿê³ îïèíèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî
ï³êëóâàííÿ òà ëþáîâ³. Çàêëèêàþ
ãðîìàäÿí íàøî¿ äåðæàâè êîæåí
äåíü ïàì’ÿòàòè, ùî ïîðó÷ º ä³òè, ÿê³
ïîòðåáóþòü íàøî¿ óâàãè òà ï³ä-
òðèìêè, ³ ðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá
ñèð³òñòâî â Óêðà¿í³ â³äõîäèëî â
ìèíóëå»,— ñêàçàëà ïàí³ Ïîðîøåí-
êî. Ï³ñëÿ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè äðó-
æèíà Ïðåçèäåíòà ðàçîì ç ä³òüìè-
ñèðîòàìè çàïóñòèëà â íåáî ãîëóáà,
ÿêèé â ðåë³ã³éíîìó êîíòåêñò³ º
ñèìâîëîì äóõó óñèíîâëåííÿ.

Íà çàõîä³ çàçíà÷èëè, ùî äåðæà-
âà äáàº ïðî ñèð³ò: ó íèõ çîêðåìà º
³ òåïë³ ³íòåðíàòè, ³ ïîäàðóíêè íà
ñâÿòà. Ïðîòå âàæëèâà òàêîæ ³ äó-
õîâíà îï³êà. Ñàìå ¿¿ ïðîÿâëÿþòü
ìîëèòâàìè ñâÿò³ ìóæ³. Äî ïðèñóò-
í³õ òàêîæ çâåðíóâñÿ ïðåçèäåíò àëü-
ÿíñó «Óêðà¿íà áåç ñèð³ò» Ðîìàí Êîð-
í³éêî: «Ãîëîâè óñ³õ ðåë³ã³éíèõ êîí-
ôåñ³é ç³áðàëèñÿ ðàçîì ç îäí³º¿ ïðè-
÷èíè — ùîá ìîëèòèñÿ çà ä³òåé-ñè-
ð³ò. Çà òèõ, êîìó çàðàç ñíÿòüñÿ òà-
òî é ìàìà. Ïðîáëåìà ñèð³òñòâà ìàº
äóõîâíó ïðè÷èíó. Òîìó ò³ëüêè äó-
õîâíî ¿¿ ìîæíà âèð³øèòè». Â³í òà-
êîæ çàçíà÷èâ,ùî äóæå âàæëèâî ïî-
ºäíàòè òèõ, êîìó ïîòð³áíà ñ³ì’ÿ, ³ç
òèìè, õòî ìîæå ¿¿ äàòè.

Âæå â÷åòâåðòå ïðîõîäèâ Âñå-
óêðà¿íñüêèé äåíü ìîëèòâè çà ñè-
ð³ò. Ó öåé äåíü ëþäè ð³çíèõ â³ðî-
ñïîâ³äàíü ìîëèòîâíî ïðîñÿòü Áî-
ãà ïðî çàõèñò,áëàãîñëîâåííÿ òà ùàñ-
ëèâ³ ðîäèíè äëÿ âñ³õ ä³òåé-ñèð³ò, à
òàêîæ ïðî Áîæó ëàñêó äëÿ òèõ, õòî
ïðèéìàº òà âèõîâóº ¿õ ó ñâî¿õ ñ³ì’ÿõ.
Äî ó÷àñò³ ó ñï³ëüí³é ìîëèòâ³ çà ñè-
ð³ò áóëè òàêîæ çàïðîøåí³ ïðåäñòàâ-
íèêè äèïëîìàòè÷íèõ ì³ñ³é. Çîêðå-

ìà Ãåíåðàëüíèé Êîíñóë ÑØÀ â Óêðà-
¿í³, ïî÷óâøè ïðî òàêèé çàõ³ä, çà-
çíà÷èâ, ùî â³í º óí³êàëüíèì íå ëè-
øå äëÿ Óêðà¿íè, à é äëÿ óñüîãî ñâ³-
òó. Àäæå, êîëè ãîëîâè öåðêîâ çáè-
ðàþòüñÿ â îäíîìó ì³ñö³,ï³ä â³äêðè-
òèì íåáîì, ³ ìîëÿòüñÿ çà âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè ñèð³òñòâà, öå äàº ³í-
øèì äåðæàâàì ãàðíèé ïðèêëàä äëÿ
íàñë³äóâàííÿ. Ïðîòå ïîïðè âåëèêó
ê³ëüê³ñòü âèñîêèõ ãîñòåé ãîëîâíè-
ìè ó÷àñíèêàìè çàõîäó âñå æ áóëè
ñàì³ ä³òè-ñèðîòè — âèõîâàíö³ ³í-
òåðíàò³â, ä³òè ³ç ïðèéîìíèõ ñ³ìåé
³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òè-
ïó, ÿêèõ çàïðîñèëè ðàçîì ³ç ¿õí³ìè
áàòüêàìè. Äëÿ íèõ áóëà îðãàí³çî-
âàíà âå÷åðÿ òà êîíöåðò.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³ 117 000 ä³-
òåé Óêðà¿íè æèâóòü â ³íòåðíàòàõ,
³ ëèøå 13 000 ç íèõ ìàþòü ñòàòóñ
äèòèíè-ñèðîòè ÷è äèòèíè, ïîçáàâ-
ëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ó
ñâî¿é á³ëüøîñò³ — öå ä³òè ñòàðøî-
ãî â³êó ³ ä³òè ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè. 30 000 õðèñòèÿíñüêèõ öåð-
êîâ, à òàêîæ ñîòí³ áëàãîä³éíèõ îð-
ãàí³çàö³é ïî âñ³é êðà¿í³ äîïîìà-
ãàþòü ä³òÿì �

Ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ ìîëèòâè çà ä³òåé-
ñèð³ò ó íåä³ëþ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ë³äåðè ð³ç-
íîìàí³òíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é ìîëèëèñÿ çà ìàé-
áóòíº ñèð³ò. Âæå ÷åòâåðòèé ð³ê çàõ³ä çáèðàº ñâÿòèõ
ìóæ³â òà äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â ç ìåòîþ äóõîâíî¿ ï³ä-
òðèìêè ìàëå÷³, ÿê³é íå ïîùàñòèëî çíàéòè ñâîþ
ñ³ì’þ. Öüîãîð³÷ äî ìîëèòâè ïðèºäíàëàñÿ ³ äðóæèíà
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — Ìàðèíà Ïîðîøåíêî.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Ó ðàìêàõ Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ ìîëèòâè çà ä³òåé-ñèð³ò ó íåä³ëþ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é ìîëèëèñÿ çà ìàéáóòíº ñèð³ò
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про проведення 12 та 13 листопада 2014 року пленарних засідань
ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання

Розпорядження № 350 від 29 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про місце"

ве самоврядування в Україні», частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвер"
дженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, частини сьомої статті 22 Регламенту Ки"
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770:

1.�Продовжити�12�листопада�2014�ро���о�10

�одині�пленарне�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання�з�метою�роз�ляд�

питань�поряд���денно�о,�що�не�б�ли�роз�ля-

н�ті�на�пленарном��засіданні�ІІ�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання,�я�е�проводилося

09�жовтня�2014�ро��,��в�приміщенні�за�адресою:

м.�Київ,�площа�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,

мала�сесійна�зала).

2.�Провести�13�листопада�2014�ро���о�10

�одині�пленарне�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VІІ�с�ли�ання�в�приміщенні�за�ад-

ресою:�м.�Київ,�площа�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й

поверх,�мала�сесійна�зала).�Засідання�Прези-

дії�Київсь�ої�місь�ої�ради�відб�деться�04�лис-

топада�2014�ро���о�17.00��одині�в�залі�засі-

дань�на�10-м��поверсі,��імната�1017�(в�л.�Хре-

щати�,�36):

2.1.�До�поряд���денно�о�пленарно�о�засі-

дання�в�лючити:

— за�альні�питання;

— питання�власності;

— питання�містоб�д�вання�та�земле�орис-

т�вання;

— різне.

3.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійсни-

ти�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�зазна-

чених���п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�пле-

нарних�засідань�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради

VІІ�с�ли�ання�та�засідання�Президії�Київради.

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

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої

місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозді-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�пра-

цівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��

встановленом��поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про уповноважену особу багатоквартирного будинку 
з питань житлово"комунального господарства

Рішення Київської міської ради № 284/284 від 9 жовтня 2014 року
З метою посилення контролю з боку власників квартир у багатоквартирних будинках за виконанням обо"

в’язків учасників договірних відносин у сфері надання житлово"комунальних послуг, їх кількості та якості, а
також боротьби з корупцією в сфері житлово"комунального господарства, беручи до уваги постанову Кабі"
нету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», керуючись статтями 20 та 30 Закону України
«Про житлово"комунальні послуги», статтями 4, 5, 6, 10 Закону України «Про захист прав споживачів», а та"
кож статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про��повноваже-

н��особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин���з�питань

житлово-�ом�нально�о��осподарства�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Рішення�набирає�чинності�з�1�листопада

2014�ро��.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

тань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн���омісію

Київради�з�питань�дотримання�за�онності,�пра-

вопоряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��
до�рішення�Київради

від�09.10.2014�№�284/284

ПОЛОЖЕННЯ 
про уповноважену особу багатоквартирного будинку 

з питань житлово"комунального господарства

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Це�Положення�є�обов’яз�овим�для�всіх�с�б’є�тів,�що�здійснюють�діяльність�в�сфері�на-

дання�житлово-�ом�нальних�посл���та�споживачів�та�их�посл���в�місті�Києві.

1.2.�Уповноважена�особа�ба�ато�вартирно�о�б�дин���з�питань�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�(далі —��повноважена�особа) —�це�меш�анець�житлово�о�б�дин��,�я�ом��на�за-

�альних�зборах�власни�ів��вартир�ба�ато�вартирно�о�б�дин���надано�повноваження�представ-

ляти�інтереси�власни�ів��вартир���відносинах�з�с�б’є�том��осподарювання,�предметом�діяль-

ності�я�о�о�є�надання�житлово-�ом�нальних�посл���(далі —�житлово-е�спл�атаційна�ор�аніза-

ція).

1.3.�Уповноважена�особа�обирається�в��ожном��ба�ато�вартирном��б�дин��,�розташовано-

м��на�території,�на�я�ій�не�створено�ор�ан�самоор�анізації�населення,�з�метою�а�тивно�о�зал�-

чення�населення�до��онтролю�за��осподарсь�ою�діяльністю�житлово-е�спл�атаційних�ор�аніза-

цій,�сприяння�власни�ам��вартир�в�отриманні�житлово-�ом�нальних�та�інших�посл���належної

я�ості�за�обґр�нтованими�цінами�тощо.

1.4.�Уповноважена�особа�здійснює�свою�діяльність�на��ромадсь�их�засадах.

II.�ПОРЯДОК�ОБРАННЯ�УПОВНОВАЖЕНОЇ�ОСОБИ

2.1.�Уповноважена�особа�обирається�за�альними�зборами�власни�ів��вартир�(їх�представни-

�ів)�ба�ато�вартирно�о�б�дин���(далі —�за�альні�збори).

2.2�Ініціатива�с�ли�ання�за�альних�зборів�щодо�обрання�(переобрання)��повноваженої�осо-

би�належить:

житлово-е�спл�атаційній�ор�анізації;

ініціативній��р�пі�меш�анців,�я�а�с�ладається�не�менше�я��з�1/4�власни�ів��вартир�відповід-

но�о�ба�ато�вартирно�о�житлово�о�б�дин��;

�повноваженій�особі;

деп�тат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.3.�Для��часті�в�за�альних�зборах�співвласни�и��вартир�ба�ато�вартирно�о�житлово�о�б�дин-

���обирають�одно�о�представни�а.�Власни�и��вартир�мають�право�передавати�своє�право��о-

лос��власни�ам�інших��вартир,�що�підтвердж�ється�відповідною�письмовою�заявою.

За�альні�збори�правомочні,�я�що�на�них�прис�тні�більше�30�відсот�ів�власни�ів��вартир�(їх�пред-

ставни�ів)�від�за�альної��іль�ості��вартир�ба�ато�вартирно�о�б�дин��,�що�підтвердж�ється�під-

писами�в�спис���прис�тніх�на�за�альних�зборах�власни�ів��вартир�(їх�представни�ів)�ба�ато-

�вартирно�о�б�дин���(додато��1).

2.4.�За�альні�збори�веде��олова�зборів,�я�ий�обирається�більшістю��олосів�прис�тніх�влас-

ни�ів��вартир�або�їх�представни�ів.

2.5.�У��олос�ванні�бер�ть��часть�власни�и��вартир�(їх�представни�и),�я�і�прис�тні�на�за�аль-

них�зборах.

Рішення�за�альних�зборів�приймаються�простою�більшістю��олосів�осіб,�я�і�прис�тні�на�за-

�альних�зборах�та�я�і�мають�право��олос�,�та�оформляється�прото�олом�за�альних�зборів�про

обрання��повноваженої�особи�(додато��2),�я�ий�підпис�ється��ожним,�хто�про�олос�вав,�із�за-

значенням�рез�льтат���олос�вання�(«за»,�«проти»�чи�«�тримався»)���спис���поіменно�о��олос�-

вання,�я�ий�додається�до�прото�ол�.

2.6.�Прото�ол�зборів�про�обрання��повноваженої�особи�зі�спис�ом�поіменно�о��олос�вання

та�заявами�про�передання�права��олос��подаються�Уповноваженою�особою�до�Департамент�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

2.7.�На�підставі�прото�ол��зборів�про�обрання��повноваженої�особи�Департамент�житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�протя�ом�5�робочих�днів��от�є�та�видає��повноваженій�особі�посвідчення�встановлено-

�о�зраз�а�(додато��3).

III.�ПРАВА�УПОВНОВАЖЕНОЇ�ОСОБИ

3.1.�Уповноважена�особа�має�право:

3.1.1.�Представляти�інтереси�та�права�меш�анців�б�дин��,�пов’язані�з�наданням�та�спо-

живанням��ом�нальних�посл��,�в��сіх�підприємствах,��становах�та�ор�анізаціях��сіх�форм

власності�(житлово-е�спл�атаційних�ор�анізаціях,�постачальних�підприємствах�тощо).�Упов-

новажена�особа�не�має�права�по�одж�вати�с�ми�забор�ованості�власни�ів��вартир�за�спла-

т��спожитих��ом�нальних�посл��,�а�та�ож�створювати�нові�чи�змінювати�існ�ючі�права�та

обов’яз�и�власни�ів��вартир���відносинах�з�ор�анізаціями,�що�надають��ом�нальні�посл�-

�и.

3.1.2.�Отрим�вати�від��ерівництва�житлово-е�спл�атаційної�ор�анізації�та�постачальних�під-

приємств�інформацію�та�довід�и,�пов’язані�з�ви�онанням�обов’яз�ів�з�обсл��ов�вання�б�дин-

��.

3.1.3.�Вносити�пропозиції�щодо�поліпшення�роботи�обсл��ов�ючих�підприємств�шляхом�по-

дання�письмових�ре�омендацій.

3.1.4.�Отрим�вати�від�житлово-е�спл�атаційної�ор�анізації�та�інших�підприємств,�я�і�надають

житлово-е�спл�атаційні�посл��и,�обґр�нт�вання�розмір��тарифів�за��ом�нальні�посл��и.

3.1.5.�Що�вартально�отрим�вати�від�житлово-е�спл�атаційної�ор�анізації�довід���щодо�фа�-

тичної�собівартості��тримання�відповідно�о�житлово�о�б�дин��.

3.1.6.�Ознайомлюватися�з�а�тами�приймання�ви�онаних�ремонтних�робіт���відповідном��ба-

�ато�вартирном��б�дин���до�їх�підписання�та�с�ладати�претензії�щодо�я�ості�та��іль�ості�робіт

��випад���їх�невідповідності��мовам�до�овор��або�за�он�.

3.1.7.�До�5�числа��ожно�о�місяця�отрим�вати�від�житлово-е�спл�атаційної�ор�анізації��рафі�

проведення�робіт�та�посл��,�ви�онання�я�их�заплановано�на�поточний�місяць.

IV.�ОБОВ’ЯЗКИ�УПОВНОВАЖЕНОЇ�ОСОБИ

4.1.�Уповноважена�особа�зобов’язана:

4.1.1.�Здійснювати��онтроль��іль�ості�та�я�ості�наданих�житлово-�ом�нальних�посл�����б�-

дин��.

4.1.2.�Ініціювати�збори�меш�анців�б�дин��,�на�я�их�об�оворювати�проблемні�питання��три-

мання�б�дин���з�оформленням�прото�олів�та�доводити�вимо�и�меш�анців�до��ерівництва�жит-

лово-е�спл�атаційної�ор�анізації.

4.1.3.�Вживати�заходи�щодо�недоп�щення�на�опичення�бор�ів�меш�анцями�за�спожиті�жит-

лово-�ом�нальні�посл��и.

4.1.4.�Сприяти�меш�анцям���роз�ляді�їх�звернень��ерівництвом�житлово-е�спл�атаційної�ор-

�анізації.

4.1.5.�Брати��часть�в�ор�анізації�житлово-е�спл�атаційною�ор�анізацією�з�стрічей�з�меш�ан-

цями�житлово�о�б�дин���щодо�прийняття�останніми�дольової��часті�в�фінанс�ванні��апітально-

�о�ремонт�.
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V.�РАДА�УПОВНОВАЖЕНИХ�ОСІБ

5.1.�Рада��повноважених�осіб�с�ладається�з��повноважених�осіб,�я�і�представляють�інтере-

си�меш�анців��сіх�ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�я�і�обсл��ов�ються�відповідною�житлово-е�с-

пл�атаційною�ор�анізацією.

5.2.�Засідання�ради��повноважених�осіб�є�повноважними,�я�що�в�них�взяли��часть��повно-

важені�особи�більше�50%�від�за�альної��іль�ості�б�дин�ів,�що�обсл��ов�ються�відповідною�жит-

лово-е�спл�атаційною�ор�анізацією,�що�повинно�підтвердж�ватися�їх�підписами�в�спис���при-

с�тніх�на�засіданнях�ради��повноважених�осіб�(додато��4).

5.3.�Засідання�ради��повноважених�осіб�вед�ться��оловою�ради��повноважених�осіб,�я�ий

обирається�на��ожном��засіданні�ради.

5.4.�Рішення�ради��повноважених�осіб�приймаються�простою�більшістю�прис�тніх��повнова-

жених�осіб�та�оформлюються�прото�олом�засідання�ради��повноважених�осіб�(додато��5),�я�ий

підпис�ється��ожним�представни�ом���спис���поіменно�о��олос�вання.

5.5.�Рада��повноважених�осіб�ре�оменд�є�ор�ан�,�в�сфері�повноважень�я�о�о�є�призначен-

ня�та�звільнення��ерівни�ів�житлово-е�спл�атаційних�ор�анізацій,�звільнити��ерівни�а�житлово-

е�спл�атаційної�ор�анізації���випад���неналежно�о�ви�онання�ним�своїх�обов’яз�ів.

5.6.�Рада��повноважених�осіб�бере��часть���с�ладанні�житлово-е�спл�атаційною�ор�аніза-

цією��рафі�ів�поточно�о�та��апітально�о�ремонтів.

5.7.�Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація�надає�раді��повноважених�осіб�прое�т��рафі�а�по-

точно�о�та��апітально�о�ремонтів�на�наст�пний��алендарний�рі��до�31�жовтня�поточно�о�ро��.

5.8.�Рада��повноважених�осіб�до�15�листопада�поточно�о�ро���надає�житлово-е�спл�атацій-

ній�ор�анізації�свої�пропозиції�до�прое�т���рафі�а�поточно�о�та��апітально�о�ремонтів�на�на-

ст�пний��алендарний�рі�.

5.9.�Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація�до�ЗО�листопада�поточно�о�ро���надає�раді��пов-

новажених�осіб�остаточний�прое�т��рафі�а�поточно�о�та��апітально�о�ремонтів�на�наст�пний

�алендарний�рі��з�належним�об�р�нт�ванням�неможливості�ви�онання�тих�робіт,�я�і�б�ли�запро-

поновані�радою,�але�не�б�ли�в�лючені�до��рафі�а.

VI.�ОБОВ’ЯЗКИ�ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ�ОРГАНІЗАЦІЇ�ТА�ІНШИХ�ПІДПРИЄМСТВ,�ЯКІ

НАДАЮТЬ�ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ�ПОСЛУГИ

6.1.�Житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації�та�інші�підприємства,�я�і�надають�житлово-�ом�наль-

ні�посл��и,�мають�право:

6.1.1.�На�азом��ерівни�а�житлово-е�спл�атаційної�ор�анізації�з�числа�інженерно-технічних

працівни�ів�призначаються�відповідальні�особи�по�роботі�з�Уповноваженими�особами�(ор�ані-

зація�зборів�меш�анців�б�дин��,�доведення�інформації�щодо�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,�оформлення�відповідних�до��ментів�щодо��тримання�б�дин���та�інше).

6.1.2.�Надавати��повноваженій�особі�інформацію�щодо�обґр�нт�вання�розмір��тарифів�за�її

вимо�ою.

6.1.3.�Після�ви�онання�б�дь-я�их�ремонтних�робіт���ба�ато�вартирном��житловом��б�дин��

надавати�а�ти�ви�онаних�робіт��повноваженій�особі�для�ознайомлення.

6.1.4.�Надавати�що�вартально��повноваженій�особі�довід���щодо�фа�тичної�собівартості��т-

римання�відповідно�о�ба�ато�вартирно�о�б�дин��.

6.1.5.�Брати��часть�в�ор�анізації�зборів�щодо�обрання�(переобрання)��повноваженої�особи.

6.1.6.�Зал�чати��повноважених�осіб�до�проведення�весняних�о�лядів�житлових�б�дин�ів�з�на-

ст�пним�форм�ванням�план��поточно�о�ремонт�.

VII.�ПРАВА�ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ�ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.�Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація�має�право:

7.1.1.�Ініціювати�проведення�позачер�ових�зборів�меш�анців�по�переобранню��повноваже-

ної�особи�в�разі�неви�онання�нею�своїх�обов’яз�ів,�визначених�цим�положенням.

7.1.2.�Зал�чати��повноважених�осіб�до�роз�ляд��звернень�меш�анців.

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради О. Резніков

Додато��1
до�Положення�про��повноважен�
особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин��
з�питань�житлово-�ом�нально�о

�осподарства

СПИСОК ПРИСУТНІХ
на�за�альних�зборах�власни�ів��вартир�ба�ато�вартирно�о�б�дин���щодо�обрання

�повноваженої�особи�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�в�б�дин���№____на�в�л.

_____________�м.�Києва

Додато��2
до�Положення�про

�повноважен��особ�
ба�ато�вартирно�о�б�дин���з
питань�житлово-�ом�нально�о

�осподарства

ПРОТОКОЛ

за�альних�зборів�власни�ів��вартир�ба�ато�вартирно�о�б�дин���щодо�обрання

�повноваженої�особи�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�в�б�дин���№____

на�в�л.�_________________м.�Києва

«_____»_________________2014�р.

Всьо�о�в�б�дин����вартир� _____________________________

Прис�тні�власни�и��вартир�

(їх��повноважені�особи) _____________________________

Порядо��денний�за�альних�зборів:

1.�Обрання��повноваженої�особи�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�в

ба�ато�вартирном��б�дин���№�____�на�в�л.�__________________�м.�Києва�від�ритим

�олос�ванням�з�оформленням�спис���поіменно�о��олос�вання.

Сл�хали________________щодо��андидат�р��повноваженої�особи�з�питань�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства�в�б�дин��:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Вирішили: Від�ритим��олос�ванням�та�за�підс�м�ом�більшості��олосів�обрати

�повноваженою�особою�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�в�б�дин���№____на

в�л.�____________________________________________________________�м.�Києва

�р-_____________________________________________________________________________________
(ПІБ,�№��в.,�тел.)

Рез�льтати��олос�вання:

Кіль�ість��олосів�«ЗА»� ________;

Кіль�ість��олосів�«ПРОТИ»� ________;

Кіль�ість��олосів�«УТРИМАВСЯ» ________

Рез�льтати��олос�вання�фі�с�ються�в�спис���поіменно�о��олос�вання�(додато��до�прото�ол�

від�«___»�________________�2014�р.)

Голова�за�альних�зборів� ________

(підпис)

Додато��№_____
від_____________2014�р.

до�прото�ол��за�альних�зборів�
ба�ато�вартирно�о�б�дин��

СПИСОК ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

№ з/п Номер квартири ПІБ власника квартири (уповноваженої особи) Підпис

Голова�за�альних�зборів ___________________________ __________________

Голова�за�альних�зборів ________________________________ ____________

Додато��З
до�Положення�про��повноважен�
особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин��
з�питань�житлово-�ом�нально�о

�осподарства

ПОСВІДЧЕННЯ
�повноваженої�особи�ба�ато�вартирно�о�б�дин���

з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

№ з/п Номер 
квартири

ПІБ власника квартири 
(уповноваженої особи)

Результати
голосування 

("за", "проти",
"утримався")

Підпис
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№ з/п Адреса будинку ПІБ Уповноваженої особи
Результати

голосування 
("за", "проти",
"утримався")

Підпис

Додато��4
до�Положення�про��повноважен�
особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин��
з�питань�житлово-�ом�нально�о

�осподарства

СПИСОК ПРИСУТНІХ
на�засіданні�ради��повноважених�осіб

Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація

_____________________________________

Адреса будинку ПІБ уповноваженої особи Підпис

Голова�засідання __________________________ __________________

Додато��5
до�Положення�про��повноважен�
особ��ба�ато�вартирно�о�б�дин��
з�питань�житлово-�ом�нально�о

�осподарства

ПРОТОКОЛ
засідання�ради��повноважених�осіб

Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація

___________________________________

«____»�___________�2014�р.�м.�Київ

Всьо�о�житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація

обсл��ов�є�б�дин�ів� ______

Прис�тні��повноважені�особи�б�дин�ів� ______

Голова�засідання:� ________________ Голова�засідання __________________________ __________________

Порядо��денний�засідання:

1.�_____________________________________________________________________________________

1.�Сл�хали_________________щодо_______________________________________________________

Вирішили:_____________________________________________________________________________

Рез�льтати��олос�вання:�

Кіль�ість��олосів�«ЗА»� ________

Кіль�ість��олосів�«ПРОТИ»� ________

Кіль�ість��олосів�«УТРИМАВСЯ» ________

Рез�льтати��олос�вання�фі�с�ються�в�спис���поіменно�о��олос�вання�(додато��до�прото�о-

л��від��«___»�_________________2014�р.)

Голова�засідання _______________________________ _________

Додато�
до�прото�ол��засідання

ради��повноважених�осіб
№___від____________2014�р.

СПИСОК ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
засідання�ради��повноважених�осіб

Житлово-е�спл�атаційна�ор�анізація

____________________________________

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу до Збройних Сил України 
та інших військових формувань України 

у жовтні"листопаді 2014 року
Розпорядження № 993 від 8 вересня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу’», Указу Президента України
від 14 жовтня 2013 року № 562/2013 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян
України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році», Указу Прези"
дента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держа"
ви»:

1.�Для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльністю

районних�призовних��омісій�створити�Київсь��

місь���призовн���омісію�з�проведення�чер�ово�о

призов���ромадян�У�раїни�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб��до�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь-

�ових�форм�вань�У�раїни���жовтні-листопаді�2014

ро���та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Головам�районних�в.�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

2.1.�Підвести�підс�м�и�весняно�о�2014�ро-

���призов���ромадян�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб�.

2.2.�Ор�аніз�вати�робот��з�під�отов�и�та�про-

ведення�осінньо�о�призов��2014�ро��.

2.3.�Утворити�районні�призовні��омісії�та�за-

твердити�їх�с�лад.

2.4.�Направити�для�роботи���районні�війсь-

�ові��омісаріати�на�період�під�отов�и�і�весь

термін�проведення�призов��технічних�праців-

ни�ів�і�др��аро�.

2.5.�Забезпечити�районні�війсь�ові��оміса-

ріати�автомобільним�транспортом.

2.6.�У�омпле�т�вати�районні�лі�арсь�і��омі-

сії�лі�арями-спеціалістами�та�забезпечити�їх

меди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

3.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�надавати�допомо���війсь�овим��о-

місаріатам�міста�Києва���проведенні�призов�

�ромадян�на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��до

Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь�ових�фор-

м�вань�У�раїни,�з�розш����призовни�ів,�я�і��хи-

ляються�від�призов�,�забезпечити�охорон���ро-

мадсь�о�о�поряд���на�призовних�дільницях

районів�міста,�Київсь�ом��місь�ом��збірном�

п�н�ті�та�на�приле�лій�до�ньо�о�території.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот��місь�ої�лі�арсь�ої

�омісії�з�09�вересня�до�12��р�дня�2014�ро��

для�проведення��онтрольно�о�медично�о�о�-

ляд��призовни�ів,�призваних�на�стро�ов��вій-

сь�ов��сл�жб��до�Збройних�Сил�У�раїни�та�ін-

ших�війсь�ових�форм�вань�У�раїни,�з�прове-

денням�обов’яз�ово�о�перелі���обстежень�(ВІЛ,

�епатит�«В»,�«С»�та�сифіліс)�відповідно�до�По-

ложення�про�війсь�ово-лі�арсь���е�спертиз�

в�Збройних�Силах�У�раїни,�затверджено�о�на-

�азом�Міністра�оборони�У�раїни�від�14�серпня

2008�ро���№ 402,�зареєстрованим���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�17�листопада�2008�ро���за

№ 1109/15800,��ромадян,�я�і�заявили�про�не-

з�од��з�рез�льтатом�медично�о�о�ляд��і�рішен-

ням�районної�лі�арсь�ої��омісії,�та�перевір�и

за�онності�рішень�стосовно�призовни�ів,�ви-

знаних�непридатними�та�тимчасово�непридат-

ними�до�війсь�ової�сл�жби�за�рез�льтатами

призов�,�та�припис�и�зі�100%�охопленням.

4.2.�Забезпечити�місь���лі�арсь����омісію

меди�аментами,�медичним�Інстр�ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження

призовни�ів���лі��вальних�за�ладах�позачер-

�ово,�безоплатно�та�в�повном��обсязі�під�осо-

бист��відповідальність��ерівни�ів�лі��вальних

за�ладів.

5.�Просити�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��зверн�тись�до

дире�тора�державно�о�підприємства�Київсь�ої

філії�№ 1�«Концерн�війсь�тор�сервіс»�щодо�на-

дання�допомо�и�місь�ом��війсь�овом���оміса-

ріат��в�ор�анізації�роботи�б�фет����приміщен-

ні�їдальні�Київсь�о�о�місь�о�о�збірно�о�п�н�т�,�
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Про внесення змін до пункту 9 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 травня 2014 року № 680 «Про організацію літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2014 році»

Розпорядження № 1023 від 16 вересня 2014 року
Відповідно до Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018

року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 липня 2014 року № 21/21:

У�п�н�ті�9�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�30�травня�2014

ро���№ 680�«Про�ор�анізацію�літньо�о�оздо-

ровлення�та�відпочин���дітей�міста�Києва��

2014�році»�слова�та�цифри�«в�с�мі�5517,0�тис.

�рн»�замінити�словами�та�цифрами�«в�с�мі

8517,0 тис.��рн».

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік

Розпорядження № 991 від 8 вересня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення виконання закладами охорони здоров’я, що входять до сфери
управління Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), власних повноважень:

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

живання���с�мі�3 674,1�тис.��рн,�передбачених

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

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

�ої�державної�адміністрації)�на�2014�рі����за-

�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах

за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,�шля-

хом�зменшення�видат�ів�споживання�по��одах

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів:�080204�«Санаторії

для�хворих�на�т�бер��льоз»�на�с�м��1 183,4

тис.��рн,�080205�«Санаторне�лі��вання�дітей

та�підліт�ів�із�соматичними�захворюваннями

(�рім�т�бер��льоз�)»�на�с�м��2 490,7�тис.��рн,

та�збільшення�видат�ів�споживання�по��од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�081002�«Інші�заходи

охорони�здоров’я»�на�с�м��3 674,1�тис.��рн,

що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�бю-

джет��розвит�����с�мі�135,0�тис.��рн,�перед-

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2014

рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва

(бюджет�розвит��)�в�межах�за�ально�о�обся��

бюджетних�призначень,�шляхом�зменшення

видат�ів�бюджет��розвит���по��одах�тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів:�080204�«Санаторії�для�хворих

на�т�бер��льоз»�на�с�м��50,0�тис.��рн,�080205

«Санаторне�лі��вання�дітей�та�підліт�ів�із�со-

матичними�захворюваннями�(�рім�т�бер��льо-

з�)»�на�с�м��85,0�тис.��рн�та�збільшення�ви-

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

ції�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюдже-

тів�080101�«Ба�атопрофільна�стаціонарна�ме-

дична�допомо�а»�на�с�м��135,0�тис.��рн,�що

додається.

3.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів�споживання�та�бюджет��розвит��,�перед-

бачено�о�п�н�тами�1,�2�цьо�о�розпорядження,

до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

4.�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,�передбачених�п�н�тами�1,�2�цьо-

�о�розпорядження,�з�постійною��омісією�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

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

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

08.09.2014�р.�№991

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік 

у бюджеті міста Києва в межах 
загального обсягу бюджетних призначень

виділити�для�йо�о�роботи�обсл��ов�ючий�пер-

сонал�та�забезпечити�необхідними�продоволь-

чими�товарами,�предметами�матеріально-тех-

нічно�о�постачання�за�відповідними�заяв�ами.

6.�Першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Ні�онов��І.�В.�прий-

няти�рішення�щодо�висвітлення�в�засобах�ма-

сової�інформації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

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

08.09.2014�р.�№�993

Склад
Київської міської призовної комісії 

з проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову службу 

до Збройних Сил України та інших військових формувань України 
у жовтні-листопаді 2014 року

Рад�ць�ий�М.�Д. — заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації,��олова��омісії

Кидонь�В.�І.� — війсь�овий��омісар�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о

�омісаріат�,�заст�пни���олови��омісії�(за�з�одою)

Лавреню��І.�Д. — провідний�спеціаліст�відділ���омпле�т�вання�та�при-

зов��Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�се�-

ретар��омісії�(за�з�одою)

Деревя�а�Ю.�О.� — начальни��штаб��Головно�о��правління�МВС�У�раїни

в�м.�Києві�(за�з�одою)

Віт�овсь�ий�В.�П.� — �олова�лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь-

�ово�о��омісаріат��(за�з�одою)

Ареш�ович�А.�О. — перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��охоро-

ни�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Хірний�Д.�С.� — помічни��війсь�ово�о��омісара�з�правової�роботи

Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��(за�з�о-

дою)

Білий�O.�K. — начальни��відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи

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

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

Шпильовий�І.�Ф. — перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��транс-

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

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

К�чинсь�ий�М.�С. — начальни���правління�професійної�освіти�Департа-

мент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації)

Шиян�В.�І.� — заст�пни��начальни�а�відділ��розвит���та�зміст��ін-

фрастр��т�ри�освіти��правління�професійної�освіти�Де-

партамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онав-

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

державної�адміністрації)

Чер�ашина�Л.�Б.� — заст�пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��со-

ціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о

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

жавної�адміністрації).

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин):

Домбровсь�ий�Ю.�А.� — заст�пни��начальни�а�штаб��Головно�о��правління

МВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Колобова�Я.�В. — заст�пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��со-

ціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о

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

жавної�адміністрації)

Плачинда�О.�І. — заст�пни��начальни�а�відділ��з�питань�мобілізацій-

ної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Остапен�о�Т.�В. — начальни��відділ��розвит���та�зміст��інфрастр��т�-

ри�освіти��правління�професійної�освіти�Департамен-

т��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�а-

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

адміністрації)

Шп�няр�Л.�М. — �оловний�спеціаліст�се�тор��мобілізаційної�роботи

Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�

Бабен�о�В.�І. — �оловний�спеціаліст�з�мобілізаційної�роботи�Депар-

тамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації)

Липін�М.�Ю. —завід�вач�се�тор���адрово�о�забезпечення�Депар-

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

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

жавної�адміністрації).

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення,
тис. грн

Сума
збільшення,
тис. грн

Загальний фонд

1 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2210 10,0

2 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2220 109,6

3 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2230 555,2

4 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2272 68,5

5 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2273 418,6

6 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2710 21,5

7 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків
із соматичними захворюваннями
(крім туберкульозу)"

2210 19,7
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8 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2220 349,6

9 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2230 1 334,3

10 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2240 60,0

11 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2272 251,2

12 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2273 451,5

13 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2275 22,0

14 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2800 2,4

15 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" 2220 3 674,1

080000 "Охорона здоров'я" 3 674,1           3 674,1

Керівник апарату
В. Бондаренко

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

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

08.09.2014�р.�№991

Перерозподіл видатків бюджету розвитку спеціального фонду, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

на 2014 рік у бюджеті міста Києва 
в межах загального обсягу бюджетних призначень

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до

розпис��місцево�о�бюджет��після�по�одження

в��становленом��поряд���перерозподіл��ви-

дат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ 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

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

1 080101 "Лікарні" 3132 135,0

2 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 3132 50,0

3 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків
із соматичними захворюваннями
(крім туберкульозу)"

3132 85,0

080000 "Охорона здоров'я" 135,0 135,0

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік

Розпорядження № 992 від 8 вересня 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 забезпечення виконання закладами охорони здоров’я, що входять до сфе-
ри управління Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), власних повноважень:

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

живання���с�мі�15 851,0�тис.��рн,�передбаче-

них�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�на�2014�рі���

за�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,

шляхом�зменшення�видат�ів�споживання�по

�одах�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів:�080101�«Ба�а-

топрофільна�стаціонарна�медична�допомо�а

населенню»�на�с�м��8 631,3�тис.��рн,�080102

«Ба�атопрофільна�медична�допомо�а�населен-

ню,�що�надається�територіальними�медични-

ми�об’єднаннями»�на�с�м��612,6�тис.��рн,�080201

«Спеціалізована�стаціонарна�медична�допо-

мо�а�населенню»�на�с�м��3�101,7�тис.��рн,

080203�«Лі�арсь�о-а��шерсь�а�допомо�а�ва-

�ітним,�породіллям�та�новонародженим»�на�с�-

м��1 713,4�тис.��рн,�080204�«Санаторії�для�хво-

рих�на�т�бер��льоз»�на�с�м��61,9�тис.��рн,

080205�«Санаторне�лі��вання�дітей�та�підліт-

�ів�із�соматичними�захворюваннями�(�рім�т�-

бер��льоз�)»�на�с�м��57,2�тис.��рн,�080207

«Меди�о-соціальний�захист�дітей-сиріт�та�ді-

тей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання»�на

с�м��378,7�тис.��рн,�080208�«Створення�бан-

�ів��рові�та�її��омпонентів»�на�с�м��343,8�тис.

�рн,�080209 «Надання�швид�ої�та�невід�лад-

ної�медичної�допомо�и�населенню»�на�с�м�

1,0�тис.��рн,�080300�«Амб�латорно-полі�лініч-

на�допомо�а�населенню»�на�с�м��462,2�тис.

�рн,�080400�«Спеціалізована�амб�латорно-по-

лі�лінічна�допомо�а�населенню»�на�с�м��455,2

тис.��рн,�080500�«Надання�стоматоло�ічної�до-

помо�и�населенню»�на�с�м��32,0�тис.��рн�та

збільшення�видат�ів�споживання�по��одах�тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів:�081002�«Інші�заходи�по

охороні�здоров’я»�на�с�м��2 659,8�тис.��рн,

081009�«Забезпечення�централізованих�захо-

дів�з�лі��вання�хворих�на�ц��ровий�та�нец��-

ровий�діабет»�на�с�м��13 191,2�тис.��рн,�що

додається.

2.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів�споживання�бюджет�,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��о-

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

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

08.09.2014�р.�№992

Перерозподіл видатків споживання 
загального фонду, передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2014 рік у бюджеті міста Києва в межах 
загального обсягу бюджетних призначень

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ 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

Загальний фонд

1 080101 "Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню"

2220 3 805,3

1 080101 "Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню"

2230 4 826,0

2 080102 "Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню, що надається
територіальними медичними
об'єднаннями"

2220 607,3

2 080102 "Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню, що надається
територіальними медичними
об'єднаннями"

2230 5,3

3 080201 "Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню"

2220 3 101,7

4 080203 "Лікарсько;акушерська допомога
вагітним, породіллям та
новонародженим"

2220 1 713,4

5 080204 "Санаторії для хворих на туберкульоз" 2220 61,9

7 080205 "Санаторне лікування дітей та підлітків із
соматичними захворюваннями (крім
туберкульозу)"

2220 57,2

080207 "Медико;соціальний захист дітей;сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування"

2220 378,7

080208 "Створення банків крові та її компонентів" 2220 343,8

5 080209 "Надання швидкої та невідкладної
медичної допомоги населенню"

2220 1,0

080300 "Амбулаторно;поліклінічна допомога
населенню"

2220 462,2

080400 "Спеціалізована амбулаторно;поліклінічна
допомога населенню"

2220 455,2

5 080500 "Надання стоматологиічної допомоги
населенню"

2220 32,0

6 081002 "Інші заходи охорони здоров'я" 2220 2 659,8

11 081009 "Забезпечення централізованих заходів з
лікування хворих на цукровий та
нецукровии діабет"

2220 13 191,2

080000 "Охорона здоров'я" 2220 11 019,7 15 851,0

080000 "Охорона здоров'я" 2230 4 831,3

080000 "Охорона здоров'я" РАЗОМ 15 851,0 15 851,0

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 997 від 9 вересня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�затверджено�о

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

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

міністрації)�від�8�жовтня�2013�ро���№ 1810,�що

додаються.

Голова В. Кличко

тис.��рн
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�09.09.2014�р.�№�997

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

П�н�т�8.3.��лави�8�розділ��X�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«8.3.�Відповідь�на�деп�татсь�ий�запит�чи�звер-

нення�до�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�чи�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�за-

ст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�надає�посадова�особа,�я�ій�воно�адресоване.

Я�що�деп�татсь�ий�запит�чи�звернення�адресоване�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації),�відповідь�надається�за�підписом�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�або�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обо-

в’яз�ів�з�питань,�що�віднесені�до�сфери�їх�повноважень.

Керівник апарату  В. Бондаренко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 999 від 9 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23 липня 2014 року № 847 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови
Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації» та з метою приве-
дення нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у від-
повідність до законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�розпоря-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

від�24��р�дня�2009�ро���№ 1446�«Про�створення�Ко-

місії�з�питань�розміщення�ре�лами�в�м.�Києві»;

від�12�травня�2010�ро���№ 358�«Про�внесення�змін�до

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24.12.2009

ро���№ 1446»;

від�12�липня�2010�ро���№ 519�«Про�внесення�змін�до

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24.12.2009

ро���№ 1446».

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішеня�по�ласти�на

першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 994 від 9 вересня 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)
09.09.2014�р.�№�994

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 07949;05 СПД Єременко К.В. Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

10,8 Печерський район, бульв. Дружби
Народів, 8

2. 27089;11 ПАТ "ФІНЕКСБАНК" Тумба, об'ємно;просторова конструкція, що
стоїть окремо

6 Оболонський район, вул. Приозерна, 2

3. 27770;11 ТОВ "ГАП Україна" Рекламна вивіска на будинку (будівлі),
споруді

41,86 Шевченківський район, вул. Хрещатик,
50

Про затвердження адресного переліку житлових будинків 
для виконання робіт з капітального ремонту електрощитових 

та мереж електропостачання
Розпорядження № 1000 від 9 вересня 2014 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішен-
ня Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою належного утримання
технічного стану житлових будинків:

1.�Затвердити�адресний�перелі��житлових�б�дин�ів

для�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��еле�трощи-

тових�та�мереж�еле�тропостачання,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,��ом�нальне�підпри-

ємство�«Дире�ція�з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�он-

стр��ції�«Київб�дре�онстр��ція».

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�профінанс�вати�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��еле�трощитових�та

мереж�еле�тропостачання���2014�році�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо�о�розпорядження�за�рах�но���оштів�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�100102�«Капітальний�ремонт�житлово�о�фон-

д��місцевих�ор�анів�влади»�в�с�мі�25 430,0�тис.��рн.

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà
Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1.
Íàï³âï³äâàë 5-ïîâåðõî-
âîãî æèòëîâîãî áóäèíêó

ÕÀÐÊ²ÂÑÜÊÅ
ØÎÑÅ, 7

63,30
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ðåìîíò ïåðèôåð³éíîãî óñòàòêóâàííÿ)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà ëèïåíü
2014 ðîêó

1991,67

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà  àäì³í³ñòðàö³ÿ).

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ
ÏÑÊÔ "Òðàíññïîðò" (03083, ì. Êè¿â, ïðîñï. Íàóêè, 58, êîðïóñ 2, êâ. 18) ÿê Çàìîâ-

íèê áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãó íà
ïðîñï. Íàóêè, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïåðåäàº ÷àñòèíó ïðàâ Çàìîâíè-
êà ÏÀÒ"ÄÁÊ-4"(04074,ì.Êè¿â,âóë.Ëóãîâà,13) íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 27.02.2014 ð.

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò.", þðèäè÷íà àäðåñà — 04211,
ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, áóä. 11, êîðï. 1, êâ.4.

Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áóäóòü âèä³ëÿòèñÿ çàáðóäíþþ÷³
ðå÷îâèíè â³ä êîòåëüíî¿, ïàðê³íãó òà ãîñòüîâèõ ñòîÿíîê ñóìàðíî — 0,239 ã/ñåê.,
êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ â ö³ëîìó ïî îá'ºêòó íèæ÷å ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é
(ÃÄÊ) äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü. Çàáðóäíåííÿ çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä,
ïðèãí³÷åííÿ ôëîðè ³ ôàóíè íå ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ.Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïî ïîâîäæåííþ
ç â³äõîäàìè. Áóäå îðãàí³çîâàíå íàëåæíèì ÷èíîì ñêëàäóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿, òåðèòîð³ÿ ïëàíóºòüñÿ, àñôàëüòóºòüñÿ.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà â ö³ëîìó ñêëàäàº 311,83 ì3/äîáó, â ò.÷. ïîëèâ òåðèòîð³¿
5,66 ì3/äîáó. Âîäîâ³äâåäåííÿ ç îá'ºêòà (ñò³÷í³ âîäè ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ òà
âèðîáíè÷³ â ê³ëüêîñò³ 305,09 ì3/äîáó) çä³éñíþºòüñÿ â ì³ñüêèé êàíàë³çàö³éíèé
êîëåêòîð ç íàñòóïíèì ñêèäîì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ç öèêëîì ïîâíîãî á³îëîã³÷íîãî
î÷èùåííÿ.Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòà.
Îõîðîíà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ¿¿
àñôàëüòóâàííÿ. Àâàð³éí³ ñêèäè íå çä³éñíþþòüñÿ, òàê ÿê ìåðåæ³ ðîçðàõîâàí³ íà
ïðèéîì âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä. Êàíàë³çàö³éíà ìåðåæà ðîçðàõîâàíà
íà ïðèéîì ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ âîä. Íàéá³ëüø çàáðóäíåíà ÷àñòèíà
äîùîâîãî ñòîêó ñêèäàºòüñÿ íà ëîêàëüí³ î÷èñí³ ñïîðóäè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã ó æèòëîâîìó áóäèíêó ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî àâòîíîìíî¿ êîòåëüí³ (ïàëèâî — ïðèðîäíèé ãàç): 2-õ
âîäîãð³éíèõ êîòë³â ïîòóæí³ñòþ Q=750 êÂò "²Ñ² CALDAIE" REX 75F, ²òàë³ÿ, ÊÊÄ-94 %
òà 1-ãî êîòëà ïîòóæí³ñòþ Q=500 êÂò "²Ñ² CALDAIE" REX 50F, ²òàë³ÿ, ÊÊÄ-94 %. Ãàçîâ³
ïàëüíèêè Q=250-1250 êÂò N=2,0 ìîäåë³ WM-G20/2A ZM-LN "Weishaupt" TaN=l
ãàçîâîãî ïàëüíèêà ìîäåë³ WM-G10 N/l-D Z-LN "Weishaupt"

Ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì çàõîäè çàõèñòó â³ä øóìó äîñòàòí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ
äîïóñòèìèõ, çã³äíî ç ÑÍ ¹ 3077-84, ð³âí³â çâóê³â òà çâóêîâèõ òèñê³â íà ïðèëåãë³é
äî áóäèíêó òåðèòîð³¿ òà â éîãî ïðèì³ùåííÿõ

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé ðÿä çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ
îá'ºêòà çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè,óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó
ñòàí³ òåðèòîð³¿ ìàéäàí÷èêà â ö³ëîìó.

Çîáîâ'ÿçàííÿ ïî âåäåííþ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³
ïðàâèëàìè

ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò"— âèêîíàâåöü îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
(ÎÂÍÑ), çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ðîçä³ëó ÎÂÍÑ çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

"Çàìîâíèê"â îñîá³ ÏÑÊÔ "Òðàíññïîðò", çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ
îáñëóãîâóþ÷³é êîìïàí³¿ çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè, âèêîíàííÿ
çîáîâ'ÿçàíü ïî ïàéîâ³é ó÷àñò³ â ðîçâèòêó ì³ñòà, çàáåçïå÷óº åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà
çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó,
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî
Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà òà äîñâ³ä ðîáîòè â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî
ñïðÿìóâàííÿ (åêîíîì³êà, ô³íàíñè, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà àóäèò,
þðèñïðóäåíö³ÿ) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò,
ìàã³ñòð, äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà êîìï'þòåðîì.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â
íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â,
âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà, 4-á, ê³ì. 323.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 239-86-66.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäà-
òè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Æèòêîâà, á. 7-Á (êàá³íåò
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 159) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,0 êâ.ì.Ö³ëüîâå âèêîðèñòàí-
íÿ — äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè 133 160,00 ãðèâåíü. Îðåíäíà ïëàòà 27,00 ãðí (ïîãîäèííî), áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî,24,êàá.512 àáî êàá.107.Äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Äî óâàãè ÏÀÒ "Ì³ñüêèé Êîìåðö³éíèé Áàíê"
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ ÿê â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå

çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Áîéêà Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à äî
ÏÀÒ "Ì³ñüêèé Êîìåðö³éíèé Áàíê", Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïðî ïîâåðíåííÿ
áàíê³âñüêîãî âêëàäó, ÿêå â³äêëàäåíî äî 26.11.2014 íà 09.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 34.

Ñóääÿ Þ. À. Ôàðêîø
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,âèð³øèòè ñâî¿ ïðîá-
ëåìè òà âëàøòóâàòè îñî-
áèñòå æèòòÿ âè çäàòí³ çà

ðàõóíîê ùåäðîñò³ ³íøèõ ëþäåé.
Ãîðí³òüñÿ äî ñèëüíèõ âïëèâîâèõ
îñ³á,ìóäðî ãðàéòå çà ¿õí³ìè ïðàâè-
ëàìè, àëå íå ïåðåòâîðþéòåñÿ íà
ï³äêàáëó÷íèêà.

ÒÅËÜÖ², ìàíåâðóéòå, óäà-
âàéòåñÿ äî õèòðîù³â, çà-
ä³éòå óâåñü àðñåíàë ÷àð,

àáè òðèìàòè íà ïðèâ’ÿç³ óëþáëåíî-
ãî ñóïóòíèêà, ç ÿêèì äîëÿ ç’ºäíàëà
øëþáíèìè óçàìè. Ïðè âèð³øåíí³
ñï³ðíèõ ïèòàíü ç îòî÷åííÿì áóäü-
òå äèïëîìàòàìè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ðîçïëàò³òüñÿ
ç âëàñíèìè áîðãàìè,à òèì,
õòî âàì âèíåí, íàãàäàéòå

ïðî ïîâåðíåííÿ ô³íàíñ³â. Ïðàö³â-
íèê âè çàâçÿòèé, ìàéñòåð íà âñ³ ðó-
êè,òîæ ðîáîòîäàâö³ íå ïîâèíí³ îá-
ðàæàòè. Â òðàòàõ äîòðèìóéòåñÿ çî-
ëîòî¿ ñåðåäèíêè ì³æ «áåðó» ³ «äàþ»,
äáàéëèâî ðîçïîðÿäæàéòåñÿ ñï³ëü-
íèìè ãðîøèìà.

ÐÀÊÈ, ï³ä øêâàëîì âàøèõ
àìóðíèõ ñòð³ë çàëèøèòü-
ñÿ ÷èìàëî ðîçáèòèõ ñåð-

äåöü,øòóðìóéòå ðîìàíòè÷íèé îë³ìï,
æèâ³òü â íàñîëîäó, í³ â ÷îìó ñîá³
íå â³äìîâëÿþ÷è! ² íå çàç³õàéòå íà
÷óæîãî «ïðèâàòèçîâàíîãî» ïàðò-
íåðà!

ËÅÂÈ çàâäÿêè ÿñêðàâ³é õà-
ðèçì³ ïåðåáóâàþòü íà íå-
ïîðóøíîìó ï’ºäåñòàë³ àâ-

òîðèòåòó, º âèðàçíèêàìè ³íòåðåñ³â
îòî÷åííÿ, ùî ãîòîâå íà âàñ ìîëè-
òèñÿ,òîæ áóäüòå âç³ðöåì áëàãîðîä-
ñòâà, ³ ÿêùî õòîñü ïðîõàº ïðî äî-
ïîìîãó— ðàäî ïîä³ë³òüñÿ âñ³ì, ÷èì
áàãàò³, ðåñóðñ³â ó âàñ ïðåäîñòàò-
íüî.

Ä²ÂÈ ïåðåòâîðÿòüñÿ íà
ãåíåðàòîðà ³äåé, ïðîãðå-
ñèâíå ìèñëåííÿ ñòàíå

çíàõ³äêîþ äëÿ ä³ëîâî¿ êîìàíäè,
ïîäàðóâàâøè ðàä³ñòü ñï³âïðàö³ ³
çáàãàòèâøè ñêàðáíèöþ êîëåêòèâ-
íèõ íàïðàöþâàíü íîâèìè çäîáóò-
êàìè.

ÒÅÐÅÇÈ, âè ìð³ÿëè ðîçáà-
ãàò³òè? Æîäíèõ ïðîáëåì,
íàìàöàòè ïðèáóòêîâó «æè-

ëó» ïîùàñòèòü äîñêîíàëèì ôàõ³â-
öÿì, ÷àñ «êëåïàòè» ãðîø³, îäíàê íå
çàáóâàéòå, ùî çàðîáëåíèì ñë³ä ä³-
ëèòèñÿ, ô³íàíñóâàòè ð³äíèõ, ïîë³ï-
øóâàòè äîáðîáóò.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ — âïëèâîâà
ïðåçåíòàáåëüíà îñîáà,òîæ
áóäüòå íà âèñîò³! Àáè íå

ïîáèòè ãîðùèêè ÷åðåç ð³çí³ ³äåé-
í³ ïåðåêîíàííÿ, äàéòå ëþäÿì âè-
ñëîâèòè âëàñíå ñâ³òîáà÷åííÿ, íà-
â³òü êîëè öå ïðîòèð³÷èòü âàøèì ïî-
ãëÿäàì.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,íàâåä³òü ëàä ó ô³-
íàíñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³,
òóò ñë³ä ä³ÿòè ïëàíîì³ðíî

é êîïàòè ãëèáîêî,òîä³ âäàñòüñÿ âè-
ïðàâèòè äîïóùåí³ ðàí³øå ïîìèë-
êè â ñï³ëüíèõ ðåñóðñàõ, ïîïîâíèòè
ìàòåð³àëüíèé áþäæåò. Íèí³ âè íà
ïñèõîëîã³÷íîìó ð³âí³ ï³äâëàäí³ çà-
êîíó ðåçîíàíñó, òîáòî «ïðèìàãí³-
÷óºòå» ç íàâêîëèøíüîãî ïðîñòîðó
âñå ï³äðÿä.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ïðàãìàòè÷íî
çàêëîïîòàí³ ìàéáóòí³ì, à
ïàðòíåðè òà ñóïåðíèêè íàâ-

ïàêè ïåðåáóâàþòü ó ïîòîö³ øàëåíèõ
åìîö³é, ¿õ òóðáóº âëàñíèé ñòàí. Íå
éä³òü íàïåðåê³ð, ï³ääàþ÷èñü ïðî-
âîêàö³ÿì, óíèêàéòå êîíôë³êò³â, âå-
ä³òü ä³àëîã æîðñòêî, àëå ç ïîâàãîþ
äî ïîçèö³é òà ö³ííîñòåé ñï³âáåñ³-
äíèêà.

ÂÎÄÎË²¯ â îðåîë³ âëàäè,
ðåïóòàö³ÿ áëèñêó÷à, ðîç-
ïðàâëÿéòå ïðîôåñ³éí³

êðèëà, òðóä³òüñÿ ç åìîö³éíèì íàò-
õíåííÿì. Âåðõîâîäèòè íå ñë³ä,
âàæëèâî, ùîá ì³æ âàìè ³ ä³ëîâîþ
êîìàíäîþ ïàíóâàëà ãàðìîí³ÿ íà
âñ³õ ð³âíÿõ. Àô³øóâàòè á³ëüø³ñòü
ïðîáëåì íå ñë³ä, äîö³ëüíî øóêà-
òè îáõ³äí³ øëÿõè, ä³ÿòè òàºìíî,
íå ðîçãîëîøóþ÷è ñëóæáîâ³ ñåê-
ðåòè.

ÐÈÁÀÌ äàºòüñÿ øàíñ ïî-
ºäíàòè â ñîá³ ïðàêòè÷íî-
ãî äðóãà é åìîö³éíîãî êî-

õàíöÿ, ùî ñòàíå ñþðïðèçîì äëÿ
ñåðäå÷íèõ ñóïóòíèê³â, çöåìåíòóº
ñîþç. Äåíü ïðîìàéíå íà ïîçèòèâ-
í³é õâèë³, âäàñòüñÿ ïðîäåìîíñòðó-
âàòè óí³êàëüíèé òàëàíò ïñèõîëîãà,
ùî çì³íèòü ÷óæó äîëþ íà êðàùå.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 754 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 99 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 756 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

ãîðîñêîï

11 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 11 ëèñòîïàäà

Íàéá³ëüøèé ãåðá ç³ ñâ³÷îê âèêëàëè ó Êèºâ³

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
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ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
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öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
1737—ó Íåìèðîâ³ çàê³í÷èëèñü íå-
âäà÷åþ ìèðí³ ïåðåãîâîðè ì³æ
Ðîñ³ºþ,Àâñòð³ºþ ³ Òóðå÷÷èíîþ,êîòð³
ïî÷àëèñü ùå â ñåðïí³. Òóðå÷÷èíà
â³äìîâèëàñü éòè íà áóäü-ÿê³ òåðè-
òîð³àëüí³ ïîñòóïêè, ³ â³éñüêîâ³ ä³¿
ðîñ³éñüêî-òóðåöüêî¿ â³éíè (1735—39
ðð.) ïîíîâèëèñü.
1928 — îïóáë³êîâàíî êíèãó Åð³õà-
Ìàð³¿ Ðåìàðêà "Íà Çàõ³äíîìóôðîíò³
áåç çì³í".
1967 — ó Íüþ-Éîðêó çàñíîâàíî
Ñâ³òîâèé êîíãðåñ â³ëüíèõ óêðà¿íö³â
(ÑÊÂÓ), ÷ëåíàìè ÿêîãî ñòàëè ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ùî ïðåäñòàâ-

ëÿëè ³íòåðåñè ïîíàä 20 ì³ëüéîí³â
óêðà¿íö³â ó 33 êðà¿íàõ ñâ³òó.Ïåðøèì
ïðåçèäåíòîì ñòàâ êàíàäåöü Âàñèëü
Êóøí³ð,à ïåðøèì ãåíåðàëüíèì ñåê-
ðåòàðåì —Ìèêîëà Ïëàâ`þê, îñ-
òàíí³é Ïðåçèäåíò ÓÍÐ â åêçèë³. Ó
1993 ðîö³ îðãàí³çàö³ÿ çì³íèëà íàç-
âó íà Ñâ³òîâèé êîíãðåñ óêðà¿íö³â.
2011 —îãîëîøåíî ïðî ïðîäàæ ëå-
ãåíäàðíî¿ áðèòàíñüêî¿ êîìïàí³¿
çâóêîçàïèñó EMI äâîì êîíêóðåí-
òàì: Universal Music ïðèäáàº çà 1,9
ì³ëüÿðäà äîëàð³â ¿¿ ìóçè÷íó ³íôðà-
ñòðóêòóðó, à Sony— âèäàâíèöòâî ç
àâòîðñüêèìè ïðàâàìè íà ï³ñí³.

ÇÀÑÏ²ÂÀÒÈ Ã³ìí Óêðà¿íè óñ³ì ðàçîì îäíî÷àñíî ïî
âñ³é êðà¿í³ òà âèêëàñòè ñâ³÷êè ó ôîðì³ òðèçóáà ç³-
áðàëèñÿ ó÷àñíèêè àêö³¿ «Óêðà¿íà — öå ÿ» ó 22 ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè. Àêö³þ çàäóìàëè, ùîá ï³äòðèìàòè òèõ,
õòî çàðàç íà â³éí³, ³ ïîêàçàòè, ùî Óêðà¿íà ºäèíà,
éäåòüñÿ â ñþæåò³ ÒÑÍ. Íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ó Êè-
ºâ³ çàïàëèëè ø³ñòü ³ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ âîãí³â. Ñâîþ
ñâ³÷êó â òðèçóá³ ìîãëè ïîñòàâèòè âñ³ îõî÷³. Çàãàëîì
äî öüîãî ä³éñòâà äîëó÷èëèñÿ ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé.
² âñüîãî çà ï³âãîäèíè âèêëàëè âåëåòåíñüêèé ãåðá
âèñîòîþ ïîíàä 20 ìåòð³â ³ øèðèíîþ 14 ìåòð³â. «Óêðà-
¿íà — öå ÿ! Íà Ìàéäàí³ — àêö³ÿ ºäíàííÿ óêðà¿íö³â.
Îäíî÷àñíî àêòèâ³ñòè ç³áðàëèñÿ íà öåíòðàëüíèõ ïëî-
ùàõ ð³çíèõ ì³ñò â ï³äòðèìêó Âî¿í³â Ñâ³òëà íà â³é-
í³»,— ïîâ³äîìèëà íàðîäíèé äåïóòàò â³ä Îá’ºäíàííÿ
«Ñàìîïîì³÷» Ãàííà Ãîïêî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîöìå-
ðåæ³.

Ó Õåðñîí³ íà ïëîù³ Ñâîáîäè âèêëàëè ãåðá Óêðà-
¿íè ç äâîõ òèñÿ÷ ñâ³÷îê. Ñîòí³ õåðñîíö³â âèéøëè íà
àêö³þ ïîêàçàòè, ùî ñåïàðàòèçì ó ì³ñò³ íå ïðîéäå.
Òàêîæ íà ïëîù³  âîëîíòåðè ïðîäàâàëè ñóâåí³ðè òà

óêðà¿íñüêó ñèìâîë³êó. Óñ³ âèòîðãóâàí³ ãðîø³ ï³äóòü
íà ïîòðåáè â³éñüêîâèõ, ÿê³ çàðàç ïåðåáóâàþòü íà
Äîíáàñ³ �

Ïóò³íö³ ðîçãàíÿòèìóòü óñ³õ,
õòî íå õî÷å áóòè «âàòîþ»,
äåìîí³çîâàíèìè «×åáóðàøêàìè»
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ïîë³ö³ÿ ðîçãàíÿ-
òèìå ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ çà-
âîðóøåíü çà äîïîìîãîþ àêóñ-
òè÷íî¿ ñèñòåìè «×åáóðàøêà»,
ÿêà áóäå âèäàâàòè ð³çê³ çâóêè
òà âèïóñêàòè çàëïè ï³ðîòåõ-
í³êè. Ïðî öå ç ïîñèëàííÿì íà
äæåðåëî ïîâ³äîìëÿº «Ìîñêîâ-
ñêèé êîìñîìîëåö», ÿêîãî öè-
òóº «Äîæäü». Çà ñëîâàìè ñï³â-
ðîçìîâíèêà, âèäàííÿ ó ÔÊÓ
ÍÂÎ «Ñïåöòåõí³êà ³ çâ’ÿçîê»
ðîñ³éñüêîãî ÌÂÑ, öþ ñèñòåìó
ìîíòóâàòèìóòü íà ïîë³öåé-
ñüê³ àâòîìîá³ë³. Íàçâó «×åáó-
ðàøêà» âîíà îòðèìàëà ÷åðåç
äâà äèíàì³êè ðàä³óñîì á³ëü-
øå ìåòðà, ÿê³ çîâí³ íàãàäóþòü
âóõà ïåðñîíàæà Åäóàðäà Óñ-
ïåíñüêîãî. «Âóõà» â àêóñòè÷-

íî¿ ñèñòåìè çíàõîäÿòüñÿ ç áî-
ê³â äëÿ çàïóñêó ï³ðîòåõí³êè,
â òîìó ÷èñë³ äèìîâèõ òà ñâ³ò-
ëîøóìîâèõ ðàêåò. ßê çàçíà-
÷àº ãàçåòà, ñèñòåìà ìîæå ïðà-
öþâàòè íà â³äñòàí³ â³ä 50 äî
70 ìåòð³â. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
ï³ðîòåõí³êà áóäå òèñíóòè íà
ïñèõ³êó ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ çà-
âîðóøåíü, à ð³çê³ çâóêè íå äî-
çâîëÿòü ïåðåáóâàòè á³ëÿ «×å-
áóðàøêè» á³ëüøå ï’ÿòè õâè-
ëèí.Óïðàâëÿòè «×åáóðàøêîþ»
ìîæíà äèñòàíö³éíî, çà äîïî-
ìîãîþ ïëàíøåòó ç³ ñïåö³àëü-
íèì ÏÇ. Âáóäîâàíà â³äåîêà-
ìåðà äîçâîëèòü ñï³âðîá³òíè-
êàì ïîë³ö³¿ ñòåæèòè çà ïîä³-
ÿìè ççîâí³, íå ïîêèäàþ÷è ìà-
øèíó �
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