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Äî ÆÅÊó ïðè¿õàâ «ðåâ³çîð»
� Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ òàºìíî ïåðåâ³ðèâ, ÷è âèêîíóºòüñÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè 

ñòîñîâíî áåçïëàòíî¿ ïîâ³ðêè ë³÷èëüíèê³â

Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ
ðîçïî÷íóòü
êàï³òàëüíèé ðåìîíò
êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà

Ðåìîíòí³ ðîáîòè êâ³òêîâîãî ãî-

äèííèêà ðîçïî÷íóòüñÿ íàïðèê³íö³

êâ³òíÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä», çàïëàíîâàíî ïîâí³ñòþ çà-

ì³íèòè öèôåðáëàò òà îôîðìèòè éî-

ãî â êîëüîðàõ íàö³îíàëüíîãî ïðàïî-

ðà. Êð³ì öüîãî, îíîâëÿòü åëåêòðîí-

íó ÷àñòèíó ãîäèííèêà, ï³äñâ³òêó, çðî-

øóâàëüíó ìåðåæó, âñòàíîâëÿòü ùèò

êåðóâàííÿ ìåõàí³çìó ç åëåêòðîííèì

ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì. Æîä-

íèõ äèçàéíåðñüêèõ õóäîæí³õ îôîðì-

ëåíü ïëàíîì êàïðåìîíòó íå ïåðåä-

áà÷åíî. Íàðàç³ òðèâàº åêñïåðòèçà

êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà äåìîí-

òàæ êîíñòðóêö³¿ äëÿ ðåìîíòó.

Íàãàäàºìî, ùî íèí³ òðèâàº ì³æ-

íàðîäíèé â³äêðèòèé êîíêóðñ íà îíîâ-

ëåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïðîñòîðó «Òå-

ðèòîð³ÿ Ã³äíîñò³», ðåçóëüòàòè ÿêîãî

î÷³êóþòüñÿ ó òðàâí³.Ä³ëÿíêà, íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíî êâ³òêîâèé ãîäèííèê,

âõîäèòü äî çîíè ïðîåêòóâàííÿ.

Ïðîêóðàòóðà âèìàãàº
ïîâåðíóòè ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³ 9 ãà çåìë³ 
íà Ïå÷åðñüêó

Ïðîêóðàòóðà Ïå÷åðñüêîãî ðàéî-

íó ñòîëèö³ ÷åðåç ñóä âèìàãàº çîáî-

â’ÿçàòè íåñóìë³ííèõ îðåíäàð³â ïî-

âåðíóòè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ ïîíàä 307

ìëí ãðèâåíü ó öåíòð³ Êèºâà.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,

ð³øåííÿì Êè¿âðàäè çåìëÿ á³ëÿ ð³÷-

êè Äí³ïðî ïî Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüê³é

äîðîç³ áóëà ïåðåäàíà ïðèâàòíîìó

òîâàðèñòâó â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó.

Íà òåðèòîð³¿ ïëàíóâàëîñÿ áóä³âíèö-

òâî çîíè â³äïî÷èíêó ç ãðîìàäñüêèì

öåíòðîì. Ïðîòå íà ñüîãîäí³ æîäíèõ

ðîá³ò òàê ³ íå áóëî ðîçïî÷àòî.

Êð³ì òîãî, ç òðàâíÿ 2014 ðîêó òî-

âàðèñòâî âçàãàë³ ïðèïèíèëî ñïëà-

÷óâàòè îðåíäíó ïëàòó, çàáîðãóâàâ-

øè äî äåðæáþäæåòó ïîíàä 1 ìëí

ãðí.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåíí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðà ðàéîíó çâåðíóëàñü

äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà ç ïî-

çîâîì, â ÿêîìó âèìàãàº ðîç³ðâàòè

âêàçàíèé äîãîâ³ð îðåíäè òà çîáî-

â’ÿçàòè ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó ñòîëè÷í³é

ãðîìàä³.

Íà Âåëèêäåíü ðîáîòó
êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó áóäå
ïîäîâæåíî íà 1 ãîäèíó

Ó í³÷ ç 11 íà 12 êâ³òíÿ 2015 ðî-

êó ðîáîòó ìåòðîïîë³òåíó ïðîäîâæàòü

íà îäíó ãîäèíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè

ó ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

Îêð³ì öüîãî,12 êâ³òíÿ ñòàíö³¿ êè-

¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó â³äêðèþòü-

ñÿ äëÿ ïàñàæèð³â íà îäíó ãîäèíó ðà-

í³øå.

ÕÂÈËß îáóðåííÿ îõîïèëà êèÿí,
êîëè âîíè ä³çíàâàëèñÿ ïðî òå, ùî
ïîâ³ðêà ë³÷èëüíèê³â ãàðÿ÷î¿ òà
õîëîäíî¿ âîäè ïîâèííà çä³éñíþ-
âàòèñÿ çà ¿õí³é êîøò. Íàðåøò³ â
öüîìó ïèòàíí³ ç’ÿâèëàñÿ îäíî-
çíà÷í³ñòü — ïîâ³ðêà ë³÷èëüíèê³â
âîäè ìàº â³äáóâàòèñÿ çà ðàõóíîê
âèêîíàâö³â ïîñëóã. Äëÿ öüîãî ñòî-
ëè÷í³ äåïóòàòè íà çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè áëèçüêî ì³ñÿöÿ òîìó ïðèé-
íÿëè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Òîä³ æ
áóëî íàäàíî ïðîòîêîëüíå äîðó-
÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊÃ òà
ÏÅÊ ðîçðîáèòè îô³ö³éíå ðîç’ÿñ-
íåííÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ. Âî-
íî áóëî îïóáë³êîâàíå â ãàçåò³
«Õðåùàòèê» 19 áåðåçíÿ 2015 ðî-
êó çà ¹ 39 (4635). Â äîêóìåíò³ ç
ïîñèëàííÿì íà çàêîíè òà ï³äçà-
êîíí³ àêòè, ÷³òêî ñêàçàíî, ùî ïëà-
òèòè çà öþ ïîâ³ðêó ìàþòü íàäà-
âà÷³ ïîñëóã. Äî òîãî æ áóëî ïðèé-
íÿòî ð³øåííÿ, ùî Äåïàðòàìåíòè
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ³ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ïîâèíí³ äîíåñ-
òè öþ ³íôîðìàö³þ äî êèÿí ÷åðåç
ÆÅÊè, à ÿêùî ¿õ íåìàº, òî ÷åðåç
ÎÑÁÁ àáî ÎÑÍè.

«Íàì áóëî ö³êàâî, ÷è ä³éñíî
ëþäè ïî³íôîðìîâàí³. Òîæ ìè çà-
¿õàëè äî ÆÅÊó, ÿêèé íàì «âïàâ â
îêî», íå ïîïåðåäæàþ÷è í³êîãî»,—
ñêàçàâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ íàïåðåäîäí³
ðåâ³ç³¿.

Ïåðøèì ïåðåâ³ðêó ïðîéøëà
ÆÅÎ ¹ 410 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³. Òàì âèÿâèëè ÷èìàëî îãîëî-
øåíü, çîêðåìà é òå, ùî ñïîæèâà-
÷³ çà ñâ³é êîøò ïîâèíí³ çä³éñíþ-
âàòè ïîâ³ðêó ë³÷èëüíèê³â. ² âñå. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÆÅÎ Àííè
Íàéäüîíîâî¿, íàêàç³â, ð³øåíü â³ä
âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ÊÌÄÀ ¿ì íå
íàäõîäèëî. Òà é ïðî ðîç’ÿñíåííÿ,
ùî ñïîæèâà÷³ íå ïîâèíí³ ïëàòèòè
çà ïîâ³ðêó ë³÷èëüíèê³â âîäè, âî-
íà íå ÷óëà. Íà ùî Îëåêñ³é Ðåçí³-
êîâ ïîðàäèâ íà÷àëüíèêó ÆÅÎ çíàé-
òè ðîç’ÿñíåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùà-
òèê» òà ñàìîñò³éíî ðîçì³ñòèòè éî-
ãî ó ï³ä’¿çä³.

«Ìè íå çíàéøëè æîäíîãî ïî-
â³äîìëåííÿ, îãîëîøåííÿ, ðîç’ÿñ-
íåííÿ ëþäÿì, ùî âîíè íå ïîâèí-
í³ ñïëà÷óâàòè çà ïîâ³ðêó ë³÷èëü-
íèê³â. Àëå º îãîëîøåííÿ áåç ï³ä-
ïèñó, â ÿêîìó íàïèñàíî, ùî ëþäè
ìàþòü îïëà÷óâàòè ö³ ïîñëóãè. Òîæ
êåð³âíèê ÆÅÎ ¹ 410 ïðè íàñ çíÿ-
ëà éîãî. Àäæå êèÿíè, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü ñþäè, ñïðèéìàþòü ³íôîðìà-
ö³þ, ÿêà òóò º, ÿê îô³ö³éíó, â³ä âëà-
äè. À íàñïðàâä³ öå íå òàê»,— çà-
çíà÷èâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè.

Ïàí³ Ìàð³ÿ,ïåíñ³îíåðêà òà ìåø-
êàíêà áóäèíêó, ÿêèé îáñëóãîâóº

ÆÅÎ ¹ 410,ó êîìåíòàð³ «Õðåùàòè-
êó» ðîçïîâ³ëà: «ß ñâî¿ ë³÷èëüíèêè
íå ïîâ³ðÿëà, õî÷à âæå é ïîòð³áíî.
Âñå âïèðàºòüñÿ â ãðîø³. Õîäèëà ó
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíó îðãàí³-
çàö³þ, àëå òàì âñÿ ðîçìîâà çâåëà-
ñÿ äî òîãî,ùî ìè ñàìîñò³éíî ³ çà ñâî¿
êîøòè ïîâèíí³ öå çðîáèòè».

Íàñòóïíèì ïåðåâ³ðêó ïðîéøëî
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óò-
ðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó. Äèðåêòîð ÊÏ
Ìèêîëà Ðóëü íàãîëîñèâ, ùî ïðî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè çíàº, ³ ÿêùî
õòîñü ³ç ìåøêàíö³â áóäèíê³â äî
íèõ çâåðòàºòüñÿ ç öèì ïèòàííÿì,
òî âîíè âñå ðîç’ÿñíþþòü. Îäíàê
æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî öüîãî ïè-
òàííÿ â³ä Äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ ÷è
â³ä ãîëîâè ðàéîíó íå íàäõîäèëî.

Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ òàêó ³í³ö³-
àòèâó êåð³âíèêà îö³íèâ ïîçèòèâ-
íî. Âò³ì, çàñìóòèâñÿ, ùî ïðî 
öå ¿õ íå ïîâ³äîìèëè ïðîô³ëüí³
äåïàðòàìåíòè.

«Äëÿ ëþäåé öå ïèòàííÿ ÷³òêî
â³äïðàöþâàëè äåïóòàòè, à âèêî-
íàâ÷èé îðãàí, íà æàëü,— í³. Òåïåð
ó ìåíå áóäå çàïèòàííÿ äî êåð³â-
íèê³â ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåíò³â,
÷îìó íå âèêîíàíî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè? Íåõàé ïîÿñíþþòü. À ïîò³ì

äîïîâ³äàòèìóòü Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ Â³òàë³þ Êëè÷êó, à òî-
ä³ â³í áóäå ïðèéìàòè ð³øåííÿ, â
òîìó ÷èñë³ ³ êàäðîâ³,— äîäàâ ïàí
Ðåçí³êîâ.— Íàñòóïí³ ðåâ³ç³¿ îáî-
â’ÿçêîâî áóäóòü, àëå ÿ íå êàçàòè-
ìó, êîëè, ùîá äî íèõ íå çìîãëè
ï³äãîòóâàòèñÿ. Âîíè ìàþòü áóòè
ðàïòîâèìè. ² ç öüîãî ïèòàííÿ, ³ ç
³íøèõ».

Çàãàëîì, çà ðåçóëüòàòîì âè¿ç-
íî¿ ïåðåâ³ðêè ÆÅÊ³â, ìîæíà çðî-
áèòè âèñíîâîê, ùî ð³øåííÿ Êè¿â-
ðàäè íå âèêîíàíî.

Òàêîæ çàçíà÷èìî, ùî íàðàç³
â³äïðàöüîâóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò òèì ñïîæèâà-
÷àì, ÿê³ çà ñâ³é êîøò ïîâ³ðèëè ë³-
÷èëüíèêè. ßê ïîÿñíèâ ïàí Ðåçí³-
êîâ ó êîìåíòàð³ «Õðåùàòèêó», ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè äåïóòàòè çî-
áîâ’ÿçàëè ÊÌÄÀ ðàçîì ç êîì³ñ³ºþ
ÆÊÃ ³ ÏÅÊ òà ç ìîíîïîë³ñòàìè ðîç-
ðîáèòè öåé ìåõàí³çì. «Íà äàíèé
÷àñ ð³øåííÿ ùå íå ïðèéíÿòî, àëå
îäíèì ³ç âàð³àíò³â ìîæå áóòè òå, ùî
â ìàéáóòí³ êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè ç âîäîïîñòà÷àí-
íÿ çàðàõîâóâàòèìóòü çàéâî ñïëà-
÷åí³ êîøòè çà ïîâ³ðêó ë³÷èëüíè-
ê³â»,— ðåçþìóâàâ çàñòóïíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè �

Íàðåøò³ âñ³ êðàïêè íàä
«³» ðîçñòàâëåí³ — ïîâ³ð-
êà ë³÷èëüíèê³â ïîâèííà
çä³éñíþâàòèñÿ çà ðàõó-
íîê âèêîíàâöÿ ïîñëóã.
Êåð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ
Äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ
ïîâèíí³ áóëè ÷åðåç 
ÆÅÊè, ÎÑÁÁ ÷è ÎÑÍè
äîíåñòè öþ ³íôîðìàö³þ
äî êèÿí. ×è áóëî öå âè-
êîíàíî íà ïðàêòèö³,
îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ çà-
ñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ. Â³í áåç ïîïå-
ðåäæåííÿ çàâ³òàâ äî
ê³ëüêîõ ÆÅÊ³â, ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç ¿õí³ìè êåð³âíè-
êàìè ³ ìåøêàíöÿìè áó-
äèíê³â.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè çàñòóïíèêîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðåì Êè¿âðàäè Îëåêñ³ºì Ðåçí³êîâèì ñòîëè÷íèõ ÆÅÎ ç’ÿñó-
âàëîñÿ, ùî â íèõ â³äñóòí³ ïîâ³äîìëåííÿ, îãîëîøåííÿ, ðîç’ÿñíåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî ìåøêàíö³ íå ïîâèíí³ ñïëà÷óâàòè çà ïîâ³ð-
êó ë³÷èëüíèê³â
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ÖÜÎÃÎ ÒÈÆÍß çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé çà-
â³òàâ ç ³íñïåêö³ºþ äî Êè¿âñüêî¿ àï-
òåêè ¹ 1, ùî íà ðîç³ âóëèöü Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî ³ Âîëîäèìèð-
ñüêî¿. Ì³ñüêà âëàäà íèí³ ïðèä³ëÿº
ìàêñèìàëüíó óâàãó çàõèñòó ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ìåøêàíö³â ÷åðåç
ï³äòðèìêó ïðîåêòó «Êàðòêà êè-
ÿíèíà», ó ÿê³é äóæå âàæëèâèì º

«ìåäè÷íèé» áëîê, ùî äîçâîëÿº êó-
ïóâàòè ë³êè çà ö³íàìè çàâîä³â-âè-
ðîáíèê³â. Òîæ äóæå âàæëèâèì º
ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ àïòåê, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòü öåé «ñîö³àëüíèé ïëàñ-
òèê».

«Çàðàç ëèøå â 50-òè àïòåêàõ
ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» êèÿíè ìîæóòü ïðè-
äáàòè ë³êè çà ï³ëüãîâèìè ö³íàìè.
Íàøà ìåòà — âæå äî ê³íöÿ ðîêó çà-
ïðîâàäèòè öþ ñîö³àëüíó ïîñëóãó
òà îáñëóãîâóâàííÿ çà «Êàðòêîþ êè-

ÿíèíà» â óñ³õ êîìóíàëüíèõ àïòå-
êàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿
êë³í³ê ÷è ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â»,—
ïîâ³äîìèâ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé.

Ïðè öüîìó â³í âèñëîâèâ ñïîä³-
âàííÿ, ùî çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü íå ëèøå àïòåê, à é «ñîö³àëü-
íèõ» ë³ê³â: «ß çâåðòàþñü äî êåð³â-
íèöòâà âñ³õ â³ò÷èçíÿíèõ ôàðìà-
öåâòè÷íèõ âèðîáíèöòâ ïðèºäíó-
âàòèñÿ äî ï³äïèñàíîãî ìåìîðàí-
äóìó òà ðîçøèðþâàòè ïåðåë³ê ë³-
ê³â. Ïåðåêîíàíèé, ùî çàçíà÷åíèé
ñïèñîê ìàº íàðàõîâóâàòè 300-400
íàéìåíóâàíü ïðåïàðàò³â».

Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé òàêîæ çà-
óâàæèâ, ùî ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³
ñîö³àëüíèõ àïòåê ó âàæê³ ÷àñè º
íåîáõ³äí³ñòþ: «Ñüîãîäí³ Êè¿â ñòàâ
ïðèêëàäîì äëÿ áàãàòüîõ ì³ñò, îñ-
ê³ëüêè íåñå ïîäâ³éíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ï³äòðèìêó ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåíèõ êèÿí. Ìè çìîãëè äî-
âåñòè, ùî â óìîâàõ â³éíè òà åêî-
íîì³÷íî¿ êðèçè ìîæíà çàõèùàòè
³íòåðåñè ëþäåé».

Ïðîòå ïëàíè — ïëàíàìè, àëå â
ðåàëüíîñò³ ï³ëüãîâèêè, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü äî êîìóíàëüíèõ àïòåê, ÷àñ-
òî ñòèêàþòüñÿ ç òèì, ùî íåîáõ³ä-

íèõ ïðåïàðàò³â íåìà, à ïðîâ³çîðè
íå çàâæäè íàâàíòàæóþòü ñåáå ïðîá-
ëåìàìè ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî ïîêóï-
öÿ. Íàïðèêëàä, ä³çíàòèñÿ, ó ÿê³é
íàéáëèæ÷³é êîìóíàëüí³é àïòåö³
ìîæíà ïðèäáàòè ë³êè ç³ çíèæêà-
ìè ÷è ÿêíàéøâèäøå çàìîâèòè íå-
îáõ³äíèé ïðåïàðàò.

ßê ³ç öèì áîðîòèìóòüñÿ, ðîçïî-
â³â ãåíäèðåêòîð ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»
Ðóñëàí Ñâ³òëèé. Â³í, çîêðåìà, çà-
çíà÷èâ, ùî çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó
çáèòêè ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèëè 12
ìëí ãðí, à çà ï³äñóìêàìè I êâàðòà-
ëó 2015 ðîêó âæå áóäóòü ïðèáóòêè.

«Ìè óæå çðîáèëè ïî ì³ñòó ñâîþ
îïòèêó, äå ìîæíà çàìîâèòè âèãî-
òîâëåííÿ îêóëÿð³â çà äîñòóïíè-
ìè ö³íàìè. Êð³ì òîãî, ìè â³äíîâ-
ëþºìî âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â â ñà-
ìèõ àïòåêàõ — öå ³ ðîç÷èíè äëÿ
³í’ºêö³é, êðàïë³, ìàç³, ë³êàðñüê³ çà-
ñîáè äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ òà ñòâî-
ðèëè âëàñíó ë³í³éêó ãîìåîïàòè÷-
íèõ ìàçåé òà îë³é,— ïîâ³äîìèâ
ïàí Ñâ³òëèé.— ×èì âèùèì áóäå
íàø ïðèáóòîê, òèì á³ëüøå ë³ê³â
çà ï³ëüãîâèìè ö³íàìè ìè çìîæå-
ìî ïðîäàâàòè âëàñíèêàì «Êàðòîê
êèÿíèíà» �

Íîâå æèòòÿ êîìóíàëüíèõ àïòåê
� ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» âèõîäèòü íà íîâèé ð³âåíü ðîáîòè
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Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé ³ ãåíäèðåêòîð ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» Ðóñëàí
Ñâ³òëèé ïðî³íñïåêòóâàëè ñòîëè÷íó àïòåêó ¹ 1

ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» âïåðøå çà

îñòàíí³ ðîêè âèéøëà íà áåç-

çáèòêîâå âèðîáíèöòâî. Êð³ì

òîãî, äðóãå çà ðîçì³ðîì êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî ì³ñòà

îá³öÿº óæå íàéáëèæ÷èì ÷à-

ñîì ïîêàçàòè íîâèé ð³âåíü

ñåðâ³ñó, çàïðîïîíóâàòè ïîêóï-

öÿì âëàñíó ë³í³éêó ãîìåîïà-

òè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ðåàí³ìó-

âàòè â³ää³ëè îïòèêè ³, ãîëîâíå,

ïîøèðþâàòè âèêîðèñòàííÿ

«Êàðòêè êèÿíèíà» òà çá³ëüøè-

òè ïåðåë³ê ë³êàðñüêèõ çàñî-

á³â, ÿê³ â³äïóñêàþòüñÿ çà ï³ëü-

ãîâèìè ö³íàìè. Íà ñüîãîäí³

â³í ñêëàäàºòüñÿ ³ç 163-õ íàé-

ìåíóâàíü.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó×ÎÐÀ â³äáóëàñÿ íàðàäà ñïåö³-
àëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè Êè¿âðàäè ç
ïåðåâ³ðêè àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é
ñòîëèö³. Ïðîàíàë³çóâàëè ðîáîòó
ÀÇÑ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ çà-
ïðàâëÿþòü àâòî ñêðàïëåíèì ãà-
çîì. ²íâåíòàðèçàö³ÿ âèÿâèëà 27
òàêèõ îá’ºêò³â. Íà íàðàä³ ïîêàçà-
ëè ñâ³òëèíè êîæíî¿ çàïðàâêè, à
«Êè¿âçåì», «Êè¿âàðõ³òåêòóðà», ³í-
ø³ êîìïåòåíòí³ îðãàíè íàäàëè ³í-
ôîðìàö³þ ç ïðèâîäó îá´ðóíòîâà-
íîñò³ ¿õ ðîáîòè. ßê âèÿâèëîñÿ, â
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íåìà îôîðì-
ëåíî¿ çåìë³, ºìíîñò³ ç ãàçîì ñòîÿòü
ïîçà ìåæàìè âèä³ëåíèõ äëÿ ÀÇÊ
ä³ëÿíîê. Íà ñàì ãàçîâèé êîìïëåêñ
â³äñóòí³ ïðîåêòè, ¿õ íå ïðèéíÿòî
â åêñïëóàòàö³þ. ×àñòî ö³ áî÷êè ðîç-

òàøîâàí³ íàäòî áëèçüêî äî æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, çóïèíîê ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, íà «÷åðâîíèõ
ë³í³ÿõ», êîìóí³êàö³ÿõ âîäî-, ãàçî-
òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òîùî.

«Ãàçîâ³ çàïðàâêè — ñêëàäí³
îá’ºêòè ³ ñòàíîâëÿòü ïîòåíö³éíó
çàãðîçó äëÿ íàñåëåííÿ. Òîìó âàæ-
ëèâî, àáè âîíè ïðàöþâàëè â³ä-
ïîâ³äíî äî óñ³õ íîðì, âèìîã. Àëå
ñüîãîäí³ àíàë³ç çàïðàâîê Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó ïîêàçàâ, ùî í³-
÷îãî öüîãî íåìà. Æîäíèõ äîêó-
ìåíò³â íà âèêîðèñòàííÿ ãàçó íå-
ìà, ºìíîñò³ ñòàâëÿòü â «÷åðâî-
íèõ ë³í³ÿõ», îõîðîííèõ çîíàõ. Öå
íåáåçïå÷íî. 90 % îá’ºêò³â ïðà-
öþþòü ç ïîðóøåííÿìè»,— ïîâ³-
äîìèâ ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè,

äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè Â³òàë³é
Äàíèëåíêî. Çà
éîãî ñëîâàìè,
çàðàç ïðîâî-
äÿòüñÿ òàê³
îçíàéîì÷î-³í-
ôîðìàòèâí³ íà-

ðàäè, ùîá âèÿâèòè ê³ëüê³ñíèé ³
ÿê³ñíèé ñòàí ãàçîâèõ çàïðàâîê.
Ïðè öüîìó âèÿâëÿþòü îá’ºêòè
îñîáëèâî¿ íåáåçïåêè. ¯õ ïëàíó-
þòü ë³êâ³äóâàòè. «Ìè âèçíà÷àºìî
íåáåçïå÷í³ äëÿ íàñåëåííÿ îá’ºê-
òè ³ áóäåìî äîìàãàòèñÿ ¿õ äåìî-
íòàæó. Íàñ ìàþòü õâèëþâàòè, â
ïåðøó ÷åðãó, íå åêîíîì³÷í³ ìî-

ìåíòè, à áåçïåêà ëþäåé. ßêùî
ºìí³ñòü ç ãàçîì çàãîðàºòüñÿ, ¿¿
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî ïîãàñè-
òè. Ó íàñ â êðà¿í³ íåìà òåõíîëî-
ã³é äëÿ öüîãî. ×åêàþòü, ïîêè ãàç
íå âèãîðèòü»,— ñêàçàâ äåïóòàò.

Ðîáî÷à ãðóïà ïðîâåëà òàê³ íà-
ðàäè âæå ïî 5-òè ðàéîíàõ — Äàð-
íèöüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, Äí³ï-
ðîâñüêîìó, Ïîä³ëüñüêîìó ³ Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó. Íà 16 êâ³òíÿ çàïëàíî-
âàíà ïðîì³æíà äîïîâ³äü ïî âñ³õ
ðàéîíàõ ì³ñòà. Çàãàëîì ó ñòîëèö³,
çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, á³ëüøå
300 çàïðàâîê ç âèêîðèñòàííÿì ãà-
çó. Ðîáî÷à ãðóïà ìàº íà ìåò³ â ê³í-
öåâîìó ðåçóëüòàò³ ðîçðîáèòè ãå-

íåðàëüíó ñõåìó ðîçì³ùåííÿ ÀÇÑ
â Êèºâ³.

Òèì ÷àñîì ÌÍÑ îá³öÿº ïîñè-
ëèòè óâàãó äî ãàçîâèõ çàïðàâîê.
«Ìè ïðî³íñïåêòóºìî óñ³ îá’ºêòè,
ïðî ÿê³ éøëîñÿ íà íàðàä³. Ïðîâå-
äåìî îáñòåæåííÿ òà çðîáèìî âèñ-
íîâîê ïðî áåçïå÷í³ñòü ¿õ åêñïëó-
àòàö³¿ òà ð³âåíü ðèçèêó. Ò³ îá’ºê-
òè, ÿê³ º íà íàøîìó îáë³êó, ïåðåâ³-
ðÿþòüñÿ ùîð³÷íî»,— ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ãîëîâíèé ³íñïåêòîð â³ä-
ä³ëó äåðæàâíîãî íàãëÿäó, êîíòðî-
ëþ òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Ìèêîëà
Ìàëàøåíêî.

Òèì ÷àñîì â Óêðà¿íñüê³é àñî-
ö³àö³¿ ñêðàïëåíîãî ãàçó êàæóòü,
ùî ïàí³êóâàòè íå ñë³ä, í³ÿêà öå
íå ïîðîõîâà áî÷êà. Ìîâëÿâ, àáè
âèáóõíóëà ºìí³ñòü ç ãàçîì, ¿¿ òðå-
áà íàãð³òè äî 400 ãðàäóñ³â. «Ñêðàï-
ëåíèé ãàç — äîñèòü áåçïå÷íèé
ïðîäóêò. Éîãî ñïîæèâàííÿ, àâòî-
ãàçó â òîìó ÷èñë³, çðîñòàº. Â êðà-
¿íàõ ªÑ îáñÿãè âèêîðèñòàííÿ â
ðàçè á³ëüø³, í³æ â Óêðà¿í³. Òà, ïî-
â³ðòå, ïðî áåçïåêó òàì äáàþòü íå
ìåíøå. Â Ïîëüù³, íàïðèêëàä,
ñêðàïëåíèé ãàç çàñòîñîâóþòü äëÿ
îïàëåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Òà-
ê³ æ áî÷êè ñòîÿòü çà òðè ìåòðè â³ä
áóäèíêó. ² æîäíèõ ïðîáëåì. Çà
îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â òåõíîëîã³¿
äëÿ ðîáîòè ç ãàçîì äóæå ðîçâè-
íóëèñü. Â Óêðà¿í³ â 9-òè ³ç 10-òè âè-
ïàäê³â âèêîðèñòîâóþòü ³ìïîðò-
íå îáëàäíàííÿ. Òîìó ãîâîðèòè
ïðî âèñîêèé ð³âåíü çàãðîçè íå
âàðòî. ²íøà ð³÷, ùî ö³ çàïðàâêè

ïðàöþþòü ó
íàñ, ÿê ÿê³ñü
«ï³äïàðêàíí³»,
áåç äîêóìåíò³â
òîùî. Äóæå äîá-
ðå, ùî Êè¿â îä-
íèì ³ç ïåðøèõ
çàéíÿâñÿ ö³ºþ

ïðîáëåìîþ»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ çãàäàíî¿ Àñîö³àö³¿
Îëåã Øèðîêîâ �

90 % ãàçîâèõ àâòîçàïðàâîê 
â Êèºâ³ ïðàöþþòü ç ïîðóøåííÿìè

Íèí³ ó ì³ñò³ ïîíàä 300 àâòîãàçîçàïðàâîê, ÷èìàëî ç íèõ ïðàöþþòü ç ïîðóøåííÿìè:
â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ñòîÿòü íà ìåðåæàõ, íàäòî áëèçüêî äî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà 
çóïèíîê

Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà Êè¿âðàäè ïðîäîâæóº ïåðåâ³ðêó ÀÇÑ

ñòîëèö³, ùî çàïðàâëÿþòü àâòîìîá³ë³ ãàçîì. Â÷îðà ïðîàíàë³çó-

âàëè ðîáîòó îá’ºêò³â â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. ²íâåíòàðèçàö³ÿ

âèÿâèëà 27 òàêèõ çàïðàâíèõ êîìïëåêñ³â. 90 % ïðàöþþòü ç ïî-

ðóøåííÿìè: â³äñóòí³ äîêóìåíòè, ñòîÿòü íà ìåðåæàõ, íàäòî

áëèçüêî äî æèòëîâèõ áóäèíê³â òà çóïèíîê. Íàðàç³ ïåðåâ³ðè-

ëè 5 ðàéîí³â. Çàãàëîì ó ì³ñò³ á³ëüøå 300 àâòîãàçîçàïðàâîê.

Îá’ºêòè ï³äâèùåíîãî ðèçèêó îá³öÿþòü äåìîíòóâàòè.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

� Îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ îá’ºêòè 
áóäóòü äåìîíòîâàí³
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Ïàë³òðà ñó÷àñíîãî ³ñïàíñüêîãî 
ê³íî

Âæå òðàäèö³éíî íàâåñí³ ê³íî-
ôåñòèâàëü «Ìîëîä³ñòü» ïðåäñòàâ-
ëÿº íàéö³êàâ³ø³ ô³ëüìè ç ïàëêî¿ òà
ÿñêðàâî¿ êðà¿íè.Ó ïðîãðàì³ «Òèæ-
íÿ ³ñïàíñüêîãî ê³íî», ùî ïðîõî-
äèòüâ ê³íîòåàòð³ «Êè¿â»—ï’ÿòüñòð³-
÷îê, â³äçíà÷åíèõ íîì³íàö³ÿìè òà
íàãîðîäàìè íàö³îíàëüíî¿ ê³íîïðå-
ì³¿ «Ãîéÿ», ïðèçàìè ì³æíàðîäíèõ
ê³íîôåñòèâàë³â. Öå êîìåä³ÿ «Â³ñ³ì
áàñêñüêèõ ïð³çâèù» (10.04 î 17:00
³ 13.04 î 19:00), ùî ìàº íèçêó íàãî-
ðîä (âêëþ÷íî ç òðüîìà «Ãîéÿìè»)
çà àêòîðñüê³ ðîë³. Ãîëîâíèé ãåðîé,
÷èñòîêðîâíèé àíäàëóçåöü Ðàôà,í³-
êîëè íå ïîêèäàâ ð³äíî¿ Ñåâ³ëü¿, îä-
íàê ÷åðåç êîõàííÿ éîìó äîâåäåòü-
ñÿ ïî¿õàòè â Êðà¿íó Áàñê³â—àáè äî-
âåñòè ìèë³é, ùî â³í äîñòîéíèé ¿¿
ïî÷óòò³â. Íàéá³ëüø òèòóëîâàíèé
ô³ëüì — çâîðóøëèâèé ðîóä-ìóâ³
«Ëåãêî æèòè ç çàïëþùåíèìè î÷è-
ìà» (10.04 î 19:00, 11.04 ³ 14.04 î
17:00), òð³óìôàòîð íàãîðîä «Ãîéÿ»
2014 ðîêó, ùî çàáðàâ óñ³ òîï-ïðèçè
(â³äçíàêè çà íàéêðàùèé ô³ëüì, ðå-
æèñåðà,ñöåíàð³é,ìóçèêó,àêòîðà òà
ìîëîäó àêòðèñó).Õàâ’ºð Êàìàðà,â³-
äîìèé çà ÷èñëåííèìè ðîëÿìè â Ïåä-
ðî Àëüìîäîâàðà, ãðàº øê³ëüíîãî
â÷èòåëÿ Àíòîí³î,ÿêèé íàâ÷àº ä³òåé
àíãë³éñüê³é çà äîïîìîãîþ óëþáëå-
íèõ ï³ñåíü «Á³òëç».Ä³çíàþ÷èñü ïðî
ïðèáóòòÿ Ëåííîíà äî ²ñïàí³¿,â³í âè-
ðóøàº â ìàíäð³âêó, ùîáè âèñëîâè-
òè âäÿ÷í³ñòü êóìèðîâ³, à äîðîãîþ
ï³äáèðàº äâîõ ï³äë³òê³â-óò³êà÷³â.
«Ìàãí³òíå äåðåâî» (12.04 î 19:00,
13.04 î 17:00)—³íòèìíèé ñ³ìåéíèé
ïîðòðåò, ³ñòîð³ÿ ïðî Áðóíî,ÿêèé ïî-
âåðòàºòüñÿ â ×èë³ ï³ñëÿ òðèâàëî¿ â³ä-
ñóòíîñò³.Ðîäèííèé ä³ì óæå âèñòàâ-
ëåíèé íà ïðîäàæ,³ âñ³ çáèðàþòüñÿ äëÿ
ïðîùàííÿ ç ð³äíèì ì³ñöåì. Ñòð³÷-
êà «Ëþäè íà ì³ñöÿõ» (11.04 î 19:00,
12.04 î 17:00) ñêëàäàºòüñÿ ç íåïî-
â’ÿçàíèõ êîðîòêèõ çàìàëüîâîê—÷à-
ñîì êîì³÷íèõ,÷àñîì äðàìàòè÷íèõ—

íàï³â³ìïðîâ³çîâàíèõ â³äîìèìè ³ñ-
ïàíñüêèìè àêòîðàìè,³ ïîêàçóº ðîç-
ìà¿òèé ïîðòðåò ñó÷àñíî¿ ²ñïàí³¿ â
ïåð³îä êðèçè. Çàêðèâàòèìå «Òèæ-
äåíü³ñïàíñüêîãî ê³íî» ñïåö³àëüíà ïî-
ä³ÿ äî 400-ð³÷÷ÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
äðóãî¿ ÷àñòèíè íàéñëàâåòí³øîãî ðî-
ìàíó Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà—ïîêàç
îäíîéìåííîãî ³ñòîðè÷íîãî åïîñó
«Äîí Ê³õîò» (14.04 î 19:00). Ðåæè-
ñåð Ìàíóåëü ¥óòüºðåñ Àðà´îí îñî-
áèñòî ïðåäñòàâèòü ê³íîàäàïòàö³þ
òà ïðîâåäå ìàéñòåð-êëàñ, äå ðîç-
ïîâ³ñòü ïðî çéîìêè «Äîíà Ê³õî-
òà», çíà÷åííÿ ðîìàíó äëÿ ³ñïàí-
ñüêî¿ êóëüòóðè òà ïðî ñâ³é äîñâ³ä
ó ê³íî. Óñ³ ô³ëüìè äåìîíñòðóâàòè-
ìóòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó ç óêðà¿í-
ñüêèìè ñóáòèòðàìè. Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 40-50 ãðí.

Ìóçè÷í³ «Êîñì³÷í³ êðèëà»

Ó ñóáîòó î 17:00 ó Öåíòðàëüíî-
ìó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó
(íà ñöåí³ á³ëÿ Àðêè Äðóæáè íàðî-
ä³â) â³äáóäåòüñÿ ìîëîä³æíèé ôåñ-
òèâàëü åëåêòðîííî¿ ìóçèêè «Êîñ-
ì³÷í³ êðèëà», ïðèñâÿ÷åíèé Âñå-
ñâ³òíüîìó äíþ êîñìîíàâòèêè. Íà
êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ÷åêàòèìóòü âè-
ñòóïè â³äîìèõ êè¿âñüêèõ ä³-äæå¿â
òà ç³ðîê óêðà¿íñüêîãî áëþçó.

Çà ö³êàâèìè ðå÷àìè 
³ ìóçèêîþ

11 êâ³òíÿ â ñòîëè÷íîìó êëóá³
Atlas (âóë.Àðòåìà,37-41) â³äáóäåòü-
ñÿ ôåñòèâàëü«Kool Êè¿â»,ÿêèé çáå-
ðå ðàçîì êèÿí, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå
ïðè÷åòí³ äî ìóçèêè ³ ìîäè. Ç 13:00
äî 22:00 â Atlas ìîæíà áóäå ïîñëó-
õàòè êîíöåðòè ì³ñöåâèõ ãðóï, à òà-
êîæ ð³çí³ ëåêö³¿ òà ìàéñòåð-êëàñè.
Êð³ì öüîãî, òóò ïðîäàâàòèìóòü òî-
âàðè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà:
êóðòêè,âçóòòÿ,ôóòáîëêè,õåíä-ìåéä
òà ³íøå. Âõ³ä: äî 18:00 — áåçêîø-
òîâíî, ï³ñëÿ 18:00 — 30 ãðí.

12 êâ³òíÿ ç 12:30 äî 20:00 íà
Ïåéçàæí³é àëå¿ ïðîéäå ÷åðãîâà

áàðàõîëêà-ÿðìàðîê Kyiv Market 8.0
ç ðîçïðîäàæåì ñòàðèõ ³ íîâèõ ðå-
÷åé, â òîìó ÷èñë³ é òîâàð³â óêðà-
¿íñüêèõ âèðîáíèê³â. Î 20:00 çà
ï³äòðèìêè Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè îðãàí³çàòîðè Kyiv
Market äàðóþòü ì³ñòó êîíöåðò êëà-
ñè÷íî¿ ìóçèêè ó âèêîíàíí³ äóõî-
âîãî êâ³íòåòó Philharmonik brass
ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåêñàíäðà
Êóøíåð÷óêà, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ á³-
ëÿ ìóçåþ ïðîñòî íåáà.

Ïðîãóëÿíêà âèñòàâêàìè

Ïåðøà ïåðñîíàëüíà âèñòàâ-
êà Ìèêèòè Êàäàíà «Æóðíàë
«Ïîëüùà»  â «ß Ãàëåðåÿ» (âóë.

Õîðèâà, 49-â) ïðåäñòàâëÿº æèâî-
ïèñí³, ãðàô³÷í³ ðîáîòè òà îá’ºê-
òè ð³çíèõ ðîê³â, îá’ºäíàí³ òåìà-
ìè «ïåðèôåð³éíèõ çîáðàæåíü»
òà «çîáðàæåííÿ ïåðèôåð³¿». Õó-
äîæíèê çä³éñíþº îñîáèñò³ñòíó
ñèñòåìàòèçàö³þ çíàéäåíèõ â³çó-
àëüíèõ ìàòåð³àë³â, çáèðàº ç íèõ
âëàñíèé «ïîåòè÷íèé àðõ³â». «Æóð-
íàë «Ïîëüùà» Ìèêèòè Êàäàíà
ñêëàäàºòüñÿ ç ³ëþñòðàö³é ó ðà-
äÿíñüêèõ ïîëåì³÷íèõ âèäàííÿõ,
ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè çàõ³äíîãî
ìîäåðí³ñòñüêîãî ìèñòåöòâà, ôî-
òîãðàô³é ç àðõ³òåêòóðíèõ æóðíà-
ë³â ñîö³àë³ñòè÷íîãî ÷àñó, çîáðà-
æåíü, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ñüîãîäí³-
øí³õ íîâèíàõ, òà ìàòåð³àë³â

ñïðàâæíîãî æóðíàëó «Ïîëüùà»,
ÿêèé âèäàâàâñÿ ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ ó Ïîëüñüê³é Íàðîäí³é Ðåñ-
ïóáë³ö³. Âñ³ ðàçîì âîíè óòâîðþ-
þòü ñâîºð³äíèé äîêóìåíòàëüíèé
îðíàìåíò. Âèñòàâêà â³äêðèòà äî
27 òðàâíÿ.

Ó ãàëåðå¿ «Ìèñòåöüêà çá³ðêà»
(âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 13-à) äî 26
êâ³òíÿ òðèâàº âèñòàâêà æèâîïè-
ñó Îëåíè Ðèæèõ «Ïîáà÷åííÿ».
Öå ïîáà÷åííÿ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè,
ïîáà÷åííÿ ç óëþáëåíèìè ì³ñòà-
ìè òà íàäèõàþ÷èìè êðàºâèäàìè,
ç ö³êàâèìè ëþäüìè òà âðåøò³ — ç
ñîáîþ, íîâèìè âðàæåííÿìè òà
òâîð÷èìè çàäóìàìè.

Òàêîæ äî 12 êâ³òíÿ êèÿíè ìà-
þòü çìîãó â³äâ³äàòè âèñòàâêó
êàðèêàòóðè Âîëîäèìèðà Êà-
çàíåâñüêîãî «Àáñóðä» (æèâî-
ïèñ, ãðàô³êà) ó Íàö³îíàëüíîìó
ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (áóë. Øåâ-
÷åíêà, 12), à äî 14 êâ³òíÿ — æè-
âîïèñ Àííè Êðèâîëàï «Àíäð³-
¿âñüêà öåðêâà» ç ñåð³¿ «Êè¿âñüê³
ãîðèçîíòè» â ãàëåðå¿ «Òðèïòèõ
ÀÐÒ» (âóë. Äåñÿòèííà, 13) �

²ñïàíñüê³ ïðèñòðàñò³ 
òà ðîçïðîäàæ³
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Îêð³ì âåëèêîäí³õ ñâÿòêóâàíü, êèÿíè ìàþòü çìîãó ïåðåãëÿíó-

òè íàéÿñêðàâ³ø³ êàðòèíè ²ñïàí³¿, ïðèäáàòè îðèã³íàëüí³ ðå÷³

íà «Kool Êè¿â» òà Kyiv Market 8.0, ïîñëóõàòè åëåêòðîííó ìó-

çèêó òà îãëÿíóòè íîâ³ åêñïîçèö³¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

«ÑÏÎ×ÀÒÊÓìè õîò³ëè ç³áðàòè êîø-
òè äëÿ äîïîìîãè ä³òÿì,ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè âíàñë³äîê áîéîâèõ ä³é ó çîí³
ÀÒÎ,àëå ïîêè ùî íå îòðèìàëè ç Äî-
íåöüêî¿ îáëàñò³ ï³äòðèìêè íàøî¿
³í³ö³àòèâè,—ðîçïîâ³ëà îðãàí³çàòîð
êîíöåðòó òà õóäîæí³é êåð³âíèê øîó-
áåíäó «LIVE Style» Ìàð³ÿ Ãîðáóíîâà.—
Òîä³ ìè çâåðíóëèñÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äå íàì ðîçïîâ³-
ëè ïðî 9-ð³÷íîãî Êèðèëà Æèãàëêî
ç Ãîðë³âêè.Õëîï÷èêó,ÿêèé áóâ õâî-
ðèé íà ñàóðêîìó Þ³íãà,ï³ä ÷àñ îïå-
ðàö³¿ çàíåñëè ãåïàòèòÂ,òàêîæ â íüî-
ãî ðîçâèâàºòüñÿ îñòåîïîðîç — äè-
òèíà ïîòðåáóº ÷èìàëèõ ãðîøåé íà
ë³êóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ».

Íà áëàãîä³éíîìó êîíöåðò³ ïðåä-

ñòàâèëè òåàòðàë³çîâàíå øîó «Give
peace a chance» (òàê íàçèâàºòüñÿ â³-
äîìà ï³ñíÿ Äæîíà Ëåííîíà),äå âè-
ñòóï âëàñíå äæàçîâîãî êîëåêòèâó
«LIVE Style» ïîºäíàâñÿ ç àêòîðñüêè-
ìè íîìåðàìè (ãóðò «Âèòðåáåíüêè»,
Òåàòð ïëàñòè÷íî¿ äðàìè),õîðåîãðà-
ô³ºþ (ó÷àñíèêè áàëåòó À6) òà âî-
êàëüíèìè êîìïîçèö³ÿìè ó âèêî-

íàíí³ ìîëîäèõ ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñ-
òðàäè òà ó÷àñíèê³â ïðîåêòó «Ãîëîñ
êðà¿íè»—Ìàð³¿ ßíê³íî¿,Îëåíè Óäî-
âè÷åíêî, Íàòàë³¿ Ãîðä³ºíêî, ªâãåíà
Àí³øêà òà ³íøèõ.Äî ïðîãðàìè óâ³é-
øëè â³äîì³ õ³òè, ùî çàêëèêàþòü äî
ìèðó òà âèñòóïàþòü ïðîòè àãðåñ³¿,
ÿê-îò«They don’t care about us» Ìàéê-
ëà Äæåêñîíà.

Íà êîíöåðò³ âäàëîñÿ ç³áðàòè
áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà ñëî-
âàìè îðãàí³çàòîðà Ìàð³¿ Ãîðáó-
íîâî¿, êîëåêòèâ áóäå ïðàöþâàòè
â öüîìó íàïðÿìêó ³ äàë³ — ñâî-
¿ìè çóñèëëÿìè é çàëó÷àþ÷è íå-
áàéäóæèõ ëþäåé. Çîêðåìà äîïî-
ìàãàòèìå ³ ä³òÿì, ïîñòðàæäàëèì
â çîí³ ÀÒÎ �

Øîó çàðàäè äîáðî¿ ìåòè
�Â ñòîëèö³ çáèðàëè êîøòè äëÿ âàæêîõâîðîãî õëîï÷èêà

Â ïîíåä³ëîê ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷-

íîãî òåàòðó îïåðåòè â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâîãî ïðîåêòó—

áëàãîä³éíîãî òåàòðàë³çîâàíîãî êîíöåðòó â³ä øîó-áåíäó «LIVE

Style» ç ïðîãðàìîþ «Give peace a chance» («Äàéòå ìèðó øàíñ»).

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà "Òèæí³ ³ñïàíñüêîãî ê³íî" ïîêàæóòü ³ñòîðè÷íèé åïîñ "Äîí Ê³õîò" çà Ñåðâàíòåñîì,
ïðåäñòàâèòè ÿêèé äî ñòîëèö³ ïðè¿äå ðåæèñåð Ìàíóåëü ¥óòüºðåñ Àðà´îí

Íà Ïåéçàæí³é àëå¿ â³äáóäåòüñÿ ÷åðãîâèé Kyiv Market 8.0 ç ðîçïðîäàæåì ñòàðèõ ³ íîâèõ ðå÷åé 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 16.04.2015 пленарного засідання III сесії Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 177 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі!

шенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805:

1.�Провести�16�
вітня�2015�ро
��о�10-00��одині�пленарне�засідання�III�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�VII�с
ли
ання���сесійній�залі�Київсь
ої�місь
ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати
,�36,�4-й�поверх).

2.�Се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов
и�та�проведення�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київсь
ої�місь
ої�ради�VII

с
ли
ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое
том�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�«Про�порядо
�денний

пленарно�о�засідання�III�сесії�Київради�VII�с
ли
ання�16.04.2015»,�сформованим�Президією�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради,�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди,��олів�деп�татсь
их�фра
цій�Київсь
ої�місь
ої�ради,�
ерівни
ів�стр�
т�рних�підрозділів�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�працівни
ів

се
ретаріат��Київсь
ої�місь
ої�ради���встановленом��поряд
�.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання одноразової адресної соціальної 
матеріальної допомоги окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення міста Києва 
з нагоди святкування Великодня у 2015 році

Розпорядження № 297 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь!

кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу!
стріч киянам» на 2011!2015 роки» (в редакції рішення Київської міської ради від 04 березня 2015 року
№ 165/1030), з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди
святкування Великодня у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о
ремим�
ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста

Києва�з�на�оди�свят
�вання�Вели
одня���2015

році,�а�саме:

��розмірі�350��рн:

сім’ям�осіб�з�числа�жителів�міста�Києва,

смерть�я
их�пов’язана�з��частю���масових�а
-

ціях��ромадсь
о�о�протест�,�що�відб�лися��

період�з�21�листопада�2013�ро
��до�21�люто-

�о�2014�ро
��(Небесна�сотня);

особам�з�числа�жителів�міста�Києва,�я
і�от-

римали�тяж
і�тілесні��ш
одження�під�час��час-

ті���масових�а
ціях��ромадсь
о�о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро
��до

21�люто�о�2014�ро
�;

особам�з�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни
ам�антитерористичної�операції;

сім’ям�
иян,�я
і�за�ин�ли�під�час�проведен-

ня�антитерористичної�операції.

��розмірі�250��рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати���зв’яз
��з

втратою��од�вальни
а�на�дітей-сиріт,�в�я
их

померли�або�за�ин�ли�обоє�бать
ів.

��розмірі�150��рн:

інвалідам�1��р�пи,�розмір�пенсійної�виплати

я
их�не�перевищ�є�розмір��двох�прожит
ових

мінім�мів�для�осіб,�я
і�втратили�працездат-

ність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам

відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�державн�

соціальн��допомо���інвалідам�з�дитинства�та

дітям-інвалідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-


он��У
раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

Праведни
ам�Бабино�о�яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх

сімей,�я
і�отрим�ють�підвищення�пенсій�відпо-

відно�до�п�н
т��«�»�статті�77�За
он��У
раїни

«Про�пенсійне�забезпечення»;

�часни
ам�народно�о�ополчення,�стат�с�я
им

встановлено�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про

стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о

захист�».

��розмірі�100��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пенсій-

ної�виплати�я
их�не�перевищ�є�розмір��двох

прожит
ових�мінім�мів�для�осіб,�я
і�втратили�пра-

цездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���особам,�я
і�не�мають

права�на�пенсію�та�інвалідам»;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За
он��У
раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���малозабезпеченим�сім’-

ям»;

одерж�вачам�
омпенсації�за�надання�соці-

альних�посл���відповідно�до�постанови�Кабі-

нет��Міністрів�У
раїни�від�29�
вітня�2004�ро
�

№ 558�«Про�затвердження�Поряд
��призна-

чення�та�виплати�
омпенсації�фізичним�осо-

бам,�я
і�надають�соціальні�посл��и»;

одерж�вачам�
омпенсаційної�виплати�по�до-

�ляд��за�інвалідом�І��р�пи�або�престарілим,

я
ий�дося��80-річно�о�ві
�,�відповідно�до�по-

станови�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�26�лип-

ня�1996�ро
��№ 832�«Про�підвищення�розмі-

рів�державної�допомо�и�о
ремим�
ате�оріям

�ромадян».

2.�Департамент��соціальної�політи
и�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити�за�рах�но
�
оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі
�на

ви
онання�місь
ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч�
иянам»�на�2011-2015�ро
и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро
��№ 19/5406�(в�реда
-

ції�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�бе-

резня�2015�ро
��№ 165/1030),�надання�одно-

разової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и�на�за�альн��с�м��
оштів�43655,74�тис.

�рн�о
ремим�
ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�міста�Києва,�зазначе-

ним���п�н
тах�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о
ремим�
ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення�міс-

та�Києва�з�на�оди�свят
�вання�Вели
одня��

2015�році�проводити:

особам,�я
і�переб�вають�на�облі
��в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист��населення�та

Пенсійно�о�фонд��У
раїни,�відповідно�до�Поряд-


��виплати�пенсій�та��рошової�допомо�и�за�з�о-

дою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�допомо�и�че-

рез�їх�поточні�рах�н
и���бан
ах,�затверджено-

�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від

30�серпня�1999�ро
��№ 1596,�та�Інстр�
ції�про

виплат��та�достав
��пенсій,�соціальних�допо-

мо��національним�оператором�поштово�о�зв’яз-


�,�затвердженої�на
азом�Міністерства�транс-

порт��та�зв’яз
��У
раїни,�Міністерства�праці�та

соціальної�політи
и�У
раїни�28�
вітня�2009�ро-


��№ 464/156,�постановою�правління�Пенсій-

но�о�фонд��У
раїни�від�28�
вітня�2009�ро
�

№ 14-1,�зареєстрованої�в�Міністерстві�юсти-

ції�У
раїни�2�липня�2009�ро
��№ 592/16608;

особам,�я
і�переб�вають�на�облі
��в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У
раїни�в�

м.�Києві,�пенсія�я
им�призначена�відповідно

до�За
он��У
раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь
ової�сл�жби,�та�де-

я
их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис
ами,�наданими

Головним��правлінням�Пенсійно�о�фонд��У
ра-

їни�в�м.�Києві.

При�цьом��держателям�
арт
и�
иянина�ви-

плата�допомо�и�проводиться�шляхом�зарах�-

вання�
оштів�на�
арт
овий�рах�но
�в�рам
ах

впровадження�прое
т��системи�«Карт
а�
ияни-

на».

3.�Під�час�надання�допомо�и�врахов�вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в
лючає:�розмір

основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�засл��и�пе-

ред�У
раїною,�а�та
ож�інші�надбав
и,�доплати,

в�том��числі�доплати�інде
сації,�та�підвищен-

ня�з�ідно�із�за
онодавством�У
раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а,�я
а�не�б�ла�своєчасно�виплачена

�ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о�при-

чини,���разі�смерті�цих��ромадян�виплач�єть-

ся�членам�сім’ї�померло�о���поряд
�,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз
��зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я
і�одночасно�на-

лежать�до�де
іль
ох�
ате�орій,�надається�одна

виплата���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріальна

допомо�а�не�виплач�ється�особам,�я
і�пере-

б�вають�на�повном��державном���триманні.

4.�Департамент��с�спільних�
ом�ні
ацій�ви-


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

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

безпечити�оприлюднення�цьо�о�розпоряджен-

ня�в�засобах�масової�інформації.

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

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

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


о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про завершення опалювального сезону в місті Києві
Розпорядження № 319 від 7 квітня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил підготовки та проведен!
ня опалювального сезону в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України
від 07 жовтня 1992 року № 1187, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Завершити�опалювальний�сезон�житло-

во�о�фонд��та�об’є
тів�соціальної�інфрастр�
-

т�ри�міста�Києва�з�08�
вітня�2015�ро
�.

2.�Від
лючення�систем�опалення���ш
олах,�лі-


�вальних�за
ладах�та�дитячих�за
ладах�про-

водити�за�їх�письмовими�заяв
ами.

3.�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.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Зареєстровано�

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

09�
вітня�2015�ро
��за�№ 52/1163

Про затвердження Порядку розміщення засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

Розпорядження № 300 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України

«Про столицю України — місто!герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», врахову!
ючи Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку спо!
живчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Єдині
правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ни!
ми та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, наказ Мі!
ністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затверджен!
ня Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23
липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять»,
Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Поряд!
ку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соці!
ально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
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дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціо!
нарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради», пункт 4 рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року
№ 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про за!
твердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельно!
го, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та вне!
сення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської ради», з метою вре!
гулювання питань провадження підприємницької діяльності шляхом використання засобів пересувної дріб!
нороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, а також упо!
рядкування розміщення таких засобів і об’єктів торгівлі на території міста Києва, в межах функцій органу міс!
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�Порядо
�розміщення�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в�місті�Києві,�що�додається.

2.�Затвердити�Зон�вання�розміщення�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�в�місті�Києві,�що�додає-

ться.

3.�Установити,�що�розміщення�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�на�території�міста�Києва�здій-

снюється�відповідно�до�схеми�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�се-

зонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

на�території�міста�Києва,�розроблених�з��рах�-

ванням�Зон�вання�розміщення�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі

та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�в�місті�Києві�та�затверджених�роз-

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

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

міністрації).

4.�Установити,�що�право�на�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнорозрібної�тор�івельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�виборюється�на�тор�ах.

5.�С�б’є
ти��осподарювання,�визначені�пере-

можцями�тор�ів,�здійснюють�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Ки-

єва�після��
ладення�до�овор��щодо�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�відповідно�до

Поряд
��розміщення�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�в�місті�Києві,�затверджено�о�п�н
том�1�цьо-

�о�розпорядження,�та�до�овор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відпо-

відно�до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24

люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затверджен-

ня�Поряд
��визначення�обся�ів�пайової��часті

(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о

чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни
ів

(
орист�вачів)�майданчи
ів�для�харч�вання�бі-

ля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��оспо-

дарства�в��триманні�об’є
тів�бла�о�строю�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень

Київсь
ої�місь
ої�ради»�та�п�н
т��4�рішення�Ки-

ївсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
�

№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
�

№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд
��визна-

чення�обся�ів�пайової��часті�(внес
�)�власни
ів

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово-

�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць
ої�діяль-

ності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в��триманні�об’є
тів�бла�о-

�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их

рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»�та�дея
их�рі-

шень�Київсь
ої�місь
ої�ради».

6.�Визначити�
ом�нальне�підприємство�«Місь-


ий�ма�азин»�ви
онавчо�о�ор�ан��Київради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�(далі —

КП�«Місь
ий�ма�азин»)�замовни
ом�робіт�з�об-

лашт�вання�та��тримання�місць�для�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території

міста�Києва,�ор�анізатором�тор�ів�на�право

розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та��пов-

новажити��
ладати�за�рез�льтатами�зазначе-

них�тор�ів�до�овори�із�с�б’є
тами��осподарю-

вання�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об-

’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі.

7.�КП�«Місь
ий�ма�азин»:

7.1.�Забезпечити�облашт�вання�та��триман-

ня�місць�для�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
-

тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�на�території�міста�Києва.

7.2.�Забезпечити���встановленом��поряд
��ор-

�анізацію�розміщення�та�ф�н
ціон�вання�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва.

7.3.�Ор�аніз�вати�встановлення��рн,�
онтей-

нерів�для�збор��поб�тових�відходів,�своєчас-

не�вивезення�сміття�та�прибирання�території

��місцях�розміщення�засобів�перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�на�території�міста�Києва�за�рах�но
�
оштів,

отриманих�від�сплати�за�до�оворами�щодо�роз-

міщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі.

7.4.�У�разі�виявлення�пор�шень�с�б’є
тами��ос-

подарювання�вимо��за
онодавства�У
раїни,�що

ре�ламент�є�тор�овельн��діяльність,�санітарні

норми�та�правила�бла�о�строю,�вимо��цьо�о

розпорядження�під�час�ф�н
ціон�вання�засобів

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�на�території�міста�Києва,�вжи-

вати�відповідних�заходів�та�надавати�відповід-

н��інформацію�до�Департамент��місь
о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�середо-

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

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�Головно�о��правління�МВС�У
раїни�в�

м.�Києві,�Головно�о��правління�Держсанепідс-

л�жби���м.�Києві�для�вжиття�відповідних�захо-

дів�реа��вання.

8.�Департамент��промисловості�та�розвит-


��підприємництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�здійснювати�
онтроль�за�діяльніс-

тю�КП�«Місь
ий�ма�азин»�відповідно�до�вимо�

цьо�о�розпорядження.

9.�Департамент��місь
о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви
онав-

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

місь
ої�державної�адміністрації),�
ом�нально-

м��підприємств��«Київбла�о�стрій»,�стр�
т�р-

ним�підрозділам�
онтролю�за�бла�о�строєм

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�в�межах�наданих�повноважень,�вживати

відповідних�заходівза�дотриманням�с�б’є
та-

ми��осподарювання�вимо��цьо�о�розпоряджен-

ня,�правил�бла�о�строю�та,�зо
рема�розміщен-

ням�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території

міста�Києва�відповідно�до�схеми�розміщення

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі�на�території�міста�Києва,�затверджених�роз-

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

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

міністрації).

10.�Ре
оменд�вати�Головном���правлінню

МВС�У
раїни�в�м.�Києві�забезпечити�недоп�-

щення�ф�н
ціон�вання�засобів�та�об’є
тів�не-

сан
ціонованої�тор�івлі,�що�розміщ�ються�з�по-

р�шеннями�вимо��цьо�о�розпорядження.

11.�Ре
оменд�вати�ПАТ�«Київенер�о»�здій-

снювати�під
лючення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об-

’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�до�еле
тромереж�за�спрощеною

(тимчасовою)�схемою���встановленом��по-

ряд
��в�місцях,�де�це�необхідно,�за�звернен-

нями�с�б’є
тів��осподарювання,�я
і�отрима-

ли�на�розміщення�та
их�засобів/об’є
тів�до-


�менти,�зазначені�в�п�н
ті�5�цьо�о�розпо-

рядження.

12.�С�б’є
там��осподарювання,�я
і�б�д�ть

провадити�підприємниць
��діяльність�відпо-

відно�до�цьо�о�розпорядження,�дотрим�вати-

ся�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро
��№ 1051/1051,�правил�тор-

�овельної�діяльності,�санітарних�норм�та�ви-

мо��цьо�о�розпорядження.

13.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з

дня�йо�о�оприлюднення.

14.�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

1.�За�альні�положення

1.1.�Порядо
�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та

об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в�місті�Києві�(далі —�Порядо
)

визначає�процед�р��під�отов
и�та�проведення�тор�ів�на�право�розміщення�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�особливості��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�під�час�проведення�тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�за-

ходів,�а�та
ож�біля�стаціонарних�за
ладів�тор�івлі,�відповідальність�за�пор�шення�вимо�

за
онодавства�та�цьо�о�Поряд
�.

1.2.�У�цьом��Поряд
��терміни�вживаються�в�та
ом��значенні:

засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі —�автома�азини,�авто
афе,

авто
ав’ярні,�авторозвоз
и,�автоцистерни,�лав
и-автопричепи,�віз
и,�спеціальне�техно-

ло�ічне�обладнання�(низь
отемперат�рні�лот
и-прилав
и)�тощо;

об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі —�намети,�палат
и,�лот
и,�р�н-

д�
и,�в�я
их�здійснюється�сезонний�(з�01�
вітня�до�15�жовтня�
алендарно�о�ро
�)�продаж

безал
о�ольних�напоїв�(
рім�пива),�морозива,�продовольчих�товарів����ерметичній��па-


овці�промислово�о�виробництва,�плодоовочевої�прод�
ції,�фр�
тів,�
істоч
ових�плодів,�баш-

танних�
�льт�р,�мед�,�дитячих�та�
арнавальних�і�рашо
,�повітряних�
�льо
,�с�венірної�про-

д�
ції�(в�том��числі�с�венірної�прод�
ції�національної�темати
и);

тор�и —�від
риті�тор�и,�предметом�я
их�є�право�на�розміщення�засоб��перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�відповідно�до�схеми�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на

території�міста�Києва,�затверджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�та�переможцем�я
их�визнається�осо-

ба,�я
а�запропон�вала�найвищ��цін��за�та
е�право;


ро
�тор�ів —�мінімальна�надбав
а,�на�я
��в�ході�тор�ів�здійснюється�підвищення�стар-

тової�та�
ожної�наст�пної�ціни,�але�не�менш�я
�на�10�відсот
ів�вища�за�попередню�цін�.

1.3.�Під�час�здійснення�роздрібної�тор�івлі�через�засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�та�об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�с�б’є
ти��ос-

подарювання�повинні�дотрим�ватися�вимо��за
онів�У
раїни�«Про�захист�прав�спожива-

чів»,�«Про�споживч��
ооперацію»,�«Про�забезпечення�санітарно�о�та�епідемічно�о�бла�о-

пол�ччя�населення»,�«Про�безпечність�та�я
ість�харчових�прод�
тів»,�«Про�застос�вання

реєстраторів�розрах�н
ових�операцій���сфері�тор�івлі,��ромадсь
о�о�харч�вання�та�по-

сл��»,�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н
тів»,�Поряд
��провадження�тор�овельної�діяльно-

сті�та�правил�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин
��споживчих�товарів,�затверджених�по-

становою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�15�червня�2006�ро
��№ 833,�Єдиних�правил�ре-

монт��і��тримання�автомобільних�дорі�,�в�лиць,�залізничних�переїздів,�правил�
орист�-

вання�ними�та�охорони,�затверджених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�30�бе-

резня�1994�ро
��№ 198,�Правил�дорожньо�о�р�х�,�затверджених�постановою�Кабінет��Мі-

ністрів�У
раїни�від�10�жовтня�2001�ро
��№ 1306,�Правил�роботи�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�затверджених�на
азом�Міністерства�зовнішніх�е
ономічних�зв’яз
ів�і�тор-

�івлі�У
раїни�від�08�липня�1996�ро
��№ 369,�зареєстрованим�в�Міністерстві�юстиції�У
ра-

їни�23�липня�1996�ро
��за�№ 372/1397,�інших�нормативно-правових�а
тів,�я
і�ре��люють

тор�овельн��діяльність,�ДБН�В.2.3-7-2010�«Спор�ди�транспорт�.�Метрополітени»,�а�та
ож

цьо�о�Поряд
�.

2.�Процед�ра�під�отов
и�тор�ів

2.1.�Після�затвердження�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�схеми�розміщення�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва�проводяться�тор�и�на�право�розміщення�та-


их�засобів�і�об’є
тів�в�місцях,�визначених�затвердженими�схемами.

2.2.�Ор�анізатором�тор�ів�вист�пає�
ом�нальне�підприємство�«Місь
ий�ма�азин»�ви
о-

навчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�(далі —�КП�«Місь
ий

ма�азин»).

2.3.�Для�проведення�процед�ри�тор�ів�КП�«Місь
ий�ма�азин»��
ладає���встановленом�

поряд
��до�овори�про�надання�посл���з�товарними�біржами,�я
і�здійснюють�свою�діяль-

ність�відповідно�до�вимо��За
он��У
раїни�«Про�товарн��бірж�»,�стат�т��біржі,�правил�бір-

жової�тор�івлі,�а�та
ож�мають�досвід,�
валіфі
ованих�спеціалістів�і�рес�рси�для�проведен-

ня�процед�ри�тор�ів.

2.4.�Для�розроб
и�та�затвердження�до
�ментації�тор�ів,�визначення�почат
ової�ціни

предмет��тор�ів,�с�ми��арантійно�о�внес
��за��часть�в�тор�ах,�встановлення�час��почат-


�,�місця�та�поряд
��проведення�тор�ів,�форми�та�стро
ів�подачі�заяв�на��часть�в�тор�ах,

поряд
��внесення�та�повернення��арантійно�о�внес
�,�«
ро
��тор�ів»�КП�«Місь
ий�ма�азин»

створює���встановленом��поряд
��з�числа�працівни
ів�
омісію�(далі —�Комісія).

2.5.�Комісія�приймає�рішення�простою�більшістю��олосів�прис�тніх�на�засіданні�членів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)

02.04.2015��№�300

Зареєстровано�в�Головном�

територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві

09�
вітня�2015�ро
�

за�№ 52/1163

Порядок
розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 
та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві 
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Комісії�та�оформлює�їх���ви�ляді�прото
олів,�я
і�підпис�ють��сі�члени�Комісії.

2.6.�Почат
ов��цін��предмета�тор�ів�визначає�Комісія.

Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів�(лота)�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в
лючає�вартість�посл���КП�«Місь
ий�ма�азин»�з�облашт�ван-

ня�та��тримання�місця�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі.

Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів�(лота)�щодо�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�в
лючає�в�себе�вартість�посл���КП�«Місь
ий�ма�азин»�з�облаш-

т�вання�та��тримання�місця�розміщення�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�а�та
ож�я
що�КП�«Місь
ий�ма�азин»�є�власни
ом�об’є
тів�сезонної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі,—�обся��
оштів,�необхідний�для�сплати�за�до�овором�щодо�пайо-

вої��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до�вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої

ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затвердження�Поряд
��визначення�обся�ів

пайової��часті�(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціаль-

но-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць
ої�діяльності,�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�власни
ів�(
орист�вачів)�майданчи-


ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��осподарства�в��триманні

об’є
тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»

(далі —�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443)�та�п�н
т��4�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�«Про�затвердження�По-

ряд
��визначення�обся�ів�пайової��часті�(внес
�)�власни
ів�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в��триманні

об’є
тів�бла�о�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»

та�дея
их�рішень�Київсь
ої�місь
ої�ради»�(далі —�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�ве-

ресня�2014�ро
��№ 62/62).

2.7.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�не�менш�ніж�за�10�(десять)�
алендарних�днів�до�дня�прове-

дення�тор�ів�оприлюднює�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�ад-

міністрації�(http://kievcity.�gov.�ua)�повідомлення�про�проведення�тор�ів�та�до
�ментацію�тор-

�ів.

2.8.�Повідомлення�про�проведення�тор�ів�повинно�містити�та
��інформацію:

2.8.1.�Ре
візити�рішення�про�проведення�тор�ів.

2.8.2.�Місце,�дата�почат
�,�час�почат
��і�порядо
�проведення�тор�ів.

2.8.3.�Предмет�тор�ів,�в�том��числі�лоти,�я
і�в
лючають:

місце�(де
іль
а�місць)�розміщення�(відповідно�до�затверджених�схеми�розміщення�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�схеми�розміщення�об’є
тів�сезон-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва)�та�розмір�площі�місця

розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�(об’є
та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі);

вид�об’є
та�тор�івлі�(засіб�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
т

сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі);

ф�н
ціональне�призначення;

термін�розміщення;

основні�вимо�и�до�провадження�тор�івлі�з�та
их�засобів�(об’є
тів).

2.8.4.�Почат
ова�ціна�предмет��тор�ів,�а�та
ож�стро
�та�порядо
�внесення�
інцевої�ціни

предмет��тор�ів.

2.8.5.�Кро
�тор�ів.

2.8.6.�Форма�заяви�на��часть�в�тор�ах,�порядо
�прийом�,�адреса�місця�прийом�,�дата�і

час�почат
��та�за
інчення�стро
��прийом��заяв�на��часть���тор�ах.

2.8.7.�Розмір��арантійно�о�внес
�,�порядо
�йо�о�внесення��часни
ами�тор�ів�та�повер-

нення�їм,�ре
візити�рах�н
��для�перерах�вання��арантійно�о�внес
�.

2.9.�До
�ментація�тор�ів�повинна�містити�та
��інформацію:

2.9.1.�Відомості,�зазначені�в�п�н
ті�2.8�цьо�о�Поряд
�.

2.9.2.�Архітипи�(типові�
онстр�
ції�та�зовнішній�архіте
т�рний�ви�ляд)�засобів�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�(залежно�від�місць�розміщення).

2.9.3.�Вимо�и�до�зміст�,�с
лад�,�оформлення�та�форми�заяви�на��часть���тор�ах.

2.9.4.�Порядо
,�місце,�дата�почат
��і�дата�за
інчення�стро
��подачі�заяв�на��часть���тор-

�ах.

2.9.5.�Порядо
�і�стро
�від
ли
ання�заяв�на��часть���тор�ах.

2.9.6.�Місце,�день�і�час�прийом��заяв�на��часть���тор�ах.

2.9.7.�Місце,�дата�почат
�,�час�почат
��і�порядо
�проведення�тор�ів.

2.9.8.�Стро
,�протя�ом�я
о�о�переможець�тор�ів�повинен��
ласти�до�овір�щодо�розмі-

щення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі.

2.9.9.�Основні��мови�до�овор��щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

2.9.10.�С�б’є
т��
ладення�та�стро
,�протя�ом�я
о�о��
ладається�до�овір�щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до�вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ра-

ди�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04

вересня�2014�ро
��№ 62/62.

2.10.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�має�право�відмовитись�від�проведення�тор�ів�не�пізніше�ніж

за�5�(п’ять)�робочих�днів�до�дня�проведення�тор�ів.

Повідомлення�про�відмов��в�проведенні�тор�ів�із�зазначенням�причин�(зміна�містоб�дів-

ної�сит�ації,�державних�б�дівельних�норм,�що�потреб�є�внесення�змін�до�схем�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва)�розміщ�ється�на�офіційном��ін-

тернет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

2.11.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�протя�ом�двох�робочих�днів�з�дня�розміщення�повідомлен-

ня�про�відмов��в�проведенні�тор�ів�інформ�є��часни
ів�тор�ів,�я
их�б�ло�доп�щено�до��час-

ті�в�тор�ах,�про�свою�відмов��в�проведенні�тор�ів�та�протя�ом�двадцяти�одно�о�
алендар-

но�о�дня�повертає��часни
ам�тор�ів�внесені��арантійні�внес
и.

3.�Процед�ра�проведення�тор�ів

3.1.�Для��часті�в�тор�ах�с�б’є
ти��осподарювання�(безпосередньо�
ерівни
и�юридичної

особи,�фізичні�особи —�підприємці)�або��повноважені�ними�особи�подають���встановле-

ний�в�повідомленні�про�проведення�тор�ів�стро
��паперовом��ви�ляді�до�відповідних�цен-

трів�надання�адміністративних�посл���або�в�еле
тронном��ви�ляді�через�портал�Містоб�-

дівно�о�
адастр��міста�Києва�за�адресою�www.mkk.kga.gov.ua�та
і�до
�менти:

3.1.1.�Заява�на��часть���тор�ах�за�формою,�визначеною�до
�ментацією�тор�ів,�із�зазна-

ченням�ре
візитів�рах�н
��для�повернення��арантійно�о�внес
�.

3.1.2.�До
�мент,�що�підтвердж�є�внесення��арантійно�о�внес
�.

Забороняється�вима�ати�надання�інших�до
�ментів,�
рім�зазначених���цьом��п�н
ті.

С�б’є
т��осподарювання�несе�відповідальність�за�достовірність�відомостей,�зазначе-

них���заяві�та�до
�ментах,�що�додаються�до�неї.

Усі�подані�заяви�на��часть���тор�ах�та�до
�менти,�що�додаються�до�них,�опрацьов�є�Ко-

місія.

Разом�з�до
�ментами�для��часті�в�тор�ах,�зазначеними�в�цьом��п�н
ті,�заявни
и —�влас-

ни
и�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�мож�ть�одночасно�подати�до
�менти,�необхідні�для

�
ладення�до�овор��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до

вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рі-

шення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

3.2.�Прийом�до
�ментів�за
інч�ється�не�пізніше�ніж�за�три�робочих�дні�до�дня�проведен-

ня�тор�ів.

3.3.�Один�заявни
�має�право�подати�тіль
и�одн��заяв��на��часть�в�тор�ах�по�о
ремом�

лот��(засоб�,�об’є
та�тор�івлі).

3.4.�Заява�на��часть���тор�ах,�що�надійшла�пізніше�встановлено�о�стро
��для�її�прий-

няття,�повертається�заявни
�.

3.5.�Заявни
�не�доп�с
ається�до��часті�в�тор�ах�з�та
их�підстав:

3.5.1.�Неподання�необхідних�для��часті�в�тор�ах�до
�ментів,�зазначених���п�н
ті�3.1�цьо-

�о�Поряд
�.

3.5.2.�Подання�недостовірних�відомостей.

3.5.3.�Заява�і�до
�менти�до�неї�подані�заявни
ом,�я
ий�є�пов’язаною�особою�з�іншими

заявни
ами�в�тор�ах�за�одним�лотом�та/або�з�членом�Комісії.

3.5.4.�Наявність�обґр�нтованих�с
ар���ромадян�на�провадження�заявни
ом�підприєм-

ниць
ої�діяльності.

Відмова�в�доп�с
��до��часті�в�тор�ах�з�інших�підстав,�
рім�зазначених���цьом��п�н
ті,�не

доп�с
ається.

3.6.�Комісія�веде�прото
ол�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах,�я
ий�повинен�містити

відомості�про�заявни
ів,�дати�подання�заяв,�внесені��арантійні�внес
и,�а�та
ож�відомості

про�заявни
ів,�я
і�не�б�ли�доп�щені�до��часті�в�тор�ах�із�зазначенням�відповідних�причин.

Прото
ол�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�підпис�ють��сі�члени�Комісії�протя�ом�трьох

робочих�днів�з�дня�за
інчення�стро
��прийом��заяв.

3.7.�Комісія�опрацьов�є�до
�менти�заявни
ів�на�відс�тність�підстав�для�відмови�в�доп�с-


��до��часті�в�тор�ах,�зазначених���п�н
ті�3.5�цьо�о�Поряд
�.

У�разі�відс�тності�підстав�для�відмови�в�доп�с
��до��часті�в�тор�ах,�зазначених�в�п�н
-

ті�3.5�цьо�о�Поряд
�,�заявни
�стає��часни
ом�тор�ів�з�момент��підписання��сіма�членами

Комісії�прото
ол��опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах.

3.8.�Заявни
и,�визначені��часни
ами�тор�ів,�та�заявни
и,�не�доп�щені�до��часті�в�тор-

�ах,�повідомляються�про�прийняте�рішення�не�пізніше�наст�пно�о�дня�після�дати�оформ-

лення�та
о�о�рішення�прото
олом�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�шляхом�оприлюд-

нення�КП�«Місь
ий�ма�азин»�та
о�о�прото
ол��на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь
ої�місь-


ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

3.9.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�повертає�внесений��арантійний�внесо
�заявни
�,�я
о�о�не

б�ло�доп�щено�до��часті���тор�ах,�протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�дня�оформ-

лення�прото
ол��опрацювання�заяв�на��часть�в�тор�ах.

3.10.�Заявни
�має�право�від
ли
ати�прийнят��заяв��до�дня�за
інчення�стро
��прийом�

заяв,�повідомивши�про�це�в�письмовій�формі�КП�«Місь
ий�ма�азин».

КП�«Місь
ий�ма�азин»�в�та
ом��разі�повертає�внесений��арантійний�внесо
�заявни
�

протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�момент��реєстрації�листа�про�від
ли
ання�за-

яви.

У�разі�від
ли
ання�заяви�заявни
ом�пізніше�дня�за
інчення�стро
��прийом��заяв��аран-

тійний�внесо
�повертається�в�поряд
�,�встановленом��для��часни
ів�тор�ів.

3.11.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�передає�інформацію�щодо�заявни
ів,�визначених��часни-


ами�тор�ів,�з�необхідною�до
�ментацією�до�товарної�біржі,�з�я
ою��
ладено�до�овір�про

надання�посл��,�для�проведення�тор�ів.

У�разі�ненадходження��арантійно�о�внес
��на�рах�но
,�зазначений�в�повідомленні�про

проведення�тор�ів,�до�дня�проведення�тор�ів,�заявни
,�я
о�о�б�ло�визначено��часни
ом

тор�ів,�не�доп�с
ається�до�тор�ів.

Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�проведення�тор�ів�товарні�біржі�передають�оформ-

лені�належним�чином�рез�льтати�тор�ів�до�КП�«Місь
ий�ма�азин».

3.12.�Рез�льтати�тор�ів�оформлюються�прото
олами,�я
і�підпис�ють��повноважені�пра-

цівни
и�товарної�біржі,�переможці�тор�ів,�з�та
ими�відомостями:

предмет�тор�ів;

номер�лота;

переможець�тор�ів;

остаточна�ціна�тор�ів,�заявлена�переможцем�тор�ів.

3.13.�КП�«Місь
ий�ма�азин»�протя�ом�двадцяти�одно�о�робочо�о�дня�з�дня�отримання

від�товарної�біржі�прото
олів�про�рез�льтати�тор�ів�повертає��арантійні�внес
и�особам,�я
і

брали��часть���тор�ах,�одна
�не�б�ли�визначені�переможцями.

Гарантійний�внесо
�не�повертається,�я
що�заявни
���разі�перемо�и�на�тор�ах�не��
лав

до�овір�з�КП�«Місь
ий�ма�азин»�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на��мо-

вах,�зазначених�в�до
�ментації�тор�ів,�та���стро
и,�визначені�п�н
том�3.18�цьо�о�Поряд-


�.

Гарантійний�внесо
,�внесений�заявни
ами,�я
их�визнано�переможцями�тор�ів,�зарахо-

в�ється�я
�частина�плати�за�до�овором�на�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі�та�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на�ра-

х�но
�КП�«Місь
ий�ма�азин».

3.14.�Тор�и�визнаються�та
ими,�що�не�відб�лися,�я
що:

3.14.1.�На��часть���тор�ах�не�подано�жодної�заяви.

3.14.2.�На�підставі�рез�льтатів�опрацювання�заяв�на��часть���тор�ах�з�підстав,�зазначе-

них���п�н
ті�3.5�цьо�о�Поряд
�,�прийнято�рішення�про�відмов��в�доп�с
��до��часті�в�тор-

�ах��сіх��часни
ів,�що�подали�заяви�на��часть���тор�ах.

Тор�и�може�б�ти�визнано�та
ими,�що�не�відб�лися,�част
ово�(за�о
ремим�лотом).

3.15.�Переможець�тор�ів,�я
ий�відмовився�від�підписання�прото
ол��тор�ів�за�о
ремим

лотом,�позбавляється�права�на�подальш���часть���тор�ах�за�цим�лотом.

За��мови�наявності��часни
ів�за�цим�лотом�тор�и�відновлюються.

3.16.�Я
що�в�тор�ах�брали��часть�менше�ніж�двоє��часни
ів,�єдиний��часни
�має�пра-

во��
ласти�до�овір�щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�за�запропонованою

ним�ціною,�одна
���б�дь-я
ом��разі�не�нижче�почат
ової�ціни�тор�ів.

3.17.�Протя�ом�п’яти�робочих�днів�після�отримання�від�товарної�біржі�прото
олів�про
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рез�льтати�тор�ів�КП�«Місь
ий�ма�азин»�оприлюднює�цю�інформацію�на�офіційном��інтер-

нет-порталі�Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації�(http://kievcity.�gov.�ua).

3.18.�Протя�ом�десяти�робочих�днів�після�оприлюднення�інформації�про�рез�льтати�тор�ів

переможець�тор�ів�повинен��
ласти�з�КП�«Місь
ий�ма�азин»�до�овір�щодо�розміщення�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі.

3.19.� КП�«Місь
ий�ма�азин»�має�право�о�олосити�про�проведення�повторних�тор�ів���та
их

випад
ах:


оли�тор�и�б�ло�визнано�та
ими,�що�не�відб�лися;

б�в�підписаний�прото
ол�тор�ів,�одна
�не�б�ло��
ладено�до�овір�щодо�розміщення�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�з�єдиним��часни
ом�тор�ів;

��разі�письмової�відмови�переможця�тор�ів�від��
ладення�до�овор��щодо�розміщення�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�відповідно�до�вимо��до
�ментації�тор�ів;

не�
ладення�до�овор��щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�або�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�з�вини�переможця�тор�ів��

стро
,�визначений�п�н
том�3.18�цьо�о�Поряд
�.

У�зазначених�в�цьом��п�н
ті�випад
ах��мови�тор�ів�мож�ть�б�ти�змінені.

3.20.�До�овір�щодо�розміщення�засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�мо-

же��
ладатися�на�стро
�до�п’яти�ро
ів�(о
рім�випад
ів,�передбачених��лавою�4�цьо�о�Поряд
�),

а�до�овір�щодо�розміщення�об’є
та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі��
ладаєть-

ся�стро
ом�з�01�
вітня�до�15�жовтня�відповідно�о�
алендарно�о�ро
�.

3.21.�Після��
ладення�з�переможцями�тор�ів�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі��
ладаються�до�овори�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�відповідно�до

вимо��рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення

Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

3.22.�Спірні�питання�щодо�проведення�тор�ів�протя�ом�десяти�робочих�днів�після�оприлюд-

нення�інформації�про�рез�льтати�тор�ів�вносяться�на�роз�ляд�Комісії�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-
�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для

здійснення�підприємниць
ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�майданчи
ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за
ладів�ресторанно�о��осподарства,��тво-

реної�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної

адміністрації)�від�28�листопада�2014�ро
��№ 1391,�або�в�с�довом��поряд
��відповідно�до�чин-

но�о�за
онодавства�У
раїни.

4.�Особливості��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�прове-

дення�тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�заходів,�а�та
ож�біля�стаціонар-

них�за
ладів�тор�івлі

4.1.�Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення

тимчасових�ярмар
ових,�за�альномісь
их�або�державних�заходів�(на�термін�не�більше�30�
а-

лендарних�днів),�а�та
ож�щодо�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�біля�стаціонарних�за
ладів�тор�івлі�(площею�не�більше�ніж�2,5�
в.�м)�тор�и�не�прово-

дяться.

4.2.�Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення

тимчасових�за�альномісь
их,�державних�заходів�заявни
�звертається�із�заявою�до�КП�«Місь
ий

ма�азин»,�до�я
ої�додає�письмове�по�одження�на�розміщення�засоб��(об’є
та)�тор�івлі�з�ор�а-

нізатором�та
их�заходів,�визначеним���встановленом��поряд
�.

Для��
ладення�до�оворів�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�та�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�під�час�проведення�ярмар-


ових�заходів�заявни
�звертається�із�заявою�до�
ом�нально�о�підприємства,�підпоряд
овано-

�о�Департамент��промисловості�та�розвит
��підприємництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь-


ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),—�оператора�з�облашт�вання�тор�ових�місць

на�ярмар
�.

4.3.�У�разі�відс�тності�за�важень�до�поданих�заявни
ом�до
�ментів�КП�«Місь
ий�ма�азин»�або


ом�нальне�підприємство,�підпоряд
оване�Департамент��промисловості�та�розвит
��підприєм-

ництва�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),—

оператор�з�облашт�вання�тор�ових�місць�на�ярмар
�,—�протя�ом�трьох�робочих�днів��
ладає

із�заявни
ом�відповідний�до�овір�на�стро
�проведення�та
их�заходів,�але�не�більше�30�
ален-

дарних�днів.

4.4.�У�зазначених�в�п�н
ті�4.2�випад
ах�с�б’є
т��осподарювання�не�сплач�є�пайов���часть�в

�триманні�об’є
та�бла�о�строю�з�ідно�з�вимо�ами�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�24�люто-

�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня�2014�ро
��№ 62/62.

4.5.�Для�розміщення�об’є
тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�біля�стаціонар-

них�за
ладів�тор�івлі�власни
и�та
их�за
ладів�подають�необхідні�до
�менти�та�сплач�ють�пайо-

в���часть�в��триманні�об’є
та�бла�о�строю�з�ідно�з�вимо�ами�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�24�люто�о�2011�ро
��№ 56/5443�та�п�н
т��4�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�04�вересня

2014�ро
��№ 62/62.

5.�Відповідальність�за�пор�шення�вимо��за
онодавства�та�цьо�о�Поряд
�

5.1.�За�пор�шення�вимо��за
онів�У
раїни�«Про�захист�прав�споживачів»,�«Про�споживч��
о-

операцію»,�«Про�забезпечення�санітарно�о�та�епідемічно�о�бла�опол�ччя�населення»,�«Про�без-

печність�та�я
ість�харчових�прод�
тів»,�«Про�застос�вання�реєстраторів�розрах�н
ових�опера-

цій���сфері�тор�івлі,��ромадсь
о�о�харч�вання�та�посл��»,�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н
тів»,

Поряд
��провадження�тор�овельної�діяльності�та�правил�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�на�рин-


��споживчих�товарів,�затверджених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�15�червня�2006

ро
��№ 833,�Правил�роботи�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�затверджених�на
азом�Мі-

ністерства�зовнішніх�е
ономічних�зв’яз
ів�і�тор�івлі�У
раїни�від�08�липня�1996�ро
��№ 369,�за-

реєстрованих�в�Міністерстві�юстиції�У
раїни�23�липня�1996�ро
��за�№ 372/1397,�інших�норма-

тивно-правових�а
тів,�я
і�ре��люють�тор�овельн��діяльність,�Правил�дорожньо�о�р�х�,�затвер-

джених�постановою�Кабінет��Міністрів�У
раїни�від�10�жовтня�2001�ро
��№ 1306,�ДБН�В.2.3-7-

2010�«Спор�ди�транспорт�.�Метрополітени»,�а�та
ож�цьо�о�Поряд
��с�б’є
ти��осподарювання

нес�ть�відповідальність�з�ідно�з�чинним�за
онодавством�У
раїни.

5.2.�Самовільно�розміщені�(встановлені)�засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�та�об’є
ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор�івельної�мережі�підля�ають�демонтаж��(пере-

міщенню)�в�поряд
�,�визначеном��Правилами�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро
��№ 1051/1051.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Зонування
розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі
та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
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онавчо�о�ор�ан��

Київсь
ої�місь
ої�ради

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)
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Зареєстровано�в�Головном�

територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві

09�
вітня�2015�ро
�

за�№ 53/1164

№  Зона
розміщення

засобів
(об'єктів)
торгівлі

Формат засобів
пересувної

дрібнороздрібної
торговельної мережі

Формат об'єктів сезонної
дрібнороздрібної

торговельної  мережі

Перелік об'єктів, вулиць,  проспектів,
площ,  бульварів тощо

1. Форматна
зона 0
(нульова) 

Заборонено розміщення
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,
окрім  засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі типу
візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею 
до  4 кв. м в
ландшафтних парках:
парк "Володимирська
гірка";  Хрещатий парк;
парк "Міський сад";
Маріїнський парк;  парк
імені Тараса Шевченка.  

Заборонено розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,  окрім
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею 
до  4 кв. м з продажу
сувенірної продукції
української тематики;
продовольчих товарів
(безалкогольні напої (окрім
пива), морозиво)3 типу
палатка, намет площею до 6
кв. м,  окрім об'єктів
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу продовольчих
товарів (безалкогольні
напої (окрім пива),
морозиво)3 типу палатка,
намет площею до 9 кв. м,  в
ландшафтних парках:   парк
"Володимирська гірка";
"Хрещатий парк";  парк
"Міський сад"; 3
Маріїнський парк; 3 парк
імені Тараса Шевченка   

У межах охоронної зони архітектурно3
історичного заповідника, об'єкта
Всесвітньої спадщини UNESCO "Києво3
Печерська лавра". 
Територія навколо об'єкта Всесвітньої
спадщини UNESCO "Софія Київська"
визначена межами: вулиці
Володимирської 
від перетину з вулицею Рейтарською до
Володимирського проїзду; Софійської
площі; Володимирського проїзду; 
Михайлівської площі; 
вулиці Десятинної 
від Михайлівської площі до перетину 
з вулицею Володимирською; вулиці
Володимирської від перетину 
з вулицею Десятинною до перетину з
вулицею Великою Житомирською;
вулиці Великої Житомирської 
від перетину з вулицею
Володимирською до перетину 
з вулицею Стрілецькою;   
вулиці Стрілецької до перетину 
з провулком Георгіївським;
Георгіївського провулку; 
вулиці Рейтарської від перетину 
з Георгіївським провулком 
до вулиці Володимирської.  
Вулиці: Андріївський узвіз, 
Банкова. 
Ландшафтні парки:  
парк "Володимирська гірка"; 
Хрещатий парк;  
парк "Міський сад"; 
Маріїнський парк;  
парк Аскольдова могила; 
Печерський ландшафтний парк;
Наводницький парк;  
парк "Бабин Яр";  
парк імені Тараса Шевченка. 
Пам'ятки історії та архітектури і
прилегла до них лінія забудови та/або
лінія зелених насаджень:
Михайлівський та Володимирський
собори; 
Андріївська, Кирилівська та Десятинна
церкви; 
Церква Успіння Богородиці;
Маріїнський палац; 
Золоті та Лядські ворота; 
Національна опера України імені 
Т.Г. Шевченка;  
Костел святого Миколая; 
Фролівський жіночий монастир; 
Київська фортеця; 
Шоколадний будинок;  
Будинок з химерами. 

2. Форматна
зона 1

Дозволяється
розміщення:   
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею до  4 кв.м.
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 6 кв.м
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу
непродовольчих товарів
з  функціональним
призначенням
театральна каса, площею
до  24 кв.м  Дозволяється
розміщення на території:
Львівської площі;
Контрактової площі:
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне обладнання
площею до  4 кв.м
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 24 кв.м

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:
непродовольчих товарів 3
типу лоток, рундук,
площею до 4 кв. м
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет
площею до 9 кв.м
Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі на
території: Львівської площі
та Контрактової площі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  4 кв. м
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет,
площею до  9 кв. м 

Визначається межами: 
вулиць Верхній Вал; 
Вознесенського узвозу; 
вулиці Артема від Вознесенського
узвозу до Львівської площі; 
Львівської площі; 
Ярославового Валу до перетину 
з вулицею Миколи Лисенка; 
вулиці Миколи Лисенка; частини
вулиці Богдана Хмельницького від
перетину з вулицею Миколи Лисенка
до перетину 
з вулицею Володимирською; частини
вулиці Володимирської від перетину з
вулицею Богдана Хмельницького до
перетину 
з вулицею Льва Толстого; частини
вулиці Льва Толстого від перетину 
з вулицею Володимирською 
до перетину з вулицею Антоновича;
частини вулиці Антоновича від
перетину з вулицею Льва Толстого до
вулиці Саксаганського; 
частини вулиці Саксаганського від
перетину 
з вулицею Антоновича до вулиці
Еспланадної; вулиці Еспланадної 
від перетину з вулицею
Саксаганського 
до вулиці Басейної; 
вулиці Басейної до Бессарабської
площі; 
вулиці Шовковичної; 
частини вулиці Михайла
Грушевського 
від перетину 
з вулицею Шовковичною 
до Арсенальної площі; 
Арсенальної площі; 
вулиці Івана Мазепи до вулиці
Суворова; вулиці Суворова; 
частини вулиці Московської 
від вулиці Суворова до вулиці
Різницької; частини вулиці Різницької
від вулиці Московської 
до вулиці Лейпцизької; вулиці
Лейпцизької; лінії забудови та/або
лінії зелених насаджень до вулиці
Старонаводницької;  
бульвару Дружби народів,  
Набережного шосе;  
вулиці Набережно3Хрещатицької.
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3. Форматна
зона 2

Дозволяється
розміщення:   засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі 3
типу візки, спеціальне
технологічне
обладнання, площею до
4 кв.м;  засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
типу 1 (продавець
всередині засобу),
площею до 12 кв.м 

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу: 3
непродовольчих товарів 3
типу лоток, рундук,
площею до  4 кв. м; 3
продовольчих товарів 3
типу палатка, намет
площею до  9 кв. м; 3
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
18 кв.м 

Підзона 1 форматної зони 2
визначається межами: 
вулиці Набережно3Хрещатицької від
вулиці Нижній Вал до перетину з
вулицею Турівською; вулиці Турівської
до перетину з вулицею Юрківською;
вулиці Юрківської; вулиці Фрунзе від
перетину з вулицею Юрківською до
вулиці Щекавицької; частини  вулиці
Щекавицької від перетину з вулицею
Фрунзе до Ярославського провулку;
Ярославського провулку; частини
вулиці Житньоторзької до перетину з
вулицею Нижній Вал; частини вулиці
Нижній Вал до вулиці Глибочицької;
вулиці Верхній Вал. 
Підзона 2 форматної зони 2
визначається межами:  
кордоном форматної
зони 1 
(від бульвару Дружби народів),
уздовж вулиці Старонаводницької 
до Несторівського провулку;
Несторівського провулку;
Кудрявського узвозу; частини вулиці
Глибочицької від Кудрявського узвозу
до вулиці Студентської; 
частини вулиці Студентської 
від вулиці Глибочицької 
до вулиці Миколи Пимоненка; частини
вулиці Артема 
від вулиці Миколи Пимоненка 
до перетину з вулицею Полтавською;
частини вулиці Полтавської 
від перетину з вулицею Артема 
до перетину з вулицею 
Тургенєвською; 
вулиці Тургенєвської; 
частини вулиці Олеся Гончара від
перетину з вулицею 
Тургенєвською до вулиці Дмитрівської;
вулиці Дмитрівської 
від вулиці Олеся Гончара 
до вулиці Старовокзальної; 
вулиці Старовокзальної до перетину 
з вулицею Жилянською; 
частиною вулиці Жилянської 
від перетину з вулицею
Старовокзальною до перетину 
з вулицею Короленківською; 
вулиці Короленківської; 
частини вулиці Івана Федорова від
перетину з вулицею Короленківською
до вулиці Великої Васильківської; 
частини вулиці Великої Васильківської
від перетину з вулицею Івана Федорова
до бульвару Дружби народів; частини
бульвару Дружби народів від перетину
з вулицею Великою Васильківською 
до перетину з вулицею
Старонаводницькою. 
Підзона 3 форматної зони 2
визначається межами: 
частини бульвару Дружби народів 
від перетину з вулицею Бастіонною 
до перетину з Наддніпрянським шосе;
частини Наддніпрянського шосе 
від перетину з бульваром Дружби
народів до Залізничного шосе; 
частини Залізничного шосе 
від Наддніпрянського шосе 
до вулиці Тимірязєвської; вулиці
Тимірязєвської; вулиці Бастіонної до
бульвару Дружби народів. 

4. Форматна
зона 3

Усі дозволені засоби
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
(типу 1 (продавець
усередині засобу), типу 2
(продавець ззовні
засобу)), площею 
до  24 кв.м

Усі дозволені  об'єкти
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  
4 кв. м;  продовольчих
товарів 3 типу палатка,
намет площею до  9 кв.м;
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
24 кв.м 

Включає території міста Києва, які не
увійшли до форматних зон 0, 1 та 2.

5 Форматна
зона 4 

Дозволяється
розміщення засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі:
типу візки, спеціальне
технологічне
обладнання, площею до
4 кв.м;  типу 1
(продавець усередині
засобу), площею 
до 18 кв.м 

Дозволяється розміщення
об'єктів сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі з
продажу:  непродовольчих
товарів 3 типу лоток,
рундук, площею до  
4 кв. м;  продовольчих
товарів 3 типу палатка,
намет площею до  12 кв.м;
продовольчих товарів
(баштанні культури) 3 типу
палатка, намет площею до
18 кв.м

Територія зон відпочинку водних
об'єктів (з урахуванням обмежень,
встановлених Земельним кодексом
України та рішеннями Київської
міської ради)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Змін до деяких розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 48 від 20 січня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряду!
вання в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово!комунальні послуги», поста!
нови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до форму!
вання тарифів на житлово!комунальні послуги», з метою приведення розпоряджень виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1.�Затвердити�Зміни�до�дея
их�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації),�що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�20.01.2015�р.�№ 48

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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

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

жавної�адміністрації)�від�30�червня�2009�ро
�

№ 760�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з

�тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для

житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань

співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

та�ввести�в�дію�01.08.2009,�що�додаються.».

2.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�30�червня�2009�ро-


��№ 760,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання

і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі


вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

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

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

жавної�адміністрації)�від�14�серпня�2009�ро
�

№ 902�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з

�тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�внесення�змін�до�розпорядження

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�30.06.2009

№ 760»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

4.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�14�серпня�2009�ро-


��№ 902,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��хо-

лодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�пло-

щі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»

ви
лючити.

5.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,

я
і�надаються�житлово-б�дівельними�
оопе-

ративами,�об’єднаннями�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирних�б�дин
ів�та�іншими�балансо�т-

рим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повноважени-

ми�ними�особами�або��правителями�жилих

б�дин
ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�17

листопада�2009�ро
��№ 1292,�слова�та�циф-

ри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�ван-

ня�і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі-


��холодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за-

�альної�площі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

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

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

жавної�адміністрації)�від�30�листопада�2009�ро-


��№ 1334�«Про�по�одження�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

7.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�30�листопада�2009

ро
��№ 1334,�слова�та�цифри:�«Вартість�витрат

на�повір
�,�обсл��ов�вання�і�ремонт�одно�о�
вар-

тирно�о�засоб��облі
��холодної�або��арячої�во-

ди�на�1�
в.�м�за�альної�площі�
вартир�на�місяць

без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»

ви
лючити.

8.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’-

єднань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�-

дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�-

дин
ів,��повноважених�ними�осіб�або��прави-

телів�жилих�б�дин
ів,�по�оджених�розпоря-

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

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

ції)�від�02�березня�2010�ро
��№ 114,�слова�та

цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��хо-

лодної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�пло-

щі�
вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

9.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�30�березня�2010�ро-


��№ 190,�слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання

і�ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі


вартир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

10.�П�н
т�1�розпорядження�розпорядженням

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�12�
віт-

ня�2010�ро
��№ 250�«Про�по�одження�тарифів

на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�при-

б�дин
ових�територій»�ви
ласти�в�та
ій�реда
-

ції:

«1.�По�одити�тарифи�на�посл��и�з��тримання

б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій

для�житлово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єд-

нань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів

та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,

�повноважених�ними�осіб�або��правителів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

11.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-
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жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�12�
вітня�2010�ро
��№250,

слова�та�цифри:

«Вартість�витрат�на�повір
�,�обсл��ов�вання�і

ремонт�одно�о�
вартирно�о�засоб��облі
��холод-

ної�або��арячої�води�на�1�
в.�м�за�альної�площі�
вар-

тир�на�місяць�без�ПДВ�(�рн.)

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом 0,�03

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�06

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами 0,�12»�

ви
лючити.

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

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

жавної�адміністрації)�від�30�серпня�2010�ро
�

№676�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

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


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

ції)�від�31.08.2009�№ 979»�ви
ласти�в�та
ій�ре-

да
ції:

«1.�По�одити�тарифи�та�стр�
т�р��тарифів�на

посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�-

дин
ових�територій�для�житлово-б�дівельних�
о-

оперативів,�об’єднань�співвласни
ів�ба�ато
вар-

тирних�б�дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жи-

лих�б�дин
ів,�що�додаються.».

13.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�30�серпня�2010�ро
�

№676�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

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


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

ції)�від�31.08.2009�№ 979»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

14.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�для�житлово-б�дівельних�
ооперати-

вів,�об’єднань�співвласни
ів�ба�ато
вартирних

б�дин
ів�та�інших�балансо�трим�вачів�жилих�б�-

дин
ів,�по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо-

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


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

ро
��№ 676,�приміт
��ви
лючити.

15.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�31�серпня�2010�ро
�

№686�«Про�по�одження�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�те-

риторій�та�внесення�змін�до�розпоряджень�ви-


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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�30.06.2009

№ 760,�від�31.08.2009�№ 979»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

16.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин
ів,

по�оджених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�31�серпня�2010�ро
�

№ 686,�приміт
��ви
лючити.

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

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

жавної�адміністрації)�від�10�листопада�2010�ро-


��№ 948�«Про�встановлення�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій�і�внесення�змін�до�розпорядження

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�31.08.2010

№ 686»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
т�4�вважати�відповідно�п�н
-

том�3.

18.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин-


ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,�я
і�на-

даються�житлово-е
спл�атаційними�ор�аніза-

ціями�
ом�нальної�форми�власності,�житлово-

б�дівельними�
ооперативами,�об’єднаннями

співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�ін-

шими�балансо�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,

�повноваженими�ними�особами�або��правите-

лями�жилих�б�дин
ів,�встановлених�розпоря-

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

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

ції)�від�10�листопада�2010�ро
��№ 948,�приміт-


��ви
лючити.

19.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�24��р�дня�2010�ро
�

№ 1164�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�їх�стр�
т�ри�і�внесення�змін�до�роз-

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

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

31.08.2009�№ 978,�№ 979,�від�14.08.2009�№ 902,

від�02.03.2010�№ 114»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-4�вважати�відповідно

п�н
тами�2-3.

20.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій�для�житлово-е
спл�атаційних

ор�анізацій�
ом�нальної�форми�власності,�жит-

лово-б�дівельних�
ооперативів,�об’єднань�спів-

власни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів�та�інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин
ів,��повнова-

жених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-


ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встановлених�роз-

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


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

трації)�від�24��р�дня�2010�ро
��№ 1164,�приміт-


��ви
лючити.

21.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�29��р�дня�2010�ро
�

№ 1221�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових

територій�та�їх�стр�
т�ри»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-6�вважати�відповідно

п�н
тами�2-5.

22.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій,�я
і�надаються�с�б’є
тами��ос-

подарювання�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�вста-

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

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

жавної�адміністрації)�від�29��р�дня�2010�ро
�

№ 1221�«Про�встановлення�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин-


ових�територій�та�їх�стр�
т�ри»,�приміт
��ви-


лючити.

23.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�30��р�дня�2010�ро
�

№ 1242�«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и

з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
т�3�вважати�відповідно

п�н
том�2.

24.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�-

дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій,

я
і�надаються�житлово-б�дівельними�
оопера-

тивами,�об’єднаннями�співвласни
ів�ба�ато-


вартирних�б�дин
ів,�іншими�балансо�трим�-

вачами�жилих�б�дин
ів,��повноваженими�ни-

ми�особами�або��правителями�жилих�б�дин-


ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встановлени-

ми�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�30��р�дня�2010�ро
��№ 1242,

приміт
��ви
лючити.

25.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�25�люто�о�2011�ро
�

№ 253�«Про�встановлення�тарифів�та�стр�
т�ри

тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спо-

р�д�та�приб�дин
ових�територій�і�внесення�змін

до�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київсь
ої

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

ністрації)�від�31.08.2009�№ 979,�від�14.08.2009

№ 902,�від�30.11.2009�№ 1334»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-5�вважати�відповід-

но�п�н
тами�2-4.

26.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�я
і�надаються�житлово-б�дівель-

ними�
ооперативами,�об’єднаннями�співвлас-

ни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�іншими

балансо�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повно-

важеними�ними�особами�або��правителями�жи-

лих�б�дин
ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�вста-

новлених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�від�25�люто�о�2011�ро
��№ 253,

приміт
��ви
лючити.

27.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�для�здійснення�розрах�н
ів�із�спо-

живачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не

пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за

розрах�н
овим),�встановлених�розпорядженням

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�06�
віт-

ня�2011�ро
��№ 504,�слова�та�цифри:

«Споживачам,�
вартири�я
их�обладнані�
вар-

тирними�засобами�облі
��холодної�та��арячої�во-

ди,�до�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів

і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�щомісяч-

но�додається�вартість�витрат�з�проведення�їх�пе-

ріодичної�повір
и,�обсл��ов�вання�і�ремонт�,��

том��числі�демонтаж�,�транспорт�вання�та�мон-

таж��після�повір
и���наст�пних�розмірах:�

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом������0,�036�(з�ПДВ)

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�072

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами�����0,144�(з�ПДВ)»

ви
лючити.

28.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій�для�здійснення�розрах�н
ів�із�спо-

живачами�в�залежності�від�оплати�останніми�(не

пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за

розрах�н
овим),�встановлених�розпорядженням

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�від�06�
віт-

ня�2011�ро
��№ 506,�слова�та�цифри:

«Споживачам,�
вартири�я
их�обладнані�
вар-

тирними�засобами�облі
��холодної�та��арячої�во-

ди,�до�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів

і�спор�д�та�приб�дин
ових�територій�щомісяч-

но�додається�вартість�витрат�з�проведення�їх�пе-

ріодичної�повір
и,�обсл��ов�вання�і�ремонт�,��

том��числі�демонтаж�,�транспорт�вання�та�мон-

таж��після�повір
и���наст�пних�розмірах:�

У�
вартирах,�обладнаних�одним�лічильни
ом�0,�036�(з�ПДВ)

У�
вартирах,�обладнаних�двома�лічильни
ами 0,�072

У�
вартирах,�обладнаних�чотирма�лічильни
ами���0,144�(з�ПДВ)»

ви
лючити.

29.�П�н
т�2�розпорядження�ви
онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�26�
вітня�2011�ро
��№616

«Про�встановлення�тарифів�та�стр�
т�ри�тари-

фів�на�посл��и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та

приб�дин
ових�територій�та�внесення�змін�до

дея
их�розпоряджень�ви
онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)»�ви
лючити.

У�зв’яз
��з�цим�п�н
ти�3-5�вважати�відповід-

но�п�н
тами�2-4.

30.�У�Тарифах�та�стр�
т�рі�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин
ів�і�спор�д�та�приб�дин
о-

вих�територій,�я
і�надаються�житлово-б�дівель-

ними�
ооперативами,�об’єднаннями�співвлас-

ни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�іншими�балан-

со�трим�вачами�жилих�б�дин
ів,��повноваже-

ними�ними�особами�або��правителями�жилих

б�дин
ів�по�
ожном��б�дин
��о
ремо,�встанов-

лених�розпорядженням�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

адміністрації)�від�26�
вітня�2011�ро
��№ 616,�сло-

ва�та�цифри:

За�інчення	в	настпном	номері

Х О М У Т Б А Я Д Е Р А

Р А И А К С А К А Л

Е М Е Ф І С Т О Ф Е Л Ь

Щ А К О Р Д Н Р і К

А Л О Н Ж А С А

Т В И Н А Н О Ф Е Л Е С

И Г О Р С К А Л А А

К Р А М А Р О С О К І Р

Відповіді на сканворд 

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 282
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. 1. âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, ¹ 65-à, 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì — 120,10, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (êóðñè ³íî-
çåìíèõ ìîâ), ïîãîäèííî — 16 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 8,43 ãðí,
çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 134,88 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåí-
äè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåä-
áà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660,ì.Êè¿â, ïð. Ìàÿ-
êîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51,546-20-71, 546-07-49.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 19.03.2015 ¹ 19/02-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 133-02/11.14
ïðî ïîðóøåííÿ TOB "Ä³ì Ìîº¿ Êíèãè" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38547713),ïåðåäáà÷åíîãî
ï.13 ñò. 50 ÇÓ"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 55 000 ãðí.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÑÀÀ 741500
â³ä 03.02.2003 ðîêó, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ³ì'ÿ Ì³ëàÿ Îëåêñàíäðà Îëåêñ³éîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñòè-

êà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà
ó ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 30.11.2014

1.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó,

6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÌÈÐÓ ÏÐÎÑÏ.,
10 (ØÄÑ
"Ñîô³ÿ")

99,30

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ-
ÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜ-

Í²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â ç âàëü-
äîðôñüêî¿ ïåäàãîã³êè)

2 ðîêè
364 äí³

37,03 çà
1 êâ. ì 3677,38

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ðåçóëüòàòè ïðîäàæó ïàêåòà àêö³é àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ Óêðà¿íè íà òîðãàõ 20.03.2015

¹
ç/ï

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ òà íàéìåíóâàííÿ
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

Ïîêóïåöü

Íàéìåíóâàííÿ
á³ðæ³ òà ô³ë³¿

á³ðæ³, ÷åðåç ÿê³
â³äáóâñÿ ïðîäàæ

Äàòà óêëàäåííÿ
á³ðæîâîãî êîí-

òðàêòó

Ê³ëüê³ñòü
ïðèäáàíèõ
àêö³é, øò.

Çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðèäáàíèõ

àêö³é, ãðí

1

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
"Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîð-

ùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé
çàâîä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 23518596)

ÏÀÒ "Ôàðìàöåâòè÷íà
ô³ðìà "Äàðíèöÿ",

â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ä³ÿëî
ÒÎÂ "ÔÊ "ÊÓÁ"

ÏÀÒ "Ôîíäîâà
á³ðæà 

"Ïåðñïåêòèâà"
20.03.2015 3100 171 844 000,00

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



ÐÅÊËÀÌÀ
10 êâ³òíÿ 2015 ð.
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10

Обов'яз�ові	
мови	�он�
рс
:

Вимо�и	до	стр
�т
ри	пар�
	автоб
сів,	що	працюватим
ть	на	маршр
тах	за�ально�о	�орист
вання

міста	Києва

1.�Для�забезпечення�належної�я�ості�та�безпе�и�перевезень�пасажирів�на�місь�их�автоб�сних�маршр�тах

за�ально�о��орист�вання�міста�Києва,�встановлюється�вимо�а�щодо�відповідності��лас��р�хомо�о�с�лад�,

запропоновано�о�перевізни�ами-претендентами�для��часті�в��он��рсі,�вимо�ам�Поряд���визначення��лас�

�омфортності�автоб�сів,�сфери�їхньо�о�ви�ористання�за�видами�спол�чень�та�режимами�р�х�,�затверджено�о

на�азом�Мінтрансзв'яз���У�раїни�від�12.04.2007�№�285.

Вимо�и�до�інтервал�,�роз�лад��та�схеми�р�х��встановлюється�відповідно�до�затверджено�о�паспорт�

маршр�т�.

2.�Автоб�си,�що�пропон�ються�претендентами�для�перевезення�пасажирів�на�місь�их�маршр�тах�за�ально�о

�орист�вання���м.�Києві,�повинні�б�ти:

- зареєстрованими�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства;

- переб�вати�в�належном��технічном��стані;

- обладнаними�дви��нами,�що�відповідають�нормам�е�оло�ічної�безпе�и�не�нижче�“ЄВРО-4”;

- �лас��“А”�або�“І”,�пасажироміст�істю,�я�а�с�ладає�не�менше�21�місця�для�сидіння�пасажирів�з�можливістю

перевезення�стоячих�пасажирів;

- обладнаними�не�менше,�ніж�двома�входами/виходами�пасажирів�з�пристроями�для�автоматично�о

від�ривання�дверей;

- облаштовані�засобами�віз�ально�о�та�зв��ово�о�інформ�вання�про�наймен�вання�з�пин�и,�зо�рема�наст�пної,

маршр�т�.

3.�З�ідно�з�Поряд�ом�проведення��он��рс��з�перевезення�пасажирів�на�автоб�сном��маршр�ті�за�ально�о

�орист�вання,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�03.12.2008�№�1081�(далі�—�Порядо�)

встановлюється�вимо�а�щодо�забезпечення�роботи�на�об'є�ті��он��рс�,�що�в�лючає�місь�і�автоб�сні

маршр�ти�за�ально�о��орист�вання,�не�менш�я��одно�о�транспортно�о�засоб�,�пристосовано�о�для

перевезення�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями.�

ОГОЛОШЕННЯ	
ПРО	ПРОВЕДЕННЯ	КОНКУРСУ	З	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	ПАСАЖИРІВ	НА	АВТОБУСНИХ	МАРШРУТАХ	ЗАГАЛЬНОГО	КОРИСТУВАННЯ	М.	КИЄВА

За	дор
ченням	Ор�анізатора	—	Департамент
	транспортної	інфрастр
�т
ри	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	робочий

ор�ан	�он�
рсно�о	�омітет
	з	визначення	автомобільних	перевізни�ів	
	м.	Києві	—	Ком
нальна	сл
жба	перевезень	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	відповідно	до	За�он
	У�раїни	“Про	автомобільний	транспорт”,	Постанови	Кабінет
	Міністрів	У�раїни	від	03	�р
дня	2008	ро�
	№	1081,	запрош
є

юридичних	та	фізичних	осіб	взяти	
часть	
	�он�
рсі	з	визначення	автомобільних	перевізни�ів	на	автоб
сних	маршр
тах	за�ально�о	�орист
вання	м.	Києва	на	наст
пних	
мовах

за	наст
пними	об'є�тами	�он�
рс
:

№
Об'єкта

№
маршруту Шлях слідування маршруту

Кількість
автобусів

для забез�
печення

перевезень

Режим руху
Інтервал

руху
(хвилин)

Періодич�
ність вико�
нання пе�
ревезень

1 5
Вул. Ізюмська � вул. Кіровоградська � вул. Грінченка � вул. Байкова � вул. Боженка � вул. Володимиро�Либідська � вул. Велика Васильківська � вул. Саксаганського
� вул. Петлюри � вул. Вокзальна � зал. вокзал "Центральний" � вул. Вокзальна � вул. Петлюри � вул. Жилянська � вул. Антоновича � вул. Володимиро�
Либідська � вул. Боженка � вул. Байкова � вул. Грінченка � вул. Кіровоградська � вул. Ізюмська 

2 звичайний 30 щоденно

2 6

Вул. Сосюри � просп. Гагаріна � бульв. Верховниї Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Новоросійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � вул. Бальзака
� вул. Градинська � вул. Радунська � вул. Милославська � вул. Леніна � вул. Боженка � Свято�Троїцький Храм (с. Троєщина) � вул. Боженка � вул. Леніна �
вул. Милославська � вул. Радунська � вул. Градинська � вул. Бальзака � вул. Драйзера � вул. Братиславська � Новоросійська площа � вул. Червоногвардійська
� просп. Гагаріна � вул. Сосюри

2 звичайний 50 щоденно

3 12 вул. Ізюмська � вул. Кіровоградська � вул. Монтажників � вул. Нечуя�Левицького � вул. Над'ярна � вул. Амосова (розворот навпроти тубінституту) � вул. Клінічна
� вул. Народна � вул. Університетська � вул. Клименка (в звор. напр.: вул. Солом'янська � вул. Головка) � вул. Олексіївська 2 звичайний 20 щоденно

4 151 Ст. м. "Петрівка" � просп. Оболонський � просп. Московський � Московський міст � просп. Ватутіна � Керченська площа � просп. Маяковського � вул. Закревського
(до вул. Милославської) � просп. Маяковського � просп. Ватутіна � Московський міст � просп. Московський � просп. Оболонський � ст. м. "Петрівка" 10 Маршрутне

таксі 9 щоденно

5 179
Ст. м. "Політехнічний інститут" � вул. В.Василевської � вул. Довнар�Запольського � вул. Дегтярівська � Лук'янівська площа � вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Мельникова
�  вул. Пугачова � вул. Багговутівська � вул. Половецька � пров. Татарський � вул. Татарська � вул. О. Шмідта � вул. Багговутівська � вул. Овруцька � вул. Герцена
� вул. Якіра � вул. Білоруська � Лук'янівська площа � вул. Дегтярівська � вул. Довнар�Запольського � вул. В.Василевської � ст. м. "Політехнічний інститут"

6 Маршрутне
таксі 8 щоденно

6 181
Площа Т. Шевченка � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � Подільський узвіз � вул. Овруцька � вул. Герцена � вул. Мельникова � вул. Артема � Львівська
площа � вул. Бульварно�Кудрявська � вул. Дмитрівська � пл. Перемоги � вул. Старовокзальна � вул. Жилянська � вул. Петлюри � зал. вокзал "Центральний"
(в звор. напр.: � вул. Петлюри � вул. Саксаганського � пл. Перемоги і далі по схемі)

8 Маршрутне
таксі 10 щоденно

7 183
Просп. Свободи (до просп. Гонгадзе) � вул. Н. Ужвій � вул. Мостицька � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. О. Теліги � просп. Московський �
просп. Оболонський � ст. м. "Петрівка"� просп. Оболонський � просп. Московський � вул. О. Теліги � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � вул. Мостицька �
вул. Н.  Ужвій � просп. Свободи

5 Маршрутне
таксі 12 щоденно

8 186 Ст. м. "Святошин" � пл. Героїв Бресту � просп. Перемоги � (вул. Щербакова � просп. Перемоги розворот) � вул. Туполєва � вул. Стеценка (розворот) �
вул. Туполєва � просп. Перемоги� пл. Героїв Бресту � ст. м. "Святошин" 7 Маршрутне

таксі 6 щоденно

9 188 Ст. м. "Нивки" � просп. Перемоги � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Л. Курбаса � бульв. Кольцова � вул. Симиренка (розворот кільце шв. трамваю)
� бульв. Кольцова � вул. Литвиненко�Вольгемут � вул. Зодчих � Кільцева дорога (в звор. напр.: Кільцева дорога � пр. Перемоги) � ст. м. "Нивки" 15 Маршрутне

таксі 6 щоденно

10 189 Вул. Чорнобильська � вул. Ірпінська � просп. Палладіна � просп. Перемоги � площа Перемоги � бульв. Т. Шевченка � вул. Володимирська � вул. Саксаганського
� площа Перемоги � просп. Перемоги � вул. Чорнобильська 14 Маршрутне

таксі 8 щоденно

11 191 Вул. Милославська (від вул. Радунської) � вул. Бальзака � вул. Будищанська � вул. Радунська � вул. Лаврухіна � вул. Бальзака � вул. Сабурова � вул. Бальзака
� вул. Драйзера �  вул. Братиславська � вул. Шолом�Алейхема � вул. Жукова � вул. Кіото � ст. м. "Лісова" 12 Маршрутне

таксі 7 щоденно

12 209

Ст. м. "Палац "Україна" � вул. Велика Васильківська � вул. Тельмана � вул. Предславинська � вул. Тверська � вул. Антоновича � бульв. Дружби Народів � Московська
площа �  просп. 40�я Жовтня � Голосіївська площа � вул. Васильківська � вул. Ломоносова � вул. Костичева � вул. Якубовського � вул. Вільямса � вул. Якубовського
� вул. Костичева � вул. Ломоносова � вул. Васильківська � Голосіївська площа � просп. 40�ччя Жовтня � Московська пл. � бульв. Дружби Народів �
вул. Васильківська � ст. м. "Палац "Україна"

8 Маршрутне
таксі 9 щоденно

13 211
Ж/м "ДВРЗ" � вул. Алма�Атинська � вул. Празька � Ленінградська площа � просп. Возз'єднання � міст Патона � бульв. Дружби Народів � Московська площа
� просп. Науки � вул. Саперно�Слобідська � просп. Науки � Центральний автовокзал � бульвар Дружби Народів � міст ім. Патона � просп. Возз'єднання � Ленінградська
площа � просп. Гагаріна � вул. Сосюри � вул. Сергієнка � вул. Празька � вул. Алма�Атинська � ж/м "ДВРЗ" 

17 Маршрутне
таксі 6 шоденно

14 212

Ст. м. "Либідська" � пл. Либідська � вул. Антоновича � бульв. Дружби Народів � Московська пл. � просп. Науки � вул. Блакитного � вул. Генерала Родимцева
� вул. Героїв Оборони � просп. 40�річчя Жовтня � просп. Глушкова � Одеська площа � вул. Заболотного � внутрішня дорога � ТЦ "Магелан" � внутрішня
дорога � просп. Глушкова � Одеська площа � просп. Глушкова � просп. 40�річчя Жовтня � вул. Героїв Оборони � вул. Генерала Родимцева � вул. Блакитного
� пр. Науки � бульвар Дружби Народів � вул. Велика Васильківська � пл. Либідська � ст. м. "Либідська"

12 Маршрутне
таксі 7 щоденно

15 217
Ст. м. "Лук'янівська" � вул. Мельникова � вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Герцена � вул. Овруцька � Подільський узвіз � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська
� вул. Мостицька � вул. Н. Ужвій � просп. Свободи (до просп. В. Порика) (в зворотному напрямку � просп. Свободи � пр. Правди � вул. Вишгородська і далі
по схемі)

5 Маршрутне
таксі 12 щоденно

16 222 Ст. м. "Лівобережна" � вул. М. Раскової � Броварське шосе � просп. Визволителів � бульв. Перова � Керченська пл. � просп. Маяковського (до вул. Сабурова) 8 Маршрутне
таксі 7 щоденно

17 223 Вул. Туполєва � вул. Блюхера � вул. Стеценка (в звор. напр.: вул. Стеценка � вул. Туполєва) � вул. Щусєва � вул. О.Теліги � вул. Довженка � вул. Гетьмана �
Чоколовський бульв.� Севастопольська площа � Повітрофлотський просп.� вул. Лукашевича � вул. Г. Кірпи � вул. Ползунова � зал. вокзал "Південний" 16 Маршрутне

таксі 5 щоденно

18 230 Вул. Ірпінська � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Перемоги � площа Перемоги � бульв. Шевченка � вул. Леонтовича � вул. Б. Хмельницького �
вул. Хрещатик � бульв. Шевченка � пл. Перемоги � просп. Перемоги � вул. Чорнобильська � вул. Ірпінська 14 Маршрутне

таксі 8 щоденно

19 232
Ст. м. "Шулявська" � просп. Перемоги � вул. Гетьмана � вул. Виборзька � вул. Гарматна (у звор.напр.: вул. Гарматна � просп. Перемоги) � бульв. І. Лепсе �
просп. Комарова � вул. Героїв Севастополя (у звор.напр.: вул. Героїв Севастополя � вул. Стражеска � бульв. І.Лепсе � вул. Каблукова � вул. Героїв Севастополя
� бульв. І. Лепсе) � просп. Відрадний � вул. Суздальська � вул. Новопольова � зал. станція "Київ�Волинський" 

5 Маршрутне
таксі 9 щоденно

20 233
Ст. м. "Лісова" � вул. Попудренка � просп. Гагаріна (до вул. Червоноткацької) � вул. Червоногвардійська � Новоросійська площа � вул. Братиславська �
вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Милославська � вул. Радунська � вул. Лисківська (до вул. Милославської) � вул. Радунська � вул. Милославська
� вул. Закревського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � Новоросійська площа � Броварський просп. � вул. Попудренка � ст. м. "Лісова"

10 Маршрутне
таксі 9 щоденно

21 239 Ст. м. "Либідська" � вул. Антоновича � бульв. Дружби Народів � Червонозоряний пр. � Севастопольська пл. � Чоколовський бульв. � вул. Гетьмана � 
ст. м. "Шулявська" (з розв. під Шулявським ш/пр.) 14 Маршрутне

таксі 6 щоденно

22 240 ст. м. "Лісова" � вул. Жукова � Лісовий просп. � вул. Волкова � вул. Жукова � вул. Кіото � ст. м. "Лісова" 8 Маршрутне
таксі 3 щоденно

23 241 ст. м. "Лісова" � вул. Мілютенка � Лісовий просп. � вул. Жукова 8 Маршрутне
таксі 3 щоденно

24 242

Ст. м. "Лісова" � вул. Кіото � вул. Жукова � просп. Лісовий � вул. Мілютенка � вул. Шолом�Алейхема � вул. Миропільська � вул. Курнатовського (розв. на
перетині з вул. Вільде) � вул. Микитенка � бульв. Перова (в звор. напр.: бульв. Перова � вул. Стальського � вул. Курнатовського) � Керченська пл. �
просп. Ватутіна � Московський міст � просп. Московський (в звор. напр.: просп. Московський � просп. Оболонський � вул. Вербова � просп. Московський)
� вул. Теліги � вул. Довженка � вул. Гетьмана � Індустріальний ш/п (в звор. напр.: Індустріальний ш/п � пров. Індустріальний � вул. Гетьмана і далі по схемі)

14 Маршрутне
таксі 9 щоденно

Додат�ові	
мови	�он�
рс
:

Відповідно�до�п.10�Поряд���та�ст.44�За�он��У�раїни�“Про�автомобільний�транспорт”�Ор�анізатор�затвердив

Додат�ові��мови��он��рс�,�відповідно�до�я�их�перевізни�-претендент�зобов'язаний:�

- встановити�GPS-системи�на�автоб�си,�я�і�пропон�ються�для�роботи�на�маршр�тах,�що�є�об'є�тами��он��рс�,

та�під�лючити�їх�до�Єдино�о�диспетчерсь�о�о�центр���онтролю�за�роботою�автотранспорт��і�збор��інформації

м.�Києва,�протя�ом�2-х�місяців�з�дати,�я�а�б�де�визначена�на�азом�Ор�анізатора.

- стро��е�спл�атації�транспортних�засобів,�я�і�перевізни�-претендент�пропон�є�ви�ористов�вати�для

перевезень�пасажирів���м.�Києві,�не�повинен�перевищ�вати�повних�семи�ро�ів�з�момент��вип�с��.�

- встановити�автоматизовані�системи�без�отів�ової�оплати�проїзд��на�автоб�си,�я�і�пропон�ються�для�роботи

на�маршр�тах,�що�є�об'є�тами��он��рс�,�протя�ом�6�місяців�з�дати,�я�а�б�де�визначена�на�азом�Ор�анізатора.

Перевізни�-претендент�зобов'язаний�надати�підтвердження�можливості�ви�онання�Додат�ових��мов��он��рс�

(письмове�зобов'язання�довільної�форми).

УВАГА!	Для	отримання	інформації	щодо	об'є�тів	�он�
рс
,	отримання	блан�ів	до�
ментів	для	
часті


	�он�
рсі,	подання	до�
ментів	для	
часті	
	�он�
рсі,	прохання	звертатись	до	Ком
нальної	сл
жби	перевезень

ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(КМДА),	за	адресою:	04119,	м.	Київ,	в
л.	Сім`ї	Хохлових,

7/9,	поверх	3,	пн.	—	чт.	з	8.30	до	17.00,	пт.	з	8.30	до	16.00.

Блан�и	для	
часті	
	�он�
рсі	можна	отримати	до	30.04.2015	до	13.00	в�лючно.

До�
менти	для	
часті	в	�он�
рсі	подаються	перевізни�ом-претендентом	
	за�ритих	�онвертах:	з

познач�ою	№	1	та	заява	на	
часть	
	�он�
рсі	з	познач�ою	№	2.	

Кінцевий	стро�	прийняття	до�
ментів	для	
часті	
	�он�
рсі	—	30.04.2015	до	15.00	в�лючно.	

Засідання	�он�
рсно�о	�омітет
	відб
деться	20.05.2015	ро�
	о	10.00	за	місцезнаходженням	робочо�о

ор�ан
	�он�
рсно�о	�омітет
	—	Ком
нальної	сл
жби	перевезень	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої

ради	(КМДА).

Реєстрація	
часни�ів	з	9.00	за	адресою	м.	Київ,	в
л.	Сім`ї	Хохлових,	7/9,	поверх	4,	а�товий	зал.

Розмір	плати	за	
часть	
	�он�
рсі	становить	5100,00	�рн	за	один	об'є�т	�он�
рс
.

Телефон	для	довідо�	з	питань	проведення	�он�
рс
	(044)	483-04-69,	e-mail:	ksp2007@ukr.net.	

Всі	особи,	я�і	представляють	інтереси	перевізни�а-претендента	на	�он�
рсі	(�рім	�ерівни�а)	повинні

мати	з	собою	оформлен
	належним	чином	довіреність,	надан
	перевізни�ом-претендентом.

Додато��до�На�аз��№�Н-27�від�“08”��вітня�2015�ро��



25 249 Ст. м. "Лівобережна" � вул. Р. Окіпної � Русанівська Набережна � Дніпровська Набережна � вул. Серафимовича � вул. Бучми � просп. Тичини � 
вул. Березняківська � вул. Шумського (розворот) � вул. Березняківська � зал. платформа "Лівий берег" 12 Маршрутне

таксі 4 щоденно

26 402 Вул. Північна � просп. Героїв Сталінграду � вул. Героїв Дніпра � вул. З. Гайдай � вул. Тимошенка � вул. Малиновського � вул. Л. Гавро � вул. Мате Залки 
(до просп. Г. Сталінграду) 6 Маршрутне

таксі 8 щоденно

27 405 Просп. Маяковського (від вул. Милославської) � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Миропільська � вул. Малишка � універмаг "Дитячий світ" 
(в звор. напр.: � вул. Малишка � Дарницький бульв. � вул. Юності � вул. Шолом�Алейхема � вул. Братиславська) 12 Маршрутне

таксі 6 щоденно

28 411
Вул. Симиренка � вул. Сім'ї Сосніних � вул. В. Кучера � вул. Картвелішвілі (в звор. нап.: вул. Картвелішвілі � бульв. Кольцова � вул. Симиренка) � пр. Леся
Курбаса � пр. Комарова � вул. Борщагівська � вул. Жилянська � вул. Ш. Руставелі � вул. Рогнідинська � вул. Еспланадна � ст. м. Палац Спорту � вул. Еспланадна
� вул. Саксаганського � пл. Перемоги � пр�кт Перемоги � Повітрофлотський ш/п � Повітрофлотський просп. � вул. Борщагівська і далі по схемі

12 Маршрутне
таксі 8 щоденно

29 414

Вул. Сосюри � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � пл. Новоросійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � 
просп. Маяковського � вул. Цвєтаєвої � вул. Бальзака (до вул. Милославської) � вул. Бальзака � вул. Будищанська � вул. Радунська � вул. Милославська �
вул. Бальзака � вул. Цвєтаєвої � пр. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Миропільська � площа Новоросійська � вул. Червоногвардійська
� просп. Гагаріна � вул. Сосюри 

12 Маршрутне
таксі 8 щоденно

30 415
Ст. м. "Харківська" � Харківське шосе � вул. Вірменська � просп. Бажана � вул. Ревуцького � вул. Тростянецька � Харківське шосе � Ленінградська пл. � 
просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради (в звор. напр. пр. Гагаріна) � вул. Червоногвардійська � вул. Братиславська � вул. Шолом�Алейхема � вул. Маршала
Жукова (до перетину з просп. Лісовим)

10 Маршрутне
таксі 10 щоденно

31 417

Вул. Підлісна (від вул. Наумова) � вул. Булаховського (вул. Осіння � розворот) � вул. Булаховського � просп. Палладіна � вул. Уборевича � вул. Чорнобильська
� вул. Ф. Пушиної � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Перемоги (в звор. напр.: просп. Перемоги � вул. Чорнобильська) � вул. Василенка � 
вул. Дегтярівська (в звор. нап.: вул. Дегтярівська � вул. Лагерна � просп. Перемоги) � вул. Дмитрівська � вул. Коперника � вул. Глибочицька � вул. В. Вал �
вул. Костянтинівська � вул. Спаська (в звор. напр. � вул. Спаська � вул. Межигірська � вул. Н. Вал) � ст. м. "Контрактова площа" 

18 Маршрутне
таксі 7 щоденно

32 418
Вул. Лисківська (від вул. Милославської) � вул. Цвєтаєвої � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Миропільська � пл. Новоросійська
� вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Червоноткацька � вул. Біломорська � вул. Попудренка
(в звор. напр. � вул. Попудренка � вул. Червоногвардійська � пл. Новоросійська � вул. Братиславська)

8 Маршрутне
таксі 10 щоденно

33 421
Вул. Симиренка � вул. Сім'ї Сосніних � вул. В. Кучера � вул. Картвелішвілі (в звор. напр.: вул. Картвелішвілі � бульв. Кольцова � вул. Симиренка) � 
просп. Л. Курбаса � просп. Комарова � вул. Борщагівська � Індустріальний ш/п � Індустріальний пров. � вул. Гетьмана (в звор. напр.: вул. Гетьмана � 
вул. Борщагівська) � вул. Довженка � вул. Теліги � Московський просп. � Оболонський просп. � вул. Вербова � ст. м. "Петрівка" 

13 Маршрутне
таксі 8 щоденно

34 422 Вул. Маршальська � просп. Науки � Московська площа � бульв. Дружби Народів � вул. Велика Васильківська � пл. Либідська � вул. Антоновича � бульв. Дружби
Народів � міст Патона � пр. Возз'єднання � Ленінградська пл. � Харківське шосе � вул. Тепловозна � вул. Привокзальна � вул. Бориспільська � Рембаза 13 Маршрутне

таксі 9 щоденно

35 423
Ринок "Лісовий" (від перетину вул. Братиславської з вул. Шолом�Алейхема) � вул. Братиславська � вул. Миропільська � пл. Новоросійська � 
вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Азербайджанська � вул. Празька � вул. Алма�Атинська
� вул. Довбуша (від фабрики меблів "Берест")

10 Маршрутне
таксі 6 щоденно

36 425 Ст. м. "Осокорки" � Дніпровська Набережна � вул. Березняківська � вул. Шумського � просп. Тичини � вул. Бучми � вул. Серафимовича � вул. М. Раскової �
вул. Луначарського (до вул. Челябінської). 5 Маршрутне

таксі 12 щоденно

37 429
Вул. Тулузи � бульв. Р. Ролана � вул. Я. Коласа � вул. Г. Юри � просп. Леся Курбаса � просп. Комарова � бульв. І. Лепсе � вул. Василенка � пр. Перемоги 
(в звор. напрямку: просп. Перемоги � вул. Дегтярівська � вул. Лагерна � вул. Василенка) � пл. Перемоги � бульв. Шевченка � вул. Б. Хмельницького � 
вул. Хрещатик (в зворот. напрям.: вул. Хрещатик � бульв. Т. Шевченка)

13 Маршрутне
таксі 8 щоденно

38 434
Вул. Бальзака (від вул. Милославської) � вул. Бальзака � вул. Сабурова � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Миропільська �
Новоросійська пл. � вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � ст. м. "Чернігівська" (в звор. напр.: 
вул. Черногвардійська � Новоросійська пл.) 

9 Маршрутне
таксі 8 щоденно

39 439
Ж/м "Виноградар" (розворот просп. Г. Гонгадзе � вул. Гречка � просп. Правди) � просп. Г. Гонгадзе � просп. Свободи � просп. Порика � просп. Правди � 
вул. Гречка � Інтернаціональна пл. � вул. Стеценка � вул. Щусєва � вул. Мельникова � вул. Артема � Львівська пл. � вул. Бульварно�Кудрявська � 
вул. Дмитрівська � пл. Перемоги (у зв. напр: пл. Перемоги � вул. Бульварно�Кудрявська) 

12 Маршрутне
таксі 8 щоденно

40 461 Ст. м. "Святошин" � пл. Г. Бреста � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � бульв. Р. Ролана � вул. Я. Коласа � вул. Г. Юри � вул. Картвелішвілі � бульв. Кольцова
� вул. Симиренка � вул. Трублаїні � Кільцева дорога � Одеський ш/пр. � Одеська пл. � просп. Глушкова � вул. Васильківська � просп. Глушкова � НВЦіЯ 18 Маршрутне

таксі 5 щоденно

41 470
Вул. Ягідна (від перетину з вул. Закарпатською) � вул. Китаївська � просп. Науки � бульв. Дружби Народів � вул. Велика Васильківська � Либідська пл. � 
вул. Антоновича � бульв. Дружби Народів � вул. Курганівська � вул. Бастіонна � Печерський міст � бульв. Л. Українки (в звор. напр: бульв. Л. Українки �
бульв. Дружби. Народів) � вул. Кутузова � вул. Московська � вул. Мазепи � площа Слави � вул. Лаврська � музей ВВВ

8 Маршрутне
таксі 13 щоденно

42 476
Вул. Північна � просп. Г. Сталінграда � вул. Тимошенка � вул. Малиновського � вул. Л. Гавро � вул. Мате Залки � просп. Г.Сталінграду � пр. Московський �
Московський міст � просп. Ватутіна � бульв. Перова � вул. Кибальчича � вул. Курнатовського � вул. Жмаченка � вул. Будівельників (з розв. на перетині з бульв.
Верховної Ради) � вул. Будівельників � вул. Попудренка (в звор. напр. вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників) � ст. м. "Дарниця"

12 Маршрутне
таксі 10 щоденно 

43 496

Клінічна лікарня "Феофанія" (в вихідні та святкові дні по лісовій дорозі до музею ДНА та ПБУ) � вул. Заболотного � Одеський ш/п � Кільцева дорога � Нова
дорога � Повітрофлотський просп. � вул. Смілянська � вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл. (в зв. напр. Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп.)
� Повітрофлотський просп. � Повітрофлотський ш/пр. � вул. Чорновола � вул. Артема � вул. Мельникова � вул. Дорогожицька (розворот) � вул. Мельникова
� ст. м. "Лук'янівська"

13 Маршрутне
таксі 9 щоденно

44 503 Ст. м. "Червоний Хутір" � вул. Старобориспільська � вул. Бориспільська � вул. Привокзальна � Харківське шосе (в зворотному напрямку Харківське шосе �
вул. Тепловозна � вул. Привокзальна) � Ленінградська площа � просп. Возз'єднання � вул. М. Раскової � вул. Луначарського 10 Маршрутне

таксі 9 щоденно

45 504
Вул. Милославська (від вул. Бальзака) � вул. Радунська � вул. Лаврухіна � вул. Бальзака � вул. Сабурова � просп. Маяковського � Керченська площа � 
бульв. Перова � просп. Визволителів � вул. Будівельників � (вул. Краківська � розворот) � вул. Будівельників � вул. Попудренка � ст. м. "Дарниця" (в звор.
напр.: � вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Краківська � вул. Будівельників і далі по схемі) 

9 Маршрутне
таксі 8 щоденно

46 508
Ст. м. "Шулявська" � вул. Гетьмана � Чоколовський бульв. � Севастопольська пл. � Червонозоряний просп. � вул. Кайсарова � пров. Охтирський � вул. Трутенка
� Амурська площа � вул. Васильківська � вул. Ломоносова � вул. Костичева � вул. Якубовського (до вул. Вільямса) (в звор. напр.: � вул. Якубовського � вул. Костичева
� вул. Ломоносова � вул. Васильківська � Амурська площа � вул. Амурська � вул. Сумська � вул. Кайсарова � просп. Червонозоряний і далі за схемою) . 

4 Маршрутне
таксі 18 щоденно

47 509 Вул. Милославська � просп. Маяковського � Керченська пл. � бульв. Перова � просп. Визволителів � вул. Будівельників � просп. Гагаріна � просп. Миру 
(в звор. напр.: просп. Миру � бульв. Верховної Ради � вул. Будівельників) 15 Маршрутне

таксі 5 щоденно

48 516
Ринок "Лісовий" � вул. Миропільська � вул. Братиславська (у звор. напр.: � вул. Братиславська � вул. Шолом�Алейхема � вул. Миропільська ) � Новоросійська
пл. � вул. Червоногвардійська � просп. Ю. Гагаріна � Ленінградська площа (у звор. напр.: � вул. Сергієнка � вул. Сосюри � просп. Ю. Гагаріна � 
бульв. Верховної Ради) � Харківське шосе � вул. Тепловозна � вул. Привокзальна � вул. Бориспільська � вул. Старобориспільска � ст. м. "Червоний Хутір"

8 Маршрутне
таксі 8 щоденно

49 520
Музей ВВВ � вул. Лаврська � площа Слави � вул. І. Мазепи � Арсенальна площа � вул. Московська � вул. Кутузова � площа Л. Українки � бульв. Л. Українки
� Печерський міст � вул. Кіквідзе � вул. Залізничне шосе (зал. платформа "Видубичі") � Залізничне шосе � вул. Червоноармійська � ст. м. "Либідська" � 
вул. Червоноармійська � вул. Щорса � вул. Задніпровського � вул. Кутузова � вул. Московська � вул. І. Мазепи � площа Слави � вул. Лаврська � музей ВВВ

8 Маршрутне
таксі 7 щоденно

50 526

Ст. м. "Лісова" � вул. Попудренка � просп. Ю. Гагаріна � Ленінградська площа � Харківське шосе � вул. Тепловозна � вул. Привокзальна � вул. Ялтинська �
вул. Славгородська � вул.Тростянецька � вул. А. Ахматової � просп. Григоренка � просп. Бажана � ст. м. "Позняки" � прсоп. Бажана � просп. Григоренка �
вул. А. Ахматової � вул. Тростянецька � вул. Славгородська � вул. Ялтинська � вул. Привокзальна � Харківське шосе � вул. Сергієнка � вул. Сосюри � 
просп. Ю. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Червоноткацька � вул. Магнітогорська � вул. Попудренка � вул. Червоногвардійська
� Броварський просп. � вул. Попудренка � ст. м. "Лісова"

11 Маршрутне
таксі 7 щоденно

51 528
Вул. Лисківська � вул. Радунська � вул. Градинська � вул. Сабурова � вул. Закревського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Миропільська �
Новоросійська пл. � вул. Червоногвардійська � пр. Ю. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � ст. м. "Чернігівська" (в зворотному
напрямку: вул. Червоногвардійська � Новоросійська пл.)

10 Маршрутне
таксі 7 щоденно

52 530 Просп. Свободи (від просп. Г. Гонгадзе) � просп. Правди � вул. Івашкевича � вул. Лугова � вул. Тимошенка � просп. Героїв Сталінграду (до вул. Північна) 10 Маршрутне
таксі 6 щоденно

53 542 Ст. м. "Осокорки" � просп. Бажана � Дніпровська Набережна � вул. Княжий затон � вул. Драгоманова � вул. Ахматової � вул. Тростянецька � Харківське шосе
� Ленінградська пл. � просп. Возз'єднання � вул. М. Раскової � вул. Луначарського � пл. Луначарського � вул. Луначарського 10 Маршрутне

таксі 7 щоденно

54 545

Просп. П. Григоренка (розворот вул. Крушельницької) � вул. Мішуги � вул. Руденка � вул. Вишняківська � вул. Ревуцького � вул. Декабристів (в зв. напр.:
вул. Декабристів � просп. Бажана � вул. Ревуцького) � вул. Вербицького � Харківське шосе � Ленінградська площа � пр. Миру � бульв. Верховної Ради � 
вул. Будівельників � вул. Попудренка � ст. м. "Дарниця" (в звор. напр.: вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників � 
бульв. Верховної Ради � просп. Миру)

15 Маршрутне
таксі 6 щоденно

55 555
Ж/м "ДВРЗ" (від вул. Винахідників) � вул. Алма�Атинська � вул. Празька � вул. Сергієнка � вул. Сосюри � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � 
вул. Червоногвардійська � Новоросійська площа � (в зв. напр. � вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна) � вул. Братиславська � вул. Шолом�Алейхема
� вул. Миропільська (в звор. напр. � вул. Миропільська � пл. Новоросійська) � вул. Курнатовського � вул. Кибальчича (до просп. Ватутіна, 11). 

15 Маршрутне
таксі 6 щоденно

56 557
Ст. м. "Либідська" � Либідська пл.� вул. Антоновича � бульв. Дружби Народів (у зворотному напрямку: бульв. Дружби Народів � вул. Велика Васильківська
� Московська пл. � пр. Науки � вул. Набережно�Корчуватська � вул. Новопирогівська � ж/м "Корчувате" (в зв. напр.: вул. Новопирогівська � Столичне шосе
�дублер � просп. Науки)

6 Маршрутне
таксі 10 щоденно

57 558
Просп. Свободи (від просп. Г. Гонгадзе) � вул. Н. Ужвій � вул. Мостицька � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. Петропавловська � вул. Бакинська � 
вул. Ольжича � вул. О.Теліги � вул. Мельникова � вул. Артема� вул. Чорновола � Повітрофлотський ш/пр (тільки в напр. зал. вокзалу) � просп. Перемоги
� площа Перемоги � вул. Старовокзальна � вул. Жилянська (в звор. напр.: вул. Саксаганського) � вул. Петлюри � зал. вокзал "Центральний"

15 Маршрутне
таксі 6 щоденно

58 559 Ст. м. "Героїв Дніпра" � Оболонський просп. � вул. Північна � вул. Прирічна � просп. Героїв Сталінграду � вул. Маршала Тимошенка � ст. м. "Мінська" 6 Маршрутне
таксі 7 щоденно

59 565
Аеропорт "Київ" � Повітрофлотський просп. � вул. Смілянська � вул. Народного Ополчення � Севастопольська пл. (в звор. напр.: вул. Соціалістична � 
вул. Донецька � Севастопольська пл. � Повітрофлотський пр.) � Чоколівський бульв. � вул. Гетьмана � вул. Довженка � вул. Теліги � просп. Московський � 
просп. Оболонський � ст. м. "Петрівка"

10 Маршрутне
таксі 9 щоденно

60 569 Ст. м. "Лук'янівська" � вул. Дегтярівська � вул.Лагерна (тільки в напрямку вул. Булгакова) � вул. Василенка � бульв. І. Лепсе � просп. Відрадний � вул. 9�го
травня � просп. Корольова � вул. Симиренка � вул. Булгакова (в звор. напр. вул. Булгакова � просп. Корольова � вул. Дев'ятого травня і далі за схемою) 7 Маршрутне

таксі 13 щоденно

61 577 Ст. м. "Позняки" � просп. М. Бажана � просп. П. Григоренка � вул. А.Ахматової � вул. Урлівська (в обох напрямках) 9 Маршрутне
таксі 4 щоденно

62 578 Ст. м. "Лівобережна" � Броварський просп. � просп. Визволителів � бульв. Перова � просп. А. Навої � вул. Райдужна � вул. Вершигори 8 Маршрутне
таксі 8 щоденно

63 581 Ст. м. "Святошин" � просп. Перемоги � вул. Щербакова � Інтернаціональна площа � вул. Гречка � просп. Правди � вул. Івашкевича � вул. Автозаводська �
вул. Полярна � просп. Рокосовського � вул. Кондратюка (заїзд до Діагностичного центру) � вул. Мінське шосе � площа Шевченка 15 Маршрутне

таксі 7 щоденно

64 582 Ст. м. "Оболонь" � вул. Малиновського � вул. Л. Гавро � вул. М. Залки � просп. Героїв Сталінграду � вул. Приозерна � вул. Л. Гавро � вул. Малиновського �
Оболонський просп. (розворот) � ст. м. "Оболонь" 5 Маршрутне

таксі 6 щоденно

65 586 Ст. м. "Лук'янівська" � вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Герцена � вул. Овруцька � Подільський узвіз � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � площа Шевченка
� вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � Подільський узвіз � вул. Овруцька � вул. Герцена � вул. Мельникова � ст. м. "Лук'янівська" 8 Маршрутне

таксі 8 щоденно

66 589
Ст. м. "Дарниця" � вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників (в зв. нап.: вул. Будівельників � вул. Попудренка) � 
бульв. Верховної Ради � просп. Миру � Ленінградська площа � Харківське шосе � вул. Сімферопільська � вул. Привокзальна (в звор. напр.: вул. Привокзальна
� Харківське шосе) � вул. Ялтинська � вул. Російська � вул. Россошанська � вул. Бориспільська (до буд № 17)

9 Маршрутне
таксі 8 щоденно

67 598�Д

Вул. М. Цвєтаєвої (від вул. М.Закревського) � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Бальзака � вул. Каштанова � просп. Маяковського � просп. Ватутіна
� Московський міст � Московський просп. � вул. О.Теліги � вул. Копилівська � вул. Петропавлівська � вул. Фрунзе � Подільський узвіз � вул. Овруцька � 
вул. Герцена � вул. Мельникова � вул. Білоруська � ст. м. "Лук'янівська" (в звор. напр.: вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Герцена � вул. Овруцька � Подільський
узвіз � вул. Тульчинська � вул. Новокостянтинівська (розворот під ш/п) � Московський просп. і далі за схемою 

12 Маршрутне
таксі 9 щоденно

ÐÅÊËÀÌÀ
10 êâ³òíÿ 2015 ð.
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ ïðîõîäÿòü ïðîöåñ

äóõîâíîãî «ïåðåçàâàíòà-

æåííÿ».Ñìàêè, çâè÷êè, ³í-

òåðåñè êàðäèíàëüíî ì³íÿþòüñÿ, ùî

ïîçèòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà ³ì³äæ³.

Êîñìîñ òðàíñëþº ÷åðåç âàñ ïîòóæ-

í³ åíåðãîïîòîêè, ÿê³ ñë³ä â÷àñíî

ñïðÿìîâóâàòè â ðóñëî ñï³ëüíèõ

ñïðàâ, çóì³òè ãàðìîí³éíî âïèñàòè-

ñÿ â ðèòìè ä³ëîâî¿ êîìàíäè, çì³ö-

íèòè øëþáí³ óçè.

ÒÅËÜÖßÌ âèçíà÷åíî áîðîòèñÿ íà

ïåðåäîâ³é, âîþþ÷è ç äî-

ìàøí³ìè ïðîáëåìàìè òà

äîìî÷àäöÿìè ³ íà òàºìíî-

ìó äóõîâíîìó ôðîíò³. Òóò ³äå ïðî-

öåñ î÷èùåííÿ ï³äñâ³äîìîñò³, ïåðå-

îñìèñëåííÿ ìèíóëîãî æèòòÿ. Ï³ä-

âîäüòå ï³äñóìêè ðîêó, ìîë³òüñÿ òà

ñëàâòå Òâîðöÿ çà çäîáóòêè.Ïîçáàâ-

ëÿéòåñÿ â³ä ³ëþç³é òà ïðîçð³âàé-

òå — ïîùàñòèòü âõîïèòè óäà÷ó çà

õâ³ñò.

ÁËÈÇÍÞÊÈ—ñàìà ÷àð³âí³ñòü,äðóæ-

í³ ðÿäè ïîïîâíþþòüñÿ íå-

îðäèíàðíèìè îñîáàìè,

æèòòÿ á’º íåâè÷åðïíèì

äæåðåëîì, âëèâàéòåñÿ â éîãî áóðõ-

ëèâó òå÷³þ,áóäüòå àêòèâíèìè,âèíà-

õ³äëèâèìè,òîä³ ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëü-

íèõ óñòðåìë³íü ïðîéäå íà «óðà».

ÐÀÊ²Â øëÿõ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåð-

íîñò³ âåäå íà êàð’ºðíèé

îë³ìï,äå ïðîõîäÿòü êàäðî-

â³ ìîäåðí³çàö³¿, àáè âïè-

ñàòèñÿ ó â³ðàæ³ äóõó ÷àñó. Îäíàê íå

äóæå ïåðåéìàéòåñÿ íîâîþ ïîñà-

äîþ,äëÿ âàñ öå äðóãîðÿäíà òåìà,íà

÷³ëüíîìó ì³ñö³ îñîáèñòå ùàñòÿ, äå

ñë³ä ïðèùåïëþâàòè ñîá³ ðèñè âç³ð-

öåâîãî ñ³ì’ÿíèíà.

ËÅÂÈ, òèæäåíü ïðîìàéíå ï³ä êàð-

ì³÷í³ àêîðäè, ïîæèíàòè-

ìåòå ïëîäè äîïóùåíèõ

ïðîìàõ³â, íàáèðàþ÷èñü

ìóäðîñò³. ×îìó òàê òðàïèëîñÿ ³ çà

ùî — ìàº õâèëþâàòè íàéá³ëüøå, ³

â³äïîâ³ä³ çíàéäóòüñÿ, àäæå ô³ëî-

ñîôñüêèé êðóãîç³ð ðîçøèðþºòüñÿ,

ïðèçåìëåí³ñòü çíèêàº, äàðóþ÷è

øàíñ äîòîðêíóòèñÿ äî ñîêðîâåí-

íèõ ³ñòèí.Òå,ùî â÷îðà äóæå õâèëþ-

âàëî, íàñíàæóâàëî, ñòàíå íå³ñòîò-

íèì. ²äåàëè íàáèðàþòü ï³äíåñåí-

íÿ, åâîëþö³îíóþòü.

Ä²ÂÈ, ÿêùî õî÷åòå ç³éòè

íà âåðøèíó Áîæåñòâåííî¿

ëþáîâ³ — ìåðù³é äî ä³é!

Ï³ä ëåæà÷èé êàì³íü âîäà íå òå÷å,

íèí³ âè âîëîä³ºòå âèñîêèì ñåêñó-

àëüíèì ïîòåíö³àëîì, ³ éîãî ñë³ä íå-

ãàéíî âò³ëþâàòè â æèòòÿ! Òåìà ñà-

ìîâ³ääà÷³ â ïàðòíåðñòâ³ º íàéàêòó-

àëüí³øîþ. Ò³ëüêè íå çàãðóçí³òü ó

âçàºìîðîçðàõóíêàõ, ðàõóâàòè, ÷èé

âêëàä á³ëüøèé, — ò³ëüêè ïñóâàòè

ãàðìîí³éíó àòìîñôåðó, àäæå ìîæ-

ëèâîñò³ ïîëîâèíêè íàáàãàòî á³ëü-

ø³.

ÒÅÐÅÇÈ, æèòòºâèé øëÿõ

÷³òêî îêðåñëåíèé äîëåþ,

ïðîìàõè çàãðîæóþòü ôàòàëüíèìè

ðóéíàö³ÿìè ïåðåäóñ³ì â ïîáóäî-

â³ ïàðòíåðñüêèõ ìîñò³â, äå çàêëà-

äàºòüñÿ áàçà ñï³âïðàö³ íà ìàéáóò-

í³é ð³ê ç ïðîäîâæåííÿì, ï³äïèñàí-

íÿì íîâèõ êîíòðàêò³â, â³ä ÿêèõ çà-

ëåæàòü êàð’ºðí³ ïåðñïåêòèâè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äîâêîëà êîí-

êóðåíòíà àòìîñôåðà.

Õî÷åòå óòðèìàòèñÿ íà 

êàð’ºðíîìó ïëàâó, ìàòè âëàäó íàä

ëþäüìè — ñëóæ³òü ¿ì â³ðîþ ³ ïðàâ-

äîþ, ÷èí³òü áëàãîðîäíî, ïðîÿâëÿé-

òå òâîð÷ó íåòðàäèö³éí³ñòü â ðîáî-

ò³, äðóæ³òü ç øåôîì. Â³ääàþ÷è, âè

çðîñòàºòå äóõîâíî.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ðîçâàæàéòåñÿ,

âèïóñêàéòå ðîìàíòè÷íó

ïàðó, çàâ’ÿçóéòå äðóæáó ç

ö³êàâèìè ëþäüìè,ÿê³ º âàøèìè îä-

íîäóìöÿìè, ñïðèéìàþòü ñâ³ò ÷åðåç

ïðèçìó ñï³ëüíèõ ³äåàë³â, òîä³ íå ç³-

á’ºòåñÿ ç ïðàâèëüíîãî øëÿõó. Ãîëîâ-

íå — íàñîëîäà â³ä óñüîãî, ÷èì çàé-

ìàºòåñÿ. Æèòòÿ — öå òåàòð, à âè ðå-

æèñåð íà ö³é ñöåí³ ³ ñòàâèòå âëàñ-

í³ ñöåíàð³¿.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, êîìïàñ äîë³

âêàçóº íà ïðîôåñ³éíó ñà-

ìîðåàë³çàö³þ, â³äáóäîâó

êàð’ºðè, ÷õàòè íà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëü-

í³ñòü — îïèíèòèñÿ íà óçá³÷÷³ ñîö³-

óìó.Àëå äëÿ öüîãî ó âàñ ìàº áóòè áåç-

ïå÷íèé äîìàøí³é òèë, äå ÿêðàç ³

çíàäîáèòüñÿ ãîñïîäàðñüêèé åíòóç³-

àçì.

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî çíàéøëè

êîõàíó ïîëîâèíêó — âñå

÷óäîâî, êàéôóéòå ï³ä ìè-

ëîçâó÷íå áèòòÿ äâîõ ñåðäåöü! Ðå-

àë³çàö³ÿ ñîêðîâåííèõ áàæàíü âè-

òàº â äàëåêèõ êðàÿõ (òàì îñÿéí³

ïåðñïåêòèâè) ³ â çëàãîäæåí³é ä³-

ëîâ³é êîìàíä³. ×àð³âí³ñòü ñïðè-

ÿòèìå àäàïòàö³¿ â ð³çíîìàí³òíèõ

óìîâàõ, ðîçêâ³òó òàëàíò³â ³ ñàìî-

ñòâåðäæåííþ â ñîö³óì³. Àêòèâ³-

çóéòå ñòàð³ çíàéîìñòâà, âàì âñþ-

äè ðàä³, äâåð³ ñêð³çü â³äêðèò³. Ðîç-

âèâàéòå ³íòåëåêò, íàêà÷óéòå ðî-

çóìîâ³ «á³öåïñè», âàøà áëèñêó÷à

òÿìóù³ñòü ³ ä³ëîâà ñïðèòí³ñòü —

çàïîðóêà òð³óìôó â áóäü-ÿê³é ä³-

ÿëüíîñò³.

ÐÈÁÈ — ïîëóì’ÿí³ ïðàöå-

ëþáè.À êîëè º ìàòåð³àëü-

íèé ñòèìóë — çäàòí³ ãîðè

çðóøèòè.Ïðèðîäà îáäàðóâàëà ïðå-

êðàñíèìè òàëàíòàìè, ÿê³ íèí³ ôîí-

òàíóþòü, ñàìå ÷àñ «êîíâåðòóâàòè»

öþ âàëþòó íà áëàãî êàð’ºðíîãî ³ ìà-

òåð³àëüíîãî çðîñòàííÿ. Ìóäðî ëà-

â³ðóéòå ì³æ «õî÷ó» ³ «òðåáà»,äå ïî-

òð³áíà þâåë³ðíà òî÷í³ñòü, àáè íå

âñêî÷èòè â õàëåïó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6
Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 8 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 47%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

ãîðîñêîï

12—18 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 êâ³òíÿ

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 40734
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1864 — ó Ëüâîâ³ ïî÷àâ ðî-

áîòó ïåðøèé ïðîôåñ³éíèé

óêðà¿íñüêèé òåàòð «Ðóñü-

êà áåñ³äà», ñòâîðåíèé íà

áàç³ ãóðòêà ëüâ³âñüêî¿ ³í-

òåë³ãåíö³¿ «Ìîëîäà Ðóñü».

1912 — áðèòàíñüêèé ëàé-

íåð «Òèòàí³ê» âèéøîâ ³ç

Ñàóïòãåìïòîíà ó ñâîº ïåð-

øå é îñòàííº ïëàâàííÿ.

1922 — ó Ãåíó¿ ðîçïî÷àëà-

ñÿ êîíôåðåíö³ÿ çà ó÷àñò³

Áåëüã³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿,

²òàë³¿, Ðîñ³¿, Ôðàíö³¿ òà ³í-

øèõ êðà¿í, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áó-

ëî óêëàäåíî ò. çâ. Ðàïïàëü-

ñêèé ìèðíèé äîãîâ³ð ì³æ

Ðîñ³ºþ òà Í³ìå÷÷èíîþ.

1944 — â Îäåñó óâ³éøëè

â³éñüêà Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿.

1967 — âèíèùóâà÷ Ì²Ã-23

çä³éñíèâ ñâ³é äåáþòíèé

ïîë³ò— öå áóâ ïåðøèé ðà-

äÿíñüêèé ë³òàê ç³ çì³ííîþ

ãåîìåòð³ºþ êðèëà.

1972 — Ðàäÿíñüêèé Ñîþç,

ÑØÀ ³ ùå 69 êðà¿í ï³äïè-

ñàëè Êîíâåíö³þ ïðî çà-

áîðîíó ðîçðîáêè, âèðîá-

íèöòâà, çáåðåæåííÿ ³ ïðî-

äàæó áàêòåð³îëîã³÷íî¿ òà

òîêñè÷íî¿ çáðî¿. Âîíà íà-

áóëà ÷èííîñò³ 26 áåðåçíÿ

1975, êîëè äâàäöÿòü äâà

óðÿäè ðàòèô³êóâàëè óãî-

äó. Â äàíèé ÷àñ ¿¿ ï³äòðè-

ìóº 168 äåðæàâ, ÿê³ çàáî-

ðîíÿþòü ðîçðîáêó, âèðîá-

íèöòâî ³ íàêîïè÷åííÿ çà-

ïàñ³â á³îëîã³÷íî¿ òà òîê-

ñè÷íî¿ çáðî¿.

2008—Âåðõîâíà Ðàäà ðà-

òèô³êóâàëà ïðîòîêîë ïðî

âñòóï Óêðà¿íè äî ÑÎÒ.

2010—òðè êîëèøí³ õìåëü-

íè÷àíêè Ãàííà Ãóöîë,Îëåê-

ñàíäðà Øåâ÷åíêî ³ Îêñà-

íà Øà÷êî çàñíóâàëè â Êè-

ºâ³ ãðîìàäñüêèé ïðîòåñò-

íèé ðóõ FEMEN.

Ó×ÎÐÀ, 9 êâ³òíÿ, íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ â÷åòâåðòå ðîç-
ïî÷àâñÿ «Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü ïèñàíîê — 2015».
Íà êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ ÷åêàº ôàíòàñòè÷íèé âåðí³-
ñàæ, íà ÿêîìó ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 20 òèñÿ÷ êðàùèõ
ïèñàíîê ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.

Óïåðøå íà ôåñòèâàë³ ïðåäñòàâëåíî òðè äâîìåòðî-
â³ ïèñàíêîâ³ ëþñòðè, íà âèãîòîâëåííÿ òàêèõ âèêîðèñ-
òàëè ïîíàä 7 òèñÿ÷ ïèñàíîê.

Áóäèíîê Ìèòðîïîëèòà òà Ñîáîð ñâÿòî¿ Ñîô³¿ ç’ºä-
íàíî âåëèêîäí³ì «Òóíåëåì áàæàíü». Á³ëÿ Äçâ³íèö³ çà-
ïîâ³äíèêà âñòàíîâëåíî äâàäöÿòüäâîìåòðîâèõ òà ìåò-
ðîâèõ ïèñàíîê, ÿê³ ïðè¿õàëè äî Êèºâà ç ð³çíèõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè.Âñ³ ïèñàíêè ðîçïèñàí³ îðíàìåíòèêîþ ðå-
ã³îíó-ó÷àñíèêà ç öåíòðàëüíèì îáðàçîì «Áîãèí³-áåðå-
ãèí³».

Íà ñàì³é Ñîô³éñüê³é ïëîù³ áóäå âñòàíîâëåíà ñâ³ò-

ëîä³îäíà ïèñàíêà ðåêîðäíèõ ðîçì³ð³â — 6 ìåòð³â çàâ-
âèøêè ³ ä³àìåòðîì 4,5 ìåòðà.

Ôåñòèâàëü òðèâàòèìå ç 9 äî 19 êâ³òíÿ, òîìó ò³, õòî
íå çìîæå ïîáà÷èòè êðàñó óêðà¿íñüêî¿ ïèñàíêè òà â³ä-
â³äàòè ìàéñòåð-êëàñè ç ¿¿ ðîçïèñó íàïåðåäîäí³ âåëè-
êîãî ñâÿòà — Âåëèêîäíÿ — çìîæóòü çðîáèòè öå âïðî-
äîâæ óñüîãî Âåëèêîäíüîãî òèæíÿ �

Ïèñàíêîâèé ðàé
Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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