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Ìåòðî ìîá³ë³çóþòü
�Äî ê³íöÿ 2015 ðîêó íà ïåðåãîíàõ ì³æ ñòàíö³ÿìè ï³äçåìêè ç’ÿâèòüñÿ 

ñò³ëüíèêîâèé çâ’ÿçîê

«Êè¿âáëàãîóñòð³é»
ïðåçåíòóâàâ ïðîåêò
îäíîñòðîþ 
äëÿ ³íñïåêòîð³â

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿â-

áëàãîóñòð³é» ïðåçåíòóâàëî íîâ³

çðàçêè îô³ö³éíî¿ ôîðìè îäÿãó äëÿ

ñòîëè÷íèõ ³íñïåêòîð³â. Ðîçðîáíè-

êè çàïðîïîíóâàëè ê³ëüêà âàð³àíò³â

ë³òíüîãî òà çèìîâîãî îáìóíäèðó-

âàííÿ. Òàê, ñåðåä ïðîïîçèö³é áóëè

ïðåäñòàâëåí³ æ³íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ êîñ-

òþìè ç áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè òåìíî-

çåëåíîãî êîëüîðó,îäíîáîðòí³ ïëà-

ù³,äâîáîðòí³ çèìîâ³ ïàëüòî,ãîëîâ-

í³ óáîðè, ñîðî÷êè, êðàâàòêè òîùî.

ßê ïîÿñíèëè ó ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñò-

ð³é»,ï³ñëÿ îñòàòî÷íîãî çàòâåðäæåí-

íÿ íà ìóí³öèïàëüíîìó ð³âí³ çðàç-

ê³â ôîðìåíîãî îäÿãó òà êîøòîðèñó

íà éîãî âèãîòîâëåííÿ íà ïîøèâ îä-

íîñòðîþ îãîëîñÿòüòåíäåð.Íàãàäà-

ºìî,ùî â æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêóÊè-

¿âðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ «Ïðî ì³ñü-

êèé áëàãîóñòð³é»,ÿêå ì³ñòèòü ïåðå-

ë³ê ïîâíîâàæåíü ñòîëè÷íèõ ³íñïåê-

òîð³â ³ç áëàãîóñòðîþ, à òàêîæ îïèñ

òà ïåðåë³ê ôîðìåíîãî îäÿãó ïîñà-

äîâèõ îñ³á.

Ïðîêóðàòóðà 
ïîïåðåäèëà 
ïåðåäà÷ó 
â íåçàêîííå 
êîðèñòóâàííÿ 
3 ãåêòàð³â çåìë³

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà ï³äòðè-

ìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè òà ñêàñó-

âàâ â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ïëîùåþ ìàéæå 3 ãà â Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íà âóëèö³ Ïóõ³â-

ñüê³é â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó. ßê

ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-

ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Êèºâà, â 2013

ðîö³ Êè¿âðàäà íàäàëà äîçâ³ë ñòî-

ëè÷íîìó ï³äïðèºìñòâó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòóçåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ â îðåíäó íà 15 ðîê³â çà-

çíà÷åíî¿ âèùå çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Âîíà áóëà ïîòð³áíà òîâàðèñòâó äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïðî-

ìèñëîâî-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü.Ïëî-

ùà öèõ ñïîðóä ñêëàëà ïîíàä 8 òè-

ñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïðîòå, ÿê

ç’ÿñóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ïðîêóðîðñüêî¿

ïåðåâ³ðêè,ïëîùà ä³ëÿíêè á³ëüø í³æ

ó 3,5 ðàçó ïåðåâèùóº ïëîùó íåðó-

õîìîãî ìàéíà, ùî íà í³é ðîçòàøî-

âàíå.Îäíàê—â³äïîâ³äíî äî âèìîã

Çåìåëüíîãî êîäåêñóÓêðà¿íè—òîâà-

ðèñòâî ìîæå íàáóòè ïðàâî íà êî-

ðèñòóâàííÿ ö³ºþ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ ò³ëüêè ó ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ

çåìåëüíèõ òîðã³â. Âðàõîâóþ÷è âè-

êëàäåíå âèùå,ïðîêóðàòóðà çàÿâè-

ëà ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç

âèìîãîþ ñêàñóâàòè íåçàêîííå ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè.Ñóä ï³äòðèìàâ ïî-

çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâíî-

ìó îáñÿç³. Çðåøòîþ Àïåëÿö³éíèé

ñóä çàëèøèâ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿

³íñòàíö³¿ áåç çì³í.

íîâèíè

Â²ÄÒÅÏÅÐ óíèêàòè íåáàæàíèõ
äçâ³íê³â ôðàçîþ «ÿ áóâ ó ìåòðî»
äëÿ êèÿí ñòàíå ïðîáëåìàòè÷íî.
Àäæå äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó íà
âñ³õ ïåðåãîíàõ ì³æ ñòàíö³ÿìè ï³ä-
çåìêè ç’ÿâèòüñÿ ÿê³ñíèé ñò³ëüíè-
êîâèé çâ’ÿçîê. Íà ïåðø³é ä³ëÿí-
ö³ — ïðîì³æîê ì³æ «Ïîë³òåõí³÷-
íèì ³íñòèòóòîì» òà «Âîêçàëü-
íîþ» — çâ’ÿçîê âæå çàïðàöþâàâ.
ßê³ñòü ìîá³ëüíî¿ ïîñëóãè îñîáèñ-
òî ïåðåâ³ðèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

«Êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðî-

âåëà ³íâåñòèö³éíèé êîíêóðñ ç âïðî-
âàäæåííÿ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â ìå-
ðåæ³ ìåòðîïîë³òåíó. Ñàì³ ïðî¿õà-
ëèñü, äçâîíèëè — çâ’ÿçîê ÷óäîâèé.
Òå, ùî òàêèé ïðîåêò ïî÷àëè ðåàë³-
çîâóâàòè, º ïðèêëàäîì ïàðòíåð-
ñòâà ìóí³öèïàëüíîãî òà ³íâåñòè-
ö³éíîãî, ÿêèé äîçâîëèòü êèÿíàì
îòðèìàòè ÿê³ñíó ïîñëóãó. Ìåøêàí-
ö³ ì³ñòà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷àñó âè-
òðà÷àþòü â ìåòðîïîë³òåí³, ³ ÿê³ñ-
íèé çâ’ÿçîê äîçâîëèòü ¿ì íå áóòè ³çî-
ëüîâàíèìè â³ä òîãî ïðîñòîðó, â ÿêî-
ìó ìè æèâåìî»,— çàçíà÷èâ ²ãîð

Í³êîíîâ. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð
ùîäî áóä³âíèöòâà ³íôðàñòðóêòó-
ðè ðóõîìîãî ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â
Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ áóâ óêëà-
äåíèé ùå 2 æîâòíÿ 2012 ðîêó. ßê
ðîçïîâ³â äèðåêòîð êîìïàí³¿-³íâåñ-
òîðà ÅÑÓ ²ëëÿ Ñîëîäîâñüêèé, áó-
ä³âíèöòâî âñ³º¿ ìåðåæ³ áóäå âèêî-
íóâàòèñÿ â ñ³ì åòàï³â. Ïåðøèé —
ì³æ ñòàíö³ÿìè «Ïîë³òåõí³÷íèé ³í-
ñòèòóò» òà «Âîêçàëüíà» — âèÿâèâ-
ñÿ íàéñêëàäí³øèì, àäæå ïåðåäáà-
÷àâ ñòâîðåííÿ öåíòðó óïðàâë³ííÿ
òà êîìóòàö³¿ áàçîâèõ ñòàíö³é. Äà-
ë³ âæå íà öåé âóçîë «íàíèçóâàòè-
ìóòü» ³íø³ ñòàíö³¿ ï³äçåìêè. Òàê,
äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ÿê³ñíèé ñò³ëü-
íèêîâèé çâ’ÿçîê ç’ÿâèòüñÿ ì³æ ñòàí-
ö³ÿìè «Õðåùàòèê», «Àðñåíàëüíà»,
«Äí³ïðî». Äî ê³íöÿ ïåðøîãî êâàð-
òàëó 2015-ãî ñþäè äîëó÷àòü «Óí³-
âåðñèòåò», «Òåàòðàëüíó», «Ïëîùó
Ëüâà Òîëñòîãî», «Çîëîò³ Âîðîòà» òà
«Ïàëàö Ñïîðòó» é ïåðåãîíè ì³æ
íèìè. Ïîâí³ñòþ âñ³ ë³í³¿ ìàòèìóòü
áåçïåðåá³éíèé ñò³ëüíèêîâèé çâ’ÿçîê
äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîêó. «GSM-
çâ’ÿçîê — öå ëèøå ïî÷àòîê. Ïðè
îòðèìàíí³ îïåðàòîðàìè íîâèõ

ñòàíäàðò³â 3G, 4G âîíè áóäóòü ðå-
àë³çîâàí³ ìàéæå îäðàçó»,— çàçíà-
÷èâ ²ëëÿ Ñîëîäîâñüêèé. Òàðèôè
ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó ó ìåòðî â³ä
ö³í «íàçåìíèõ» íå â³äð³çíÿòèìóòü-
ñÿ. «Ìè áóäóºìî ñèñòåìó â ³íòåðå-
ñàõ òðüîõ ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â.
Âîíè óïîâíîâàæèëè íàøó êîìïà-
í³þ (ÿê ï³äðÿäíèêà) âçÿòè ó÷àñòü â
³íâåñòèö³éíîìó êîíêóðñ³ òà âèêî-
íàòè ö³ ðîáîòè. Íàðàç³ ìåðåæà íà-
ëåæèòü íàì, îäíàê ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ áóä³âíèöòâà ìè ïåðåäàìî ¿¿ îïå-
ðàòîðàì»,— äîäàâ ïàí Ñîëîäîâ-
ñüêèé.

Îêð³ì çðó÷íîñò³ äëÿ ïàñàæè-
ð³â, äîäàòêîâ³ ïåðåâàãè îòðèìà-
þòü ³ ïðàö³âíèêè ï³äçåìêè. Êîì-
ïàí³ÿ-³íâåñòîð ïåðåäàëà ìåòðî-
ïîë³òåíó 500 ìîá³ëüíèõ òåëåôî-
í³â, òîæ òåïåð âñ³ òåõí³÷í³ ñï³âðî-
á³òíèêè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü òóíåë³
òà ïîòÿãè, îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü
ñï³ëêóâàòèñÿ îäèí ç îäíèì.

Äî ðå÷³, äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî
ðîêó â êè¿âñüê³é ï³äçåìö³ ìàº çà-
ïðàöþâàòè ³ ÿê³ñíèé wi-fi. Îäíàê
öþ ïðîãðàìó ðåàë³çîâóº âæå ³í-
øèé ³íâåñòîð-ïàðòíåð ì³ñòà �

Íàðàç³ áåç ïåðåøêîä ïîãîâîðèòè ïî ñò³ëüíèêîâî-
ìó ìîæíà íà â³äð³çêó â³ä ñòàíö³é ï³äçåìêè «Ïîë³-
òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» äî «Âîêçàëüíî¿». Äî ê³íöÿ ðî-
êó ÿê³ñíèé ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê ç’ÿâèòüñÿ ³ ùå ì³æ
ê³ëüêîìà öåíòðàëüíèìè ñòàíö³ÿìè ìåòðîïîë³òåíó.
À îò âæå äî ê³íöÿ 2015-ãî â³ëüíî ðîçìîâëÿòè ìîæ-
íà áóäå, ïîäîðîæóþ÷è âñ³ìà ë³í³ÿìè ï³äçåìêè,
îá³öÿþòü â ìåð³¿.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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ßê³ñòü ìîá³ëüíî¿ ïîñëóãè â ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ â÷îðà ïåðåâ³ðèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ 
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ÂËÀÑÍÈÊÈ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³
â÷àñíî íå ïðèáèðàòèìóòü íàâêîëèøíþ òåðèòîð³þ òà
íå çä³éñíþâàòèìóòü â³äïîâ³äí³ çàõîäè áëàãîóñòðîþ,
áóäóòü îøòðàôîâàí³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìè-
ëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çà ÷àñ ïåðøîãî ñí³ãîïàäó â ñòîëèö³ ñêëàäåíî á³ëü-
øå òðüîõñîò ïîïåðåäæóâàëüíèõ ïðèïèñ³â, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ íåâ÷àñíîãî ïðèáèðàííÿ ñí³ãó, ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Çã³äíî ç ÷èííèìè ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîþ Êè-
ºâà, ïîñàäîâ³ îñîáè òà âëàñíèêè óñòàíîâ ³ ï³äïðè-
ºìñòâ íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áëàãîóñòð³é ïðè-
ëåãëî¿ òåðèòîð³¿. Ó ïåðøó ÷åðãó éäåòüñÿ ïðî ïðèáè-
ðàííÿ, âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ðîç÷èùåííÿ ïëîù â³ä

ñí³ãó â çèìîâó ïîðó ðîêó. Ç áîêó ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ êîíòðîëü âèêîíàííÿ öèõ çî-
áîâ’ÿçàíü ³ çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñòÿãíåíü, îñ-
ê³ëüêè â æîäíîìó âèïàäêó ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿, çà
ÿê³ â³äïîâ³äàëüíèé ïðèâàòíèé âëàñíèê, íå ïîâèííå
çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê ì³ñòà»,— ï³äêðåñëèâ â³í.

Ñàìå òîìó ó ñòîëèö³ ä³º ðåæèì îïåðàòèâíîãî êîí-
òðîëþ çà ñòàíîì ïðèáèðàííÿ ì³ñòà â³ä ñí³ãó òà îæå-
ëåä³. Ðàéîíè Êèºâà ïîä³ëåí³ íà ñåêòîðè, çà êîæíèì
ç ÿêèõ çàêð³ïëåíèé ³íñïåêòîð ç áëàãîóñòðîþ. Â³í
óïîâíîâàæåíèé ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³íïîðó-
øåííÿ, ÿê³ òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàô³â.
Ðîçì³ð ñòÿãíåíü äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ñÿãàº 1360 ãðí,
äëÿ ãðîìàäÿí-ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — äî 1700 ãðí.

«Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ äí³â ³íñïåêòîðàìè ÊÏ
«Êè¿âáëàãîóñòð³é» ñêëàäåíî áëèçüêî 300 ïðèïèñ³â
íà ïîðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ — âëàñíèê³â òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä òà êîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-
ãàí³çàö³é»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Á³çíåñìåí³â, ÿê³ 
íå ïðèáèðàòèìóòü ñí³ã
íà ñâî¿é òåðèòîð³¿,
øòðàôóâàòèìóòü

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â Êèºâ³ âèÿâèëè
«íåëåãàë³â»

ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ïåðåâ³ðîê
ó ñ³÷í³-æîâòí³ 2014 ðîêó, ðîáî-
òîäàâö³-ïîðóøíèêè ñïëàòèëè äî
áþäæåòó ïîíàä 4 ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷-
íèõ îñ³á òà áëèçüêî 4,5 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü ºäèíîãî âíåñêó íà çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñî-
ö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ ÄÔÑ.

Ôàõ³âö³ îðãàí³â ÄÔÑ ì. Êèºâà
ïîñò³éíî òðèìàþòü ñèòóàö³þ ùî-
äî ïîðóøåíü ó ñôåð³ òðóäîâîãî
òà ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà
ï³ä ïèëüíèì êîíòðîëåì. Çà ñëî-
âàìè î÷³ëüíèêà ñòîëè÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ²ãîðÿ Áîíäàðåíêà, ó 98 %
ïðîâåäåíèõ ïåðåâ³ðîê áóëî çà-
ô³êñîâàíî ïîðóøåííÿ ïðè âè-
ïëàò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ³íøèõ
äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà ðåçóëü-
òàòàìè âèÿâëåíèõ ïðàâîïîðó-
øåíü, äî áþäæåòó äîíàðàõîâà-
íî ïîíàä 125 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
ÏÄÔÎ òà øòðàôíèõ ñàíêö³é.

Òàê, çàâäÿêè â÷àñíî ïðîâåäå-
í³é ðîç’ÿñíþâàëüí³é ðîáîò³ ïîäàò-
ê³âö³â ³ç íåñóìë³ííèìè ðîáîòî-
äàâöÿìè, çà ñ³÷åíü-æîâòåíü 2014
ðîêó 15 643 ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ÿê³ âèïëà÷óâàëè çàðïëà-
òó íàéìàíèì ðîá³òíèêàì ìåí-

øå ì³í³ìàëüíî¿, ï³äâèùèëè ð³-
âåíü îïëàòè ïðàö³. Òàê³ ä³¿ çà-
áåçïå÷èëè 30 ì³ëüéîí³â äîäàò-
êîâèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó.

Êð³ì òîãî, 10 398 ãðîìàäÿí,
ÿê³ çä³éñíþâàëè «íåçàêîííó» ï³ä-
ïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, áóëî
çàëó÷åíî äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿, äî áþäæåòó íèìè ñïëà÷åíî
ïîíàä 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ÿê-
ùî âè ñòàëè ñâ³äêîì ïîðóøåííÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà àáî âàø
ðîáîòîäàâåöü âèïëà÷óº çàðîá³ò-
íó ïëàòó â «êîíâåðò³», íå âàðòî
íåõòóâàòè öèìè ôàêòàìè. Ó êîæ-
íîìó ç³ ñòîëè÷íèõ Öåíòð³â îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïðè äåð-
æàâíèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³ÿõ
çíàõîäÿòüñÿ ñêðèíüêè «Ìî¿ òðó-
äîâ³ ïðàâà ïîðóøåíî», äå íàâ³òü
àíîí³ìíî ìîæíà çàëèøèòè ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿
ç áîêó ðîáîòîäàâö³â. Òàêîæ íå-
îáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî îô³-
ö³éíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ
â³äíîñèí òà âèïëàòè «ïðîçîðî¿»
çàðïëàòí³ ìîæíà îòðèìàòè ó êîí-
ñóëüòàíò³â-ìîäåðàòîð³â ÖÎÏ òà
íà ñóáñàéò³ ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ �

«Äîïîìîãà á³éöÿì â çîí³ ÀÒÎ»

Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ ñòîëè÷íà âëàäà â
îñîá³ ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà ï³äïèñàëà Ìåìîðàíäóì ïðî
ïàðòíåðñòâî ç ï³äïðèºìöÿìè êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Âîëî-
äèìèðñüêèé ðèíîê». Ìåìîðàíäóì
ïåðåäáà÷àº ìîðàòîð³é íà â³ä÷ó-
æåííÿ òà áóäü-ÿêå ïåðåïðîô³ëþ-
âàííÿ öüîãî ðèíêó.

«Ìåí³ íå â³äîìî, õòî ³ íàâ³ùî
ñïåêóëþº íà òåì³ çàêðèòòÿ ðèíêó.
ß îñîáèñòî íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿâ,
ùî ðèíîê ïðàöþâàâ ³ áóäå ïðàöþ-
âàòè â çâè÷íîìó ðåæèì³. Àëå çà-
äëÿ òîãî, ùîá îñòàòî÷íî, ðàç ³ íà-
çàâæäè ïîêëàñòè êðàé öèì ÷óò-
êàì, êè¿âñüêà âëàäà ï³äïèñàëà ç
ï³äïðèºìöÿìè Âîëîäèìèðñüêîãî
ðèíêó ìåìîðàíäóì ïðî ð³âíîïðàâ-
íå ïàðòíåðñòâî. Ìè âçÿëè íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàííÿ íå ïðèéìàòè æîäíèõ

ð³øåíü ùîäî çì³íè ôóíêö³îíàëü-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ öüîãî ðèíêó àáî
çä³éñíåííÿ íîâîãî áóä³âíèöòâà íà
éîãî òåðèòîð³¿ äî æîâòíÿ 2015 ðî-
êó. ß ìàþ âåëèêó íàä³þ, ùî íà öüî-
ìó íåçäîðîâèé àæ³îòàæ ùîäî òåìè
çàêðèòòÿ òà ïåðåáóäîâè Âîëîäè-
ìèðñüêîãî ðèíêó ïðèïèíèòüñÿ»,—
ðîçïîâ³â äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà Ìàêñèì Êóçüìåíêî.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ ðèíêó áóäå ðåãóëÿðíî ³í-
ôîðìóâàòè ï³äïðèºìö³â ñòîñîâíî
íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ òà ïëàí³â
ðîçâèòêó ÊÏ «Âîëîäèìèðñüêèé
ðèíîê» �

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ ïîïåðå-
äæàº ïðî ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåí-
íÿ ó íàéáëèæ÷³ äí³ îæåëåäèö³ íà
àâòîøëÿõàõ ³ ó ï³øîõ³äíèõ çîíàõ
ì³ñòà Êèºâà. Ç ìåòîþ ïîïåðå-
äæåííÿ òðàâìàòèçìó òà óíèê-
íåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ôàõ³â-
ö³ Óïðàâë³ííÿ ïðîñÿòü áóòè îñîá-
ëèâî îáåðåæíèìè ï³ä ÷àñ ïåðå-
ñóâàííÿ ì³ñòîì.

Àâòîâëàñíèêàì ðàäÿòü, çà
ìîæëèâîñò³, îáìåæèòè êîðèñòó-
âàííÿ âëàñíèì àâòîòðàíñïîð-
òîì �

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ÊÌÄÀ ïîïåðåäæàº 
ïðî ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ 
îæåëåäèö³

Êè¿âñüêà âëàäà ï³äïèñàëà Ìåìîðàíäóì ïðî ïàðòíåðñòâî 
ç ï³äïðèºìöÿìè Âîëîäèìèðñüêîãî ðèíêó
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Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè Óêðà¿íè (Ì³íñîöïîë³òè-
êè) ³í³ö³þº áëàãîä³éíó àêö³þ äëÿ
ï³äòðèìêè ó÷àñíèê³â àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ òà âíóò-
ð³øíüîïåðåì³ùåíèõ îñ³á. Ïðà-
ö³âíèêè â³äîìñòâà ïåðåðàõóâà-
ëè ñâîþ îäíîäåííó çàðîá³òíó ïëà-
òó òà çàïðîøóþòü íåáàéäóæèõ
ãðîìàäÿí äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³-
àòèâè.

Ì³í³ñòåðñòâîì â³äêðèòî ðàõóí-
êè äëÿ çàðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä
þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á.

Ðåêâ³çèòè ó íàö³îíàëüí³é âà-

ëþò³ (ãðèâí³):

Ì³í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè Óêðà¿íè

ªÄÐÏÎÓ — 37567866
ðàõ. 31252301178737 â Äåðæàâ-

í³é êàçíà÷åéñüê³é ñëóæá³ Óêðà¿íè,
ì. Êè¿â

ÌÔÎ 820172

Ðåêâ³çèòè ó ºâðî òà äîëàðàõ

ÑØÀ:

Ì³í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè Óêðà¿íè

ªÄÐÏÎÓ — 37567886
ðàõ.25302020054709 â ÀÒ «Óêðåê-

ñ³ìáàíê» â ì. Êèºâ³ 
ÌÔÎ 322313 �

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ 
äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â

Ó ÊÈªÂ² 24 ëèñòîïàäà î 15-é ãî-
äèí³ íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Çàáî-
ëîòíîãî,ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-
í³, ñòàëàñÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íà ïðèãîäà çà ó÷àñòþ ä³òåé. Âíà-
ñë³äîê ç³òêíåííÿ àâòîìîá³ëÿ
«KIASportage» ç òÿãà÷åì «MANT-
GA 18400» òðàâìè îòðèìàëè äâîº
ä³òåé, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó ïîçà-
øëÿõîâèêó. Òðàíñïîðòí³ çàñîáè
ðóõàëèñü ç áîêó Îäåñüêî¿ ïëîù³ ó
íàïðÿìêó Ñòîëè÷íîãî øîñå.

Âíàñë³äîê ÄÒÏ øåñòèð³÷íó
ä³â÷èíêó ç çàêðèòîþ ÷åðåïíî-
ìîçêîâîþ òðàâìîþ òà ñòðóñîì
ãîëîâíîãî ìîçêó äîñòàâëåíî äî
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, òàêîæ ãîñï³òà-
ë³çîâàíî 8-ì³ñÿ÷íîãî õëîï÷èêà.
Ó íüîãî çàêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêî-
âà òðàâìà, òðàâìà ãðóäíî¿ êë³òè-
íè òà æèâîòà. Ðîçïî÷àòî ðîçñë³-
äóâàííÿ.

ÄÀ² ñòîëèö³ çâåðòàº óâàãó ó÷àñ-
íèê³â äîðîæíüîãî ðóõó íà òå, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àñò³øàëè ïðè-
ãîäè, êîëè âîä³¿ íå çâàæàþòü íà
ïîãîäí³ óìîâè, íå äîòðèìóþòü-
ñÿ äèñòàíö³¿ ðóõó, ïåðåâèùóþòü
áåçïå÷íó øâèäê³ñòü òà ïîòðàï-
ëÿþòü ó ÄÒÏ �

Â ì³ñò³ âíàñë³äîê
ÄÒÏ òðàâìîâàíî
äâîº ìàëåíüêèõ
ä³òåé
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Ç ÌÅÒÎÞ ñïðèÿííÿ äîïîìîãè á³éöÿì â çîí³ ÀÒÎ òà
ï³äòðèìàííÿ áîéîâîãî ³ ìîðàëüíîãî äóõó îñîáîâî-
ãî ñêëàäó 12-ãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðî-
íè Êèºâà çâåðòàºìîñü ç ïðîõàííÿì äîëó÷èòèñü äî
çàãàëüíîðàéîííî¿ àêö³¿ «Äîïîìîãà á³éöÿì â çîí³
ÀÒÎ» òà íàäàòè äîïîìîãó îñîáîâîìó ñêëàäó âèùåçà-
çíà÷åíîãî áàòàëüéîíó.

Äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿ ìåøêàíöÿì Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó ïðîïîíóºòüñÿ äîïîìîãòè (çà ïåâíî¿ ìîæëèâîñò³)
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, òåïëèì ÷îëîâ³÷èì îäÿãîì,
çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ë³êàðñüêèìè ïðåïàðà-
òàìè òà ³íøèì.

Àêö³ÿ òðèâàòèìå ó òåðì³í ç 24 ëèñòîïàäà ïî 11
ãðóäíÿ 2014 ðîêó ³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ íà òåðèòîð³¿
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó.

Ïóíêòè ïðèéîìó çíàõîäÿòüñÿ ó æèòëîâî-åêñïëó-
àòàö³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ (â³äïîâ³äàëüí³ — ñòàðø³ ìàéñ-
òðè):

ÊÏ «ÆÅÎ-107» (âóë. Òàðàñ³âñüêà, 23/25)

ÊÏ «ÆÅÎ-112» (âóë. Ãîðüêîãî, 170/172)
ÊÏ «ÆÅÎ-103» (âóë. Äåì³¿âñüêà, 33)
ÒÎÂ «ÆÈÒËÎÂÈÊ-ÏËÞÑ» (âóë. Ì. Êèòà¿âñüêà, 3
ÊÏ «ÆÅÎ-105» (âóë. Òàðàñ³âñüêà, 2 )
«Êâàðòåò ËÒÄ» (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-á)
ÊÏ «Ãîëîñ³¿âæèòëîñåðâ³ñ» (âóë. Êàñ³ÿíà, 8)
ÊÏ «ÆÅÎ-109» (ïð. Ãëóøêîâà, 31-à)
ÊÏ «ÆÅÎ-110» (ïð. Íàóêè,11)
ÊÏ «ÆÅÎ-111» (âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 25/2) �
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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 внесення змін до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14 лютого 2011 року № 191 «Про Постійну комісію з питань 
техногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

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

Розпорядження № 1053 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України,

постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 927 «Про затвердження Типового положення
про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно�екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та від
9 січня 2014р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 ве�
ресня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київський міським головою, першим заступ�
ником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської держав�
ної адміністрації», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�П�н�т�3�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�14�люто�о�2011�ро-

���№ 191�«Про�Постійн���омісію�з�питань�тех-

но�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�си-

т�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Призначити��оловою�Постійної��омісії�з

питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�над-

звичайних�сит�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.,

першим�заст�пни�ом��олови�Постійної��омісії

з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та

надзвичайних�сит�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�—�заст�пни�а�дире�тора�Де-

партамент� —�начальни�а��правління�з�питань

надзвичайних�сит�ацій�Департамент��місь�о-

�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

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

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

трації)�Рюмшина.�С.�М.».

2.�Затвердити�зміни�до�посадово�о�с�лад�

Постійної��омісії�з�питань�техно�енно-е�оло-

�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�ви�о-

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

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

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�14�люто�о�2011�ро��

№ 191�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�30�липня�2013

ро���№ 1284),�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що

додається.

3.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�По-

стійн���омісію�з�питань�техно�енно-е�оло�іч-

ної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердже-

но�о�розпорядженням�від�14�люто�о�2011�ро-

���№ 191,�що�додаються.

Голова В. Кличко

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

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

від�14�люто�о�2011�ро���№ 191�
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

23.09.2014�№1053�)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Постійної комісії з питань техногенно�екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 26 грудня 2005 року № 2400 
«Про надання дозволу на реставрацію предмету охорони 

пам’яток та пристосування під офісний комплекс 
будинків № 17�а і 19 на вул. Тургенєвській 

у Шевченківському районі»
Розпорядження № 1052 від 23 вересня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі зміною замов�
ника реставрації будинку на вул. Тургенєвській, 19 у Шевченківському районі, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,��олова�Постійної��омісії

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�з�питань�надзвичайних�си-

т�ацій�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища,�перший

заст�пни���олови�Постійної��омісії

Члени�Постійної��омісії:

Дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища,

заст�пни���олови�Постійної��омісії

Начальни��Головно�о��правління�Державної

сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���м.�Ки-

єві�(за�з�одою)

Начальни���правління�СБУ�в�м.�Києві�(за�з�о-

дою)

Начальни��Головно�о��правління�МВС�У�ра-

їни���м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни���правління�Державтоінспе�ції�ГУ

МВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Київсь�ий�місь�ий�війсь�овий��омісар�(за

з�одою)

Начальни��Центрально�о��правління�Війсь-

�ової�сл�жби�правопоряд���(по�м..�Києв��та

Київсь�ій�області)�—�війсь�овий��омендант�

(м.�Київ)�(за�з�одою)

Дире�тор�Департамент��житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри

Дире�тор�Департамент��фінансів

Дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

тицій

Дире�тор�Департамент��промисловості�та

розвит���підприємництва

Дире�тор�Департамент��містоб�д�вання�та

архіте�т�ри

Дире�тор�Департамент��б�дівництва�та�жит-

лово�о�забезпечення

Дире�тор�Департамент��транспортної�інфра-

стр��т�ри

Дире�тор�Департамент��охорони�здоров’я

Дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт�

Дире�тор�Департамент����льт�ри

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи-

�и

Дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні-

�ацій

Начальни���правління�преси�та�інформації

Начальни���правління��онтролю�за�бла�о-

�строєм�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю

та�збереження�природно�о�середовища

Начальни���правління�е�оло�ії�та�охорони

природних�рес�рсів�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

редовища

Начальни��відділ��охорони�праці�Департа-

мент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища

Генеральний�дире�тор��ом�нальної��орпо-

рації�«Київавтодор»

Начальни���ом�нально�о�підприємства�«Спе-

ціалізоване��правління�протизс�вних�підзем-

них�робіт»

Генеральний�дире�тор�Київсь�о�о��ом�наль-

но�о�об’єднання�зелено�о�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзелен-

б�д»

Начальни���ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївсь�ий�метрополітен»

Генеральний�дире�тор��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Київпастранс»

Дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

дорсервіс»

Дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

транспар�сервіс»

Командир��ом�нальної�аварійно-рят�валь-

ної�сл�жби�«Київсь�а�сл�жба�порят�н��»

Начальни��Головно�о��правління�Держсан-

епідемсл�жби���м.�Києві�(за�з�одою)

Начальни��територіально�о��правління�Держ-

пром�ірна�ляд��У�раїни�по�Київсь�ій�області�та

м.�Києв��(за�з�одою)

Начальни��Інспе�ції�державно�о�архіте�т�р-

но-б�дівельно�о��онтролю���місті�Києві�(за�з�о-

дою)

Начальни��У�раїнсь�о�о��ідрометеороло�іч-

но�о�центр��(за�з�одою)

Голова�правління —��енеральний�дире�тор

п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Київене-

р�о»�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�п�блічно�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«А�ціонерна��омпанія�«Київ-

водо�анал»�(за�з�одою)

Генеральний�дире�тор�п�блічно�о�а�ціонер-

но�о�товариства�«Київ�аз»�(за�з�одою)

Дире�тор�Київсь�ої�місь�ої�філії�п�блічно�о�а�-

ціонерно�о�товариства�«У�ртеле�ом»�(за�з�одою)

Перші�заст�пни�и�(заст�пни�и)��олів —��оло-

ви��омісій�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�без-

пе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій

Начальни��відділ��ор�анізаційно�о�та�інфор-

маційно�о�забезпечення�роботи�Постійної��о-

місії�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и

та�надзвичайних�сит�ацій�Департамент��місь-

�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�—�відповідальний�се�ретар.

Керівник апарату В. Бондаренко

Затверджено
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

23.09.2014�№�1053

Зміни до Положення про Постійну комісію з питань 
техногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

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

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 14 лютого 2011 року № 191

1.�У�абзаці�др��ом��п�н�т��3,���підп�н�ті�3

п�н�т��5,���підп�н�ті�2�п�н�т��6,���підп�н�ті�3

п�н�т��7,���абзаці�четвертом��п�н�т��9�після

слова�«єдиної»�доповнити�словом�«держав-

ної».

2.�У�підп�н�ті�6�п�н�т��6�слово�«МНС»�за-

мінити�словом�«ДСНС».

3.�У�абзаці�третьом��п�н�т��9�слова�«ци-

вільної�оборони»�ви�лючити.

4.�У�п�н�ті�10�слова�«Головне��правління

з�питань�надзвичайних�сит�ацій�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації)»�замінити�словами

«�правління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)».

5.�У�п�н�ті�13�слово�«Київради»�замінити

словами�«Київсь�ої�місь�ої�ради».

Керівник апарату В. Бондаренко

Унести�зміни�до�розпорядження�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�26��р�дня

2005�ро���№ 2400�«Про�надання�дозвол��на

реставрацію�предмет��охорони�пам’ято��та

пристос�вання�під�офісний��омпле�с�б�дин�ів

№ 17-а�і�19�на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій���Шевчен-

�івсь�ом��районі»,�ви�лавши�йо�о���та�ій�ре-

да�ції:

«Про�реставрацію�фасадної�частини

та�пристос�вання�під�спор�д��офісно�о

призначення�б�дин��

№ 19�на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій

��Шевчен�івсь�ом��районі

Відповідно�до�статті�31�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�За�он�

У�раїни�«Про�охорон����льт�рної�спадщини»,

п�н�т��6�частини�першої�статті�4�За�он��У�ра-

їни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Ки-

їв»,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�берез-

ня�2001�ро���№ 217/1194�«Про�створення��о-

м�нально�о�підприємства�з��тримання�та�е�с-

пл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�при-

значення�«Спецжитлофонд»,�з�метою�приве-

дення�б�дин���на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій,�19���на-

лежний�санітарно-технічний�стан,�в�межах�ф�н�-

цій�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання:

1.�Здійснити�реставрацію�фасадної�частини

та�пристос�вання�під�спор�д��офісно�о�при-

значення�б�дин���№ 19�на�в�л.�Т�р�енєвсь�ій

��Шевчен�івсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-
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Про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1050 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

�іль�ості�5�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів,—�до�настання�та�их’змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�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)
23.09.2014�№�1050

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 20553�08 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,125 Деснянський район, 
вул.Теодора Драйзера, 4

2 24928�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

2,7399 Шевченківський район,
вул.Борщагівська, 2 (літера Б)

3 24916�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується 
як рекламоносій до 5 кв.м

2,75 Солом'янський район, 
пл. Севастопольська, 1 (літера А)

4 24896�09 ПІІ"МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується 
як рекламоносій до 5 кв.м

2,9 Дніпровський район, 
вул.Раскової Марини, 1 (літера А)

5 24908�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується 
як рекламоносій до 5 кв.м

2,9 Дніпровський район, 
просп.Юрія Гагаріна, 2а

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��за-

�онодавством�поряд��:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�для�прое�т�ван-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

3.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��ор�анізації.

3.4.�Здійснити�фінанс�вання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�за�рах�но�

�оштів,�зал�чених�в��становленом��поряд��.

3.5.�Одержати�дозволи�центрально�о�ор�а-

н��ви�онавчої�влади���сфері�охорони���льт�р-

ної�спадщини —�Міністерства���льт�ри�У�раїни

та�Управління�охорони���льт�рної�спадщини

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�про-

ведення�робіт.

3.6.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

4.�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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Голосіївській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 1060 від 25 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 проведення капітальних ремонтів закладів освіти Голосіївського району 
м. Києва та створення належних умов для виховання і навчання дітей, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

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

вит�����за�альній�с�мі�5 800 500��рн,�передба-

чених�Голосіївсь�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�5 800 500��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�2 950 500��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�2 426 000��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�50 000��рн,��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�070804�«Централізовані�б�х�алтерії

обласних,�місь�их,�районних�відділів�освіти»��

с�мі�374 000��рн,�що�додається.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передба-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�по-

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

джет��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�ті�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�ів��олови�Київ-

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Затверджено
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

25.09.2014�№�1060

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Голосіївській 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 2 950 500

3110 610 000

3132 2 340 500

2 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч.
школа�дитячий садок, інтернат
при школі), спеціалізовані
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

разом 2 426 000

3132 2 426 000

3 070304 Спеціальні загальноосвітні
школи�інтернати, школи та інші
заклади освіти для дітей з
вадами у фізичному чи
розумовому розвитку

разом 50 000

3132 50 000

4 070804 Централізовані бухгалтерії
обласних, міських, районних
відділів освіти

разом 374 000

3132 374 000

5 070807 Інші освітні програми разом 5 800 500

3110 610 000

3132 5 190 500

Разом 5 800 500 5 800 500

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

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

Розпорядження № 1066 від 26 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 управ�
ління Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) власних повноважень:

1.�Затвердити�перерозподіл�вида�ів�спожи-

вання���с�мі�15 980,0�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�аль-

ном��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�ван-

ня�місцевих�бюджетів:�080101�«Лі�арні»�на�с�-

м��9�409,6�тис.��рн,�080102�«Територіальні�ме-

дичні�об’єднання»�на�с�м��1 200,0�тис.��рн,

080201�«Спеціалізовані�лі�арні�та�інші�спеціалі-

зовані�за�лади�(центри,�диспансери,��оспіталі

для�інвалідів�ВВВ,�лепрозорії,�меди�о-санітар-

ні�частини�тощо, що�мають�ліж�ов��мереж�)»

на�с�м��4�030,4�тис.��рн,�080203�«Перинаталь-

ні�центри,�поло�ові�б�дин�и»�на�с�м��340,0�тис.

�рн,�080204�«Санаторії�для�хворих�т�бер��льо-

зом»�на�с�м��400,0�тис.��рн,�080205�«Санаторії

для�дітей�та�підліт�ів�(нет�бер��льозні)»�на�с�-

м��600,0�тис.��рн,�та�збільшення�видат�ів�спо-

живання�по��одах�тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів:

081002�«Інші�заходи�по�охороні�здоров’я»�на

с�м��15 980,0�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-

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

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

мічно�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

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
26.09.�2014�№�1066

Перерозподіл видатків споживання, передбачених Департаменту 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік 
у загальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу 

бюджетних призначень

№
п/п

Код тимчасової
класифікації

видатків та креди�
тування місцевих

бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код
еконо�
мічної
класи�
фікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

Загальний фонд

1 080101 "Лікарні" 2220 1 080,0

2 080101 "Лікарні" 2230 8 030,0

3 080101 "Лікарні" 2730 299,6

4 080102 "Територіальні медичні об'єднання" 2220 400,0

5 080102 "Територіальні медичні об'єднання" 2230 800,0

6 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади (центри, диспансери, госпіталі для
інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико�санітарні
частини тощо, що мають ліжкову мережу)"

2220 605,0

080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади (центри, диспансери, госпіталі для
інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико�санітарні
частини тощо, що мають ліжкову мережу)"

2230 2 153,0

080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади (центри, диспансери, госпіталі для
інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико�санітарні
частини тощо, що мають ліжкову мережу)"

2730 1 272,4

080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" 2220 70,0

080203 "Перинатальні центри, пологові будинки" 2230 270,0

080204 Санаторії для хворих туберкульозом" 2230 400,0

080205 "Санаторії для дітей та підлітків
(нетуберкульозні)"

2230 600,0

081002 "Інші заходи по охороні здоров'я",' 2220 15 980,0

080000 "Охорона здоров'я" 2220 2 155,0 15 980,0

080000 "Охорона здоров'я" 2230 12 253,0

080000 "Охорона здоров'я" 2730 1 572,0

080000 "Охорона здоров'я" РАЗОМ 15 980,0 15 980,0

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 грудня 2012 року № 2250 «Про передачу функцій 

замовника реконструкції будівлі льодового палацу 
дитячо�юнацького учбово�спортивного центру профспілок міста

Києва «Авангард» на вул. Мельникова, 46�А»
Розпорядження № 1016 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зверення ко�
мунального підприємства «Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 червня 2014 року № 068/01�260, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�12��р�дня�2012�ро���№ 2250�«Про

передач��ф�н�цій�замовни�а�ре�онстр��ції�б�-

дівлі�льодово�о�палац��дитячо-юнаць�о�о��ч-

бово-спортивно�о�центр��профспіло��міста�Ки-

єва�«Аван�ард»�на�в�л.�Мельни�ова,�46-А».

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету, передбачених 
Київській міській раді (Секретаріату) на 2014 рік

Розпорядження № 1024 від 17 вересня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», 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»:

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

джет��в�с�мі�2022,00�тис.��ривень,�передба-

чених��оловном��розпорядни���бюджетних

�оштів —�Київсь�ій�місь�ій�раді�(Се�ретаріат�)

на�2014�рі����спеціальном��фонді�бюджет�

міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся���бю-

джетних�призначень�по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�240900�«Цільові�фонди,��творені

Верховною�Радою�Автономної�Респ�блі�и

Крим,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання

і�місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади»,

шляхом�збільшення�обся���видат�ів�розвит-

���за�рах�но��зменшення�обся���видат�ів

споживання,�що�додається.

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

живання�в�с�мі�33,10�тис.��ривень,�передба-

чених��оловном��розпорядни���бюджетних

�оштів —�Київсь�ій�місь�ій�раді�(Се�ретаріат�)

��спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�на

2014�рі��в�межах�за�ально�о�обся���бюджет-

них�призначень,�шляхом�збільшення�обся��

видат�ів�споживання�на�с�м��33,10�тис.��ри-

вень�по��од��про�рамної��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�0119236

«Надання�освіти�в�А�адемії�м�ніципально�о

�правління�малозабезпеченим�дітям�та�си-

ротам�за�рах�но��цільових�фондів»�за�рах�-

но��зменшення�обся���видат�ів�споживання

на�с�м��33,10�тис.��ривень�по��од��про�рам-

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

цевих�бюджетів�0119239�«Забезпечення�ді-

яльності�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�

ради�за�рах�но��цільово�о�фонд�»,�що�до-

дається.

3.�Київсь�ій�місь�ій�раді�(Се�ретаріат�)�за-

безпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ��видат�ів,�передбачених�п�н�тами�1,

2�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�внести�відповід-

ні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��піс-

ля�по�одження�в��становленом��поряд���пе-

рерозподіл��видат�ів,�передбачених�п�н�та-

ми�1,�2�цьо�о�розпорядження,�з�постійною

�омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

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

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

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

17.09.2014�№�1024

Перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів — 

Київській міській раді (Секретаріату) 
на 2014 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва 

в межах загального обсягу бюджетних призначень

№ Код тимчасової
класифікації видатків

та кредитування
місцевих бюджетів

Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Сума
зменшення,

тис.грн

Сума
збільшення,

тис.грн

1 240900 Цільові фонди, утворені
Верховною Радою
Автономної Республіки
Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими
органами виконавчої влади

2240 2022,00

3110 2022,00

Разом 2022,00 2022,00

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

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

17.09.2014�№�1024

Перерозподіл видатків споживання, 
передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів — 

Київській міській раді (Секретаріату) 
на 2014 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва 

в межах загального обсягу бюджетних призначень

№ Код програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування
програми/підпрограми

видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів

Сума
зменшення,

тис.грн

Сума збільшення,
тис.грн

1 0119239 Забезпечення діяльності
секретаріату Київської
міської ради за рахунок
цільового фонду

2240 33,10

1 0119236 Надання освіти в Академії
муніципального управління
малозабезпеченим дітям та
сиротам за рахунок
цільових фондів

2730 33,10

Разом 33,10 33,10

тис. грн 
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Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29.09.2010 № 773 «Про будівництво інженерних мереж 
до житлових будинків в кварталі, обмеженому 

вулицями Полтавською, Дмитрівською, В. Чорновола 
(III квартал), у Шевченківському районі»

Розпорядження № 1046 від 22 вересня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», з метою
завершення робіт та стабільного забезпечення тепловою енергією житлових будинків у кварталі, обмежено�
му вулицями Полтавською, Дмитрівською, В’ячеслава Чорновола, враховуючи звернення Публічного акціо�
нерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 7 липня 2014 року № 03366/0/2�14, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 06 липня 2004 року № 1197 «Про службові квартири 
у будинках комунального підприємства з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд»

Розпорядження № 1051 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статті 125 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Україн�
ської РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», враховуючи розпорядження Дар�
ницької районної в місті Києві державної адміністрації від 27 січня 2014 року № 33 «Про розгляд житлових пи�
тань окремих громадян», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про видачу ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю
«Житлосервіс плюс»

Розпорядження № 1015 від 11 вересня 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 № 13 від 02 вересня 2014 року), в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 
«Про бюджет міста Києва на 2014 рік»

Розпорядження № 1071 від 29 вересня 2014 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само�

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Про затвердження адресних переліків об’єктів для виконання
робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків 

і асфальтування прибудинкових територій житлових будинків 
та міжквартальних проїздів у місті Києві в 2014 році

Розпорядження № 1038 від 22 вересня 2014 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Ки�
єва на 2014 рік» та з метою забезпечення належних умов для фізичного розвитку дітей, створення умов для
занять фізичною культурою населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку та утриман�
ня в належному технічному стані прибудинкових територій та міжквартальних проїздів житлових будинків:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЖИТЛОСЕРВІС�ПЛЮС»�(�од

ЄДРПОУ�33347018,�м.�Київ,�в�л.�Семена�С�ля-

рен�а,�б�дино��17)�ліцензію�на�право�прова-

дження��осподарсь�ої�діяльності�з�постачан-

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

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�04�люто�о�2014�ро��

№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014

рі�»,�що�додається.

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

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

жавної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та�за-

твердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�04�люто�о�2014�ро���№�6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

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

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�з�облашт�вання�і�рових�та

спортивних�майданчи�ів���місті�Києві�в�2014

році,�що�додається.

2.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�з�асфальт�вання�приб�дин�о-

вих�територій�житлових�б�дин�ів�та�між�вар-

тальних�проїздів���місті�Києві�в�2014�році,�що

додається.

3.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпоряджен-

ня:

3.1�Департамент�житлово-�ом�нальної�ін-

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

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

міністрації) —�в�частині�об’є�тів,�на�я�их�робо-

ти�б�ли�ви�онані���2010,�2011�ро�ах,�але�не�

оплачені;

3.2.�Ком�нальне�підприємство�«Дире�ція�з

�апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Ки-

ївб�дре�онстр��ція» —�в�частині�ви�онання�пе-

рехідних�об’є�тів�2013�ро��

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном�

інтернет-порталі�КМДА

У�додат���до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�06�липня�2004

ро���№ 1197�«Про�сл�жбові��вартири���б�дин-

�ах��ом�нально�о�підприємства�з��тримання

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

�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(в�реда�ції

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

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

міністрації)�від�16��р�дня�2011�ро���№ 2396)

позицію�9�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�позиції�10-24�вважати�пози-

ціями�9-23�відповідно.

Голова В. Кличко

Про передачу квартир до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 

для розміщення дитячих будинків сімейного 
типу Голосіївського району

Розпорядження № 1047 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», Положення про дитячий будинок сімейного ти�
пу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, Міської цільової
програми «Діти столиці» на 2011�2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011
року № 20/5407, (в редакції рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 238/8522), рішен�
ня Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’�
єктів соціальної інфраструктури», з метою створення належних умов для виховання дітей�сиріт та дітей, по�
збавлених батьківського піклування, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29 квітня 2013 року № 651 «Про впорядкування руху 
транспортних засобів на Андріївському узвозі»

Розпорядження № 1048 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про дорожній рух», враховуючи необхідність впорядкування
руху транспортних засобів Андріївським узвозом, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін 
до Положення про регіональний відділ 

адміністрування Державного реєстру виборців апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1049 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 29 липня 2014 року № 105 «Про посаду за�

ступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

У�п�н�тах�1,�8–10�Положення�про�ре�іональ-

ний�відділ�адміністр�вання�Державно�о�реєс-

тр��виборців�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

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

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

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

18�березня�2010�ро���№ 160�«Про�затверджен-

ня�положень�про��правління,�відділи,�се�тори

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

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

ції)»,�слова�«заст�пни���олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації —��ерівни��апара-

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

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

всіх�відмін�ах�замінити�словами�«�ерівни��апа-

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

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

��відповідном��відмін��.

Голова В. Кличко

У�п�н�ті�3�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�29��вітня�2013�ро-

���№ 651�«Про�впоряд��вання�р�х��транспорт-

них�засобів�на�Андріївсь�ом���звозі»�слова�«за

�частю�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«В�-

личний��омітет�«Андріївсь�ий��звіз»�ви�лючи-

ти.

Голова В. Кличко

1.�Передати�до�сфери��правління�Голосіїв-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації�п’яти�імнатн���вартир��№ 457�за�аль-

ною�площею�164,0��в.�м�(житлова�площа�87,4

�в.�м),�розташован��на�22-23�поверхах���б�дин-

���№ 3-Г�на�в�лиці�Тр�тен�а�Он�фрія,�п’яти�ім-

натн���вартир��№ 354�за�альною�площею�164,6

�в.�м�(житлова�площа�86,6��в.�м),�розташова-

н��на�22-23�поверхах���б�дин���№ 3-Г�на�в�-

лиці�Тр�тен�а�Он�фрія�та�п’яти�імнатн���вар-

тир��№ 353�за�альною�площею�170,8��в.�м

(житлова�площа�91,8��в.�м�),�розташован��на

22-23�поверхах���б�дин���№ 3-Г�на�в�лиці�Тр�-

тен�а�Он�фрія�для�розміщення�дитячих�б�дин-

�ів�сімейно�о�тип��Голосіївсь�о�о�район�.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�Голо-

сіївсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією�здійснити�в��становленом�

поряд���передач�-приймання��вартир,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів�та��олов��Голо-

сіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації.

Голова В. Кличко

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�29.�09.�2010�№ 773

«Про�б�дівництво�інженерних�мереж�до�жит-

лових�б�дин�ів�в��варталі,�обмеженом��в�ли-

цями�Полтавсь�ою,�Дмитрівсь�ою,�В.�Чорново-

ла�(III��вартал),���Шевчен�івсь�ом��районі»

цифри� «15.07.2014»� замінити� цифрами

«15.07.2015».

Голова В. Кличко
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Про утворення постійно діючої комісії 
з категоріювання об’єктів інформаційної діяльності 
в адміністративному комплексі на вул. Хрещатик, 36

Розпорядження № 1076 від 30 вересня 2014 року
Відповідно до вимог НД ТЗІ 1.6*004*2013 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріюван*

ня об’єктів», затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 бе*
резня 2013 року № 05, НД ТЗІ 1.6*005*2013 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріюван*
ня об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці», затвердженого наказом Ад*
міністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 квітня 2013 року № 215, та з метою встанов*
лення категорії об’єктам інформаційної діяльності в адміністративному комплексі на вул. Хрещатик, 36 та вжиття відповідних за*
ходів щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка циркулює на цих об’єктах, від витоку каналами побічних
електромагнітних випромінювань й наводок, а також акустичних або віброакустичних полів:

Відповіді на сканворд 

1.�Утворити�постійно�діюч���омісію�з��ате�оріювання�об’-

є�тів�інформаційної�діяльності�в�адміністративном���ом-

пле�сі�на�в�л.�Хрещати�,�36�та�затвердити�її�с�лад,�що

додається.

2.�Постійно�діючій��омісії�з��ате�оріювання�об’є�тів�ін-

формаційної�діяльності�в�адміністративном���омпле�сі

на�в�л.�Хрещати�,�36�здійснювати�робот��відповідно�до

Положення�про��ате�оріювання�об’є�тів,�затверджено�о

на�азом�Адміністрації�Державної�сл�жби�спеціально�о

зв’яз���та�захист��інформації�У�раїни�від�29�березня�2013

ро���№ 05,�та�Положення�про��ате�оріювання�об’є�тів,

де�цир��лює�інформація�з�обмеженим�дост�пом,�що�не

становить�державної�таємниці,�затверджено�о�на�азом

Адміністрації�Державної�сл�жби�спеціально�о�зв’яз���та

захист��інформації�У�раїни�від�15��вітня�2013�ро���№ 215.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�Бондарен�а�В.�В.

Голова В. Кличко

Затверджено
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

від�30.09.2014�№�1076

СКЛАД
постійно діючої комісії з категоріювання об’єктів інформаційної діяльності 

в адміністративному комплексі на вул. Хрещатик, 36

Коновал�Вадим�Оле�сандрович начальни���правління�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації�апа-

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

ної�адміністрації),��олова��омісії

Сотни��Роман�Іванович заст�пни��начальни�а��правління�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��ін-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Ва��ла�Андрій�Михайлович завід�ючий�се�тором�режимно-се�ретної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

Самойлен�о�Тамара�Анатоліївна начальни��відділ��захист��інформації��правління�еле�тронно�о��ряд�ван-

ня�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Ничипорен�о�Ірина�Василівна �оловний�спеціаліст�се�тор��режимно-се�ретної�роботи�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)

Новарь�Оле�сандр�Оле�сандрович �оловний�спеціаліст�відділ��захист��інформації��правління�еле�тронно�о

�ряд�вання�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Кравцов�Єв�ен�Оле�сандрович �оловний�спеціаліст�відділ��захист��інформації��правління�еле�тронно�о

�ряд�вання�та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Касьянен�о�Світлана�Віталіївна �оловний�е�ономіст�відділ���правління�персоналом�та�фінансів�правоохо-

ронних�ор�анів�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Стаднічен�о�Катерина�Володимирівна �оловний�спеціаліст�се�тор���адрової�роботи�Департамент��е�ономі�и�та

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

державної�адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про призначення голови Київської міської територіальної комісії 
з погашення заборгованості підприємств паливно*енергетичного комплексу

Розпорядження № 1061 від 25 вересня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно*енергетичного

комплексу", Положення про Міжвідомчу комісію з погашення заборгованості підприємств паливно*енергетичного комплексу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №190, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2008 року № 931 "Про утворення Київської міської територіальної
комісії з погашення заборгованості підприємств паливно*енергетичного комплексу", зареєстрованого в Головному управлінні
юстиції у місті Києві 25 липня 2008 року за №19/785, у зв'язку з кадровими змінами в структурі виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Призначити�Пантелеєва�Петра

Оле�сандровича,�заст�пни�а��олови

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

�оловою�Київсь�ої�місь�ої�територіальної

�омісії�з�по�ашення�забор�ованості

підприємств�паливно-енер�етично�о

�омпле�с�,��твореної�розпорядженням

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�11�липня�2008�ро��

№�931,�зареєстровано�о�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�25�липня

2008�ро���за�№19/785.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили

чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�від�10�липня�2013�ро���№�1139

"Про�вирішення�о�ремих�питань�роботи

Київсь�ої�місь�ої�територіальної��омісії

з�по�ашення�забор�ованості�підприємств

паливно-енер�етично�о��омпле�с�";

Б О С Х А П А Т О Н

С И Г У Р А Н Ц А Е О

О Р О М Е Т Р І Я К О К

С Н Щ І Н Ц Е С Т

Ю С Д А Х А Т А У

Р А Б А Т М Л У В Р

А П Е Р И Т И В Р А Д

А Л И К С А М Б А У

2.2.�від�03�червня�2014�ро���№�708�"Про�вирішення�о�ремих�питань�роботи

Київсь�ої�місь�ої�територіальної��омісії�з�по�ашення�забор�ованості�підприємств

паливно-енер�етично�о��омпле�с�".

Голова В. Кличко

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 ..............64�#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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ", þðèäè÷íà àäðåñà: 02140, ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé
ðàéîí, ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà, 14, ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Íà ìàéäàí÷èêó íàë³÷óºòüñÿ 8 îðãàí³çîâàíèõ äæåðåë âèêèäó â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ.

Íà ìàéäàí÷èêó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàºòüñÿ 6 âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí. Íàéá³ëüøèé âêëàä ñêëàäàº ä³îêñèä âóãëåöþ, ùî íàäõîäèòü â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ â³ä îïàëþâàëüíèõ êîòë³â.

Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü âèêèä³â áåç âðàõóâàííÿ ä³îêñèäó âóãëåöþ: 

- äî 0,974529 ã/ñ;

- äî 7,950244 ò/ð³ê.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ",ïðîìèñëîâèé
ìàéäàí÷èê ïî âóë. Ñ³êîðñüêîãî, 1, íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â, âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî, 24. Òåë. (044) 226-23-52.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à ÒÎÂ “Áåçïåêà Ãðóï”, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, áóë.Ë.Óêðà¿íêè, 26, ì. Êè¿â, âóë.Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà,
5-À, êâ. 104, ó ñïðàâ³ ¹ 757/1432/14-ö çà ïîçîâîì Êîáöÿ Ê. Ì. äî ÒÎÂ “Áåçïåêà Ãðóï” ïðî
ñòÿãíåííÿ áîðãó, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 5 ãðóäíÿ 2014 ð. î 15.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,
42-À, êàá. 24.

Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü, ÷àñ òà ì³ñöå
ðîçãëÿäó ñïðàâè, é â ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³ íà
ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äàíèõ ÷è äîêàç³â.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â. Â.

OK "ÎÆÁÊ "Áóäóºìî ãóðòîì" ïîâ³äîìëÿº, ùî ìàº íàì³ð îòðèìàòè ïðàâà çàìîâíèêà
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè ³ îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâîãî òà îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïî ïðîñïåêòó Íàóêè, 66-70, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà òà ïðîäîâæèòè áóä³âíèöòâî. Â çâ'ÿçêó ç ÷èì äëÿ âèð³øåííÿ ìàéíîâèõ ïèòàíü
ïðîïîíóº ³ñíóþ÷èì ³íâåñòîðàì, âëàñíèêàì ìàéíîâèõ ïðàâ, ³íøèì îñîáàì, ùî ìàþòü
ïðàâî âèìîãè ùîäî îá'ºêòà áóä³âíèöòâà, çàÿâèòè ïðî íèõ òà íàäàòè äîêóìåíòè íà ¿õ
ï³äòâåðäæåííÿ âïðîäîâæ 7 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³-
ùåííÿ ï³äâàëó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íåæèòëîâîãî ôîí-
äó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà"(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, 578-30-06), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåð-
ì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿, 13â, ï³ä ïðèâàòíèé çàêëàä îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ ç ðîçì³ðîì îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü îðåíäè ñòàíîì íà 17.11.2014 — 6 239,42 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿). Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì — 92,30 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� в�л.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÎÂÍÈ, íàòõíåííèì ôàõ³â-

öÿì ïîùàñòèòü íà ðîáîò³,

îêð³ì ìàòåð³àëüíîãî çà-

îõî÷åííÿ, íàéáàæàí³øîþ íàãîðî-

äîþ äëÿ âàñ âèÿâèòüñÿ ïðèõèëü-

í³ñòü âèìîãëèâîãî øåôà (ÿêèé çâèê

«çàêðó÷óâàòè» ãàéêè), àëå ïðè óìî-

â³, ùî âè âèïðàâäàëè éîãî äîâ³ðó.

ÒÅËÜÖ², ïåðåáóâàþ÷è â òî-

òàëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä ÷ó-

æèõ âèìîã òà ðåñóðñ³â, íå

íàð³êàéòå íà äîëþ, à íàëåæíî âè-

êîíóéòå ïîêëàäåí³ íà âàñ îáîâ’ÿç-

êè, äáàéòå ïðî ãàðìîí³þ ñòîñóíê³â

ç îòî÷åííÿì.

ÁËÈÇÍßÒÀ,ôàçà ïàðòíåð-

ñüêèõ ñòîñóíê³â,äå âè ïðî-

äîâæóºòå íàáèðàòèñÿ ð³ç-

íîìàí³òíîãî äîñâ³äó â áîðîòüá³ àì-

á³ö³é, êîëè «ÿ» ³ «òè» òî á’þòüñÿ, òî

ìèðÿòüñÿ, òðèâàº... Öüîãî äíÿ, ÿê-

ùî õî÷åòå ðîçáàãàò³òè, ñë³ä ïðîäå-

ìîíñòðóâàòè ñëóæáîâèé âèøê³ë ³

ãàðíî ïîïðàöþâàòè.

ÐÀÊÈ, äåíü ñêëàäíèé, íå

êîìàíäóéòå, à ïîñòóïàé-

òåñÿ, áî ëèøå ðîçäðàêî-

íèòå àãðåñèâíå îòî÷åííÿ, êîìïðî-

ì³ñ — âàø íàéêðàùèé äðóã ³ ïîâî-

äèð. Çàëèøàþ÷èñü íà äðóãèõ ðî-

ëÿõ, çìîæåòå çàâåðøèòè ÷èìàëî

âàæëèâèõ ñïðàâ ðàçîì ç ä³ëîâèìè

ïàðòíåðàìè.

ËÅÂÈ, íå âïàäàéòå ó ïå-

ñèì³çì ç ïðèâîäó ñëóæáî-

âèõ òà äîìàøí³õ ïðîáëåì

(ï³ä³ðâåòå çäîðîâ’ÿ), ¿ì í³ ê³íöÿ, í³

êðàþ. Æèòòÿ — öå çàõîïëèâà ãðà,

äå âàì â³äâåäåíà ðîëü àêòîðà ³ ðå-

æèñåðà, ³ ñàìå çàâäÿêè öèì òàëàí-

òàì âäàñòüñÿ ç³éòè íà ëþáîâíèé

îë³ìï.

Ä²ÂÈ, ä³éòå îïåðàòèâíî,

äîâã³ ðîçäóìè ÷è çâîë³-

êàííÿ—çàïîðóêà âòðà÷å-

íèõ øàíñ³â, ç îäíîãî áîêó, ñë³ä äî-

òðèìóâàòèñÿ ïðàâèë òà ³íñòðóêö³é,

ç ³íøîãî — áóòè êðåàòèâíèìè. ×ëå-

íàì ñ³ì’¿, ÿê³ íèí³ âåðõîâîäÿòü, íå

äîçâîëÿéòå ñ³ñòè íà øèþ, à ïîñòà-

ðàéòåñÿ ñïðàâåäëèâî ðîçïîä³ëèòè

äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè, íå îáìåæóþ÷è

ïåðñîíàëüíó ñâîáîäó ä³é.

ÒÅÐÅÇÈ,âè—âïëèâîâà åðó-

äîâàíà îñîáèñò³ñòü, ðîáè-

òå ïîãîäó â ñîö³óì³ ³ çà-

ìîâëÿºòå ìóçèêó. Îäíàê äîëÿ çíî-

âó ïîñàäèëà âàñ íà ãîëîäíèé ïà-

éîê, çàáîðîíèâøè ñì³òèòè ãðîøè-

ìà. Öå äåíü âçàºìîðîçðàõóíê³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ ïðîòèïîêà-

çàíî çàëèøàòèñÿ íàîäèí-

ö³. Ïðÿìóéòå òóäè, äå âå-

ëåëþäíî, ïîä³¿ äíÿ º ïðîäîâæåí-

íÿì â÷îðàøí³õ ³ ñïðèÿòèìóòü ³í-

òåíñèâí³é âçàºìîä³¿ ç îòî÷åííÿì.

Íà ùàñòÿ, ñèëüí³ ñâ³òó öüîãî âàì

ñïðèÿþòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íå ë³íóéòåñÿ,

íàòèñêàéòå íà ðîáî÷³ «ïå-

äàë³» é ³íòåíñèâíî ïðà-

öþéòå, òðóäîâèé åíòóç³àçì ïîâåð-

íåòüñÿ ñòîðèöåþ: ãàìàíåöü ðîçòîâ-

ñò³º, çàäîâîëåííÿ â³ä çäîáóòê³â

îêðèëèòü íà íîâ³ ä³ëîâ³ çâåðøåí-

íÿ, äóøåâíå òà ô³çè÷íå ñàìîïî÷óò-

òÿ ïîë³ïøèòüñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ âèçíà÷åíî

áóòè â öåíòð³ óâàãè, äå-

ìîíñòðóþ÷è áîéîâèé åí-

òóç³àçì, ùî ôîíòàíóº, âèìàãàþ÷è

ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿. Âè — ãåðîé

äíÿ, íà äðóæí³é àðåí³, äå ñîðàòíè-

êè ïî äóõó çðîçóì³þòü ³ ï³äòðèìà-

þòü.

Ó ÂÎÄÎË²¯Â êàðì³÷íèé

äåíü, âèð³øóéòå æåðòîâíî

÷óæ³ ïðîáëåìè, áåç íàð³-

êàíü, ñë³äóþ÷è ãîëîñó ñîâ³ñò³. Òîä³

é âëàñí³ ðîçâ’ÿæóòüñÿ, ÿê ïî âåë³í-

íþ êàçêîâî¿ ïàëè÷êè. Êàð’ºðíî¿

ñôåðè òà øåôà öå ñòîñóºòüñÿ ïå-

ðåäóñ³ì.

ÐÈÁÈ, êàð’ºðíå ñõîäæåí-

íÿ íàáèðàº ³íòåíñèâíîãî

òåìïó, âèìàãàþ÷è ôàõîâî¿

äîñêîíàëîñò³, óì³ííÿ äîòðèìóâà-

òèñÿ ñëóæáîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿ (ó âà-

øèõ ðóêàõ äîë³ áàãàòüîõ ëþäåé). Ç

óñ³ìà çàâäàííÿìè âïîðàºòåñÿ áëèñ-

êó÷å.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: — 6o

Àòì. òèñê: 757 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 78 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: —3o

Àòì. òèñê: 756 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: — 4o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

ãîðîñêîï

26 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 26 ëèñòîïàäà

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 38658
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öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1922 — áðèòàíñüê³ àðõåîëîãè ëîðä

Êàðíàðâîí ³ Ãîâàðä Êàðòåð ñòàëè

ïåðøèìè çà îñòàíí³õ 3 òèñÿ÷³ ðîê³â

ëþäüìè, ÿê³ óâ³éøëè â óñèïàëüíè-

öþ ºãèïåòñüêîãî ôàðàîíà Òóòàí-

õàìîíà. Òå, ùî âîíè òàì çíàéøëè,

áóëî çãîäîì íàçâàíå «íàéá³ëüøîþ

àðõåîëîã³÷íîþ çíàõ³äêîþ âñ³õ

÷àñ³â».

1924 — Âåëèêèé íàðîäíèé õóðàë

(ïàðëàìåíò) ïðîãîëîñèâ Ìîíãîë³þ

íàðîäíîþ ðåñïóáë³êîþ ³ ïðèéíÿâ

êîíñòèòóö³þ êðà¿íè.

1941— â áóõò³ ²òóðóï (Êóðèëüñüê³

îñòðîâè) â óìîâàõ ïîâíî¿

«ðàä³îòèø³» ï³ä êîìàíäóâàííÿì

â³öå-àäì³ðàëà ×óé÷³ Íàãóìî â ìî-

ðå âèéøëè 6 ÿïîíñüêèõ àâ³àíîñö³â

ç 400 ë³òàêàìè ³ ïðèêðèòòÿì ç 2-õ

ë³íêîð³â, 3-õ êðåéñåð³â, 9-òè ì³íî-

íîñö³â,êîòð³,çã³äíî ç ïëàíîì àäì³ðà-

ëà ²ñîðîêó ßìàìîòî, ìàëè íàíåñòè

íåñïîä³âàíèé ³ ïîòóæíèé óäàð ïî

àìåðèêàíñüê³é áàç³ Ïåðë-Õàðáîð.

2008 — Â³êòîð Þùåíêî îáðàíèé

ãîëîâîþ ïàðò³¿ «Íàøà Óêðà¿íà».

ÐÎÑ²ÉÑÜÊ² ïàòð³îòè âèð³øèëè
ïåðåòâîðèòè ïðåçèäåíòà ÐÔ Âî-
ëîäèìèðà Ïóò³íà íà òðåíä, ðîç-
ïîâ³äàº ÒÑÍ. Ñïî÷àòêó â ªêàòå-
ðèíáóðç³ ç’ÿâèëèñÿ ôóòáîëêè ç çîá-
ðàæåííÿì ãëàâè ðîñ³éñüêî¿ äåð-
æàâè ó ð³çíèõ àìïëóà. Ï³çí³øå ó
ìàãàçèí³ ñîëîäîù³â — øîêîëàä,

íà óïàêîâö³ ÿêîãî ðîçì³ùåíà ôî-
òîãðàô³ÿ Ïóò³íà, ÿêèé ïëà÷å. Íà
äðóãèé ïëèòö³ øîêîëàäó ïðåçè-
äåíòà îá³éìàº öóöåíÿòêî, íà òðåò³é
— â³í ãîäóº ìîëîêîì òåëÿòêî. Òà-
êîæ ó ì³ñò³ ìîæíà çíàéòè äèòÿ÷³
ïàòð³îòè÷í³ ôóòáîëêè ç íàïèñà-
ìè «Äÿäÿ Âîâà õîðîøèé» ³ «Õî÷ó áó-

òè ÿê Ïóò³í». Çîáðàæåííÿ Ïóò³íà
ðîñ³éñüê³ ìîäíèö³ íàâ³òü ïî÷àëè
êëå¿òè ñîá³ íà í³ãò³. Òèì ÷àñîì
ê³ëüêà òèæí³â òîìó ïðåñ-ñåêðåòàð
ãëàâè äåðæàâè Äìèòðî Ïºñêîâ çà-
ÿâèâ, ùî ðîñ³éñüêîìó ïðåçèäåí-
òó íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè éîãî çîá-
ðàæåííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â êî-
ìåðö³éíèõ ö³ëÿõ. Â³äðàçó æ ï³ñëÿ
öüîãî áóâ çóïèíåíèé âèïóñê ïî-
çîëî÷åíèõ òåëåôîí³â ³ç çîáðàæåí-
íÿì Ïóò³íà âàðò³ñòþ áëèçüêî 170
òèñ. ðóáë³â �

Ïóò³íîô³ëè ðîçì³ñòèëè ñâîãî
êóìèðà íà óïàêîâö³ øîêîëàäó

Ðîñ³éñüê³ æóðíàë³ñòè íå ïå-

ðåñòàþòü âèäàâàòè øîêóþ÷³

ôåéêè. Äî ïîë³òè÷íèõ, â³éñü-

êîâèõ, äèïëîìàòè÷íèõ ôåé-

ê³â ðîñ³éñüêèõ ÇÌ² âñ³ âæå

çâèêëè, à îò ó ñïîðò³ âîíè äî

îñòàííüîãî ÷àñó òðèìàëèñÿ.

ÂÒ²Ì, íåäîâãî. ßñêðàâà ïåðåìî-
ãà óêðà¿íöÿ Âîëîäèìèðà Êëè÷êà
íàä áîëãàðèíîì Êóáðàòîì Ïóëº-
âèì, ÿêîãî ð³çí³ íåçàëåæí³ äæå-
ðåëà ñòàâèëè íà äðóãå ì³ñöå ó ñó-
ïåðâàæêîìó äèâ³ç³îí³ ï³ñëÿ óêðà-
¿íöÿ, ñòàëà äëÿ íèõ ÿê ê³ñòêà â
ãîðë³. Òîìó â ãîíèòâ³ çà äåøåâîþ
ñåíñàö³ºþ áóëà âèãàäàíà ïðè÷è-
íà, ÿêà äîçâîëèëà á äèñêðåäèòó-
âàòè ïåðåìîãó óêðà¿íñüêîãî ÷åì-
ï³îíà, ïðè÷èíà ïðîñòà ³ ïðîçà¿÷-
íà — äîï³íã, ïèøå sportonline.ua.
Âèíàõ³äëèâèé «æóðíàë³ñò» ñôàá-
ðèêóâàâ ñòàòòþ «Êëè÷êî ñï³éìà-
íèé íà äîï³íãó» ç ïîñèëàííÿì
(áåç ïðÿìîãî ã³ïåðïîñèëàííÿ) íà
áîëãàðñüê³ ÇÌ² �

Ïóò³íñüê³ ÇÌ²
«ïðèïèñàëè»
Êëè÷êîâ³ 
äîï³íã
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