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Âñ³ì 60 %, à Êèºâó — 40 %
� Ì³ñüêà âëàäà íå çãîäíà ç âèëó÷åííÿì ÏÄÔÎ

Â³òàë³é Êëè÷êî:
«Áëîê-ïîñòè á³ëÿ 
Êèºâà ðîçïèøóòü
óêðà¿íñüê³ 
õóäîæíèêè»

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â³äâ³-

äàâ íîâèé áëîê-ïîñò íà â’¿çä³ äî

Êèºâà íà Æèòîìèðñüê³é òðàñ³ óÑâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³. «ß âäÿ÷íèé

ëþäÿì, ÿê³ ñüîãîäí³ íà áëîê-ïîñ-

òàõ êîíòðîëþþòü â’¿çä òðàíñïîðòó

â ñòîëèöþ.² âäÿ÷íèé êè¿âñüêèì õó-

äîæíèêàì,ÿê³ çàïðîïîíóâàëè ïðè-

êðàñèòè áëîê-ïîñòè á³ëÿ Êèºâà íà-

ö³îíàëüíèì ðîçïèñîì,— ñêàçàâ

ìåð.—Ö³ ñïîðóäè çàõèùàþòü â’¿çä

ó íàøå ì³ñòî. Íà áëîê-ïîñòàõ ìî-

æå â³äáóâàòèñÿ ïåðåâ³ðêà òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïðÿìóþòü äî

ñòîëèö³, ÷è ïåðåêðèòòÿ â’¿çäó ó ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³». Â³í ï³äêðåñëèâ,

ùî ñüîãîäí³ ãîëîâíå—áåçïåêà â ñòî-

ëèö³. ² ñàìå íà â’¿çä³ äî Êèºâà òðå-

áà óáåçïå÷óâàòèñÿ â³ä ñïðîá ââå-

çåííÿ â ì³ñòî çáðî¿, áîºïðèïàñ³â ³

íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí.«Ìè ïîâèí-

í³ óïåðåäèòè ìîæëèâ³ ïðîâîêà-

ö³¿»,— çàçíà÷èâ ìåð.

Ñâÿòîøèíñüê³ 
ïàòð³îòè ïëåòóòü
ìàñêóâàëüíó ñ³òêó 
âî¿íàì ÀÒÎ

Ó ï³äë³òêîâîìóêëóá³ «Ôîòîí» öåí-

òðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè ï³äë³òêîâèõ

êëóá³â «Ùàñëèâå äèòèíñòâî» ìàë³

âèõîâàíö³ ïëåòóòüìàñêóâàëüíóñ³ò-

êó äëÿ âî¿í³â ÀÒÎ, ÿêó â³äïðàâëÿòü

íà Ñõ³ä êðà¿íè. Íàâ÷àº ö³º¿ ñïðàâ³

ä³òåé òà ï³äë³òê³â êè¿âñüêèé âîëîí-

òåð.Óêëóá³ çàçíà÷àþòü,ùî ïðàöüî-

âèòèõ ðóê âäîñòàëü,à ìàòåð³àë äëÿ

ñ³òîê äóæå ïîòð³áíèé.Îáð³çêè òêà-

íèíè ìàþòü áóòè á³ëèìè òà ç íàòó-

ðàëüíèõ âîëîêîí, òîìó ùî ïðè ãî-

ð³íí³ ñ³òêà íå ïîâèííà ïëàâèòèñÿ.Îõî-

÷èõ äîïîìîãòè ç ïîëîòíîì ïðîñÿòü

çâåðòàòèñÿ äî ï³äë³òêîâîãî êëóáó

«Ôîòîí» ï³ñëÿ 15.00 çà àäðåñîþ:

áóëüâàð Ðîìåíà Ðîëëàíà, 13-Â.

Çàâòðà íà ñòàíö³¿ 
ìåòðî «Øóëÿâñüêà»
ðîçïî÷íåòüñÿ ðåìîíò
åñêàëàòîðà

Ç 12 ëþòîãî äî 16 áåðåçíÿ 2015

ðîêóíà ñòàíö³¿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà»

Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿

òðèâàòèìå ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé

ðåìîíò åñêàëàòîðà ¹ 3 íèæíüîãî

íàõèëó.Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ÊÏ «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».Îêð³ì öüî-

ãî,ïðîäîâæóºòüñÿ ðåìîíò åñêàëà-

òîðà ¹ 3 ñòàíö³¿ «Ìàéäàí Íåçà-

ëåæíîñò³»-² (âèõ³ä äî Ìàéäàíó Íå-

çàëåæíîñò³).Ðåìîíòí³ ðîáîòè òðè-

âàòèìóòü äî 20 áåðåçíÿ.

ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»

íàãàäóº ïàñàæèðàì ïðî íåîáõ³ä-

í³ñòü äîòðèìóâàòèñÿ Ïðàâèë ïî-

âåä³íêè íà åñêàëàòîðàõ.

íîâèíè

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà ïðîäîâæóº áîðîòü-
áó çà ãðîø³, çàðîáëåí³ êèÿíàìè.
Åêñ-ìåð Êèºâà, à íèí³ äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî íå
çãîäåí ç âèëó÷åííÿì ó ì³ñòà ÷àñ-
òèíè ÏÄÔÎ. Â³í âí³ñ íà ðîçãëÿä
êîëåã ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî âèçíàí-
íÿ ïóíêòó 1-1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàò-
ò³ 64 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº Êîíñòè-

òóö³¿ Óêðà¿íè, ïîðóøóº ïðàâà òà
³íòåðåñè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ñòîëèö³ Óêðà¿íè ì. Êèºâà».

«Â ÷îìó ñóòü ïèòàííÿ? Ñóòü ó
òîìó, ùî Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â
äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ãðóáî ïîðó-
øèëî Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè, ïðèé-
ìàþ÷è Ïîäàòêîâèé êîäåêñ, äå Êè-
ºâó íàäàíî áóëî 50 % ÏÄÔÎ ïðè
òîìó, ùî âñ³ì ³íøèì òåðèòîð³àëü-

íèì ãðîìàäàì áóëî 100 %. Íà òîé
÷àñ êîìàíäà Ïîïîâà-Ãåðåãè íå â³ä-
ñòîÿëè ³íòåðåñè êèÿí. ß òîä³ áóâ
ãîëîâîþ Êîì³òåòó ÂÐ ç ïèòàíü îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
òà äåðæàâíîãî óñòðîþ. Íàø êîì³-
òåò çàéíÿâ ïîçèö³þ, ùî Êèºâó ìà-
þòü ëèøèòè âñ³ ãðîø³.Àëå â³ä ì³ñü-
êî¿ âëàäè íå ïðèõîäèëî ï³äãîòîâ-
ëåíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, òîìó çðåø-
òîþ â ñòîëèö³ âèëó÷èëè 50 % ÏÄÔÎ.
Òàêèì ÷èíîì, Êè¿â òðè ðîêè íå-
çàêîííî áóâ îáä³ëåíèé íà 7-8 ìëðä
ãðí. ßê ðîçïîðÿäæàëàñÿ ìèíóëà
âëàäà áþäæåòîì Óêðà¿íè, ìè çíà-
ºìî — ì³ëüÿðäè, â òîìó ÷èñë³ íà-
ø³, áóëè âêðàäåí³ òèìè, õòî âò³ê ³
êîãî ñüîãîäí³ ðîçøóêóþòü»,— çà-
çíà÷èâ ïàí Îìåëü÷åíêî.

Âò³ì, íîâèé ñêëàä ïàðëàìåíòó,
áàãàòî ç ïðåäñòàâíèê³â ÿêîãî ðà-
í³øå áóëè â îïîçèö³¿ é êðèòèêó-
âàëè âèëó÷åííÿ êîøò³â ó ñòîëèö³,
íèí³ çì³íèëè ïîçèö³þ ³ ï³øëè ùå
äàë³. Çà ñëîâàìè åêñ-ìåðà, â í³÷ ç
28 íà 29 ãðóäíÿ Âåðõîâíà Ðàäà
ïðèéíÿëà ïîïðàâêè äî Áþäæåò-
íîãî êîäåêñó, äå âñ³ì òåðèòîð³àëü-
íèì ãðîìàäàì ëèøàþòü 60 %
ÏÄÔÎ, Ñåâàñòîïîëþ —100 %, à Êè-
ºâó âñüîãî 40 %.

«ßêáè íàì çàëèøèëè õî÷à á 

60 %, ÿê óñ³ì, öå áóëî á íàï³âñïðà-
âåäëèâî ³, ìîæëèâî, ìè á íå ñòà-
âèëè ïèòàííÿ òàê ãîñòðî. Ð³çíèöÿ
ó 20 % — öå 3,6 ìëðä ãðí, äâàíàä-
öÿòó ÷àñòèíó ÿêèõ ìè âæå ìîãëè
îòðèìàòè ó ñ³÷í³. À ÿêùî á íàì (ÿê
Ñåâàñòîïîëþ) çàëèøèëè óñ³ 100 %,
òî öå 7,2 ìëðä ãðí — òðåòèíà ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó»,— ïîÿñíèâ Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî. Äåïóòàò çàóâà-
æèâ — â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿,
Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ ìàº îñîáëèâèé,
âèùèé çà ³íø³ ðåã³îíè ñòàòóñ. Àëå
ïîïðè öå êè¿âñüêà ãðîìàäà ÷îìóñü
âèùèìè äåðæàâíèìè ïîñàäîâöÿ-
ìè äèñêðèì³íóºòüñÿ.

Îòæå, ïðîåêò ð³øåííÿ ïåðåä-
áà÷àº: 1) âèçíàòè âèùåçãàäàí³ ïî-
ïðàâêè äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó òà-
êèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü Êîíñòè-
òóö³¿ òà ñóïåðå÷àòü ³íòåðåñàì êè-
ÿí; 2) äîðó÷èòè ÊÌÄÀ çâåðíóòèñÿ
äî Ïðåçèäåíòà, ïàðëàìåíòó ³ óðÿ-
äó ç âèìîãîþ ïðèâåñòè ñòàòò³ áþ-
äæåòó ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Îñíîâíèì
çàêîíîì.

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè
ï³äòðèìàëà ïðîåêò ç íåâåëèêîþ
ïðàâêîþ. Ñëîâî «âèçíàòè» çàì³-
íèëè íà ôîðìóëþâàííÿ «ââàæà-
òè òàêèìè, ùî ì³ñòÿòü îçíàêè íå-
â³äïîâ³äíîñò³» �

Âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ó ñòîëèö³ çàáèðàëè ïîëî-
âèíó ãðîøåé, çàðîáëåíèõ êèÿíàìè. Âèëó÷åííÿ
ñêëàäàëè 50 % ÏÄÔÎ — ³ öå 7-8 ìëðä ãðí ùîð³÷íî.
Ïåðåä íîâèì ðîêîì ïàðëàìåíò âí³ñ çì³íè äî Áþ-
äæåòíîãî êîäåêñó. Òåïåð ó ñòîëèö³ çàáèðàþòü íà 
10 % á³ëüøå. Âñ³ì ãðîìàäàì ëèøàþòü 60 %, Ñåâàñ-
òîïîëþ — 100 %, à Êèºâó âñüîãî 40 %. Äåïóòàò
Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî ï³äãîòóâàâ ïðîåêò ïðî âè-
çíàííÿ òàêèõ ä³é íåêîíñòèòóö³éíèìè ³ âèìîãó äî
Ïðåçèäåíòà, óðÿäó, ïàðëàìåíòó ïðèâåñòè áþäæåòí³
íîðìè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Îñíîâíîãî çàêîíó. Áþ-
äæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³
öþ ïðîïîçèö³þ ï³äòðèìàëà îäíîãîëîñíî.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî íå çãîäåí ç âèëó÷åííÿì ó ì³ñòà ÷àñòèíè ÏÄÔÎ. Òîìó â³í ï³äãîòóâàâ ïðîåêò ïðî âèçíàííÿ òàêèõ ä³é íåêîíñòèòóö³éíèìè ³ âèìîãó äî
Ïðåçèäåíòà, óðÿäó, ïàðëàìåíòó ïðèâåñòè áþäæåòí³ íîðìè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Îñíîâíîãî çàêîíó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про видачу ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю
«ЕКЖИТЛОКОМ»

Розпорядження № 1274 від 4 листопада 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 18 від 28 жовтня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ� «ЕКЖИТЛОКОМ»� (�од�

ЄДРПОУ�33551763,�м.�Київ,�в!л.�Оранжерейна,

б!дино��3)�ліцензію�на�право�провадження�9ос-

подарсь�ої�діяльності�з�постачання�теплової

енер9ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензій Комунальному підприємству 
«Київпастранс»

Розпорядження № 1275 від 4 листопада 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 18 від 28 жовтня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«КИЇВПАСТРАНС»�(�од�ЄДРПОУ�31725604,�

м.�Київ,�в!л.�Набережне�шосе,�б!дино��2)�лі-

цензії:

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер9ії�(�рім�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер9ії�на�теп-

лоеле�троцентралях,�теплоеле�тростанціях,

атомних�еле�тростанціях�і��о9енераційних�!с-

танов�ах�та�!станов�ах�з�ви�ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

9ії)�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів;

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�транспорт!вання�теплової�енер9ії�ма-

9істральними�та�місцевими�(розподільчими)

тепловими�мережами�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів;�

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�постачання�теплової�енер9ії�стро�ом�дії

п’ять�ро�ів.

2.�Видати�ВІДОКРЕМЛЕНОМУ�ПІДРОЗДІЛУ

КОМУНАЛЬНОГО�ПІДПРИЄМСТВА�«КИЇВПАС-

ТРАНС»�«ДИРЕКЦІЯ�ПО�БУДІВНИЦТВУ�ТА�УТ-

РИМАННЮ�ОБ’ЄКТІВ�ТРАНСПОРТУ�ТА�ДОПО-

МІЖНОЇ�ІНФРАСТРУКТУРИ»�(�од�ЄДРПОУ

38538270,�м.�Київ,�в!л.�Фр!нзе,�б!дино��132)

�опії�ліцензій,�зазначених�!�п!н�ті�1�цьо9о�роз-

порядження.

3.�Видати�ТРОЛЕЙБУСНОМУ�РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ�ДЕПО�№ 2�(�од�ЄДРПОУ

03328758,�м.�Київ,�в!л.�Довжен�а,�б!дино��7)

�опії�ліцензій,�зазначених�!�п!н�ті�1�цьо9о�роз-

порядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Берізки,сервіс»

Розпорядження № 1312 від 11 листопада 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 19 від 05 листопада 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БЕРІЗКИ-СЕРВІС»�(�од�ЄДРПОУ

37649754,�Київсь�а�область,�Виш9ородсь�ий

район,�місто�Виш9ород,�мі�рорайон�«Беріз�и»,

б!дино��6,�офіс�134)�ліцензію�на�право�прова-

дження�9осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

лової�енер9ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з додатковою відповідальністю
«Щекавиця,центр»

Розпорядження № 1312/1 від 11 листопада 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 19 від 05 листопада 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР»�(�од

ЄДРПОУ�19344989,�місто�Київ,�в!лиця�Ще�авиць-

�а,�б!дино��30/39)�ліцензію�на�право�прова-

дження�9осподарсь�ої�діяльності�з�постачання

теплової�енер9ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про організаційно,правові заходи щодо реорганізації 
комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Столиця» 

шляхом приєднання до комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство»

Розпорядження № 1316 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під,

приємців», пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 276/276

1.�Утворити��омісію�з�реор9анізації��ом!наль-

но9о�підприємства�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київ-

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

адміністрації)�«Столиця»�шляхом�приєднання

до��ом!нально9о�підприємства�ви�онавчо9о

ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а9ентство»�(далі —�Комісія�з�реор9аніза-

ції)�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії�з�реор9анізації:

2.1.�Провести�інвентаризацію�майна��ом!-

нально9о�підприємства�ви�онавчо9о�ор9ан!�Ки-

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

ної�адміністрації)�«Столиця»�та�передати�ре-

з!льтати�інвентаризації�до�Департамент!��о-

м!нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо9о�ор-

9ан!�Київсь�ої��місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�на�затвердження�в�!с-

тановленом!�поряд�!.

2.2.�За�рез!льтатами�інвентаризації�с�лас-

ти�передавальний�а�т,�я�им�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’яз�и,�майно��ом!нально9о�підпри-

ємства�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�«Столиця»,�що�переходить�до��ом!нально-

9о�підприємства�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої

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

міністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а9ентство»

та�подати�на�затвердження�в�!становленом!

поряд�!.

2.3.�В�!становленом!�за�онодавством�по-

ряд�!�попередити�працівни�ів��ом!нально9о

підприємства�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої

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

міністрації)�«Столиця»�про�йо9о�припинення�та

забезпечити�дотримання�їх�соціально-право-

вих�9арантій�!�поряд�!�та�на�!мовах,�визначе-

них�за�онодавством.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо9о�заст!пни�а�9олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про видачу ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю
«Артем сервіс»

Розпорядження № 1014 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:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ� «АРТЕМ� СЕРВІС»� (�од�

ЄДРПОУ�35466408,�м.�Київ,�в!л.�Артема,�б!-

дино��50-52�А)�ліцензію�на�право�проваджен-

ня�9осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

лової�енер9ії�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст!пни�ів�9олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з9ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження Положення про управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної інформації 

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

Розпорядження № 1326 від 12 листопада 2014 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто,герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Затвердити�Положення�про�!правління�ін-

формаційно9о�забезпечення�та�дост!п!�до�п!б-

лічної�інформації�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-
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порядження�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�20�липня�2011�ро�!�№ 1270�«Про�за-

твердження�Положення�про�!правління�інфор-

маційно9о�забезпечення�та�дост!п!�до�п!бліч-

ної�інформації�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Ки-

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

ної�адміністрації).

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо9о�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо9о�ор9ан!�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
від�12.11.2014�№�1326

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління інформаційного забезпечення та доступу 

до публічної інформації апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Управління�інформаційно9о�забезпечення�та�дост!п!�до�п!блічної�інформації�(далі —�Управ-

ління)�є�стр!�т!рним�підрозділом�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�підзвітним�і�під�онтрольним�Київсь�ом!�місь�ом!�9олові�та�без-

посередньо�підпоряд�ов!ється��ерівни�ові�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

2.�У�своїй�діяльності�Управління��ер!ється�Констит!цією�і�за�онами�У�раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�!�азами�і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпоря-

дженнями�Кабінет!�Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативними�а�тами�У�раїни,�рішеннями�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�та�розпорядженнями�Київсь�о9о�місь�о9о�9олови,�а�та�ож�цим�По-

ложенням.

3.�Управління�створене�з�метою�забезпечення�від�ритості�та�прозорості�діяльності�ви�онав-

чо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�забезпечення�ре-

алізації�права��ожно9о�на�дост!п�до�п!блічної�інформації,�що�б!ла�отримана�або�створена�в

процесі�діяльності�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�або�я�а�знаходиться�!�володінні�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�забезпечення�всебічно9о�висвітлення�діяльності�ви�о-

навчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�!�засобах�ма-

сової�інформації.

4.�Основними�завданнями�!правління�є:

4.1.�Участь�!�забезпеченні�реалізації�державної�інформаційної�політи�и�за�та�ими�напряма-

ми:�забезпечення�від�ритості�та�прозорості�діяльності�с!б’є�тів�владних�повноважень,�забезпе-

чення�дост!п!��ожно9о�до�інформації.

4.2.�Ор9анізація�!�встановленом!�за�оном�поряд�!�дост!п!�до�п!блічної�інформації,�я�а�б!ла

отримана�або�створена�в�процесі�здійснення�ви�онавчим�ор9аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�своїх�повноважень,�або�я�а�знаходиться�!�воло-

дінні�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.3.�Інформ!вання��иян�і�населення�У�раїни�про�діяльність�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�йо9о�соціальн!�та�е�ономічн!�політи�!�че-

рез�засоби�масової�інформації�та�єдиний�веб-портал�територіальної�9ромади�міста�Києва.

4.4.�Сприяння�безпереш�одній�діяльності�засобів�масової�інформації�з�метою�широ�о9о�і�

об’є�тивно9о�висвітлення�діяльності�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

5.�Управління�відповідно�до�по�ладених�на�ньо9о�завдань:

5.1.�Забезпеч!є�ви�онання�апаратом�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�обов’яз�ів�розпорядни�а�інформації,�передбачених�За�оном

У�раїни�«Про�дост!п�до�п!блічної�інформації».

5.2�Забезпеч!є�своєчасне�опрацювання�запитів�на�інформацію,�що�надійшли�до�ви�онавчо-

9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�здійснює��онтроль

за�наданням�стр!�т!рними�підрозділами�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�та�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�відпо-

відей�на�запити�на�інформацію�в�поряд�!�та�!�стро�и,�визначені�За�оном�У�раїни�«Про�дост!п

до�п!блічної�інформації».

5.3.�Здійснює�систематизацію�та�аналіз�запитів�на�інформацію�за�9ал!зевою�та�іншими�озна-

�ами.

5.4.�Надає�методичн!�допомо9!�особам,�відповідальним�за�забезпечення�дост!п!�до�п!бліч-

ної�інформації�!�стр!�т!рних�підрозділах�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�За�он!�У�раїни�«Про�дост!п�до�п!блічної�інфор-

мації».

5.5.�Забезпеч!є�своєчасне�опрацювання�запитів�на�інформацію�та�надання�запит!ваної�ін-

формації,�розпорядни�ом�я�ої�є�апарат�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

5.6.�Надає��онс!льтації�запит!вачам�інформації�під�час�оформлення�запитів�на�інформацію.

5.7.�Бере�!часть�!�роботі�із�забезпечення�ф!н�ціон!вання�Системи�облі�!�п!блічної�інформа-

ції�на�єдином!�веб-порталі�територіальної�9ромади�міста�Києва.

5.8.�Забезпеч!є�надання�роз’яснень�запит!вачам�інформації�щодо�поряд�!�ос�арження�рі-

шень,�дій�чи�бездіяльності�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

5.9.�Сприяє�безпереш�одній�діяльності�засобів�масової�інформації�та�!твердженню�свободи

слова.

5.10.�Забезпеч!є�ор9анізацію�взаємодії��ерівництва�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�із�засобами�масової�інформації.

5.11.�Забезпеч!є�прийом,�реєстрацію,�попереднє�опрацювання�та�облі��запитів,�листів�та

звернень�від�засобів�масової�інформації,�що�надійшли�до�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�або�безпосередньо�до�Управління�та�здійснює

�онтроль�за�їх�задоволенням.

5.12.�Надає�засобам�масової�інформації,�с!б’є�там�видавничої�справи�всіх�форм�власності�ме-

тодичн!,�ор9анізаційн!,�пра�тичн!�та��онс!льтаційн!�допомо9!�з�питань,�що�належать�до�йо9о

�омпетенції.

5.13.�Взаємодіє�з�іншими�стр!�т!рними�підрозділами�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��оордин!є�діяльність�цих�підрозділів�з�питань

взаємодії�із�засобами�масової�інформації�з�метою�ефе�тивно9о�висвітлення�діяльності�ви�онав-

чо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�оперативно9о

опрацювання�запитів,�листів�та�звернень�від�засобів�масової�інформації.

5.14.�Здійснює�аналіз�та�!за9альнення�інформації�про�сит!ацію�в�інформаційном!�просторі

міста�Києва�шляхом�моніторин9!�інтернет-рес!рсів,�вітчизняних�та�іноземних�засобів�масової

інформації.

5.15.�Гот!є�в�межах�своїх�повноважень�інформаційно-аналітичні�матеріали,�заяви�та�офіцій-

ні�повідомлення�щодо�діяльності�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�та�забезпеч!є�їх�розповсюдження�!�засобах�масової�інформації.

5.16.�Забезпеч!є�відповідне�реа9!вання�на��рити�!�!�засобах�масової�інформації.

5.17.�Забезпеч!є�висвітлення�зміст!�прое�тів�розпоряджень�Київсь�о9о�місь�о9о�9олови�та

розпоряджень�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�на�єдином!�веб-порталі�територіальної�9ромади�міста�Києва.

5.18.�Забезпеч!є�інформаційний�с!провід�заходів�за�!частю��ерівництва�ви�онавчо9о�ор9а-

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

5.19.�Проводить�а�редитацію�ж!рналістів,�працівни�ів�засобів�масової�інформації�на�засі-

дання��оле9ії�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�а�та�ож�на�інші�заходи�за�!частю��ерівництва�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

5.20.�Бере�!часть�!�під9отовці�та�проведенні�робочих�поїздо���ерівництва�ви�онавчо9о�ор9а-

н!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�місь�і�об’є�ти,�до�ре9іо-

нів�У�раїни�та�за��ордон�з�метою�їх�висвітлення�!�засобах�масової�інформації.

5.21.�В�!становленом!�поряд�!�влюсить�пропозиції�щодо�на9ородження�представни�ів�ін-

формаційної�сфери.

5.22.�Ви�он!є�інші�ф!н�ції,�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

6.�Для�забезпечення�ви�онання�поставлених�завдань�Управління�має�право:

6.1�Отрим!вати�в�!становленом!�поряд�!�від�стр!�т!рних�підрозділів�ви�онавчо9о�ор9ан!�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�ор9анізацій,�підприємств,�!ста-

нов�інформацію,�необхідні�до�!менти�і�матеріали.

6.2�Отрим!вати�прое�ти�розпоряджень�Київсь�о9о�місь�о9о�9олови,�розпоряджень�ви�онав-

чо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�для�під9отов�и

прое�тів�інформаційних�повідомлень�з�метою�висвітлення�зміст!�розпоряджень.

6.3�Брати�!часть�!�нарадах,�що�проводяться�!�ви�онавчом!�ор9ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях�та

с�ли�ати�в�!становленом!�поряд�!�семінари�та�наради�з�питань,�що�належать�до��омпетенції

Управління.

6.4.�Інформ!вати�Київсь�о9о�місь�о9о�9олов!�та�заст!пни�ів�9олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�про�випад�и�ненадання�або�несвоєчасно9о�надання�посадовими�особами�ви-

�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�матеріалів

на�вимо9!�Управління.

6.5.�Перевіряти�ви�онання�заходів�щодо�забезпечення�дост!п!�до�п!блічної�інформації�та

стан�роботи�із�запитами�на�інформацію�!�стр!�т!рних�підрозділах�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київ-

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

6.6.�Вносити�пропозиції��ерівництв!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�поліпшення�роботи�з�питань�надання�інформації�на�за-

пити�на�інформацію,�!с!нення�причин,�що�спричиняють�с�ар9и�запит!вачів.

6.7.�Гот!вати�та�вносити�в�!становленом!�поряд�!�пропозиції�щодо�притя9нення�до�відпові-

дальності�осіб,�винних�!�пор!шенні�за�онодавства�з�питань�дост!п!�до�п!блічної�інформації.

6.8.�Створювати�9р!пи�з�питань��оординації�та�с!проводження�відповідних�про9рам�і�прое�-

тів,�брати�!часть�!�роботі��омісій,��омітетів,��онференцій,��он9ресів,�симпозі!мів�і�нарад�з�пи-

тань�розвит�!�інформаційно9о�простор!�та�діяльності�засобів�масової�інформації.

7.�Управління�під�час�ви�онання�по�ладених�на�ньо9о�завдань�взаємодіє�з�іншими�стр!�т!р-

ними�підрозділами�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�йо9о�апарат!,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�ор9анами

місцево9о�самовряд!вання,�а�та�ож�підприємствами,�!становами,�ор9анізаціями,�об’єднання-

ми�9ромадян�та�засобами�масової�інформації.

8.�Положення�про�Управління,�йо9о�стр!�т!ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж!ються�роз-

порядженням�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

9.�Управління�очолює�начальни�,�я�ий�призначається�на�посад!�та�звільняється�з�посади�Ки-

ївсь�им�місь�им�9оловою�за�поданням��ерівни�а�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�!�встановленом!�поряд�!.

На�посад!�начальни�а�Управління�призначається�особа,�я�а�має�вищ!�освіт!�відповідно9о

професійно9о�спрям!вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма9істра,�спеціаліста�і�стаж�ро-

боти�!�державній�сл!жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на

�ерівних�посадах�в�інших�сферах�не�менше�5�ро�ів.

10.�Начальни��!правління:

10.1.�Здійснює�безпосереднє��ерівництво�діяльністю�Управління�і�несе�персональн!�відпо-

відальність�за�ви�онання�по�ладених�на�Управління�завдань.

10.2.�Визначає�ф!н�ції�та�ст!пінь�відповідальності�сво9о�заст!пни�а,��ерівни�ів�стр!�т!рних

підрозділів�Управління�та�забезпеч!є�підвищення�в�!становленом!�поряд�!��валіфі�ації�пра-

цівни�ів.�Контролює�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни.

10.3.�Забезпеч!є�дотримання�працівни�ами�Управління�за�онодавства�У�раїни�з�питань�дер-

жавної�сл!жби,�сл!жби�в�ор9анах�місцево9о�самовряд!вання�та�запобі9ання�та�протидії��ор!п-

ції.

10.4.�Проставляє�резолюції�з�відповідними�ре�омендаціями�щодо�опрацювання�запитів,�звер-

нень�та�листів�від�засобів�масової�інформації,�що�надійшли�до�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�або�безпосередньо�до�Управління.

10.5.�Подає�з9ідно�із�за�онодавством�пропозиції��ерівни�ові�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення

з�посад�та�переміщення�працівни�ів�Управління,�своєчасно9о�заміщення�ва�ансій,�заохочення

та�на�ладення�стя9нень.�Відповідальний�за�с�ладання�табелю�облі�!�робочо9о�час!�працівни-

�ів�Управління.

10.6.�Вносить�на�роз9ляд�Київсь�о9о�місь�о9о�9олови�та��ерівни�а�апарат!�ви�онавчо9о�ор-

9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�ти�розпорядчих�до-

�!ментів�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Управління.

10.7.�Затвердж!є�положення�про�відділи�Управління�та�посадові�інстр!�ції�працівни�ів.

11.�Начальни��Управління�має�заст!пни�а,�я�ий�призначається�на�посад!�та�звільняється�з

посади�Київсь�им�місь�им�9оловою�за�поданням�начальни�а�Управління�та�по9одженням�із��е-

рівни�ом�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�в�!становленом!�поряд�!.

На�посад!�заст!пни�а�начальни�а�Управління�призначається�особа,�я�а�має�вищ!�освіт!�від-

повідно9о�професійно9о�спрям!вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма9істра,�спеціаліс-

та�і�стаж�роботи�за�фахом�!�державній�сл!жбі�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж

роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�не�менше�4�ро�ів.
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12.�Працівни�и�Управління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�Київсь�им�місь-

�им�9оловою�за�поданням�начальни�а�!правління�в�!становленом!�поряд�!.

13.�Управління�є�с!б’є�том�відносин�!�сфері�дост!п!�до�п!блічної�інформації,�розпорядни�ом

я�ої�є�ви�онавчий�ор9ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

14.�По�ладання�на�Управління�та�йо9о�працівни�ів�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Положен-

ням,�і�та�их,�що�не�відносяться�до�роботи�!�сфері�забезпечення�дост!п!�до�п!блічної�інформа-

ції�та�реалізації�інформаційної�політи�и,�не�доп!с�ається.

15.�Витрати�на�!тримання�Управління�здійснюються�за�рах!но��видат�ів�бюджет!,�передба-

чених�апарат!�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).
Керівник апарату В. Бондаренко

Про видачу ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю
«САН ПАРК»

Розпорядження № 1341 від 18 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господар,

ської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з ви,
робництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовід,
ведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераціиних установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 20 від 13 листопада 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«САН�ПАРК»�(�од�ЄДРПОУ

36594349,�м.�Київ,�в!л.�Сім’ї�Хохлових�б!дино�

11/2)�ліцензії:

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер9ії�(�рім�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер9ії�на�тепло-

еле�троцентралях,�теплоеле�тростанціях,�атом-

них�еле�тростанціях�і��о9енераціиних�!станов-

�ах�та�!станов�ах�з�ви�ористанням�нетради-

ційних�або�поновлюваних�джерел�енер9ії)�стро-

�ом�дії�п’ять�ро�ів;

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�транспорт!вання�теплової�енер9ії�ма-

9істральними�та�місцевими�(розподільчими)

тепловими�мережами�стро�ом�дії�п’ять�ро�ів;

на�право�провадження�9осподарсь�ої�діяль-

ності�з�постачання�теплової�енер9ії�стро�ом�дії

п’ять�ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про видачу ліцензії товариству з обмеженою відповідальністю
«Київська міська компанія «Енергосервіс»

Розпорядження № 1382 від 26 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господар,

ської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з ви,
робництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовід,
ведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційиих установках та установках з використанням нетрадиційних або по,
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи,
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен,
ня (протокол № 21 від 26 листопада 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВСЬКА�МІСЬКА�КОМПА-

НІЯ�«ЕНЕРГОСЕРВІС»�(�од�ЄДРПОУ�39265598,

в!л.�Здолб!нівсь�а,�б!дино��9-Б)�ліцензію�на

право�провадження�9осподарсь�ої�діяльності�з

постачання�теплової�енер9ії�стро�ом�дії�п’ять

ро�ів.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�а�9олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про зміни у складі комісії з припинення Солом’янської районної
у місті Києві ради

Розпорядження № 1432 від 5 грудня 2014 року

Унести�зміни�до�с�лад!��омісії�з�припинення�Солом’янсь�ої�районної�!�місті�Києві�ради,�за-

тверджено9о�розпорядженням�ви�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�30�вересня�2010�ро�!�№ 787�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо9о

ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09�люто9о�2011�ро-

�!�№ 175),�ви�лавши�йо9о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо9о�ор9ан!�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30�вересня�2010�ро�!�№�787

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо9о�ор9ан!�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05.12.2014�р.�№�1432)

Склад комісії з припинення Солом’янської районної у місті Києві ради
Конобас�Ма�сим�Петрович� — деп!тат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�9олова��омі-

сії

Греч�о�Володимир�Іванович — начальни��відділ!�б!дівництва,�архіте�т!ри�та

земле�орист!вання�Солом’янсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації,�заст!пни�

9олови��омісії

Бабен�о�Наталія�Андріївна — 9оловний�спеціаліст�відділ!�з�питань�майна

�ом!нальної�власності�Солом’янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Зелена�Мар9арита�Ві�торівна — 9оловний�спеціаліст�відділ!�б!х9алтерсь�о-

9о�облі�!�та�звітності�Солом’янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Калаба�Олена�Юріївна — начальни��відділ!�ор9анізації�діловодства�Со-

лом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Кеба�Ніна�Василівна — 9оловний�спеціаліст�відділ!��онтролю�е�с-

пл!атації�житлово9о�9осподарства�!правління

�онтролю�е�спл!атації�житлово-�ом!нальної�ін-

фрастр!�т!ри�Департамент!�житлово-�ом!-

нальної�інфрастр!�т!ри�ви�онавчо9о�ор9ан!�Ки-

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

ної�адміністрації)

Матюхін�Валентин�Оле�сійович — заст!пни���ерівни�а�апарат!�Coлом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Федоню��Наталія�Віталіївна — заст!пни��начальни�а�фінансово9о�!правлін-

ня�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Філіпович�Р!слана�Орестівна — начальни��відділ!��онтролю�Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Чміль�Алевтина�Іванівна — заст!пни��начальни�а�відділ!�облі�!�та�роз-

поділ!�житлової�площі�Солом’янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

Про організацію в місті Києві соціального патрулювання 
в зимовий період 2014,2015 років
Розпорядження № 1402 від 1 грудня 2014 року 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про соціальні послуги», частини другої статті 17 Закону України
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», на виконання наказу Міністерства
соціальної політики України від 19 липня 2011 року № 283 «Про затвердження Порядку здійснення соціаль,
ного патрулювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2011 року за № 953/19691 та
з метою забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям:

1.�Ор9аніз!вати�в�місті�Києві�соціальне�пат-

р!лювання�в�період�з�01�9р!дня�2014�ро�!�до

01��вітня�2015�ро�!�(далі —�зимовий�період).

2.�Утворити�місь�ий�оперативний�штаб�до-

помо9и�бездомним�особам�та��оординації�со-

ціально9о�патр!лювання�в�місті�Києві�в�зимо-

вий�період�та�затвердити�йо9о�с�лад,�що�до-

дається.

3.�Утворити�на�базі�Б!дин�!�соціально9о�пі�-

л!вання�три�виїзні�бри9ади�для�здійснення�со-

ціально9о�патр!лювання�в�зимовий�період�(да-

лі —�виїзні�бри9ади).

4.�Затвердити�заходи�щодо�забезпечення

діяльності�виїзних�бри9ад�для�здійснення�со-

ціально9о�патр!лювання�в�зимовий�період,�що

додаються.

5.�Департамент!�соціальної�політи�и�ви�о-

навчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�при�не-

сприятливих�по9одних�!мовах,�в�зимовий�пе-

ріод,�винайти�можливість�щодо�збільшення�на

30�%��іль�ості�ліж�о-місць�в�Б!дин�!�соціаль-

но9о�пі�л!вання�(в!л.�С!здальсь�а,�4/6).�Київ-

сь�ом!�центрі�соціальної�адаптації�престарі-

лих,�інвалідів�та�інших�осіб,�що�не�мають�по-

стійно9о�місця�проживання�(с.�Ясно9ород�а

Виш9ородсь�о9о�район!�Київсь�ої�області).

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

ністраціям:

6.1.�Утворити�штаби��оординації�соціально-

9о�патр!лювання�в�зимовий�період,�затверди-

ти�їх�с�лад�та�заходи�по�роботі�з�бездомними

особами.

6.2.�До�01�9р!дня�2014�ро�!�надати�Депар-

тамент!�соціальної�політи�и�ви�онавчо9о�ор-

9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�інформацію�щодо�ви-

�онання�підп!н�т!�6.1�п!н�т!�6�цьо9о�розпоря-

дження.

6.3.�Всебічно�сприяти�діяльності�виїзних�бри-

9ад.

7.�Просити�Головне�!правління�Міністерства

вн!трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�здійсню-

вати�охорон!�9ромадсь�о9о�правопоряд�!�в

місцях�роботи�виїзних�бри9ад,�ор9аніз!вавши

чер9!вання�працівни�ів�міліції�в�зимовий�пері-

од.

8.�Департамент!�місь�о9о�бла9о!строю�та

збереження�природно9о�середовища�розро-

бити�план�заходів�щодо�роз9ортання�та�робо-

ти�мобільних�п!н�тів�обі9рів!�по�м.�Києв!�!�пе-

ріод�по9іршення�по9одних�!мов,�зо�рема�при

різ�ом!�зниженні�температ!ри�повітря.

9.�Департамент!�с!спільних��ом!ні�ацій�ви-

�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

печити�висвітлення�в�засобах�інформації�зміс-

т!�цьо9о�розпорядження�та�інформ!вання�на-

селення�щодо�роботи�виїзних�бри9ад.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо9о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст!пни�ів�9олови�Київ-

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

9о�М.�Б.�та�Пантелеєва�П.�О.,�9олів�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету, передбачених 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

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

Розпорядження № 1501 від 23 грудня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду,

вання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження По,
рядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рі,
шення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з ме,
тою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і зміцнення фінансового стану комуналь,
ного підприємства «Київпастранс», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

вит�!�в�с!мі�50 000 000�9рн,�передбачених�Де-

партамент!�транспортної�інфрастр!�т!ри�ви-

�онавчо9о�ор9ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

в�межах�за9ально9о�обся9!�бюджетних�при-

значень,�шляхом�зменшення�видат�ів�по��од!

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

вання�місцевих�бюджетів�170603�«Інші�заходи
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��сфері�еле	тротранспорт�»�для�КП�«Київпас-

транс»�і�КП�«Київсь	ий�метрополітен»�та�збіль-

шення�видат	ів�по�	од��тимчасової�	ласифі	а-

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

тів�180409�«Внес	и�ор"анів�влади�Автономної

Респ�блі	и�Крим�та�ор"анів�місцево"о�само-

вряд�вання���стат�тні�	апітали�с�б’є	тів�під-

приємниць	ої�діяльності»�для�КП�«Київпастранс»

з"ідно�з�додат	ом.

2.�Департамент��транспортної�інфрастр�	-

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

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

безпечити�подання�на�по"одження�перерозпо-

діл��бюджетних�призначень,�передбачено"о

п�н	том�1�цьо"о��розпорядження,�до�постійної

	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е	ономічно"о�розвит	�.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

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

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

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

розпорядження,�з�постійною�	омісією�Київсь	ої

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

е	ономічно"о�розвит	�.

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

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

лови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації

Ні	онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про видачу ліцензії 
Товариству з обмеженою відповідальністю «К�Б�К»

Розпорядження № 1419 від 5 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господар�

ської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з ви�
робництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовід�
ведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи�
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен�
ня (протокол № 22 від 05 грудня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«К-Б-К»�(	од�ЄДРПОУ�33097730,

м.�Київ,�в�лиця�Новопиро"івсь	а,�б�дино	�56)

ліцензію�на�право�провадження�"осподарсь	ої

діяльності�з�централізовано"о�водопостачан-

ня�стро	ом�дії�п’ять�ро	ів.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензії товариству з обмеженою
відповідальністю «Управляюча компанія «Юкрейніан сіті сервіс»

Розпорядження № 1438 від 12 грудня 2014 року
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської ді�
яльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання
та водовідведення», враховуючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія
«Юкрейніан сіті сервіс» та рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчи�
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведен�
ня (протокол № 22 від 05 грудня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Ан�лювати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЮКРЕЙНІАН�СІТІ�СЕР-

ВІС»�(	од�ЄДРПОУ�38139665,�м.�Київ,�в�л.�Дніп-

ровсь	а�набережна,�б�дино	�14)�ліцензію�се-

рії�АЕ�№ 288104�на�право�провадження�"оспо-

дарсь	ої�діяльності�з�постачання�теплової�енер-

"ії�стро	ом�дії�п’ять�ро	ів.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про зміни у складах комісії з припинення Оболонської районної
у м. Києві ради та комісії з припинення виконавчого органу

Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної 
у м. Києві державної адміністрації)

Розпорядження № 1447 від 16 грудня 2014 року

1.�Внести�зміни�до�с	лад��	омісії�з�припи-

нення�Оболонсь	ої�районної���м.�Києві�ради,

затверджено"о�розпорядженням�ви	онавчо"о

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

	ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2010

ро	��№�787,�ви	лавши�йо"о�в�реда	ції,�що�до-

дається.

2.�Внести�зміни�до�с	лад��	омісії�з�припинен-

ня�ви	онавчо"о�ор"ан��Оболонсь	ої�районної

��м.�Києві�ради�(Оболонсь	ої�районної���м.�Ки-

єві�державної�адміністрації),�затверджено"о

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

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

міністрації)�від�30�вересня�2010�ро	��№�787,

ви	лавши�йо"о�в�реда	ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до складу комісії з ліквідації 
державного госпрозрахункового комунального підприємства 
по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва «Либідь�К»

Розпорядження № 1471 від 17 грудня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з кадровими

змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с	лад��	омісії�з�лі	ві-

дації�державно"о�"оспрозрах�н	ово"о�	ом�-

нально"о�підприємства�по�обсл�"ов�ванню

молодіжно"о�центр��м.�Києва�«Либідь-К»,�за-

тверджено"о�розпорядженням�ви	онавчо"о

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

	ої�державної�адміністрації)�від�31�травня�2013

ро	��№�831,�ви	лавши�йо"о�в�новій�реда	ції,

що�додається.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2014 рік

Розпорядження № 1477 від 18 грудня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра�

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

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

живання���с�мі�7 809,9�тис.�"рн,�(в�том��числі

на�оплат��праці�на�с�м��497,6�тис.�"рн),�перед-

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

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

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

рі	���за"альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в

межах�за"ально"о�обся"��бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат	ів�споживан-

ня�по�	одах�тимчасової�	ласифі	ації�видат	ів

та�	редит�вання�місцевих�бюджетів:�080101

«Лі	арні»�на�с�м��2 577,4�тис.�"рн,�080102�«Те-

риторіальні�медичні�об’єднання»�на�с�м��3 299,0

тис.�"рн,�080203�«Перинатальні�центри,�поло-

"ові�б�дин	и»�на�с�м��95,0�тис.�"рн,�080205

«Санаторії�для�дітей�та�підліт	ів�(нет�бер	�-

льозні)»�на�с�м��490,9�тис.�"рн,�080209�«Цен-

три�е	стреної�медичної�допомо"и�та�медици-

ни�	атастроф,�станції�е	стреної�(швид	ої)�ме-

дичної�допомо"и»�на�с�м��1 002,0�тис.�"рн,

080400�«Спеціалізовані�полі	ліні	и�(в�т.�ч.�дис-

пансери,�меди	о-санітарні�частини,�перес�в-

ні�	онс�льтативні�діа"ностичні�центри�тощо,�я	і

не�мають�ліж	ово"о�фонд�)»�на�с�м��105,3�тис.

"рн,�080500�«За"альні�і�спеціалізовані�стомато-

ло"ічні�полі	ліні	и»�на�с�м��42,5�тис.�"рн,�080704

«Центри�здоров’я�і�заходи���сфері�санітарної�ос-

віти»�на�с�м��19,0�тис.�"рн,�081001�«Меди	о-

соціальні�е	спертні�	омісії»�на�с�м��149,6�тис.

"рн�та�збільшення�видат	ів�споживання�по�	о-

дах�тимчасової�	ласифі	ації�видат	ів�та�	реди-

т�вання�місцевих�бюджетів:�080201�«Спеціалі-

зовані�лі	арні�та�інші�спеціалізовані�за	лади

(центри,�диспансери,�"оспіталі�для�інвалідів

ВВВ,�лепрозорії,�меди	о-санітарні�частини�то-

що,�що�мають�ліж	ов��мереж�)»�на�с�м��1 977,1

тис.�"рн,�080204�«Санаторії�для�хворих�на�т�-

бер	�льоз»�на�с�м��9,9�тис.�"рн,�080207�«Б�-

дин	и�дитини»�на�с�м��12,4�тис.�"рн,�080208

«Станції�переливання�	рові»�на�с�м��130,2�тис.

"рн,�080500�«За"альні�і�спеціалізовані�стомато-

ло"ічні�полі	ліні	и»�на�с�м��15,0�тис.�"рн,�081002

«Інші�заходи�по�охороні�здоров’я»�на�с�м�

5 651,1�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,�передбачено"о�п�н	том�1�цьо-

"о�розпорядження,�до�постійної�	омісії�Київ-

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

ально-е	ономічно"о�розвит	�.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

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

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

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

розпорядження,�з�постійною�	омісією�Київсь	ої

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

е	ономічно"о�розвит	�.

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

дження�по	ласти�на�заст�пни	а�"олови�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�Рад�ць	о"о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

Розпорядження № 1476 від 18 грудня 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 кре�

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

	����за"альній�с�мі�601200,0�"рн,�передбачених

Дарниць	ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�на�2014�рі	���спеціальном��фонді

бюджет��міста�Києва�в�межах�за"ально"о�об-

ся"��бюджетних�призначень,�шляхом�зменшен-

ня�видат	ів�розвит	��по�	од��тимчасової�	ла-

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

бюджетів�110204�«Палаци�і�б�дин	и�	�льт�ри,

	л�би�та�інші�за	лади�	л�бно"о�тип�»�в�с�мі

601200,0�"рн�та�збільшення�видат	ів�розвит	�

по�	од��тимчасової�	ласифі	ації�видат	ів�та�	ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів�100203�«Бла"о-

�стрій�міст,�сіл,�селищ»�в�с�мі�119900,0�"рн,�по

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

дит�вання�місцевих�бюджетів�100102�«Капіталь-

ний�ремонт�житлово"о�фонд��місцевих�ор"анів

влади»�в�с�мі�481300,0�"рн,�що�додається.

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

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

"одження�перерозподіл��видат	ів,�передбаче-

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

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

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

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

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

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

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

розпорядження�з�постійною�	омісією�Київсь	ої

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

е	ономічно"о�розвит	�.

4.�Контроль�за�ви	онанням�цьо"о�розпоряджен-

ня�по	ласти�на�заст�пни	ів�"олови�Київсь	ої

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

ділом�обов’яз	ів
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

дитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Ки�
єва на 2014 рік», у зв’язку з потребою придбання навісного снігоприбирального обладнання до тракторів, які
знаходяться на балансі Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.
Києва та погашення заборгованості за виконані в 2011 році роботи по капітальному ремонту сходових клітин:
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Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 11/1122

Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання 
теплової енергії, послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат 
з проведення періодичної повірки, обслуговування 

і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр�Комфорт»

Розпорядження № 58 від 28 січня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре�
єстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запроваджен�
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер"ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Б�д-

сервісцентр-Комфорт»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер"ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Б�дсервісцентр-Комфорт»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�посл�"и�з�центра-

лізовано"о�опалення�і�централізовано"о�пос-

тачання�"арячої�води,�що�надаються�Товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Б�дсер-

вісцентр-Комфорт»�я	�ви	онавцем�цих�посл�",

що�додаються.

4.�Встановити�вартість�витрат�з�проведен-

ня�періодичної�повір	и,�обсл�"ов�вання�і�ре-

монт��	вартирних�засобів�облі	��теплової

енер"ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспор-

т�вання�та�монтаж�після�повір	и,�що�нара-

хов�ються�Товариством�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Б�дсервісцентр-Комфорт»�я	

ви	онавцем�посл�"�з�централізовано"о�опа-

лення,�що�додаються.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо"о�оприлюднення.

6.�Контроль�за�ви	онанням�цьо"о�розпоряджен-

ня�по	ласти�на�заст�пни	ів�"олови�Київсь	ої

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

ділом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 11/1122

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

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

28�січня�2015�р.�№�58

Тарифи 
на теплову енергію Товариству і обмеженою відповідальністю 

«Будсервісцентр�Комфорт»

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер"ію

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�постачання�теплової

енер"ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ�«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�посл�"и�з�центра-

лізовано"о�опалення�і�централізовано"о�пос-

тачання�"арячої�води,�що�надаються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»�я	�ви	онавцем�цих�по-

сл�",�що�додаються.

4.�Встановити�вартість�витрат�з�проведення

періодичної�повір	и,�обсл�"ов�вання�і�ремонт�

	вартирних�засобів�облі	��теплової�енер"ії,���то-

м��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�мон-

таж�після�повір	и,�що�нарахов�ються�ТОВАРИ-

СТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БУДСЕРВІС-ЦЕНТР»�я	�ви	онавцем�посл�"�з

централізовано"о�опалення,�що�додаються.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо"о�оприлюднення.

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

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

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

ділом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 15/1126

Про встановлення тарифів на теплову енергію, постачання 
теплової енергії, послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води та вартість витрат 
з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС�ЦЕНТР»

Розпорядження № 57 від 28 січня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре�
єстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запроваджен�
ня економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 317,64 381,17

2. Інші споживачі (крім населення) 945,80 1134,96

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 15/1126
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
28�січня�2015�р.�№�57

Тарифи на теплову енергію 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС�ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 16/1127
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
28�січня�2015�р.�№�57

Тарифи на постачання теплової енергії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС�ЦЕНТР»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 17/1128
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
28�січня�2015�р.�№�57

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС�ЦЕНТР» як виконавцем цих послуг

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 310,28 372,34

2. Інші споживачі (крім населення) 938,44 1126,13

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 15,11 18, ІЗ

2. Інші споживачі (крім населення) 15,11 18,13

№ Найменування послуги Одиниця
виміру

Тарифи,
грн (з пдв)

1. Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 376,09

інші   споживачі 1 Гкал 1137,50 

2. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників
до системи гарячого водопостачання:

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто"о�2015�р.�за�№ 18/1129
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
28�січня�2015�р.�№�57

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховуються
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕРВІС�ЦЕНТР» 

як виконавцем послуг з централізованого опалення 

Приміт	а:

Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір	и,�обсл�"ов�вання�і�ремонт��	вартирних�за-

собів�облі	��теплової�енер"ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після�повір-

	и,�нарахов�ються���с	ладі�посл�"и�з�централізовано"о�опалення�щомісяця�протя"ом�опалю-

вально"о�сезон��споживачам,�	вартири�я	их�обладнані�	вартирними�засобами�облі	��теплової

енер"ії�залежно�від�	іль	ості�та	их�засобів�облі	��шляхом�додавання�плати�за�проведення�пе-

ріодичної�повір	и,�обсл�"ов�вання�і�ремонт��	вартирних�засобів�облі	��теплової�енер"ії�до�за-

"альної�вартості�посл�"�з�централізовано"о�опалення.
Керівник апарату В. Бондаренко

населення 1 куб. м 25,36 

інші споживачі 1 куб. м 67,63

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн (зПДВ)

Жовтень 21,25

Листопад 42,50

Грудень 42,50

Січень 42,50

Лютий 42,50

Березень 42,50

Квітень 21,25

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто�о�2015�р.�за�№ 12/1123

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

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

28�січня�2015�р.�№�58

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Будсервісцентр�Комфорт»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто�о�2015�р.�за�№ 13/1124

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

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

28�січня�2015�р.�№�58

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, 

що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр�Комфорт»
як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

6�люто�о�2015�р.�за�№ 14/1125

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

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

28�січня�2015�р.�№�58

Вартість витрат з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних
засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж

після повірки, що нараховуються Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Будсервісцентр�Комфорт» як виконавцем послуг з централізованого опалення

Приміт&а:

Вартість�витрат�з�проведення�періодичної�повір&и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��&вартирних�засобів�облі&��теп-

лової�енер�ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після�повір&и,�нарахов�ються���с&ладі�по-

сл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця�протя�ом�опалювально�о�сезон��споживачам,�&вартири�я&их�об-

ладнані�&вартирними�засобами�облі&��теплової�енер�ії�залежно�від�&іль&ості�та&их�засобів�облі&��шляхом�дода-

вання�плати�за�проведення�періодичної�повір&и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��&вартирних�засобів�облі&��теплової

енер�ії�до�за�альної�вартості�посл���з�централізовано�о�опалення.

Керівник апарату В. Бондаренко

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн (з ПДВ)

Жовтень 21,25

Листопад 42,50

Грудень 42,50

Січень 42,50

Лютий 42,50

Березень 42,50

Квітень 21,25

№ Найменування послуги Одиниця 
виміру

Тарифи, грн 
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 385,02

інші   споживачі 1 Гкал 1146,42

2. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до
системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 27,88

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 22,47 26,96

2. Інші споживачі (крім населення) 22,47 26,96

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíî-

ãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 26.11.2014 ¹181/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè

¹ 135-02/11.14 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ, çîêðåìà ÒÎÂ "Ô³ðìà Îêòàí"

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 24718890), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêî-

íîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòü-

ñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíî-

ãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 03.12.2014 ¹ 185/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè

¹ 139-02/12.14 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ÏÏ "Ðîêêîñ" (³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 39040056), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåí-

ö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè.

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíî-

ãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 15.12.2014 ¹ 187/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè

¹ 141-02/12.14 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ÔÎÏ Êíèøîâîþ Ë. Ñ. (³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 2375515640), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷-

íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ

ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 30.12.2014 ¹ 143/02-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 84-02/06.14 ïðî ïîðó-

øåííÿ TOB "Îìåãà-Àâòîñåðâ³ñ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 35892456), ïåðåäáà÷åíîãî

ï. 14 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿

â íåïîâíîìó îáñÿç³ ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº,ùî 24.02.2015 ðîêó î 09.30 ïðèç-

íà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó "Â³äêðè-

òèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè "Óêðà¿íà"äî Êðèæàí³âñüêîãî Âàëåð³ÿ

²ãîðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà íàâ÷àííÿ, Êðèæàí³âñüêèé Âàëåð³é ²ãîðî-

âè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîç-

ãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Ïîâ³äîìëåííÿ

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³íêîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 26.11.2014
¹ 182/03-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 136-03/11.14 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ TOB "Õìàðí³
òåõíîëîã³¿" (38674551),TOB "Àíòå Ìåä³àì" (37815293), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 1 ñò. 50 òà ï. 4 ÷. 2 ñò. 6
ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

18 ëþòîãî 2015 ðîêó î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ÒÎÂ "Ñîëáóä³íâåñò" ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â âóë. Òóðãåíºâñüêà,

22-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â-êîðèñòóâà÷³â

ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: ªïèñêîïàò (ðåë³ã³éíèé öåíòð) Óêðà¿íñüêî¿ ëþòåðàíñüêî¿

öåðêâè, Ïàëàìàð÷óê Îëüãà Âàñèë³âíà òà ÒÎÂ "Îñêåï".

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Êîìàð Ìèõàéëà

Âîëîäèìèðîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 14.30 10.03.2015 ðîêó

ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Í³ê³ôîðîâà À.². ïðî âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³

(êàá. ¹9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó çá³ð-
íî-ðîçá³ðíèé ìåòàëåâèé ãàðàæ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç,
19, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çàÿâîþ ïðî íàì³ð 1 ãðí íà ð³ê
çà óìîâè â³äøêîäóâàííÿ ïëàòè çà çåìëþ, ÿê îñîá³, ùî ìàº ï³ëüãè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ
âåòåðàí³â â³éíè — ³íâàë³ä³â â³éíè ³ º îñîáîþ, â³äíåñåíî¿ äî êàòåãîð³¿ 1 ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ. Â ³íøîìó âèïàäêó, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè áóäå ðîçðàõîâàíî íà ï³äñòàâ³ íàäàíîãî ïðåòåíäåíòîì çâ³-
òó ïðî îö³íêó ìàéíà ³ç çàñòîñóâàííÿì îðåíäíî¿ ñòàâêè íå ìåíøå 10 % â³ä âàðòîñò³ ìàéíà. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñó-
âîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 280-16-32.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..........48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ........96	рн.	00	�оп.

на	місяць ..............28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ........168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік
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

У С П І Х К А Б А Л А

К А О Р Т А Е Г І Д А

Р А Б Л Е П Е Р О А

А Щ У Р Е Р Г К

Ї З Д К А А Й Е Х О

Н А Р Т О Л С Т	 О Й Б

К Л А С И К Т О Р Ш Е Р

А П І К А Д О Р А А

Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ,îïèíèâøèñü ó âåëå-
ëþäíîìó ì³ñö³, íå ðîçïà-
ëþéòå ïðèñòðàñòåé, àäæå

âîíè ìàþòüðóéí³âíóòåíäåíö³þ,ïðè-
çâåäóòü äî ñêàíäàë³â ³ âòðàòè ñòðà-
òåã³÷íèõ åíåðãîðåñóðñ³â.Òâîð³òü äîá-
ðî,çàéìàéòåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ (öå çà-
êðèº áîðãîâ³ êàðì³÷í³ «ä³ðêè»).

ÒÅËÜÖ² çîñåðåäæåí³ íà ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³,äå îá-
ñòàâèíè âèìàãàþòüòðèìà-

òè ñåáå ï³ä çàë³çíèì êîíòðîëåì,äå-
ìîíñòðóþ÷è âç³ðåöü âîëüîâî¿ îñî-
áè.Îäíàê óñåðåäèí³ ãðàäóñ íàïðóæåí-
íÿ çàøêàëþº, òîæ ë³ïøå äàòè ðîç-
ðÿäêó åìîö³ÿì, ùîáè íå çàõâîð³òè.

ÁËÈÇÍßÒÀ,äåíüïîâîðîòíèé,
êðèãà ñêðåñëà — â³äòåïåð
ïëàíè, ùî ãàëüìóâàëèñÿ ç

ð³çíèõ ïðè÷èí,ïî÷íóòüðåàë³çîâóâà-
òèñÿ. Âè íà ï³êó ðîçâèòêó ³ º ãåíåðà-
òîðîì îðèã³íàëüíèõ ³äåé, îäíàê íå
ïîñï³øàéòå ç ³í³ö³àòèâàìè, ïîêè ùî
áåð³òüñÿ çà òå, ùî ñàìî éäå äî ðóê.

ÐÀÊÈ àñîö³þâàòèìóòüñÿ ç
åìîö³éíèì öóíàì³, òîìó
òðèìàéòå ñåáå ï³ä êîíòðî-

ëåì, à ðîìàíòèêàì, ó ÿêèõ ãðàéëè-
âèé ôàðñ çíàõîäèòüñÿ â îäíîìó
ôëàêîí³ ç ïñèõîëîã³÷íî-ñàäèñòñüêè-
ìè íîìåðàìè,çàñòåðåæåííÿ: ò³ «âèá-
ðèêè» ìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ íåãà-
òèâíèìè åìîö³éíèìè áîìáàðäó-
âàííÿìè ç áîêó îáðàæåíèõ ëþäåé.

ËÅÂÈ,îáëèøòå ç’ÿñîâóâàòè
ñòîñóíêè, ñïåðå÷àòèñÿ,íèí³
â ñëîâåñíèõ äóåëÿõ íå íà-

ðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà...Áî òî âàøå Åãî øà-
ëåí³º, ïðîâîêóþ÷è äî â³éíè.Ïðàãí³òü
äî çëàãîäè,áóäüòå ìèðîòâîðöåì,ìóæ-
íüî áåð³òü â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå.

Ä²ÂÈ, ó âàñ ãàðÿ÷³ ñëóæ-
áîâ³ æíèâà, äå ñëîâà íå
ïîâèíí³ ðîçõîäèòèñÿ ç ä³-

ëîì, áóäüòå ãîñïîäàðåì ñëîâà ³ âè-
êîíàéòå âñå, ùî îá³öÿëè. Öå äåíü
äèíàì³÷íîãî ïîâîðîòó íà ñëóæá³,
äå ì³íÿþòüñÿ ïëàíè.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî âèíèêëè ìà-
òåð³àëüí³ ïðîáëåìè, íå
÷åêàéòå áàãàòîãî ñïîíñîðà,

à ñóìë³ííî òðóä³òüñÿ íà îñíîâí³é òà
«ë³â³é» ðîáîò³ é çàðîáëÿéòå ãðîø³.Òàì
º ìîæëèâ³ñòüçàâäÿêè äîäàòêîâèì çàâ-
äàííÿì ïîë³ïøèòè ô³íàíñîâèé ñòàí.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèáîðêàéòå
íîðîâëèâå «ß», âêëþ÷³òü
åìîö³éí³ «çàïîá³æíèêè»,

îñê³ëüêè íàãí³òàþ÷è íåðâîâó íàïðó-
ãó,âè ìàºòå ïîãàíó âëàñòèâ³ñòü—âè-
âîäèòè ç ëàäó åëåêòðîîáëàäíàííÿ.À
çàðàç ùå é ìîæåòå ïîñâàðèòèñÿ ç êå-
ð³âíèöòâîì,òîæ íå ë³çüòå áåç ïðè÷è-
íè íà ðîæåí,âè øåôà ðîçäðàòîâóºòå.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ ë³ïøå óñàì³òíè-
òèñÿ, âñåðåäèí³ òåðìîÿäåð-
íèé ðåàêòîð, âàñ ðîçïèðàº

â³ä òàºìíî¿ ³íôîðìàö³¿,à ïîçáóòèñÿ ¿¿ äó-
æå âàæêî, òîìó êîíòðîëþéòå ñåáå, íå
âäàâàéòåñÿ äî åìîö³éíî¿ ðîçïóñòè, à
îñîáëèâî ëàäüòå ç ëþäüìè,ç ÿêèìè âàñ
ïîâ’ÿçóþòüòåïë³ åìîö³éí³ ñòîñóíêè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,ÿêùî âèíèê âíóò-
ð³øí³é ïðîòåñò, éîìó ñë³ä
ïðèäàòè êîíñòðóêòèâíóôîð-

ìóâèõîäóåíåðã³¿,âèçíà÷èòèñÿ ç áàæà-
íèì íàïðÿìêîì ðîçâèòêóïîä³é.Îïè-
íèâøèñü íà ðîçâàæàëüíîìó ä³éñòâ³,
íà äàðì³âùèíóíå ðîçðàõîâóéòå,òðó-
ñ³òü ãàìàíöåì ³ ô³íàíñóéòå îòî÷åííÿ,
àäæå çà âàìè òÿãíóòüñÿ äàâí³ áîðãè.

ÂÎÄÎË²̄ ,êàð’ºðíà òåìà íàé-
àêòóàëüí³øà, áóäüòå â êóð-
ñ³ âñ³õ ïîä³é íà ðîáîò³, ò³ñ-

í³øå êîíòàêòóéòå ç êåð³âíèêîì,êîëå-
ãàìè,ä³éòå,êåðóþ÷èñü âëàñíèìè ³í-
òåðåñàìè.×åêàòè,êîëè «ñòàðøèé» çà
ñòàòóñîì äàñòü êîìàíäó, íå ñë³ä —
ïðî´àâèòå ùàñëèâèé øàíñ.

ÐÈÁÈ, ëþäè, ÿêèì âè ïðè-
ñòðàñíî ñëóæèòå ÷è îï³-
êóºòå ¿õ, ðèçèêóþòü ñòà-

òè çàðó÷íèêàìè òèõ òóðáîò.Òîæ í³-
÷îãî íå íàâ’ÿçóéòå — ðîá³òü ò³ëüêè
òå, ïðî ùî ïîïðîñÿòü! Ïëèâ³òü çà
òå÷³ºþ . . .

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -23o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 81 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -7o

Àòì. òèñê: 756 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -13o

Àòì. òèñê: 757 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

ãîðîñêîï

11 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 11 ëþòîãî

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 39979
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Âèñòóï Ëàâðîâà, ÿêèé áóâ âèñì³ÿíèé 
ó Ìþíõåí³, âèêëèêàº çàõîïëåííÿ ó ðîñ³ÿí
²Ä²ÎÒÈÇÌ ïðîìîâè Ëàâðîâà â Ìþíõåí³ áóâ çðîçó-
ì³ëèé óñ³ì ïðèñóòí³ì, ÿê ³ ôàíòàç³¿ ×óðê³íà: öÿ âñÿ
áðåõíÿ ðîçðàõîâàíà íà âíóòð³øíüîãî ñïîæèâà÷à ÐÔ,
à âåñü öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò äàâíî çðîçóì³â, ùî ïðàâ-
äîþ òóò íå ïàõíå, ³ öüîãî ðàçó íàâ³òü íå ñòðèìóâàâ
ñì³õ ³ ïðåçèðñòâî, ïèøóòü «Ïîä³¿».

Àëå â Ðîñ³¿ âñå íàâïàêè: ñõîæå, ùî âèù³ ÷èíè ÐÔ
ìîæóòü ãîâîðèòè áóäü-ÿêó áðåõíþ, à ¿õ ïîïóëÿðí³ñòü
áóäå ò³ëüêè ðîñòè. Òàìòåøí³ áëîãåðè, çàõëèíàþ÷èñü
ñëèíîþ, íóäîòíî âèõâàëÿþòü âèñîêîïîñàäîâöÿ, ÿêèé
âêðàé çàáðåõàâñÿ.

Ïðîáëåì ç ïðîïàãàíäîþ â Ðîñ³¿ íåìàº, âîíè º ò³ëü-
êè íà Çàõîä³, àäæå öèâ³ë³çîâàíèé ñâ³ò íå äèâèòüñÿ êà-
íàë Ðîññèÿ24, äå ùå â ëþòîìó ìèíóëîãî ðîêó, êàæó-
÷è ïðî ñïðîáè Ïðàâîãî ñåêòîðà çàõîïèòè àäì³íáó-
ä³âë³ â Ñ³ìôåðîïîë³, ïîêàçóâàëè êàäðè ïðîòèñòîÿí-
íÿ íà Ìàéäàí³ â Êèºâ³! Çàõ³äíèé ñâ³ò íàñïðàâä³ áà-
÷èâ, õòî ³ ùî çàõîïëþâàâ, òîìó é ñì³ºòüñÿ âæå íàâ³òü
íå çà ñïèíîþ Ëàâðîâà.

Àëå íàéñòðàøí³øå íàâ³òü íå â òîìó, ùî öþ âñþ
áðåõíþ ãîâîðèòü íå æóðíàë³ñò Ëàéôíüþç, à ôàêòè÷-
íî Êðåìëü, íàéã³ðøå òå, ùî á³ëüø³ñòü ðîñ³ÿí, ñëóõà-
þ÷è ìàðåííÿ ìåä³éíèê³â, ùî íà Ðîñ³þ íàïàëè, ùèðî
â öå â³ðèòü. Ðîñ³ÿí ïðèãîòóâàëè äî â³éíè, ³ íå ïðîñòî
äî â³éíè, à äî ñâÿùåííî¿ áèòâè ïðîòè âèãàäàíîãî íà-
öèçìó. Âîíà âæå éäå, éäå ÿê â Óêðà¿í³, êóäè ¿äóòü âî-
þâàòè ðîñ³ÿíè, â³ðÿ÷è â åòí³÷í³ ÷èñòêè ïî Ëàâðîâó,
òàê ³ â ñàì³é Ðîñ³¿, äå íàâ³òü ì³òèíã çà ìèð â Óêðà¿í³
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ôàøèñòñüêèé ìàéäàí.

Ðîñ³ÿíè, ñòàþ÷è æåðòâàìè ðåæèìó, â³ä ä³é ÿêî-
ãî ïåðåæèâàþòü åêîíîì³÷í³ ïîòðÿñ³ííÿ, íå êàæó÷è
âæå ïðî êîðóïö³þ ³ áåçïðàâ’ÿ, ãîòîâ³ çàõèùàòè âëà-
äó ÿê îïëîò áîðîòüáè ç³ ñâ³òîâèì ôàøèçìîì ³ çìî-
âîþ ïðîòè Ðîñ³¿. Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ àíòèìàéäàíó â³ä-
âåðòèìè øîâ³í³ñòàìè, áóäü-ÿêà ïðîòåñòíà àêö³ÿ ðîç-
ãàíÿºòüñÿ íèìè ó íàéæîðñòîê³ø³é ôîðì³, áî ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ïðîÿâ ôàøèçìó, à çâè÷àéí³ áàíäèòè — ÿê
ãåðî¿-àíòèôàøèñòè �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1809 — àìåðèêàíñüêèé ³íæåíåð
Ðîáåðò Ôóëòîí çàïàòåíòóâàâ ïàðî-
ïëàâ.
1830 — ñòâîðåíî Ìàëîðîñ³éñüêó
êîì³ñ³þ ç âèðîáíèöòâà öóêðó.
1852—Ìèêîëà Ãîãîëü ñïàëèâ ðóêî-
ïèñ äðóãîãî òîìó «Ìåðòâèõ äóø».
1963 — ó Êèºâ³ ðîçïî÷àëàñÿ êîí-
ôåðåíö³ÿ ç ïèòàíü êóëüòóðè óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè. ¯¿ ó÷àñíèêè çâåðíóëè-
ñÿ äî íàéâèùèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè ç âèìîãîþ íàäàòè óêðà¿í-
ñüê³é ìîâ³ ñòàòóñ äåðæàâíî¿.
1989 — â³äáóëàñÿ óñòàíîâ÷à êîí-

ôåðåíö³ÿ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ³ì.Òàðàñà Øåâ÷åíêà (òåïåð —
Âñåóêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³-
òà» ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà).
1990 — ï³ñëÿ 27-ìè ðîê³â óâ’ÿçíåí-
íÿ çâ³ëüíåíî áîðöÿ çà ïðàâà ÷îð-
íîøê³ðèõ Íåëüñîíà Ìàíäåëó, çà-
ñóäæåíîãî ó 1964 ðîö³ íà äîâ³÷íå
óâ’ÿçíåííÿ. Çâ³ëüíåííÿ Ìàíäåëè
áóëî îäí³ºþ ç óìîâ, ÿê³ âèñóíóâ
Àôðèêàíñüêèé Íàö³îíàëüíèé Êîíã-
ðåñ (ÀÍÊ) â îáì³í íà çãîäó áðàòè
ó÷àñòü â ðîçðîáö³ íîâî¿ êîíñòèòó-
ö³¿ êðà¿íè.
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