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Ïðî¿çä ó Êèºâ³ ïîäîðîæ÷àº âäâ³÷³
�Òðàíñïîðòíèêè ïîÿñíèëè âèìóøåí³ñòü ï³äíÿòòÿ òàðèô³â

Êè¿âñüêà âëàäà 
çàëó÷èëà ïðîïîçèö³¿
³íâåñòîð³â 
íà á³ëüø í³æ 
1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü

Ñòîëè÷íà âëàäà âæå çàëó÷èëà ïðî-

ïîçèö³¿ ³íâåñòîð³â ùîäî 6 ïðîåê-

ò³â ó ì³ñò³ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä

1 ìëðä ãðí. Öå áóäóòü ³íâåñòèö³¿ â

áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíî¿ òà æèòëî-

âî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðî öå ïîâ³-

äîìèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî

ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ íà óêðà¿íñüêî-

ìó ³íâåñòèö³éíîìóôîðóì³ â Ëîíäî-

í³.Â³í çàçíà÷èâ,ùî ïåðåìîæö³ ³í-

âåñòêîíêóðñ³â áóäóòü âèçíà÷åí³ ó

Êèºâ³ çà òèæäåíü.Êîíêóðñè òðèâà-

ëè ì³ñÿöü,äî öüîãî Êè¿âñüêå ³íâåñ-

òèö³éíå àãåíòñòâî ê³ëüêà ì³ñÿö³â

ãîòóâàëî ïðîåêòè äëÿ ³íâåñòîð³â.

«Ìè ðîáèìî âñå ïðîçîðî ³ íà

êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ. Ìè ïðå-

çåíòóºìî êðîêè, ÿê³ çä³éñíþºìî

³ çáèðàºìîñÿ çä³éñíèòè äëÿ òîãî,

àáè ïîáîðîòè êîðóïö³þ, ùîá â

Óêðà¿íó ïðèéøëè ³íâåñòèö³¿, ùîá

â Óêðà¿í³ â³äáóëèñÿ íàðåøò³ ðå-

ôîðìè,—ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî.— Íàì ïîòð³áí³ ³íâåñòèö³¿, íàì

ïîòð³áí³ íîâ³ òåõíîëîã³¿ òà íîâ³

³äå¿».Â³í çàêëèêàâ áðèòàíñüêèõ ³í-

âåñòîð³â âêëàäàòè ãðîø³ â Óêðà-

¿íó.«Ó íàñ º ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìîæ-

ëèâîñòåé ³íâåñòóâàííÿ, òàêîæ ìè

ãîòîâ³ ðîçãëÿäàòè âàø³ ³äå¿. Ìîÿ

ìåòà — äîâåñòè, ùî Êè¿â — ºâðî-

ïåéñüêà ñòîëèöÿ. ² â ñòâîðåíí³

óìîâ äëÿ ³íâåñòîð³â çîêðåìà.Õî-

÷ó çàïåâíèòè, ùî â ö³é ñï³ëüí³é

ðîáîò³ ÿ — ëþäèíà âàøî¿ êîìàí-

äè ³ ãîòîâèé â óñüîìó äîïîìàãà-

òè»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çåìë³ âàðò³ñòþ 
40 ìëí ãðèâåíü
ïîâåðíóòî êèÿíàì

Âèêîíàíî ñóäîâå ð³øåííÿ ùîäî

ïîâåðíåííÿ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìà-

ä³ çåìë³ âàðò³ñòþ ïîíàä 40 ìëí ãðí

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.ßê ç’ÿñóâà-

ëîñÿ, ð³øåííÿì Êè¿âðàäè ó 2010

ðîö³ ñòîëè÷íîìó òîâàðèñòâó áóëî

ïåðåäàíî ó äîâãîñòðîêîâå êîðèñ-

òóâàííÿ ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3,2 ãà äëÿ

ðîçì³ùåííÿ îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ

ïðèì³ùåíü íà âóë.Áðîä³âñüê³é. Çà

óìîâàìè äîãîâîðó,òîâàðèñòâî ìà-

ëî ðîçïî÷àòè çàáóäîâó îðåíäîâà-

íî¿ òåðèòîð³¿.Ïðîòå áóäü-ÿê³ ðîáî-

òè òàê ³ íå ðîçïî÷èíàëèñü.Êð³ì òî-

ãî,òîâàðèñòâî äîñèòüòðèâàëèé ÷àñ

íå ñïëà÷óâàëî îðåíäíî¿ ïëàòè çà

êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ,çàáîðãóâàâ-

øè ñòîëè÷íîìó áþäæåòó ïîíàä 11

ìëí ãðèâåíü. Ïðîêóðàòóðà Ãîëîñ³-

ºâà çàÿâèëà ïîçîâ äî Ãîñïîäàð-

ñüêîãî ñóäó Êèºâà ïðî ðîç³ðâàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ

çåìë³ ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè.Ñóä çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³. Íàðàç³ ñï³ðíó ä³ëÿí-

êó ðåàëüíî ïîâåðíóòî ç íåçàêîí-

íîãî êîðèñòóâàííÿ êèÿíàì.

íîâèíè

ÏÈÒÀÍÍß ï³äíÿòòÿ òàðèô³â ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ íàçð³ëî âæå
äàâíî. À ñüîãîäí³ âæå íåâ³äêëàä-
íå. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÊÏ «Êè-
¿âìåòðîïîë³òåí» Â³êòîðà Áðèã³í-
ñüêîãî, îñòàíí³é ðàç âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó â ï³äçåìö³ ïåðåãëÿäàëè ùå ó
2008 ðîö³. Ç òîãî ÷àñó âñå ïîäîðîæ-
÷àëî: åíåðãîíîñ³¿, çàï÷àñòèíè, óò-
ðèìàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ³ ìåðåæ.
Íà öå ãîñòðî áðàêóº ãðîøåé. Ìåò-
ðî, ÿêå øâèäêî ³ êîìôîðòíî ïåðå-
âîçèòü 503—504 ìëí ïàñàæèð³â çà
ð³ê, ÷åðåç íèçüêó âàðò³ñòü ïðî¿çäó
îïèíèëîñÿ â ïëà÷åâíîìó ñòàí³.
«×åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü òàðèôó çà-
ðàç ìàºìî âêðàé òÿæêèé ô³íàíñî-
âèé ñòàí. Ìè íå ìîæåìî íàëåæíî
ðåìîíòóâàòè ðóõîìèé ñêëàä. Âà-
ãîíè âèðîáíèöòâà 1960-õ ðîê³â.
Íåìàº çàï÷àñòèí. Ìè âèâåëè ç åêñ-

ïëóàòàö³¿ 73 âàãîíè ³ç çàãàëüíîãî
ïàðêó 824 âàãîí³â. Äëÿ áåçïåêè ïà-
ñàæèð³â îáìåæèëè øâèäê³ñòü ðóõó
ïî¿çä³â äî 40 êì/ãîä. Íàì òðåáà çà-
ì³íèòè 27 ï³âñòîë³òí³õ åñêàëàòî-
ð³â. 12 ïîòðåáóþòü íåâ³äêëàäíîãî
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Íåîáõ³äíî
çàì³íèòè 10 êì êîë³é, ñòð³ëî÷íèõ
ïåðåâîä³â ³ õðåñòîâèí — íà öå òðå-
áà 25 ìëí ãðí. Íà çàï÷àñòèíè äëÿ
âàãîí³â ïîòð³áíî 32 ìëí. Äëÿ êó-
ï³âë³ íîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó — 2
ìëðä ãðí, íà åñêàëàòîðè — 173
ìëí»,— íàâ³â öèôðè êåð³âíèê ìåò-
ðîïîë³òåíó. Çà éîãî ñëîâàìè, â ðà-
ç³ ï³äíÿòòÿ òàðèôó íàñòóïíîãî ðî-
êó ï³äçåìêà ìàòèìå çàãàëîì 1,5
ìëðä ãðèâåíü ïðèáóòêó. Íó, à ñàì³
òàðèôè íàñòóïí³. Ðàçîâà ïî¿çäêà —
4 ãðí. Ïðîòå ÿêùî êîðèñòóâàòèñÿ
êàðòêàìè ç ð³çíîþ ê³ëüê³ñòþ ïî-

¿çäîê, âàðò³ñòü çíèæóºòüñÿ: íà 19
ïî¿çäîê — îäíà êîøòóâàòèìå 3,9
ãðí, íà 29 — 3,8 ãðí, íà 39 — 3,7 ãðí,
íà 49 — 3,6 ³ íà 50 — 3,5 ãðí. Ì³ñÿ÷-
í³ ïðî¿çí³ áóäóòü òðüîõ âèä³â: 46
ïî¿çäîê — 150 ãðí, 60 ïî¿çäîê —
190 ãðí, íåîáìåæåíà ê³ëüê³ñòü —
300 ãðí.

Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ ³ ç íàçåìíèì
òðàíñïîðòîì. Çà ñëîâàìè äèðåêòî-
ðà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» Ñåðã³ÿ Ìàé-
çåëÿ, âæå òðèâàëèé ÷àñ ï³äïðèºì-
ñòâî, ÿêå ùîäíÿ âèâîäèòü íà äîðî-
ãè 1,4 òèñ. îäèíèöü ðóõîìîãî ñêëà-
äó ³ ïåðåâîçèòü 1,5 ìëí êèÿí, õî-
äèòü ç ïðîñòÿãíóòîþ ðóêîþ. Äåñÿ-
òèòèñÿ÷íèé êîëåêòèâ âæå á³ëüøå
äâîõ ì³ñÿö³â áåç çàðïëàòè.«Ìè ïðî-
ñèìî êèÿí çðîçóì³òè, ùî ï³äíÿò-
òÿ òàðèô³â âèìóøåíå ³ íåîáõ³äíå.
Ìè ìàºìî ðàçîì ï³äòðèìàòè ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò, ùîá â³í ðîç-
âèâàâñÿ ³ ïðàöþâàâ íà ºâðîïåé-
ñüêîìó ð³âí³. Ìè ìóñèìî ï³äíÿòè
íàø òðàíñïîðò ç êîë³í, ³íàêøå çà
ï³âðîêó íàçåìíîãî òðàíñïîðòó â
ñòîëèö³ ìîæå íå áóòè»,— ñêàçàâ
Ñåðã³é Ìàéçåëü. Ïðî¿çä â «íàçåì-
ö³» çðîñòå äî 3 ãðí, ³ ëèøå â åëåê-
òðè÷ö³ äî 4 ãðí. Ì³ñÿ÷í³ ïðî¿çí³
êîøòóâàòèìóòü 130 ãðí íà àâòîáóñ,
òðîëåéáóñ,òðàìâàé, 150 — íà åëåê-
òðè÷êó.Áóäóòü çáåðåæåí³ ³ êîìá³íî-
âàí³ ïðî¿çí³ êâèòêè — îäðàçó íà
ê³ëüêà âèä³â. Íàéäîðîæ÷èé — «âñå
âêëþ÷åíî» — âàðòóâàòèìå 550 ãðí.

Ó÷àñíèêè îáãîâîðåííÿ ïîÿñ-
íèëè, ùî íîâ³ òàðèôè çàëèøàþ-
òüñÿ ñîö³àëüíèìè, àäæå âæå çàðàç
ðåàëüíà, åêîíîì³÷íî-îá´ðóíòîâà-
íà ö³íà ïðî¿çäó ñòàíîâèòü 4,48 ãðí
äëÿ ìåòðî òà 3,63 ãðí äëÿ íàçåì-
íèõ âèä³â òðàíñïîðòó.

Ïîðóøèëè òàêîæ ïèòàííÿ ï³ëü-
ãîâèê³â. Íà ñüîãîäí³ ïðàâîì áåç-
îïëàòíîãî ïðî¿çäó êîðèñòóþòüñÿ
40 êàòåãîð³é ïàñàæèð³â. Ïåðåâ³çíè-
êàì çà öå ìàëè á êîìïåíñóâàòè ç
äåðæàâíîãî òà ì³ñüêîãî áþäæåòó
ïðèáëèçíî 1 ìëðä ãðí, àëå ðåàëü-
íî ¿ì ïåðåðàõóâàëè öüîãîð³÷ ëèøå
250 ìëí, òîáòî ÷âåðòü â³ä ïîòðå-
áè. Äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð
Îìåëü÷åíêî çàïðîïîíóâàâ, ùîáè
ç ñ³÷íÿ Êè¿âðàäà ïåðåãëÿíóëà ñêëàä
«àðì³¿ ï³ëüãîâèê³â». «Ï³ëüãè ìà-
þòü ëèøèòèñÿ äëÿ ñòàðåíüêî¿, ï³ä-
ñë³ïóâàòî¿ áàáóñ³. À âñ³ëÿê³ ñóää³,
ïðîêóðîðè, çäîðîâ³ ïðàöåçäàòí³
÷îëîâ³êè ñïðîìîæí³ îïëàòèòè êî-
ðèñòóâàííÿ ì³ñüêèì òðàíñ-
ïîðòîì»,— ïåðåêîíàíèé åêñ-ìåð
Êèºâà.

Íîâ³ òàðèôè, çã³äíî ç êàëåí-
äàðíèìè ïëàíàìè, ìîæóòü âñòó-
ïèòè â ä³þ ó ïåðøèõ ÷èñëàõ ëþ-
òîãî íàñòóïíîãî ðîêó. Äî öüîãî
âîíè ìàþòü ïðîéòè îáãîâîðåí-
íÿ. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ñâî¿ì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ïðèéìàòèìå ÊÌÄÀ.
Äî ñëîâà, çà äâà òèæí³ íà ñàéò³
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é ñâîþ äóìêó âèñëîâèëè
1400 â³äâ³äóâà÷³â. Ëèøå 200 ï³ä-
òðèìàëè íåîáõ³äí³ñòü çá³ëüøåí-
íÿ ö³íè ïðî¿çäó. 1200 — ïðîòè ç
ð³çíèõ ïðè÷èí: áðàêóº êîíäèö³î-
íåð³â, íåââ³÷ëèâèé ïåðñîíàë òî-
ùî. «Àëå ùîá ïîêðàùèòè óìîâè,
ïîòð³áí³ íàäõîäæåííÿ. Ç³ çáèò-
êàìè ùîñü çðîáèòè íåìîæëè-
âî»,— ïîÿñíèâ çàñòóïíèê
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêî-
íîì³êè ³ ³íâåñòèö³é – íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè
Âàñèëü ßñòðóáèíñüêèé �

Ç ëþòîãî ïî êèÿíàõ âäàðÿòü íå ëèøå òð³ñêó÷³ ìî-
ðîçè, à é çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³. Â÷îðà êîìóíàëüí³ ïåðåâ³çíèêè
îçâó÷èëè íîâ³ ö³íè òà ïðè÷èíè ¿õ óâåäåííÿ. Ðàçîâà
ïî¿çäêà â ìåòðîïîë³òåí³ òà ì³ñüê³é åëåêòðè÷ö³ êîø-
òóâàòèìå 4 ãðí, àâòîáóñ, òðîëåéáóñ, òðàìâàé — 3
ãðí. Ì³ñÿ÷í³ ïðî¿çí³ êîøòóâàòèìóòü äëÿ íàçåìíîãî
òðàíñïîðòó ïî 130 ãðí (âèíÿòîê — åëåêòðè÷êà —
150 ãðí). Ïðî¿çí³ äëÿ ìåòðî ìàòèìóòü ãðàäàö³þ â³ä
150 äî 300 ãðí çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ïî¿çäîê. Çáå-
ðåæóòü ³ êîìá³íîâàí³ ïðî¿çí³ êâèòêè — îäðàçó íà
ê³ëüêà âèä³â òðàíñïîðòó. Íàéäîðîæ÷èé íà 4 âèäè
êîøòóâàòèìå 550 ãðí.
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Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, íîâ³ òàðèôè íà ïðî¿çä â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çàëèøàþòüñÿ ñîö³àëüíèìè, àäæå âæå çàðàç ðåàëüíà, åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíà ö³íà ïðî¿çäó
ñòàíîâèòü 4,48 ãðí äëÿ ìåòðî òà 3,63 ãðí äëÿ íàçåìíèõ âèä³â òðàíñïîðòó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ня�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації.

2.�За�ріпити�за��ом
нальним�не�омерційним

підприємством�«Центр�первинної�меди�о-са-

нітарної�допомо�и�№ 3»�Солом’янсь�о�о�райо-

н
�м.�Києва,�створеним�
�відповідності�до�п
н�-

т
�1�цьо�о�рішення,�на�праві�оперативно�о


правління�об’є�ти�нер
хомо�о�майна,�зазна-

чені�в�додат�
�до�цьо�о�рішення.

3.�Ви�онавчом
�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п
н�т
�1�цьо�о�рішення.

3.2.�Затвердити�розподільчі�баланси,�до�я�их�в�лю-

чити�майно�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

3.3.�Затвердити�Стат
т��ом
нально�о�не�о-

мерційно�о�підприємства�«Центр�первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 3»�Солом’ян-

сь�о�о�район
�м.�Києва.

3.4.�Привести�
�відповідність�до�цьо�о�рі-

шення�свої�розпорядження.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюдни-

ти�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и�та�по-

стійн
��омісію�Київради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення Єдиної міської бази даних про факти ненадання
або надання не в повному обсязі житлово�комунальних послуг,

зниження якості цих послуг
Рішення Київської міської ради № 369/369 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово�
комунальні послуги» та з метою забезпечення населення житлово�комунальними послугами необхідних рів�
ня та якості, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері жит�
лово�комунальних послуг, реалізації права споживачів на усунення виявлених недоліків у наданні житлово�
комунальних послуг та на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в
повному обсязі, зниження їх якості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Створити�Єдин
�місь�
�баз
�даних�про

фа�ти�ненадання�або�надання�не�в�повном


обсязі�житлово-�ом
нальних�посл
�,�знижен-

ня�я�ості�цих�посл
�.

2.�Утрим
вачем�Єдиної�місь�ої�бази�даних

про�фа�ти�ненадання�або�надання�не�в�повно-

м
�обсязі�житлово-�ом
нальних�посл
�,�зни-

ження�я�ості�цих�посл
��визначити��ом
наль-

не�підприємство�«Головний�інформаційно-об-

числювальний�центр».

3.�Ком
нальном
�підприємств
�«Головний�ін-

формаційно-обчислювальний�центр»�проводи-

ти�збір,�
за�альнення�та�аналіз�інформації�що-

до�забезпечення�ви�онавцями�житлово-�ом
-

нальних�посл
��прав�споживачів�на�
с
нення�ви-

явлених�недолі�ів�
�наданні�житлово-�ом
наль-

них�посл
��та�на�перерах
но��розмір
�плати�за

житлово-�ом
нальні�посл
�и�в�разі�їх�ненадан-

ня�або�надання�не�в�повном
�обсязі,�зниження

їх�я�ості�та�за�рез
льтатами�надавати�інформа-

цію�до�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

4.�Ви�онавчом
�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

вжити�заходів�для�забезпечення�
�встановле-

ном
�поряд�
��онтролю�за�дотриманням�норм

я�ості�житлово-�ом
нальних�посл
��та�надан-

ня�ви�онавцями�житлово-�ом
нальних�посл
�

міста�Києва�інформації�про�відс
тність�або�по-

�іршення�я�ості�житлово-�ом
нальних�посл
�.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

по�ласти�на�постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�житлово-�ом
нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с


та�постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації населення «Будинковий
комітет «Харківське шосе, 21» в Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 370/370 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської місь�
кої ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву іні�
ціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 16.06.2014 № 08/КО�1370, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 12.05.2014
та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�ані-

зації�населення�та�визначити�йо�о�назв
 —

«Б
дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б
дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шо-

се,�21»�діє�в�межах�території�б
дин�
�№ 21

на�Хар�івсь�ом
�шосе�
�Дарниць�ом
�райо-

ні�м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�12.05.2014�на�території

діяльності�ор�ан
�самоор�анізації�населен-

ня�«Б
дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шосе,

21»�меш�ають�на�за�онних�підставах�(заре-

єстровано�за�місцем�проживання)�385�жите-

лів,�
�том
�числі�322�жителі,�я�і�мають�пра-

во��олос
�станом�на�12.05.2014.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�а-

н
�самоор�анізації�населення�«Б
дин�овий

�омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�
�Дарниць�о-

м
�районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення�
мов�для�
часті�жителів�


вирішенні�питань�місцево�о�значення�
�межах

Констит
ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,��
льт
рних,

поб
тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння�
�наданні�їм�відповідних�посл
�.

3.3.�Участь�
�реалізації�соціально-е�оно-

мічно�о,��
льт
рно�о�розвит�
�території�ді-

яльності�ор�ан
�самоор�анізації�населення,�ін-

ших�місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан
�самоор�анізації�населен-

ня�«Б
дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шосе,

21»�
�межах�території�йо�о�діяльності�та�і

власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп
татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів�
�Київраді,�місцевих

ор�анах�ви�онавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит
ції�та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан
,�розпоря-

джень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,

прийнятих�місцевими�референд
мами.

4.3.�Вносити�
�встановленом
�поряд�
�про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і��
льт
рно�о�розвит�
,�бюджет


міста�Києва.

4.4.�Ор�анізов
вати�на�добровільних�заса-

дах�
часть�населення�
�заходах�щодо�охо-

рони�нав�олишньо�о�природно�о�середови-

ща,�проведенні�робіт�з�бла�о
строю,�озеле-

нення�та�
тримання�в�належном
�стані�при-

б
дин�ової�території,�обладнанні�дитячих�і

спортивних�майданчи�ів,��імнат�дитячої�твор-

чості,��л
бів�за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов
вати�на�добровільних�заса-

дах�
часть�населення�
�заходах�щодо�ремон-

т
�приміщень�за�ально�о��орист
вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством

поряд�
�проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�на-

дання��ромадянам,�я�і�меш�ають�
�житлово-

м
�б
дин�
�на�території�діяльності�ор�ан
�са-

моор�анізації�населення,�житлово-�ом
наль-

них�посл
��та�за�я�істю�проведених�
�житло-

вом
�б
дин�
�ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо�
�навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям��
льт
ри,�фі-

зичної��
льт
ри�і�спорт
�
�проведенні��
ль-

т
рно-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�ви-

ховної�роботи�серед�населення,�розвит�
�х
-

дожньої�творчості,�фізичної��
льт
ри�і�спор-

т
;�сприяти�збереженню��
льт
рної�спадщи-

ни,�традицій�народної��
льт
ри,�охороні�пам’-

ято��історії�та��
льт
ри,�впровадженню�в�по-

б
т�нових�обрядів.

4.8.�Ор�анізов
вати�допомо�
��ромадянам

похило�о�ві�
,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл
жбовців,�ма-

лозабезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а

та�ож�самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам

та�дітям,�позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л
-

вання,�вносити�пропозиції�з�цих�питань�до

Київради.

4.9.�Надавати�необхідн
�допомо�
�ор�а-

нам�пожежно�о�на�ляд
�в�здійсненні�ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов
вати�ви-

вчення�населенням�правил�пожежної�безпе-

�и,�брати�
часть�
�здійсненні��ромадсь�о�о

�онтролю�за�додержанням�вимо��пожежної

безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам�
�забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд�
.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�міс-

цем�роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають�
�ме-

жах�території�діяльності�ор�ан
�самоор�ані-

зації�населення.

4.13.�Сприяти�деп
татам�Київради�в�ор�а-

нізації�з
стрічей�з�виборцями,�прийом
��ро-

мадян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш�ан-

цями.

4.14.�Інформ
вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан
�самоор�анізації�населення,�ор�анізо-

в
вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з

найважливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б
-

дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�на-

б
ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�а-

лізації�
�ви�онавчом
�ор�ані�Київради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�в�по-

ряд�
,�встановленом
�статтею�13�За�он


У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�насе-

лення».

6.�Ор�ан
�самоор�анізації�населення�«Б
-

дин�овий��омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�в�мі-

сячний�термін�після�ле�алізації�направити�до

се�ретаріат
�Київради��опії�та�их�реєстра-

ційних�до�
ментів:�положення�про�ор�ан�са-

моор�анізації�населення,�свідоцтва�про�реєс-

трацію�
�ви�онавчом
�ор�ані�Київради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�спис-

�
�персонально�о�с�лад
�членів�ор�ан
�са-

моор�анізації�населення.�У�разі�ле�алізації

шляхом�державної�реєстрації:�свідоцтва�про

державн
�реєстрацію,�довід�и�про�ідентифі-

�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

�ан
�самоор�анізації�населення�«Б
дин�овий

�омітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�
�межах�сво-

їх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація).

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

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

ти�».

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

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

тань�місцево�о�самовряд
вання,�ре�іональ-

них�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова В. Кличко

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

від�13.11.2014�№�364/364

Перелік об'єктів нерухомого майна, що закріплюється за комунальним
некомерційним підприємством «Центр первинної медико�санітарної

допомоги № 3» Солом'янського району м. Києва на праві оперативного
управління

№
п/п

Назва закладу охорони здоров'я Адреса об'єкта
нерухомого майна

Площа нерухомого майна
та його характеристики

1. Адміністративний корпус (виділ зі складу дитячої
клінічної лікарні" № 4 Солом'янського району м. Києва)

03680, м. Київ, вул.
Стражеска, 6%а

5213,6 кв. м окрема
будівля, 4 поверхи

2. Амбулаторія N 2 (виділ зі складу дитячої клінічної
лікарні № 3 Солом'янського району м. Києва)

01032, м. Київ, вул.
Саксаганського, 107/47

5579, 1 кв. м окрема
будівля, 4 поверхи

3. Молочна кухня (виділ зі складу дитячої клінічної
лікарні № 4 Солом'янського району м. Києва)

м. Київ, провулок
Ковальський, 12

1158 кв. м нежитлове
приміщення, 1 поверх 
9%поверхового житлового
будинку

Заступник міського голови � секретар Київської міської ради О. Резніков
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення загальноміських новорічних 

та різдвяних заходів

Розпорядження № 1309 від 10 листопада 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення
громадських організацій «Столичні ініціативи» та «Країна мрій» від 16 вересня 2014 року № 0116, громадської
організації «Столичні ініціативи» від 25 вересня 2014 року № 2501, громадської організації «Країна мрій» від
30 вересня 2014 року № 30/09%1, з метою популяризації кращих традицій, звичаїв і обрядів українського на%
роду, організації змістовного дозвілля дітей і підлітків у м. Києві під час зимових канікул, відзначення ново%
річних та різдвяних свят, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�в�м.�Києві�в��р�дні�2014�та�січ-

ні�2015�ро�ів�новорічні�та�різдвяні�заходи.

2.�Затвердити:

2.1.�Про�рам��за�альномісь�их�новорічних

та�різдвяних�заходів,�що�додається.

2.2.�Робочий�план�під�отов�и�і�проведення�за-

�альномісь�их�новорічних�та�різдвяних�захо-

дів,�що�додається.

3.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«Столичні�ініціативи»�щодо�встановлен-

ня�Головної�новорічної�ялин�и�міста�Києва,�ор-

�анізації�новорічно-різдвяної�вистав�и-ярмар-

���та�проведення�фестивалю�Свято�о�Ми�о-

лая�на�Софійсь�ій�площі.

4.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департамент��осві-

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

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

державної�адміністрації),�Управлінню�т�риз-

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

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

ції),�Київсь�ом��місь�ом��центр��соціальних

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

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�з�ід-

но�з�Робочим�планом�під�отов�и�і�проведен-

ня�за�альномісь�их�новорічних�та�різдвяних

заходів�проведення�на�висо�ом��ор�анізацій-

ном��рівні�та�фінанс�вання�новорічно-різдвя-

них�заходів,�я�і�проводяться�в�межах�за�аль-

но�о�обся���аси�н�вань,�передбачених�в�бю-

джеті�міста�Києва�на�2014�рі��на�відповідні�ці-

лі�та�за�рах�но��зал�чених���встановленом�

поряд����оштів.

5.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

встановлення�Головної�новорічної�ялин�и�міс-

та�Києва,�ор�анізацію�новорічно-різдвяної�ви-

став�и-ярмар��,�проведення�фестивалю�Свя-

то�о�Ми�олая�на�Софійсь�ій�площі�та�фінанс�-

вання�цих�заходів�з�ідно�з�Про�рамою�за�аль-

номісь�их�новорічних�та�різдвяних�заходів�та

Робочим�планом�під�отов�и�і�проведення�за-

�альномісь�их�новорічних�та�різдвяних�заходів

взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�анізація�«Сто-

личні�ініціативи».

6.�Взяти�до�відома,�що�ор�анізацію,�прове-

дення�і�фінанс�вання�Різдвяно�о�свята�«Зимо-

ва�Країна�мрій»,�свят�ової�про�рами�«Щедрий

вечір»�на�Софійсь�ій�площі�та�Різдвяно�о�свя-

та�на�Андріївсь�ом���звозі�з�ідно�з�Про�рамою

за�альномісь�их�новорічних�та�різдвяних�захо-

дів�і�Робочим�планом�під�отов�и�і�проведення

за�альномісь�их�новорічних�та�різдвяних�захо-

дів�взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�анізація�«Кра-

їна�мрій».

7.�По�ласти�на�Департамент���льт�ри�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��о-

ординацію�питань,�пов’язаних�із�під�отов�ою

і�проведенням�за�альномісь�их�новорічних

та�різдвяних�заходів�в�межах�йо�о��омпетен-

ції.

8.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

проведення�новорічних�та�різдвяних�заходів�і

творчих�прое�тів�по�ладається�на�їхніх�ор�ані-

заторів.

9.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

9.1.�Забезпечити�засвічення�свят�ових�но-

ворічних�ялино��19��р�дня�2014�ро��,�проведен-

ня�районних�новорічних�і�різдвяних�заходів�та

їх�фінанс�вання.

9.2.�Здійснити�свят�ове�тематичне�оформ-

лення�в�лиць�і�площ�районів�м.�Києва.

9.3.�Провести�свят�ові�заходи�в��сіх�навчаль-

них�за�ладах.

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

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

ст�пни�ів��олови�Київсь�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)�

10.11.2014�№�1309

ПРОГРАМА 
загальноміських новорічних та різдвяних заходів

1.�К�льт�рно-освітній�прое�т�«Дитяча�різд-

вяна�фестивалія�«ОРЕЛІ»

04—21��р�дня�2014�ро	��

Національний�центр�народної�	�льт�ри�

«М�зей�Івана�Гончара»

2.�Новорічно-різдвяна�вистав�а-ярмаро�

16��р�дня�2014 —�19�січня�2015�ро	��

Софійсь	а�площа

3.�Новорічно-різдвяне�селище�в�єдином�

стилі���раїнсь�ої���льт�ри�(за�при�ладом�про-

ведення�різдвяних�ярмар�ів���європейсь�их

містах,�розважальна�про�рама,�традиційні�різд-

вяні�страви�та�напої,�с�веніри,�подар�н�и)�

19��р�дня�2014 —�19�січня�2015�ро	��

Троїць	а�площа

4.�Свято�Свято�о�Ми�олая�для�дітей-сиріт�та

дітей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання

19��р�дня�2014�ро	��

Ш	оли-інтернати,�дитячі�б�дин	и�м.�Києва

5.�Новорічні�та�різдвяні�свят�ові�заходи�для

дітей�піль�ових��ате�орій�за�альноосвітніх�на-

вчальних�за�ладів�міста

Гр�день�2014�ро	� —�січень�2015�ро	��

За�альноосвітні�навчальні�

за	лади

6.�Від�риття�резиденції�Свято�о�Ми�олая�та

Фестивалю�Свято�о�Ми�олая

19��р�дня�2014�ро	�

13.00

на�території�Національно�о�заповідни	а�

«Софія�Київсь	а»

7.�Засвічення�Головної�новорічної�ялин�и

19��р�дня�2014�ро	��18.00�

Софійсь	а�площа

8.�Свято�Свято�о�Ми�олая

19��р�дня�2014�ро	�

Пар	�	�льт�ри�та�відпочин	��«Перемо�а»,

Центральний�пар	�	�льт�ри�та�відпочин	�,

пар	�	�льт�ри�та�відпочин	��«Партизансь	а

слава»

9.�Новорічний�м�льтимедійний�прое�т�«Ляль-

�ові�розва�и»

19—25��р�дня�2014�ро	��

М�зей�історії�міста�Києва

10.�Новорічна�різдвяна�вистава�для�дітей�з

ф�н�ціональними�обмеженнями,�дітей�з�сімей

переселенців�із�зони�АТО,�дітей�сімей�с�ладних

життєвих�обставин —��лієнтів�мережі�соціаль-

них�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�м.�Києва

20��р�дня�2014�ро	�

11.00—13.00

Колонна�зала�КМДА

11.�Парад�волонтерів —�помічни�ів�Свято�о

Ми�олая

20��р�дня�2014�ро	��14.00—17.00

КМДА�(в�л.�Хрещати	,�36) —�

до�Софійсь	ої�площі

12.�К�льт�рно-мистець�ий�прое�т�«Фоль�лор-

на� про�рама� «Возвеселимося� всі� разом�

нині»

20-21��р�дня�2014�ро	��14.00—17.00�

Софійсь	а�площа

13.�Новорічний�бла�одійний�пробі�

21��р�дня�2014�ро	�

12.00

Софійсь	а�площа,�в�л.�Володимирсь	а,

в�л.�Льва�Толсто�о,�площа�Льва

Толсто�о�і���зворотном��напрям	�

14.�К�льт�рно-мистець�ий�прое�т�«Софійсь�і

ми�олай�и»

28��р�дня�2014�ро	��17.00—19.00�

Софійсь	а�площа

15.�Вітання�з�Новим�2015�ро�ом,�свят�ова

�онцертна�про�рама

20.00��од.�31��р�дня�2014 02.00��од.�

1�січня�2015�ро	��Софійсь	а�площа

16.�Розважальні�про�рами

3—4,�10—11�січня�2015�ро	��

Софійсь	а�площа

17.�Різдвяне�свято —�«Зимова�«Країна�мрій»

7�січня�2015�ро	��11.00—22.00�

Софійсь	а�площа

18.�Різдвяне�свято�на�Андріївсь�ом���звозі

7�січня�2015�ро	��Андріївсь	ий��звіз

19.�Все��раїнсь�і�зма�ання�з�ле��ої�атлети-

�и�«Різдвяні�старти-2015»

9 —�10�січня�2015�ро	�

14.00

Проспе	т�Г.�Тичини,�18

20.�Свят�ова�про�рама�«Щедрий�вечір»

13�січня�2015�ро	��18.00-19.00�

Софійсь	а�площа

21.�Свято�Водохреща

19�січня�2015�ро	�

12.00-13.00

Оболонсь	а�набережна

біля�Свято-По	ровсь	о�о�собор��

У	раїнсь	ої�православної�цер	ви,�

в�л.�Прирічна,�5-а

22.�Свято�Водохреща���Гідропар��

19�січня�2015�ро	�

14.00—15.00

Пар	�	�льт�ри�і�відпочин	��«Гідропар	»,�

поблиз��	аплиці�на�честь�

Хрещення�Господньо�о

23.�Свят�ові�новорічні�та�різдвяні�заходи�в

районах�і�за�ладах���льт�ри�міста

Гр�день�2014�ро	� —�січень�2015�ро	�

Керівник апарату
В. Бондаренко

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

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

10.11.2014�№�1309

РОБОЧИЙ ПЛАН 
підготовки і проведення загальноміських новорічних та різдвяних заходів

№ п/п Зміст роботи Термін
виконання

Відповідальні за виконання

І ІІ ІІІ ІV

1. Забезпечення виконання робіт із
встановлення та художнього
оформлення Головної новорічної ялинки
міста Києва на Софійській площі,
встановлення резиденції Святого
Миколая; 
забезпечення демонтажу ялинки

до 17.12.2014

до 25.01.2015

ГО "Столичні ініціативи"
Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Забезпечення організації новорічно+
різдвяної виставки+ярмарку на
Софійській площі, фестивалю Святого
Миколая

16.12.2014—
19.01.2015

ГО «Столичні ініціативи»

3. Забезпечення підготовки та проведення
засвічення
Головної новорічної ялинки міста Києва
та новорічної
концертної програми;
забезпечення проведення вітання з
Новим 2015 роком та святкової
концертної програми

17–19.12.2014

31.12.2014–
01.01.2015

ГО "Столичні ініціативи"
ГО "Країна мрій", Департамент культури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Забезпечення участі громадськості міста
у засвіченні Головної новорічної ялинки
міста Києва та проведенні новорічної
концертної програми

19.12.2014 Управління організаційної роботи апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Забезпечення підготовки та проведення
Різдвяного свята "Зимова "Країна мрій",
Різдвяного свята на Андріївському узвозі
та святкової програми "Щедрий вечір" на
Софійській площі

07.01.2015
13.01.2015

ГО "Країна мрій"

6. Забезпечення підготовки та проведення
свята Водохреща на Оболонській
набережній та в Парку культури і
відпочинку "Гідропарк"

19.01.2015 Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

7. Здійснення державного нагляду за
додержанням законодавства України
про охорону праці при проведенні
загальноміських новорічних та різдвяних
заходів

17+ 19.12.2014,
31.12.2014—
01.01.2015,
07.01.2015,
19.01.2015

Київська державна інспекція промислової
безпеки та охорони праці у соціально+
культурній сфері

8. Розміщення соціальної реклами 
у м. Києві; 
виготовлення рекламної та друкованої
продукції про проведення
загальноміських новорічних та різдвяних
заходів

до 08.12.2014 Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
Комунальне підприємство "Київреклама", 
ГО "Столичні ініціативи", ГО "Країна мрій"

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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9. Забезпечення оформлення необхідної
дозвільної документації, технічної
експертизи на встановлення Головної
новорічної ялинки на Софійській площі

до 15.11.2014 ГО "Столичні ініціативи". Департамент культури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

10. Виготовлення та здійснення святкового
тематичного художньо+декоративного
оформлення центральної частини міста
Києва, вул. Хрещатик, Майдану
Незалежності, Софійської площі,
Андріївського узвозу

до 12.12.2014 ПАТ "Київміськоформлення",

11. Здійснення художнього тематичного
оформлення вулиць та площ районів 
м. Києва; 
забезпечення проведення новорічних та
різдвяних заходів у районах міста

до 12.12.2014 

грудень 2014+
січень 2015

Районні в місті Києві державні адміністрації

12. Забезпечення установки та експлуатації
Головної новорічної ялинки на
Софійській площі (згідно з графіком
робіт) та резиденції Святого Миколая

до 01.12.2014 ГО "Столичні ініціативи", ПАТ "Київенерго",
Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (контроль)

13. Забезпечення підключення новорічної
ялинки на Софійській площі до
електромережі; забезпечення
підключення резиденції Святого
Миколая, новорічно+різдвяних
конструкцій, торговельних будиночків 

до 01.12.2014 ГО "Столичні ініціативи", Публічне акціонерне
товариство "Київенерго", Державне підрядне
спеціалізоване підприємство елекгромонтажних
робіт Київські кабельні мережі, Міжрайонне
відділення реалізації електроенергії №1,
Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (контроль)

14. Забезпечення святкових заходів
необхідною енергетичною потужністю; 

тимчасових сценічних майданчиків на
Софійській площі до електромереж
міста за заявками організаторів; 

включення святкової ілюмінації в
центральній частині міста та
координація питань, пов'язаних із
святковою ілюмінацією в районах міста;
забезпечення ілюмінаційне
архітектурно+декоративне освітлення
Софійській площі під час проведення
святкових заходів;

до 01.12.2014 

до 14.12.2014 

до 10.12.2014 

19.12.2014+
19.01.2015

ПАТ "Київенерго" 

Державне підрядне спеціалізоване
підприємство електромонтажних робіт Київські
кабельні мережі, Міжрайонне відділення
реалізації електроенергії №1; 
Комунальне підприємство електромереж
зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло"; 

ГО "Столичні ініціативи"

15. Забезпечення вільного пересування
вулицями міста до Софійської площі
спецтехніки для монтажу та демонтажу
Головної новорічної ялинки

01.11.2014+
17.12.2014,
20.01.2015+
25.01.2015

Державтоінспекція ГУ МВС України в м. Києві
(за згодою)

16. Організація торговельного
обслуговування під час проведення
новорічних та різдвяних святкувань з
урахуванням вимог пункту 1 рішення
Київської міської ради від 23.12.2010 №
413/5225 "Про деякі питання з
упорядкування в м. Києві роздрібної
торгівлі алкогольними,
слабоалкогольними напоями, вином
столовим, пивом (крім
безалкогольного) та тютюновими
виробами" під час проведення
новорічно+різдвяної виставки+ярмарку;
Погодження у встановленому порядку
розміщення об'єктів торгівлі під час
проведення новорічно+різдвяної
виставки+ярмарку згідно з заявкою
організаторів

18.12.2014 +
19.01.2015 

16.12.2014+
19.01.2015

ГО "Столичні ініціативи",
ГО "Країна мрій", Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

17. Забезпечення роботи радіомашин за
заявками організаторів заходів та
озвучення вул. Хрещатик, Майдану
Незалежності, Софійської площі,
Андріївською узвозу, на Оболонській
набережній, "Гідропарк"

19.12.2014+
19.01.2015

Київська міська дирекція ВАТ "Укртелеком" (за
згодою)

18. Забезпечення необхідної кількості
автотранспорту згідно з заявками
організаторів заходів

10.12.2014+
01.02.2015

Комунальне підприємство "Київпастранс"

19. Підготовка відповідного розпорядження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) про перекриття руху та
зміни в роботі міського транспорту під
час проведення святкових заходів;
забезпечення тимчасового перекриття
дорожнього руху під час проведення:
засвічення Головної новорічної ялинки
біля Софійської площі; 
новорічного благодійного пробігу за
маршрутом: 
Софійська площа, вул. Володимирська,
вул. Льва Толстого, площа Льва
Толстого і у зворотному напрямку (за
заявками організаторів); 
забезпечення безперебійної роботи
транспорту для перевезення населення
після завершення святкових заходів;

до 12.12.2014 

19.12.2014 

21.12.2014 1

9.12.2014,
31.12.2014+
01.01.2015,
07.01.2015,
19.01.2015

Департамент транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Комунальне підприємство "Київпастранс"; 

Комунальна служба перевезень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

20. Забезпечення чергування карет швидкої
допомоги та надання медичної
допомоги під час проведення святкових
масових заходів згідно з затвердженою
програмою загальноміських новорічних
та різдвяних заходів

19.12.2014,
31.12.2014+
01.01.2015,
07.01.2015,
19.01.2015

Департамент охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 

21. Забезпечення:
охорони громадського порядку під час
проведення новорічних та різдвяних
заходів згідно з затвердженою
Програмою;
цілодобової охорони Головної
новорічної ялинки на Софійській площі;
цілодобової охорони сцени, сценічного
обладнання та освітлювальної
апаратури на Софійській площі,
Андріївському узвозі;

19.12.2014+
21.01.2015, 

01.11.2014+
01.02.2015,
18+20.12.2014,
31.12.2014+
01.01.2015 

Головне управління МВС України в м. Києві (за
згодою) 

умов для вільного заїзду та виїзду
транспорту з необхідним обладнанням
для монтажу та демонтажу новорічної
ялинки, колективами, сценічним та
торговельним обладнанням, підвозу
продуктів харчування на Софійській
площі;
стоянок для транспорту, який
перевозитиме колективи та сценічне
обладнання, біля Софійської площі,
Андріївському узвозі, на Оболонській
набережній та в Парку культури і
відпочинку "Гідропарк". 
Не допускати випадків стихійного
паркування (миття, ремонту тощо)
автотранспортних засобів на
прибудинкових територіях, прилеглих
до місць проведення заходів

19.12.2014,
31.12.2014+
01.01.2015,
07.01.2015
01.11.2014
25.01.2015 

15.11.2014+
20.01.2015 

19.12.2014
20.01.2015 

Управління державтоінспекції Головного
управління МВС України в м. Києві (за згодою) 

Управління державтоінспекції Головного
управління МВС України в м.Києві 

22 Забезпечення чергування пожежних
автомобілів (згідно з заявками
організаторів свята), здійснення
пожежної безпеки та державного
пожежного нагляду, запобігання
виникненню інших надзвичайних
ситуацій під час проведення
загальноміських новорічних та
різдвяних заходів

15.12.2014+
22.01.2015

Головне управління ДСНС України в м. Києві (за
згодою)

23. Забезпечення в установленому порядку
оформлення відповідної документації
на право тимчасового порушення
благоустрою та його відновлення у
зв'язку з встановленням: 
Головної новорічної ялинки та
резиденції Святого Миколая на
Софійській площі; 
тимчасових конструкцій для проведення
ярмарку на Софійській площі,
Андріївському узвозі, Оболонській
набережній

до 01.12.2014 Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 
ГО "Столичні ініціативи", 
ГО "Країна мрій"

24. Забезпечення дотримання Правил
благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051, під час
виконання робіт з встановлення
Головної новорічної ялинки на
Софійській площі та відновлення
порушеного благоустрою

01.12.2014+
25.01.2015

ГО "Столичні ініціативи"

25. Забезпечення контролю за виконанням
усіма торговельними підприємствами та
організаціями, комунальними службами
районів постійного санітарного
прибирання об'єктів торгівлі та
обслуговування населення, прилеглих і
закріплених територій

19.12.2014+
19.01.2015

Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 
районні в місті Києві державні адміністрації

26. Встановлення додаткових урн,
контейнерів, туалетних модульних кабін
у місцях проведення загальноміських
заходів згідно з заявками організаторів

19.12.2014+
19.01.2015

Організатори заходів, районні в місті Києві
державні адміністрації

27. Забезпечення постійного контролю та
своєчасного вивезення вмісту
контейнерів і урн для збору побутових
відходів, належного утримання туалетів
у місцях проведення масових святкових
заходів;
відновлення роботи громадського
туалету на вул. Володимирській, 24;

19.12.2014+
19.01.2015

до 17.12.2014

Районні в місті Києві державні адміністрації,
організатори заходів, 
Департамент житлово+комунал ьної
інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 
ПАТ "Київспецтранс",
КП "Київкомунсервіс"; 
Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація 

28. Забезпечення інформування населення
про проведення заходів в комунальних
ЗМІ

грудень 2014
+ січень 2015

Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

29. Забезпечення роботи новорічно+
різдвяного селища в єдиному стилі
української культури (за прикладом
проведення різдвяних ярмарків у
європейських містах, розважальна
програма, традиційні різдвяні страви та
напої, сувеніри і подарунки) на
Троїцькій площі

19.12.2014+
19.01.2015

Управління туризму виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

30. Забезпечення проведення: новорічного
мультимедійного проекту "Лялькові
розваги", культурно+мистецького
проекту "Фольклорна програма
"Возвеселимося всі разом нині",
культурно+мистецького проекту
"Софійські миколайки", культурно+
освітнього проекту "Дитяча різдвяна
фестивалія "ОРЕЛІ"

04+28.12.2014 Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

31. Забезпечення проведення: новорічної
різдвяної вистави для дітей з
функціональними обмеженнями, дітей з
сімей переселенців із зони АТО, дітей
сімей складних життєвих
обставин клієнтів мережі соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді м.
Києва; 
параду волонтерів помічників Святого
Миколая 

20.12.2014
20.12.2014

Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
міської державної адміністрації)

32 Забезпечення проведення: новорічних
та різдвяних святкових заходів для дітей
пільгових категорій у загальноосвітніх
навчальних закладах міста; 
Свята Святого Миколая для дітей+сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування; 
забезпечення проведення спортивних
заходів

грудень 2014
+ січень 2015 

19 грудня
2014 

грудень 2014
+січень 2015

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

33 Забезпечення проведення Свята Святого
Миколая у Парку культури та відпочинку
"Перемога", парку культури та
відпочинку "Партизанська слава", Цен
гральному парку культури та відпочинку

19.12.2014 Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Керівник апарату  В. Бондаренко
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Про проведення заходу 
«Новорічно�різдвяне селище 

в єдиному стилі української культури» 
в центральній частині 

міста Києва

Розпорядження № 1356 від 19 листопада 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських
заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвер�
дженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Міської цільової програми роз�
витку туризму в м. Києві до 2015 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 01 листопада 2012
року № 221/8505, з метою популяризації міста Києва як європейського туристичного центру, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив�ТОВ�«ТР-Стдіо»

щодо�проведення�заход�«Новорічно-різд-

вяне�селище�в�єдином�стилі��раїнсь�ої

�льтри»�в�центральній�частині�міста�Києва

(далі —�Захід)�з�19�%рдня�2014�ро��до�19

січня�2015�ро��за�адресою:�Троїць�а�пло-

ща�(поблиз�Національно%о�спортивно%о��ом-

пле�с�«Олімпійсь�ий»),

2.�Взяти�до�відома,�що:

2.1.�Ор%анізатором�Заход�вистпає�това-

риство�з�обмеженою�відповідальністю�«ТР-

Стдіо».

2.2.�Відповідальність�за�ор%анізацію�та�про-

ведення�Заход�взяло�на�себе�товариство�з

обмеженою�відповідальністю�«ТР-Стдіо».

2.3.�Товариство�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Юджин»�надало�з%од�на�проведення

Заход�на�орендованій�ним�ділянці�Троїць-

�ої�площі�(відповідно�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 14� березня� 2002� ро�

№ 317/1751�«Про�передач�товариств�з�об-

меженою�відповідальністю�«ЮДЖИН»�земель-

них�діляно��для�бдівництва,�подальшо%о�об-

сл%оввання�та�е�сплатації�тор%овельно-

ділово%о��омпле�с�перед�НСК�«Олімпій-

сь�ий»�з�ре�онстр�цією�площі�на�влиці�Ве-

ли�ій�Василь�івсь�ий�(Червоноармійсь�ій),

53-55�та�житлово-офісно%о��омпле�с�з�об’-

є�тами�соціальної�інфрастр�три�на�перети-

ні�влиць�Шота�Рставелі�та�Жилянсь�ої�

Печерсь�ом�районі�м.�Києва»).

2.4.�Фінансвання�проведення�Заход�б-

де�здійснюватися�за�рахно���оштів�ор%ані-

затора.

3.�Управлінню�тризм�ви�онавчо%о�ор%а-

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

державної�адміністрації)�забезпечити��оор-

динацію�питань,�пов’язаних�з�під%отов�ою�та

проведенням�Заход.

4.�Для�проведення�Заход�ор%анізатор:

4.1.�Вистпити�замовни�ом�з�розроб�и

прое�тних�рішень�із�встановлення�в�місці

проведення�Заход�тимчасових�спорд�для

провадження�підприємниць�ої�діяльності,

об’є�тів�переносної�тор%івлі,�малих�архіте�-

трних�форм�та�інших�елементів�бла%ост-

рою�і�отримати�дозвільні�до�менти,�необ-

хідні�для�проведення�Заход.

4.2.�До�14�%рдня�2014�ро��встановити�в

місці�проведення�Заход�тимчасові�спорди

для�провадження�підприємниць�ої�діяльно-

сті,�об’є�ти�переносної�тор%івлі,�малі�архі-

те�трні�форми�та�інші�елементи�бла%острою

відповідно�до�затверджених�прое�тних�рі-

шень�і�отриманих�дозвільних�до�ментів�та-

до�25�січня�2015�ро��забезпечити�їх�демо-

нтаж.

4.3.�Ор%анізвати�в�місці�проведення�Захо-

д�розважальні�про%рами.

4.4.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

%острою�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�%рдня�2008

ро��№ 1051/1051,�під�час�під%отов�и�та�про-

ведення�Заход.

4.5.�Після�завершення�Заход�відновити

поршений�бла%острій.

5.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�вирішити�питання�вста-

новлення�талетних�модлів��місці�прове-

дення�Заход�в�період�з�19�%рдня�2014�ро-

��до�19�січня�2015�ро�,�а�та�ож�встанов-

лення��місці�проведення�Заход�додат�о-

вих�рн�і��онтейнерів�для�збор�побтових

відходів�та�їх�вивезення�та�забезпечити�по-

силене�прибирання�на�період�з�19�%рдня

2014�ро��до�19�січня�2015�ро�.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечи-

ти�чер%вання�бри%ад�швид�ої�медичної�до-

помо%и�під�час�проведення�Заход.

7.�Ре�омендвати�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям�ор%анізацію�но-

ворічно-різдвяних�селищ�в�районах�міста�Ки-

єва��період�з�19�%рдня�2014�ро��до�19�січ-

ня�2015�ро�.

8.�Департамент�промисловості�та�розвит-

��підприємництва�ви�онавчо%о�ор%ан�Ки-

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

жавної�адміністрації)�забезпечити�доведен-

ня�до�власни�ів�за�ладів�%ромадсь�о%о�хар-

чвання�міста�Києва�положень�розпоряджен-

ня�ви�онавчо%о�ор%ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�від�18��вітня�2008�ро��№ 579�«Про�віль-

ний�достп�%ромадян�до�талетів�за�ладів

%ромадсь�о%о�харчвання»�та�забезпечити

�онтроль�за�йо%о�ви�онанням.

9.�Ре�омендвати�ПАТ�«Київенер%о»�та�ПАТ

«АК�«Київводо�анал»�під%отвати�та�надати,

відповідно�до�звернення�ор%анізатора,�тех-

нічні�мови�на�під�лючення�до�мереж�еле�-

тро-,�водопостачання�та�водовідведення�тим-

часових�спорд��місці�проведення�Заход.

10.�Департамент�місь�о%о�бла%острою

та�збереження�природно%о�середовища�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити�постійн�%отовність��омнальної

аварійно —�рятвальної�слжби�«Київсь�а

слжба�порятн�»�на�період�проведення�За-

ход.

11.�Департамент�сспільних��омні�ацій�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити:

11.1.�Координацію�проведення�інших�ма-

сових�заходів��місті�Києві�під�час�проведен-

ня�Заход.

11.2.�Інформаційн�підтрим��проведення

Заход�з�подальшим�висвітленням��засо-

бах�масової�інформації.

12.�З�метою�належної�під%отов�и�та�прове-

дення�Заход�просити�Головне�правління

МВС�У�раїни�в�м.�Києві�в�період�з�05�%рдня

2014�ро��до�25�січня�2015�ро��забезпечи-

ти:

12.1.�Охорон�%ромадсь�о%о�поряд��під

час�проведення�Заход.

12.2.�Безпереш�одний�достп�до�терито-

рії�проведення�Заход�(відповідно�до�пн�т

1�цьо%о�розпорядження),�автомобілів,�заді-

яних��під%отовці�та�проведенні.�Заход,�мон-

таж�та�демонтаж�тимчасових��онстр�цій

(монтаж —�з�05�%рдня�до�19�%рдня�2014

ро�,�демонтаж —�з�20�січня�до�25�січня�2015

ро�).

13.�Головном�правлінню�ДСНС�У�раїни�в

м.�Києві�встановити��онтроль�за�ви�онанням

заходів�щодо�додержання�вимо%�правил�по-

жежної�безпе�и�під�час�проведення�Заход.

14.�Застпни��%олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з%ідно�з�розподілом

обов’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвіт-

лення�в�засобах�масової� інформації�зміст

цьо%о�розпорядження.

15.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�розпо-

рядження�по�ласти�на�застпни�ів�%олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від-

повідно�до�розподіл�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Робочого плану 
підготовки і проведення загальноміських 

новорічних та різдвяних заходів
Розпорядження № 1394 від 28 листопада 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою популяризації
кращих традицій, звичаїв і обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля дітей і підлітків у
м. Києві під час зимових канікул, відзначення Новорічних та Різдвяних свят, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

Затвердити�зміни�до�Робочо%о�план�під%о-

тов�и�і�проведення�за%альномісь�их�новоріч-

них�та�різдвяних�заходів,�затверджено%о�роз-

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

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

міністрації)�від�10�листопада�2014�ро��№ 1309,

що�додаються.

Голова В. Кличко

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

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

28.11.2014�р.�№�1394

Зміни 
до Робочого плану підготовки і проведення загальноміських 

новорічних та різдвяних заходів
Доповнити�позиціями�34-36�та�о%о�зміст:

«

№ Зміст роботи Термін
виконання

Відповідальні за виконання

І II III IV

34. Встановлення у Деснянському районі міста
Києва у парку "Деснянський" тимчасової
льодової ковзанки та організація проведення
на ній масових катань на ковзанах киян і
гостей столиці України, і спортивно!
розважальних заходів

10.12.2014 !
01.04.2015

Деснянська районна в місті Києві державна
адміністрація

35. Забезпечення функціонування на
підприємствах торгівлі спеціально відведених
секцій, відділів, куточків з реалізації
ялинкових, карнавальних прикрас,
новорічних сувенірів та штучних ялинок;
здійснення комплексу організаційних заходів
щодо забезпечення торгівлі натуральними
ялинками в стаціонарних закладах торгівлі, на
території ринків та під час суботніх ярмарків з
продажу сільськогосподарської та
плодоовочевої продукції

3 24.11.2014 

24.11.2014 !
15.01.2015

Департамент промисловості  та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

36. Контроль за розміщенням і функціонуванням
майданчиків для  торгівлі натуральними
ялинками та прикрасами до них

24.11.2014 !
15.01.2015

Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
КП "Київблагоустрій"

Керівник апарату В. Бондаренко

Про розподіл трансфертів 
з державного бюджету

Розпорядження № 1057 від 25 вересня 2014 року
На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет

України на 2014 рік», статті 19 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 452 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2014 році
субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання функцій столиці» відповідно
до підпункту 15.7 пункту 15 рішення Київської міської ради від 4 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міс�
та Києва на 2014 рік»:

1.�Врахвати�збільшення�надходжень�до�за-

%ально%о�фонд�бюджет�міста�Києва�за�рах-

но��сбвенції�з�державно%о�бюджет�місь�ом

бюджет�міста�Києва�на�ви�онання�фн�цій

столиці�на�см�1 800 000,0�тис.�%рн.

2.�Спрямвати��ошти�сбвенції�з�державно-

%о�бюджет�місь�ом�бюджет�міста�Києва�на

ви�онання�фн�цій�столиці��смі�1 800 000,0

тис.�%рн.�%оловним�розпорядни�ам��оштів�з%ід-

но�з�додат�ом.

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

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

державної�адміністрації)�врахвати�в�азані�в

пн�тах�1,�2�цьо%о�розпорядження�зміни��про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

04�люто%о�2014�ро��№ 6/10152�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2014�рі�».

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

дження�по�ласти�на�першо%о�застпни�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)
25.09.2014�ро��№1057

Розподіл субвенції з державного бюджету міському бюджету міста 
Києва на виконання функцій столиці

»
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№ Головний розпорядник бюджетних коштів КТКВ КЕКВ Сума

1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

070601 2282 1 410,00

070602 2282 6 161,20

130104 2111 537,90

2120 161,90

130114 2111 1 834,30

2120 665,90

130110 2610 900,00

070201 2270 50,00

070307 2270 160,00

070401 2270 2 000,00

070501 2270 10 000,00

070701 2270 220,00

070806 2270 500,00

070601 2282 130,00

070602 2282 1 500,00

091101 2270 120,00

091106 2270 150,00
091214 2270 90,00

130114 2270 539,90

010117 2270 37,00

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

070601       2282 1 434,00

070602       2282 594,80

110201 2111 2 134,60

2120 774,90

110202 2111 6 633,80

2120 2 496,80

110205 2111 1 349,50

2120 489,80

110102 2610 39 390,40

110103 2610 6 302,00

010117 2270 25,00

070201 2270 650,00

070601 2282 250,00

070602 2282 150,00

110201 2270 500,00

110202 2270 2 100,00

110205 2270 260,00

110502 2270 350,00

3. Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

110502 2111 822,20

2120 298,40

010117 2270 6,00

110502 2270 56,00

4.     Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

080101 2111 20 029,30

2120 7 270,70

080102 2111 12 839,30

2120 4 660,70

080201 2111 22 157,00

2120 8 043,00

080209 2111 33 382,20

2120 8 043,00

7     Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

010117 2270 10,00

091214 2270 20,00

8.     Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

230000 2410 200 300,00

2420 170 000,00

9.     Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація 100203 2610 776,00

070201 2111 15 120,20

2120 5 488,60

2230 1 391,20

070101 2270 19 000,00

070201 2270 20 000,00

070304 2270 4 000,00

070401 2270 800,00

070804 2270 250,00

091101 2270 20,00

091105 2270 260,00

091204 2270 60,00

091214 2270 3,00

110201 2270 50,00

110204 2270 1,00

110205 2270 25,00

110502 2270 4,50

130107 2270 0,10

010117 2270 180,00

080400 2610 650,00

080800 2282 850,00

10. Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація 100203 2610 933,00

070201 2111 26 843,10

2120 9 744,10

2230 3 348,40

070101 2270 15 000,00

070201 2270 32 000,00

070304 2270 890,00

070401 2270 460,00

070802 2270 82,00

070804 2270 104,00

070805 2270 39,00

091101 2270 1,00

091105 2270 26,00

091106 2270 5,00

091204 2270 45,00

091214 2270 38,00

110201 2270 100,00

110204 2270 50,00

110205 2270 100,00

110502 2270 18,00

010117 2270 300,00

080400 2610 225,00

080800 2282 230,00

5.     Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

091214 2111 1 467,40

2120 532,60

010117 2270 12,00

090601 2270 2 979,00

090901 2270 9 000,00

091204 2270 15,00

091206 2270 10,00

091212 2270 70,00

091214 2270 455,00

6.  Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

100203 2610 19 700,00

100302 2610 7 800,00

170101 2610 18 800,00

170601 2610 35 100,00

010117 2270 24,00

080209 2111 33 382,20

2120 12 117,80

081002 2210 10 000,00

080101 2270 103 400,00

080102 2270 12 000,00

080201 2270 37 661,00

080203 2270 15 500,00

080204 2270 1 200,00

080205 2270 800,00

080207 2270 1 200,00

080208 2270 550,00

080209 2270 3 500,00

080300 2270 500,00

080400 2270 2 500,00

080500 2270 1 700,00

080704 2270 87,00

081002 2270 2 500,00

070601 2282 1 800,00

010117 2270 10,00

11. Деснянська районна у місті Києві  державна адміністрація 100203 2610 1 138,00

070201 2111 26 946,00

2120 9 781,40

2230 2 664,90

070101 2270 35 000,00

070201 2270 50 000,00

070202 2270 390,00

070401 2270 1 100,00

070804 2270 250,00

091101 2270 38,00

090105 2270 105,00

091106 2270 20,00

091204 2270 43,00

091214 2270 76,00

110201 2270 100,00

110204 2270 1,00

1,0205 2270 50,00

110502 2270 10,00

130107 2270 187,90

130110 2270 167,00

010117 2270 850,00

080400 2610 600,00

080800 2282 1 600,00

Продовження
в
наст�пних
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÊÏ "Æèòëî-ñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ:

Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 11.12.2014 ð. ïî 25.12.2014 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äí³ïðîâ-
ñüêà íàáåðåæíà, 25-Á, òåë. 281-44-06.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27À (ÄÍÇ 545), ïîâåðõ 1.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 39,0 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: 

íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ëîã³êà, àíãë³éñüêà, æèâîïèñ) 

(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 628600 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà

68,58 ãðí. Áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿.

(íàçâà óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà: 1. âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 175,97 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³à-
òîðà îðåíäè — îðãàí³çàö³ÿ, ùî îðãàí³çîâóº äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, ïîãîäèííî 2 äîáè 20 ãîäèí íà òèæ-
äåíü, îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ): 100 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê, 75,97 êâ. ì — çà 1 ãîäèíó — 1,64 ãðí, çà òèæäåíü —
95,96 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 2. âóë. Êàøòàíîâà, 8ã, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 35,00 êâ. ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ, ùî îðãàí³çîâóº äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà þíàö-
òâà, ñòàðòîâà îðåíäà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 3. âóë. Êàøòàíîâà, 8ã, 2 ïî-
âåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 35,00 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³é-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà
îðåíäà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óï-
ðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 1. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëî-
äèìèðà, áóä. 26, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 16,80 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 2. ïðîñï. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 16,90 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; çàÿâíè-
êîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250.
Îðåíäíà ïëàòà, çàçíà÷åíà â îãîëîøåíí³, êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 237. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-07-49, 546-20-71.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 23.12.2014 ðîêó î 09.15

ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ "Áåòîí Êîìïëåêñ" äî Õîëÿâèöüêî¿ Ñâ³òëàíè Ëåîí³ä³âíè ïðî ñòÿã-

íåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,Õîëÿâèöüêà Ñâ³òëàíà Ëåîí³ä³âíà âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çà-

ñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà â³äñóòíîñò³ â³äïî-

â³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ïîíîìàð
Îêñàíó Àíàòîë³¿âíó â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 15.01.2015 ðîêó î
15.00 äëÿ ó÷àñò³ ó ðîçãëÿä³ öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Õîðåâî¿ Ò.².,Õîðåâî¿ Ã. Î.
äî Ïîíîìàð Î.À., Áîíäàðåíêî ².Î., Áîíäàðåíêî ².Â., Áîíäàðåíêî ª.²., Áîíäàðåíêî Â.².,
3-ÿ îñîáà: Äåðæàâíà ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Óêðà¿íè, ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì
äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó òà ³í. (êàá³íåò ¹ 40, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, ì. Êè¿â.

Ñóääÿ Î. Ì. Ïàí÷åíêî

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 22.12.2014 ðîêó î 9.15
ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê “ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ” äî Ä’ÿêîâà Îëåêñàíäðà Àíàòîë³éîâè÷à
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, Ä’ÿêîâ Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó
ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà
â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Âòðà÷åíèé Ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ ÊÂ 000562 â³ä 10 ãðóäíÿ 2010 ðî-

êó ïðî çàê³í÷åííÿ áóä³âíèöòâà îá'ºêòà çà áóä³âåëüíîþ àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë.Ùåðáàêîâà,52,â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Æèòî-

ìèðáóäçàìîâíèê" º çàìîâíèêîì îá'ºêòà áóä³âíèöòâà, ââàæàòè íåä³éñíèì.

17.12.2014 î 15.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ ñïðàâà çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì Ãëàä÷óêà Â.Ô. äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 9 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 270/270 "Ïðî óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì ì³ñòà Êèºâà". Ñóääÿ Äàíèëèøèí Â.Ì., ñïðàâà
¹ 826/17408/14.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèò-
ëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ãîñïîäàðñüêîìó â³äàíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà"(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11,
578-30-06), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
11,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Òðîñòÿíåöüêà, 3, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ ç ðîçì³ðîì îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü îðåíäè ñòàíîì íà 04.12.2014 — 1 651,13 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì —143,58 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 ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42,564-92-01.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,3 êâ. ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 10, êîðïóñ 1 íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,0 êâ. ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 1/11 ó ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 5 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010,ì.Êè¿â,âóë.Ñóâîðîâà,15,ê³ì.210 (ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00,ïò. ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 16.45 26 ãðóäíÿ 2014 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,3 êâ.ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 10, êîðïóñ 1 íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,— 2193,10 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,0 êâ.ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 1/11 ó ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó — 6101,25 ãðí
áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè —äî îòðèìàííÿ îðåíäàðåì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîäàæ îá'ºêòà îðåíäè (çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå, í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,3 êâ. ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 10, êîðïóñ 1 íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,— 4386,20 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,0 êâ. ì, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 1/11 ó ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó— 12202,25 áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ: 

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:

àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Îäåðæóâà÷:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà", ð/ð 26000429076
â AT "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü" ì. Êè¿â, ÌÔÎ: 380805, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Óìîâè êîíêóðñó:

� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

� äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè
ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³
"Õðåùàòèê" çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;

� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:
- çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïî 3,0 êâ. ì, ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 36-Â íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà â áóäèíêó ¹ 4-À íà

âóë. Ïðîô. Ï³äâèñîöüêîãî äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé àâòîìàò);

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 5 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,

âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà Ç ïîâåðñ³. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹ 34/6250. Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â,

âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 210 (ïí.— ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45) äî 16.45 26 ãðóäíÿ 2014 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ â áóäèíêó ¹ 36-Â íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé àâòîìàò),— 513,85 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ô³ë³¿ ¹ 1 ÊÍÏ "ÊÄÖ" â áóäèíêó ¹ 4-À íà âóë. Ïðîô. Ï³äâèñîöüêîãî, äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé àâòîìàò),— 458,42 ãðí áåç ÏÄÂ;

Ñòðîê îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî îá'ºêòó:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ â áóäèíêó ¹ 36-Â íà áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé àâòîìàò),— 1027,70 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ô³ë³¿ ¹ 1 ÊÍÏ "ÊÄÖ" â áóäèíêó ¹ 4-À íà âóë. Ïðîô. Ï³äâèñîöüêîãî, äëÿ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé àâòîìàò),— 916,84 ãðí áåç ÏÄÂ;

Ðåêâ³çèòè äëÿ âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè: ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà, ð/ð 26003052720578 â Ïå÷åðñüê³é

ô³ë³¿ ÏÀÒ Êîìåðö³éíèé áàíê "Ïðèâàòáàíê", êîä ªÄÐÏÎÓ 26188567,ÌÔÎ 300711, ³íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð 261885626553, ñâ³äîöòâî ðåºñòðàö³¿ ÏÄÂ ¹ 200150295.

Óìîâè êîíêóðñó: îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à

ñàìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à); â³äøêîäóâàííÿ

ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ

³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³,ôàñàäó,âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó; â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó

âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè; ñòðàõóâàííÿ

îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó; óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè; âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè; ñóìà àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè; ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó,

ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó; çàáåçïå÷åííÿ åñòåòè÷íèì ñì³òòºçá³ðíèêîì ç îäíîðàçîâèìè ïàêåòàìè äëÿ ñì³òòÿ; âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèêà

íà ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ àáî ñïëàòà çà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ â³äïîâ³äíî äî ìàêñèìàëüíî¿ ïîòóæíîñò³ ïðèëàäó. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.
Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ
äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ—ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(01001, ì. Êè¿â,
Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ Çàëêè Ìàòå,
6, ë³ò. À 120,00

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ó

ñôåð³ ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó)

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 33,39 4006,50

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

Ïîä³ëüñêîãî ðàéîíó ¹ 9 (04073,
Êîïèë³âñüêà, 1/7, 468-50-70)

1 ïîâåðõ Êîïèë³âñüêà,
1/7, ê. 1 14,00

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 3.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 76,61 1072,58

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòà-
ìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà.Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíî çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êèºâà, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Êàòåãîð³ÿ ñïîæèâà÷³â çà 1 Ãêàë ãðí áåç ÏÄÂ çà 1 Ãêàë ãðí ç ÏÄÂ

äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ:

- âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 307,52 369,02

- ïîñëóãè áàíêó òà Ã²ÎÖ 4,61 5,54

- ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ç óðàõóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã 312,13 374,56

- ïëàíîâ³ òàðèôè 312,13 374,56

äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â:

- âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1020,53 1224,64

- ïîñëóãè áàíêó 10,21 12,25

- ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ç óðàõóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã 1030,74 1236,89

- ïëàíîâ³ òàðèôè 1030,74 1236,89

äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ: çà 1 êóá. ì ãðí áåç ÏÄÂ çà 1 êóá. ì ãðí ç ÏÄÂ

- âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 16,61 19,93

- âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó
(â ò.÷. äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè) 0,79 0,95

- âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 3,24 3,89

- ïîñëóãè áàíêó òà Ã²ÎÖ 0,31 0,37

- ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ç óðàõóâàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã 20,95 25,14

- ïëàíîâ³ òàðèôè 20,95 25,14



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ âèõîäÿòü íà âèùó

ñõîäèíêó äóõîâíî¿

çð³ëîñò³, íà ãîðèçîíò³ âè-

ìàëüîâóºòüñÿ ³ñòèííà ö³ëü, çàï-

ðîãðàìîâàíà äîëåþ. ßêèé ¿¿ ñåíñ?..

Ö³ëêîì çåìíèé: öå êàð`ºðí³ äî-

ñÿãíåííÿ, ïðîôåñ³éíå âäîñêîíà-

ëåííÿ é ô³íàíñîâ³ ïðèáóòêè.Ó âàñ

º øàíñ ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ ó

ä³ëîâó êîìàíäó, ñòàòè ¿¿ â³äì³ííèì

ãðàâöåì — òîä³ âñå éòèìå ÿê ïî

ìàñëó.

ÒÅËÜÖ², íàòõíåííà ïðàöÿ

íà áëàãî ñ³ì`¿ îêóïèòüñÿ

ñòîðèöåþ. Îáëàøòîâóé-

òå îñîáèñòå æèòòÿ, ìîë³òüñÿ íà

äîìî÷àäö³â, àäæå âîíè ãîòîâ³ äëÿ

âàñ ç³ðêè ç íåáà ä³ñòàòè. Â ñëóæ-

áîâ³é ñôåð³ âñå ÷óäîâî, ïðàöþé-

òå ç ðàä³ñòþ, îäíàê âèìàãàéòå ã³ä-

íî¿ îïëàòè çà ñâîþ ðîáîòó. Íà

ùåäð³ñòü êîìïàíüéîí³â ìîæíà

ðîçðàõîâóâàòè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, íà îñîáèñòî-

ìó ôðîíò³ ñâÿòêîâèé

ôåºðâåðê, òîæ áóäóéòå

ñòîñóíêè ç îáðàíöÿìè íà òë³ âè-

ñîêèõ ñâ³òëèõ ïî÷óòò³â òà ºäíîñò³

³íòåðåñ³â, ³ ÿêùî ó âàñ º ñï³ëüíà ìå-

òà — âñå áóäå ÷óäîâî! ßêùî âè

ñàìîòí³ — ìåðù³é øóêàéòå ñâîþ

äðóãó ïîëîâèíêó. Íèí³ âè óí³êàëü-

íèé ³äåéíèé ãåíåðàòîð, òîæ

ñï³âïðàöÿ íà ñîö³àëüí³é íèâ³ çàâ-

äÿêè ãåí³àëüíèì çàäóìêàì ïðè-

íåñå ãàðí³ ïëîäè.

ÐÀÊÈ, ñêîíöåíòðóéòå ñè-

ëè íà ïîäðóæíüîìó

æèòò³: ðàçîì âè ï³äõî-

äèòå äî ò³º¿ ìåæ³, äå ðîçïî÷è-

íàºòüñÿ íîâà åðà øëþáíèõ

âçàºìèí, ùî áàçóþòüñÿ íà äðóæí³é,

ä³ëîâ³é, ô³íàíñîâ³é, ³íòåëåêòó-

àëüí³é âçàºìîï³äòðèìö³ é äå êî-

õàííÿ ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü. Îäè-

íàêàì ïîòàëàíèòü çóñòð³òè ñâîþ

äðóãó ïîëîâèíêó.

ËÅÂÈ, âè ÿñêðàâà

ïàñ³îíàðíà îñîáèñò³ñòü,

³ õîâàòèñÿ â³ä ïóáë³êè —

ñèëîì³öü ãàñèòè æèòòºäàéíèé âî-

ãîíü. Ëþäè ó çàõâàò³ é ãîòîâ³ íà

âàñ ìîëèòèñÿ! Ïðÿìóéòå òóäè, äå

âåëåëþäíî, ðîçøèðþéòå êîëî

çíàéîìñòâ, áî òàì áëóêàþòü ùàñ-

ëèâ³ øàíñè.Âèïàäêîâèé çóñòð³÷íèé

ìîæå ñòàòè êëþ÷èêîì äî ùàñëè-

âèõ äâåðåé ó ñâ³òëå «çàâòðà».

Ä²ÂÈ, ïîñòàâòå íà ÷³ëüíå

ì³ñöå âëàøòóâàííÿ îñî-

áèñòîãî æèòòÿ: îïòèìàëü-

íèé âàð³àíò—íå ðîìàíòè÷í³ ïðè-

ãîäè «íà ñòîðîí³» (ñåêñóàëüíèé ïî-

òåíö³àë çàøêàëþº), à ñåðéîçíà ëþ-

áîâ, ÿêà äîïîìîæå çâèòè çàòèøíå

ñ³ìåéíå ãí³çäî,ïðîñòèìóëþº òâîð÷³

êàíàëè. Âàø îð³ºíòèð — ùàñëèâà

ðîäèíà, äå áàòüêè ãîëóáëÿòüñÿ ç

ä³òüìè, âèõîâóþ÷è îäíå îäíîãî.

ÒÅÐÅÇÈ ìàþòü óí³êàëüí³

øàíñè ñòàòè âêîòðå (!)

çíàìåíèòèìè, áëàãîäàòí³

ðèòìè Íåáåñ ñïðèÿþòü óñï³õó ³

ïîâí³é ñâîáîä³ ä³é.Áóäüòå ³í³ö³àòèâ-

íèìè, òâîð³òü, äåáþòóéòå ç íîâè-

ìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ ùåäðî

â³ïîâ³äàéòå âçàºìí³ñòþ íà ïî-

ëóì’ÿíó ëþáîâ îáðàíö³â. Íèí³ âè

ñàì ñîá³ ïàí ³ ñëóãà, ìàí³ïóëÿö³ÿì

çäàòí³ íå ï³ääàâàòèñÿ, ÷àñ îêðåñ-

ëèòè ïëàíè íà ìàéáóòíº, äå âëàñí³

ãåí³àëüí³ ³äå¿ ñòàíóòü ïðàâèëü-

íèì «íàâ³ãàòîðîì».

Íà ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â î÷³êóº

ï³ê êàð’ºðíîãî ñõîäæåí-

íÿ. Ðàä³éòå — øåô âàñ

ïåñòóâàòèìå, ãàìàíåöü òåæ ïîòîâ-

ùàº (ðîá³òü ùåäð³ ïîäàðóíêè

áëèçüêèì). Ò³ëüêè íå àô³øóéòå

ñâî¿ ïåðåìîãè òà çäîáóòêè í³ ïå-

ðåä êèì,îêð³ì äîâ³ðåíèõ îñ³á, ³ áå-

ðåæ³òü ñëóæáîâ³ ñåêðåòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íà âàøîìó

æèòòºâîìó íåáîñõèë³

ùàñëèâèé çîðåïàä, îä-

íàê öÿ ìàííà íå â³÷íà, òîæ ìåðù³é

äåìîíñòðóéòå íàéêðàù³ ÷åñíîòè,

õâàë³òüñÿ òàëàíòàìè, äîñÿãíåííÿ-

ìè, ùî ñòàíå çàïîðóêîþ íåïîõèò-

íîãî àâòîðèòåòó ó ñîö³óì³ íà òðè-

âàëèé ÷àñ.Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ë³òü

â³ðíèì äðóçÿì, ç ÿêèìè âàñ ºäíà-

þòü äóõîâí³ ³íòåðåñè — òî º ðå-

òðàíñëÿòîð ùàñòÿ.À ãðîø³ ïðèáó-

äóòü.. .

ÊÎÇÅÐÎÃÈ , ó âàø³é

êàð’ºðí³é ñôåð³

íàì³÷àºòüñÿ óñï³øíèé

ïðîðèâ — ÷àðóéòå øåôà. Òèæäåíü

ïðîìàéíå â ðåòðîñïåêòèâíîìó

ðóñë³, åêñêóðñ ó ìèíóëå çàïðî-

ãðàìîâàíèé äîëåþ, ñöåíàð³¿ ïîä³é

âèðèíàòèìóòü ³ç äàâíèíè äëÿ

ðîçïëàòè ç áîðãàìè. ²ñòîð³þ íå

ïåðåïèñàòè — ç íå¿ ëèøå ìîæíà

ïî÷åðïíóòè óðîêè, íàâåä³òü ëàä

â àðõ³âàõ ïàì’ÿò³, ç ðàä³ñòþ îçè-

ðàéòåñÿ íàçàä, íàäîëóæóéòå çãà-

ÿíèé ÷àñ òà âèïðàâëÿéòå ïðîìà-

õè.

ÂÎÄÎË²¯ — ìàéñòðè íà

âñ³ ðóêè (ÿê â àìïëóà íå-

ôîðìàëüíîãî áëàãîðîä-

íîãî ë³äåðà, ÿêèé ìàí³ïóëþº êî-

ëåêòèâîì íà ñâ³é ðîçñóä, òàê ³ â

ðîë³ êåð³âíèêà-ïîñàäîâöÿ, âèìîã-

ëèâîãî ³ ïðèíöèïîâîãî). Ñàìå ÷àñ

â³äêîðèãóâàòè ïëàíè íà ìàéáóòíº,

çãóðòóâàòè äîñâ³ä÷åíó ä³ëîâó êî-

ìàíäó (÷è äàòè ã³äíó ïîðàäó øå-

ôó),äå âàì áóäå êîìôîðòíî ³ òâîð÷³

çóñèëëÿ ïðèíåñóòü ã³äí³ ðåçóëü-

òàòè.

ÐÈÁÈ, óêð³ïëåííÿ çàâîéî-

âàíèõ êàð`ºðíèõ ïîçèö³é

ô³í³øóº, òîæ ìåðù³é ðå-

àë³çóéòå ôàõîâå ïîêëèêàííÿ, ÿêå

ìàº âïèñóâàòèñÿ ó âèìîãè ñîö³óìó,

³ çîñåðåäüòåñÿ íà ìàòåð³àëüí³é

ñôåð³. Ðîáîòà — âàø õë³á ³ òâîð-

÷èé áàëüçàì, òîìó íå ïðî´àâòå

óñï³øíó íàãîäó âèð³øèòè ç

êåð³âíèöòâîì âñ³ ô³íàíñîâ³ ïè-

òàííÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -6o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -1o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -8o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

ãîðîñêîï

14 — 20 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 12 ãðóäíÿ

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 39058
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

12 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹185(4585)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Х
основний�носій

	енів

�тілення�бо	а
Вішн�

римсь�ий

імператор,

зр�йн�вав

Ієр�салім

мот�зо�,�з

я�о	о

с�р�ч�ють�трос

Р
зміна�положен-

ня�тіла

виш��ана�стра-
ва

Е
нота

танець
рослина�—
б�р’ян

Щ
дош�а,�стенд

місто�в�Китаї

частина�драма-

тично	о�твор�

с�ддя�(араб.)

А
зна�и�дав.�	ер-
мансь�.�писем-
ності�(III�ст.

н.е.)

захисни���чен-
ня

во	онь�(іран.

міф.)

спиртний�напій

це�овна

відправа

(�атол.)

Т
бажання,�пра	-

нення

Хот�евич,
ініціали

замо��в�Іспанії

И
�ит.�флейта

живописець

Наполеона

	арем

«Кельнсь�а
вода»�(б��в.,
�осмети�а)

товстий�мли-
нець

тип�ландшафт�
(Амазонія)

символ�пись-

менниць�о	о

хист�

К
малень�а

�раїна�Європи

�орот�ий�нарис

�с�рійсь�ий

ти	р

Ãåíêîíñóëüñòâî Ðîñ³¿ â Îäåñ³ ïðîïîíóþòü
«ïðîïèñàòè» íà âóëèö³ Ñòåïàíà Áàíäåðè 
ÎÄÅÑÈÒÈ ïàì’ÿòàþòü,
ÿê Åäóàðä Ãóðâ³ö, ÿêèé
íåäîëþáëþâàâ ÑÁÓ ùå
â³ä òîãî ÷àñó, ÿê öÿ
ñòðóêòóðà íàçèâàëàñÿ
ÊÄÁ, âèð³øèâ ïîâåð-
íóòè ³ñòîðè÷íó íàçâó
âóëèö³ ªâðåéñüê³é, ùî
çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íà-
çèâàëàñÿ ³ìåíåì Áåáå-
ëÿ, ùîáè â³ää³ëåííÿ
Ñëóæáè áåçïåêè Óê-
ðà¿íè â ì³ñò³ «îòðèìà-
ëî ïðîïèñêó» íà âóëèö³
ªâðåéñüê³é, ðîçïîâ³äàº
«Ãóáåðí³ÿ».

Êì³òëèâ³ ÑÁÓøíè-
êè çì³íèëè àäðåñó íà
«ïðîâóëîê Ãðèáîºäî-
âà», ÿêèé ïðîëÿãàº ïî
îäí³é ç³ ñòîð³í áóä³âë³.
Òîä³ ç ³í³ö³àòèâè
Ãóðâ³öà ïåðåéìåíóâà-
ëè ³ éîãî - íà ÷åñòü ãî-
ëîâíîêîìàíäóâà÷à
â³éñüê ÓÏÀ Ðîìàíà Øó-
õåâè÷à.

Ùîñü ïîä³áíå äî
öüîãî àêòèâ³ñòè Ìàé-
äàíó ïðîïîíóþòü çðî-
áèòè ç âóëèöåþ Ãà-
ãàð³íñüêå ïëàòî, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíî Ãåí-
êîíñóëüñòâî Ðîñ³¿ â
Îäåñ³. ¯¿ ïðîïîíóºòü-
ñÿ ïåðåéìåíóâàòè íà
âóëèöþ ³ìåí³ Ñòåïàíà
Áàíäåðè.

Òîä³ äîâåäåòüñÿ
äèïïðåäñòàâíèöòâó
Ðîñ³¿ ïîðÿä ³ç äâîãî-
ëîâèì îðëîì íà áëàí-
êó äðóêóâàòè ñâîþ àä-
ðåñó: ì. Îäåñà, âóë.
Ñòåïàíà Áàíäåðè, 14.
Îñü òàê³ ìîæóòü áóòè
«áàíäåð³âö³ ïî-îäåñü-
êè» �

1764 — ðîñ³éñüêà ³ìïåðàòðèöÿ Êàòåðèíà II ñêàñóâàëà

Ãåòüìàíùèíó íà Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³.

1901—³òàë³éñüêèé ô³çèê ³ âèíàõ³äíèê Ãóëüºëüìî Ìàðêîí³

ïðîâ³â ïåðøèé âäàëèé ñåàíñ òðàíñàòëàíòè÷íîãî

ðàä³îçâ’ÿçêó — ñèãíàë áóêâè «s» àçáóêîþ Ìîðçå áóëî

ïåðåäàíî íà â³äñòàíü ïîíàä 2 òèñÿ÷³ ìèëü, ç Àíãë³¿ äî

Íüþôàóíäëåíäà (Êàíàäà).

1937 — â ÑÐÑÐ â³äáóëèñÿ ïåðø³ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿

Ðàäè çà íîâîþ êîíñòèòóö³ºþ, ïðèéíÿòîþ ïîïåðåäíüîãî

ðîêó - 98,6 % ãîëîñ³â îòðèìàëè ïðåäñòàâíèêè áëîêó

êîìóí³ñò³â ³ áåçïàðò³éíèõ.

1939—ïðåñà ïîâ³äîìèëà ïðî ñòàí ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî 12385

ð³çíîìàí³òíèõ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ó

òîìó ÷èñë³ 5804 ðåñòîðàí³â,êàôå, ¿äàëåíü,5261 øê³ëüíèõ

áóôåò³â, âêëþ÷íî ç 437— íà ñåë³.Óõâàëåíî ðîçãîðíóòè

ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ìåðåæó ¿äàëåíü ïðè âåëèêèõ áóäèíêàõ

äëÿ â³äïóñêó îá³ä³â äîäîìó.

1947—çàì³ñòü Ìèêèòè Õðóùîâà ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â

ÓÐÑÐ ñòàâ ñåêðåòàð ÖÊ(á) Óêðà¿íè Äåì`ÿí Êîðîò÷åíêî.

1961—êè¿âñüêèé ãðîñìåéñòåð ².Êóïåðìàí ñòàâ ÷åìï³îíîì

ñâ³òó ç øàøîê.

1980 — íàôòîâèé ìàãíàò Àðìàíä Õàììåð çà 5,28

ì³ëüéîíà äîëàð³â êóïèâ íà àóêö³îí³ â Ëîíäîí³ äàòîâàíèé

1508 ðîêîì 36-ñòîð³íêîâèé çîøèò ³ç íîòàòêàìè Ëåîíàðäî

äà Â³í÷³. Öå íàéâèùà ö³íà, ñïëà÷åíà êîëè-íåáóäü çà

ðóêîïèñ.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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