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Â³äíîâëåííÿ ðàéðàä
â³äêëàäåíî
� Êè¿âðàäà ïðèéíÿëà ïðîåêò ð³øåííÿ ëèøå çà îñíîâó ³ áóäå éîãî äîîïðàöüîâóâàòè

Êè¿âðàäà ïðîñèòü
Êàáì³í âíîðìóâàòè
ðîáîòó áëàãîä³éíèõ
ôîíä³â ó øêîëàõ

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè òà ³ííîâàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè, äåïóòàò ôðàêö³¿ «Îá’-
ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷» Íàòàë³ÿ Øóëü-
ãà ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» ïðî çâåð-
íåííÿ äî óðÿäó òà ïàðëàìåíòó ùî-
äî âíîðìóâàííÿ ðîáîòè áëàãîä³é-
íèõ ôîíä³â â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
«Ìè íàïèñàëè çàïèò äî ì³í³ñòðà. Áó-
äåìî íàìàãàòèñÿ, ùîá öå áóëî âè-
ïèñàíî ó âèãëÿä³ ÿêîãîñü íîðìàòèâ-
íîãî àêòó. ×îìó? Òîìó ùî ìè íå ìî-
æåìî ë³ì³òóâàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìà-
äÿí. Âîíè ìîæóòü ñòâîðþâàòè áóäü-
ÿê³ ôîíäè.Àëå â äàíîìó âèïàäêó öå
ðîáèòüñÿ àáñîëþòíî áåçêîíòðîëü-
íî: í³ÿêî¿ çâ³òíîñò³, íåìîæëèâî ïå-
ðåâ³ðèòè ñê³ëüêè ãðîøåé ³ íà ùî ¿õ
âèòðà÷àþòü. Äî êîì³ñ³¿ áåçê³íå÷íî
óæå ð³ê íàäõîäÿòü ñêàðãè ïðî çëîâæè-
âàííÿ, íåçàêîíí³ ïîáîðè.Òðåáà âñå-
òàêè ìàòè ÿêèéñü äîêóìåíò, ÿêèé õî-
÷à á çîáîâ’ÿçóâàâ íàäàâàòè çâ³òí³ñòü.
Ñàìå òîìó, ùî öå ïîâ’ÿçàíî ç îñâ³ò-
í³ìè ïðîöåñàìè, ÿê³ ðåãóëþþòüñÿ íà
ñüîãîäí³ Êîíñòèòóö³ºþ, çàêîíîäàâ-
ñòâîì ÿê áåçêîøòîâí³.ª êîë³ç³ÿ»,—ïî-
ÿñíèëà äåïóòàò. Íàòàë³ÿ Øóëüãà çà-
çíà÷èëà, ùî çà ð³ê æîäåí íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä òàê ³ íå íàäàâ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî íàäõîäæåííÿ â ôîíäè òà ¿õ
âèêîðèñòàííÿ. Àëå ç³ ñêàðã áàòüê³â
âèõîäèòü, ùî ùîì³ñÿ÷íèé âíåñîê,
ÿêèé çìóøóþòü ïëàòèòè áàòüê³â, —
â³ä 100 ãðí äî 6-10 òèñ. ãðí. Êîì³-
ñ³ÿ Êè¿âðàäè íàðàõóâàëà ï’ÿòü êàòå-
ãîð³é, çà ÿêèìè áàòüêè á ìîãëè äî-
ïîìàãàòè çàêëàäàì: 1. Ìèþ÷³, ã³ã³-
ºí³÷í³ çàñîáè; 2. Êðåéäà òà ãàí÷³ðêè
äëÿ äîøîê, êàíöòîâàðè; 3. Õàð÷ó-
âàííÿ; 4. Ïîòî÷í³ ðåìîíòè; 5.Äîïëà-
òà â÷èòåëÿì.

Äîðîæíèêè ðîçøèðèëè
ïðî¿çíó ÷àñòèíó âóëèö³
Ãàçîïðîâ³äíî¿

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïðîäîâæóº ðåêîí-
ñòðóêö³þ òà êàïðåìîíò âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³ ñòîëèö³. Çîêðåìà íà-
ïåðåäîäí³ Äíÿ Êèºâà âèêîíàíî ðî-
áîòè ç ðîçøèðåííÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòè-
íè âóë. Ãàçîïðîâ³äíî¿ íà ä³ëÿíö³ â³ä
âóë. Ñòåöåíêà äî ïðîñï. Ïðàâäè. Íà-
ðàç³ íà öüîìó îá’ºêò³ îáëàøòîâóþòü
òðîòóàðè.

Òàêîæ òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñï.
Ïåðåìîãè, â ðàìêàõ ÿêî¿ ðåìîíòó-
þòü øëÿõîïðîâîäè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî «Ñâÿòîøèí». Òàê, 30 òðàâíÿ áóëî
óêëàäåíî áåòîí íà ïðî¿çíó ÷àñòèíó
Êîâåëüñüêîãî øëÿõîïðîâîäó. Éäå
ï³äãîòîâêà äî ïîäàëüøîãî áåòîíó-
âàííÿ êîíñòðóêö³é òðîòóàðó Ñâÿòî-
øèíñüêîãî øëÿõîïðîâîäó.

Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ äî-
ðîæíèêè âëàøòóâàëè âåðõí³é øàð
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ íà ïðîñï.
Ãðèãîðåíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Çäîë-
áóí³âñüêî¿ äî âóë.À.Àõìàòîâî¿ ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Â×ÎÐÀØÍª çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè
ïî÷èíàëîñÿ õî÷ ³ ç çàòðèìêîþ, àëå
äîâîë³ çàòèøíî: áåç çãðàé íåñà-
ìîâèòèõ àêòèâ³ñò³â, ãàëàñó, øòîâ-
õàíèíè. Ì³ñüêèé ãîëîâà ïîäÿêó-
âàâ äåïóòàòàì çà ð³øåííÿ ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó ³ç çàáóäîâíèêîì íà Îñîêîð-
êàõ. Êàæå, ìåøêàíö³ äÿêóþòü çà
öå, ðàä³þòü ìàéáóòíüîìó ñêâåðó ³
ïðîïîíóþòü, ÿê éîãî îáëàøòóâàòè.
Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â ïðî ïî-
çèòèâíå, ùî âäàëîñÿ çðîáèòè çà
îñòàíí³ äí³.

«Ò³ëüêè çà îñòàíí³é òèæäåíü ìè
â³äêðèëè â Êèºâ³ òðè ñêâåðè. Ãðî-
ìàäà ó íàñ àêòèâíà,³í³ö³àòèâíà.² ðà-
çîì ìè çðîáèìî áàãàòî êîðèñíèõ
ðå÷åé â ³íòåðåñàõ íàøîãî ì³ñòà. Ðå-
çóëüòàòè òàêèõ çóñèëü âæå º. Ò³ ³í³-
ö³àòèâè ³ ïðîåêòè, ðîáîòó íàä ÿêè-
ìè ìè ïî÷àëè òîð³ê,ñüîãîäí³ âæå äà-
ëè ñâî¿ ïàðîñòêè. Êè¿â ïî÷àâ ïåðå-
òâîðþâàòèñÿ íà ñïðàâæíþ ºâðî-
ïåéñüêó ñòîëèöþ. Íàçâó îñòàííº,

ðåàë³çàö³þ ÷îãî ìè çàê³í÷èëè ìè-
íóëîãî òèæíÿ. Â Êè¿âñüêîìó ìåò-
ðî ïî÷èíàºìî çàïóñêàòè Wi-Fi. Â³ä-
êðèëè ï³øîõ³äíó çîíó ºâðîïåéñüêî-
ãî ð³âíÿ íà íàáåðåæí³é á³ëÿ Ïî-
øòîâî¿ ïëîù³. Çà ðàõóíîê ñïîíñî-
ð³â, ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³ç-
íåñó íàì âäàëîñÿ âñòàíîâèòè îãî-
ðîæó áîòàí³÷íîãî ñàäó íà áóëüâàð³
Øåâ÷åíêà. Òàêîæ ó ñòîëèö³ â òåñ-
òîâîìó ðåæèì³ ïî÷àëà ïðàöþâàòè
ñèñòåìà Ñìàðò-ñ³ò³, ÿêà íàäàñòü
ìîæëèâ³ñòü êèÿíàì êîíòðîëþâà-
òè âñ³ ïðîöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç áþäæå-
òîì. Ïðåçåíòàö³ÿ â³äáóäåòüñÿ öüî-
ãî òèæíÿ. Íà äíÿõ çàïóñêàºìî äó-
æå ö³êàâèé ïðîåêò «Ïèòíà âîäà ç-
ï³ä êðàíó». Çàïðîâàäæóºìî ºâðî-
ïåéñüê³ ìåòîäè î÷èñòêè âîäè. ß íà-
çâàâ ëèøå äåê³ëüêà ðå÷åé. Ìè ïî-
ñòóïîâî, êðîê çà êðîêîì ðåàë³çó-
ºìî çì³íè, íà ÿê³ î÷³êóþòü êèÿíè,
ÿê³ ìè îá³öÿëè, ³ äàâàéòå ïðàöþ-
âàòè çëàãîäæåíî ³ â³äïîâ³äàëüíî â
òîìó æ ðóñë³»,— ñêàçàâ ìåð.

Íó, à ï³ñëÿ ïåðåéøëè äî ïèòàí-
íÿ, íàä ÿêèì ì³çêóþòü âæå äðóãå çà-
ñ³äàííÿ ïîñï³ëü — â³äíîâëåííÿ
ðàéðàä ó ñòîëèö³. Â÷îðà éîãî îáãî-
âîðåííÿ òåæ çàéíÿëî áëèçüêî äâîõ
ãîäèí. Ïðîòå ñóòòºâîãî ðåçóëüòà-
òó öå íå äàëî. Ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî
óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè ì³ñòà Êè-
ºâà» ïðîãîëîñóâàëè 84 äåïóòàòè,
àëå ëèøå çà îñíîâó.
Çà ïðîåêò â ö³ëîìó
â³ääàëè ãîëîñè âñüî-
ãî 34 äåïóòàòè. Ñï³â-
àâòîð ïðîåêòó Òå-
òÿíà Ìåë³õîâà íà-
çâàëà öå áîéêîòîì äåöåíòðàë³çà-
ö³¿ ³ çàëèøèëà çàëó çàñ³äàíü. «84
ãîëîñè çà îñíîâó ïðîåêòó ð³øåí-
íÿ — öå çàêîëîò. Êîëè òåïåð Êè¿â-
ðàäà ïîâåðíåòüñÿ äî ðîçãëÿäó öüî-
ãî ïèòàííÿ — íåâ³äîìî. ² ÷è âçàãà-
ë³ ñàìå öÿ Êè¿âðàäà â³äíîâëþâàòè-
ìå ðàéðàäè, òåæ íåâ³äîìî. Àäæå
äî ïåðåâèáîð³â çàëèøèëîñÿ 4 ì³-
ñÿö³. Ôðàêö³ÿ äåïóòàòñüêî¿ á³ëü-
øîñò³ «ÓÄÀÐ-Ñîë³äàðí³ñòü», ÿêà ó
2010 ðîö³ ãîëîñóâàëà çà ë³êâ³äà-
ö³þ ðàéîííèõ ðàä, ñüîãîäí³ òåæ íå
ãîòîâà ä³ëèòèñÿ ïîâíîâàæåííÿ-
ìè. Àëå ïåðåäà÷à ðàéðàäàì ôóíê-
ö³é óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè Êèºâà —
öå é º äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè, ÿêà
º äåðæàâíîþ ñòðàòåã³ºþ Óêðà¿íè»,—
çàÿâèëà ïàí³ Ìåë³õîâà.

Ñåðåä çàïèòàíü ïî ïðîåêòó áó-
ëà ³ ê³ëüê³ñòü ðàéîííèõ äåïóòàò³â:
ïðîïîíóâàëîñÿ, ùîá ¿õ áóëî 40 çà-
ì³ñòü 46 â ìåíøèõ ðàéîíàõ (Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé, Ïå÷åðñüêèé, Ïîä³ëü-
ñüêèé, Øåâ÷åíê³âñüêèé) ³ 50 çà-
ì³ñòü 54 ó á³ëüøèõ ðàéîíàõ (Äàð-
íèöüêèé, Äåñíÿíñüêèé, Äí³ïðîâ-

ñüêèé, Îáîëîíñüêèé, Ñâÿòîøèí-
ñüêèé, Ñîëîì’ÿíñüêèé). Òóðáóâà-
ëî äåïóòàò³â ³ óòðèìàííÿ ðàéðàä
òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Íà
öå, çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè,
íåîáõ³äíî 37 ìëí ãðí íà ð³ê.

Ïðåäñòàâíèêè á³ëüøîñò³ ïîÿñ-
íèëè ñâîþ ïîçèö³þ.«Ôðàêö³ÿ «ÓÄÀÐ-
Ñîë³äàðí³ñòü» âèñòóïàº çà äåöåí-
òðàë³çàö³þ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþ-
òüñÿ â ì³ñò³, â òîìó ÷èñë³ óïðàâë³í-
íÿ íèì.Àëå ãîëîñóâàòè â ö³ëîìó çà
ïðîåêòè ð³øåíü, ÿê³ íå íåñóòü í³-
÷îãî åôåêòèâíîãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê âî-
íè áóäóòü ïðèéíÿò³ ³ âèêîíàòè ÿê³
ôàêòè÷íî íåìîæëèâî, ôðàêö³ÿ â³ä-
ìîâèëàñÿ. Ôàêòè÷íî ãîëîñóâàííÿ
â ñüîãîäí³øíüîìó âàð³àíò³ — öå
îçíà÷àº â³äíîâëåííÿ òèõ ðàä, ÿê³
áóëè ñêàñîâàí³ â 2010 ðîö³. Áåç ïîâ-
íîâàæåíü, áåç ìîæëèâîñòåé ïðà-
öþâàòè, áåç âàæåë³â âïëèâó.Ìè õî-

÷åìî íàïîâíèòè öåé
äîêóìåíò ðåàëüíèì
çì³ñòîì.Çàðàäè öüî-
ãî âçÿëè éîãî äî ðîç-
ãëÿäó»,— ñêàçàâ Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

À Âëàäèñëàâ Ìèõàéëåíêî ïå-
âåí, ùî íèí³ êèÿí òóðáóþòü àáñî-
ëþòíî ³íø³ ïèòàííÿ, í³æ ïîÿâà ï³â-
òèñÿ÷íî¿ àðì³¿ ðàéäåï³â. «Ïåðøå,
ùî ìè ìàºìî çðîáèòè — öå ñïèòà-
òè â ãðîìàäè, ÷è ïîòð³áí³ ¿é íà äà-
íèé ÷àñ ðàéîíí³ ðàäè. Ïðîâîäè-
ëîñü äîñèòü áàãàòî êîíñóëüòàö³é.
Â êîæíîìó ðàéîí³ â³äáóëèñÿ êðóã-
ë³ ñòîëè. Àëå ÿê íà íèõ ðåàãóâàëè
ëþäè? Ïðèì³ðîì, â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ÿ áóâ ïðèñóòí³é ÿê ìà-
æîðèòàðíèé äåïóòàò íà òàêîìó çà-
õîä³. Íó, îêð³ì äåïóòàò³â, ïðåäñòàâ-
íèê³â àäì³í³ñòðàö³é, ïîì³÷íèê³â,
ïðèéøëî òðîº ëþäåé, ÿê³ â³äâåð-
òî ñêàçàëè, ùî âîíè ïðèéøëè,
îê³ëüêè õî÷óòü ñòàòè â ìàéáóòíüî-
ìó äåïóòàòàìè ðàéðàäè. ß ïðîâî-
äèâ êîíñóëüòàö³¿ ç ãðîìàäîþ, ñó-
ñ³äàìè, äðóçÿìè, ñïèòàâ, íàñê³ëü-
êè ¿õ öå ïèòàííÿ ö³êàâèòü. Âîíè
ñêàçàëè, ùî çàðàç öå íå íà ÷àñ³. ¯õ
á³ëüøå íåïîêîÿòü ïðîáëåìè åêî-
íîì³÷í³,òàðèôè, ñèñòåìà ÆÊÃ, ñèñ-
òåìà îñâ³òè, â³äñóòí³ñòü ì³ñöü â
äèòñàäêàõ ³ òàêå ³íøå.Öå òå,÷èì ëþ-

äè ïåðåéìàþòüñÿ.×è
çìîæóòü ö³ ïèòàííÿ
âèð³øèòè ðàéðàäè?
Äóæå ñóìí³âàþñÿ»,—
ñêàçàâ äåïóòàò
Ìèõàéëåíêî.

Ñï³âàâòîð ïðîåêòó ð³øåííÿ
Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé ïîÿñíèâ, ùî
÷àñó äëÿ äîîïðàöþâàííÿ º äîñòàò-
íüî — äâà ì³ñÿö³. Ïðîòå â³í çàïåâ-
íèâ, ùî âíåñå ïðîåêò âæå íà íà-
ñòóïíå çàñ³äàííÿ àáî ÷åðåç îäíå.
Äî ðå÷³, íàñòóïíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ —
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Ñï³âàâòîð ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ðàéðàä Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé ïîÿñíèâ, ùî ÷àñó äëÿ äîîïðàöþâàííÿ äîêóìåíòà
º äîñòàòíüî – äâà ì³ñÿö³ 

íîâèíè

Â÷îðà Êè¿âðàäà ïðîäîâæèëà ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ
ïîðÿäêó äåííîãî ùå ç ìèíóëîãî çàñ³äàííÿ. Âïîðà-
ëèñÿ äî îá³äó. Íàéòðèâàë³øèì áóëî îáãîâîðåííÿ
â³äíîâëåííÿ ðàéðàä. Ïðîåêò ð³øåííÿ ï³äòðèìàëè
84 äåïóòàòè çà îñíîâó ³ 34 — â ö³ëîìó. Îñíîâíà
ïðåòåíç³ÿ — íå âèïèñàí³ ïîâíîâàæåííÿ. Ïîêè íå
çíàþòü, ÷èì êîíêðåòíî çàéìàòèìóòüñÿ ðàéðàäè, Â³-
òàë³é Êëè÷êî äîïîâ³â, íàä ÷èì ì³ñüêà âëàäà ïðà-
öþâàëà ìèíóëîãî òèæíÿ.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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21�травня�2015�р.�за�№ 61/1172

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії 
та встановлення тарифу на послугу 

з централізованого постачання гарячої води Товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА» 

Розпорядження № 449 від 5 травня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

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

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

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«МАСТЕР-АВІА»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�теп-

лової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�що�додаються.

5.�Встановити�тариф�на�посл����з�центра-

лізовано�о�постачання��арячої�води,�що�на-

дається�Товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«МАСТЕР-АВІА»�я*�ви*онавцем�цієї

посл��и,�що�додається.

6.�Визнати�та*ими,�що�втратили�чинність,

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

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

міністрації):

від�11�*вітня�2013�ро*��№ 515�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�теплов��енер�ію�та�вста-

новлення�тарифів�на�*ом�нальні�посл��и�з

централізовано�о�опалення�і�постачання��а-

рячої�води�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«МАСТЕР-АВІА»,�зареєстроване�в

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�30

*вітня�2013�ро*��за�№ 22/1014;

від�05�серпня�2014�ро*��№ 885�«Про�вне-

сення�змін�до�Тарифів�на�теплов��енер�ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«МАСТЕР-АВІА»�для�потреб�інших�спожива-

чів�та�Тарифів�на�*ом�нальні�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�постачання��аря-

чої�води�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«МАСТЕР-АВІА»�для�проведення

розрах�н*ів�з�іншими�споживачами»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�27�серпня�2014�ро*��за�№ 24/1077.

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

йо�о�оприлюднення.

8.�Контроль�за�ви*онанням�цьо�о�розпо-

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

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

но�з�розподілом�обов’яз*ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 61/1172

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�р.�№�449

Тарифи 
на теплову енергію Товариству 

з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»

№
Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 1428,41 1714,09

Керівник апарату — В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 62/1173

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�р.�№�449

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»
№

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ
1. Інші споживачі 1379,18 1655,02

Керівник апарату — В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 63/1174

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�р.�№�449

Тарифи 
на транспортування теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»

№
Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 18,72 22,46

Керівник апарату — В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 64/1175

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�р.�№�449

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА»
№

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі 30,51 36,61

Керівник апарату — В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 65/1176

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

05.05.2015�р.�№�449

Тариф 
на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надається

Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР#АВІА» 
як виконавцем цієї послуги

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 11.06.2015 пленарного засідання 

III сесії Київської міської ради VII скликання
Розпорядження № 348 від 2 червня 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс#
цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено#
го рішенням 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�11�червня�2015�ро*��о�10.00�пле-

нарне�засідання�III�сесії�Київсь*ої�місь*ої�ради�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�здійс-

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

безпечення�під�отов*и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�III�сесії�Київсь*ої�місь*ої�ради

VII�с*ли*ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое*том�рі-

шення�Київсь*ої�місь*ої�ради�«Про�порядо*

денний�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київра-

ди�VII�с*ли*ання�11.06.2015»,�сформованим

Президією�Київсь*ої�місь*ої�ради,�довести�до

відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київ-

сь*ої�місь*ої�ради,��олів�деп�татсь*их�фра*цій

Київсь*ої�місь*ої�ради,�*ерівни*ів�стр�*т�рних

підрозділів�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь-

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

трації),�працівни*ів�се*ретаріат��Київсь*ої�місь-

*ої�ради���встановленом��поряд*�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 55/1166

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.11.2014�р.�№�1345

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь*ої�ради

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

05.05.2015�р.�№�450

Тарифи на теплову енергію Казенному підприємству спеціального 
приладобудування «Арсенал»

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 56/1167

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.11.2014�р.�№�1345

(��реда*ції�розпорядження�ви*онавчо�о�ор�ан��Київсь*ої�місь*ої�ради

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

05.05.2015�р.�№�450

Тарифи на виробництво теплової енергії Казенному підприємству 
спеціального приладобудування «Арсенал»

№
Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1499,47 1799,36

2. Інші споживачі (крім населення) 1499,47 1799,36

№
Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1484,52 1781,42

2. Інші споживачі (крім населення) 1484,52 1781,42

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

22�травня�2015�р.�за�№ 57/1168

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

та внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 442 від 30 квітня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван#

ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово#комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс#
трацію нормативно#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово#комунальні послуги», рішен#
ня Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про удосконалення структури управління жит#
лово#комунальним господарством міста Києва» з метою надання послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій на належному рівні, для забезпечення належного санітарно#гігієнічного, протипо#
жежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцево#
го самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�та�стр�*т�р��тарифів

на�посл��и�з��тримання�б�дин*ів�і�спор�д�та

приб�дин*ових�територій,�я*і�надаються�під-

приємствами�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�по�*ожном��б�дин*��о*ремо�для�здійснен-

ня�розрах�н*ів�із�споживачами�залежно�від

оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20�чис-

ла�місяця,�що�настає�за�розрах�н*овим,�що

додаються.

2.�Затвердити�зміни�до�дея*их�розпоряджень

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

ївсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації),�що�до-

даються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

поділом�обов’яз*ів.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
«Київський метрополітен»

Розпорядження № 96 від 9 лютого 2015 року
Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про міський електричний транспорт», рішення Ки#

ївської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», розпоряджен#
ня Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівни#
ків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міс#
та Києва», з метою приведення Статуту комунального підприємства «Київський метрополітен» у відповід#
ність до законодавства України, в межах функцій органів місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�09.02.2015�р.�№�96

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», затвердженого розпорядженням 

Київської міської державної адміністрації 
від 15 лютого 1999 року № 204 

(в редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 20 травня 2011 року № 788) ідентифікаційний код 03328913

(Цей� до*�мент� є� невід’ємною� частиною� Стат�т�� *ом�нально�о� підприємства�

«Київсь*ий�метрополітен»)

1.�П�н*т�5.4�статті�5�ви*ласти�в�та*ій�реда*ції:

«5.4.�Підприємств��встановлюється�стат�тний�*апітал�в�розмірі�3010436910,00��ривень�(три

мільярди�десять�мільйонів�чотириста�тридцять�шість�тисяч�дев’ятсот�десять��ривень),�що�с*ла-

дається:

із�залиш*ової�вартості�об’є*тів�основних�фондів���с�мі�988427000,00��ривень;

обі�ових�*оштів���розмірі�84441710,00��ривень�цільово�о�фінанс�вання�на�поповнення�ста-

т�тно�о�*апітал��з�ідно�з�рішеннями�Київсь*ої�місь*ої�ради�від�17.01.2008�№ 3/4475�«Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2008�рі*»,�від�06.03.2009�№ 124/1179�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2009�рі*»,

від�26.02.2010�№ 10/3448�«Про�внес*и�до�стат�тних�фондів�*ом�нальних�підприємств�«Київ-

пастранс»,�«Київсь*ий�метрополітен»�та�Міжнародний�аеропорт�«Київ»�(Ж�ляни)»,�від�14.05.2010

ро*��№ 793/4231�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2010�рі*»;

нововведених�та�зарахованих�до�*ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

основних�засобів���розмірі�594284390,00��ривень;

обі�ових�*оштів���розмірі�362563910,00��ривень�з�ідно�з�рішенням�Київсь*ої�місь*ої�ради�від

30.12.2010�№ 573/5385�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2011�рі*»;

обі�ових�*оштів���розмірі�377200000,00��ривень�з�ідно�з�рішенням�Київсь*ої�місь*ої�ради�від

29.12.2011�№ 1100/7336�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2012�рі*»;

обі�ових�*оштів���розмірі�412400000,00��ривень�з�ідно�з�рішенням�Київсь*ої�місь*ої�ради�від

08.02.2013�№ 3/9060�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2013�рі*»;

обі�ових�*оштів���розмірі�191119900,00��ривень�з�ідно�з�рішенням�Київсь*ої�місь*ої�ради�від

04.02.2014�№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі*»�та�від�25.12.2014�№ 737/737�«Про

збільшення�розмір��стат�тно�о�*апітал��*ом�нально�о�підприємства�«Київсь*ий�метрополітен».»

2.�П�н*т�7.3�статті�7�ви*ласти�в�та*ій�реда*ції:

«7.3.�Підприємство�очолює�начальни*,�я*ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�поса-

ди�Київсь*им�місь*им��оловою�на�*онтра*тній�основі�за�поданням�першо�о�заст�пни*а��олови

Київсь*ої�місь*ої�державної�адміністрації.

Призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади�начальни*а�Підприємства��з�одж�ється�з�цен-

тральним�ор�аном�ви*онавчої�влади,�що�забезпеч�є�форм�вання�та�реаліз�є�державн��політи-

*����сфері�транспорт�,���межах�йо�о�повноважень.».

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��*ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь*ий�метрополітен»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь*ої�місь-

*ої�державної�адміністрації�від�15�люто�о�1999

ро*��№ 204�(в�реда*ції�розпорядження�ви*онав-

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

місь*ої�державної�адміністрації)�від�20�травня

2011�ро*��№ 788),�що�додаються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь*ий

метрополітен»�в��становленом��поряд*��заре-

єстр�вати�зміни�до�Стат�т��підприємства.

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

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

лови�Київсь*ої�місь*ої�державної�адміністра-

ції�Ні*онова�І.�В.

Голова В. Кличко

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�теплов��енер-

�ію�Казенном��підприємств��спеціально�о

приладоб�д�вання�«Арсенал»,�встановлених

розпорядженням�ви*онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь*ої�місь*ої�ради�(Київсь*ої�місь*ої�держав-

ної�адміністрації)�від�19�листопада�2014�ро-

*��№ 1345,�зареєстрованих�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�09��р�дня�2014

ро*��за�№ 47/1100,�ви*лавши�їх���новій�ре-

да*ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробниц-

тво�теплової�енер�ії�Казенном��підприємств�

спеціально�о�приладоб�д�вання�«Арсенал»,

встановлених�розпорядженням�ви*онавчо�о

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

*ої�державної�адміністрації)�від�19�листопа-

да�2014�ро*��№ 1345,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�09

�р�дня�2014�ро*��за�№ 48/1101,�ви*лавши�їх

��новій�реда*ції,�що�додається.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з

дня�йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

21�травня�2015�р.�за�№ 55/1166

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію Казенному
підприємству спеціального приладобудування «Арсенал» 

та Тарифів на виробництво теплової енергії Казенному 
підприємству приладобудування «Арсенал»  

Розпорядження № 450 від 5 травня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен#
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово#комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно#правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів на теплову енергію та тарифів на виробництво теп#
лової енергії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Керівник апарату В. Бондаренко

№
Споживачі

Одиниця виміру Тариф, грн  з
ПДВ

1. Інші споживачі 1 куб. м 96,14
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Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19 серпня 2013 року № 1416 

«Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
з розширенням проїзної частини та влаштування підпірних стін

на вул. Студентській у Шевченківському районі»
Розпорядження № 85 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення приватно'
го акціонерного товариства «АБС'УКР» від 15 вересня 2014 року № 105/1, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�від�19�серпня�2013�ро-

���№ 1416�«Про�про�ладання�зовнішніх�інженер-

них�мереж�з�розширенням�проїзної�частини�та

влашт�вання�підпірних�стін�на�в�л.�Ст�дент-

сь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі»,�цифри�та�сло-

во�«22��р�дня�2014»�замінити�цифрами�та�сло-

вом�«31��р�дня�2015»,�цифри�та�слово�«07�лип-

ня�2014»�замінити�цифрами�та�словом�«01�черв-

ня�2015»,�цифри�та�слово�«08�липня�2014»�за-

мінити�цифрами�та�словом�«02�червня�2015».

Голова В. Кличко

Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Фрунзе, 168»

Розпорядження № 84 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
04 вересня 2014 року № 42/42 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будин'
ковий комітет «Вулиця Фрунзе, 168» в Оболонському районі м. Києва», розглянувши заяву уповноважених
представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зареєстр�вати�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Фр�н-

зе,�168».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внести

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

�омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»�до�Єдино�о�ре-

єстр��ор�анів�самоор�анізації�населення���міс-

ті�Києві.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 25 липня 2011 року № 1294 «Про створення робочої групи 
із розгляду питань щодо впровадження в місті Києві системи

«Електронний уряд»
Розпорядження № 92 від 5 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто'
герой Київ», враховуючи звернення депутатів Київської міської ради, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�У�за�олов���та�те�сті�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25

липня�2011�ро���№ 1294�«Про�створення�ро-

бочої��р�пи�із�роз�ляд��питань�щодо�впрова-

дження�в�місті�Києві�системи�«Еле�тронний

�ряд»�слова�«робоча��р�па�із�роз�ляд��питань

щодо�впровадження�в�місті�Києві�системи

«Еле�тронний��ряд»���всіх�відмін�ах�замінити

словами�«робоча��р�па�із�роз�ляд��питань�що-

до�впровадження�в�місті�Києві�еле�тронно�о

�ряд�вання»���відповідних�відмін�ах.

2.�Увести�до�с�лад��робочої��р�пи�із�роз�ля-

д��питань�щодо�впровадження�в�місті�Києві

еле�тронно�о��ряд�вання,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�25�липня�2011�ро���№ 1294�(�

реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�29�жовтня�2014�ро��

№ 1225):

Ло�вина�Андрія�Івановича —�деп�тата�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Грицен�а�Оле�сія�Анатолійовича —�деп�та-

та�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Назарова�Юрія�Леонідовича —�радни�а�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�(за�з�одою).

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до структури Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 91 від 5 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76'VIII, постанови Кабіне'
ту Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних ор'
ганів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпоряджен'
ня Київського міського голови від 16 грудня 2014 року № 492 «Про затвердження граничної чисельності пра'
цівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)» та з метою упорядкування структури Департаменту суспільних комунікацій виконавчого ор'
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамен-

т��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�розпоря-

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

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

ції)�від�30�серпня�2010�ро���№ 681�(в�реда�ції

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

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

трації)�від�27�червня�2013�ро���№ 1065),�ви-

�лавши�її���новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

30�серпня�2010�ро���№ 681

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�05.02.2015�№�91)

Структура
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Про проведення фестивалю «Арт'Пікнік Слави Фролової»
Розпорядження № 458 від 8 травня 2015 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ», статті 32 Закону Укра'
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418
«Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів по'
літичного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», від 25 грудня 2008
року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи ініціативу благодійної організації
«Фонд розвитку та підтримки молодого мистецтва України Слави Фролової» (лист від 18.04.2015 № 11311), з
метою створення потужної мультидисциплінарної платформи для розвитку різних видів мистецтв, створен'
ня соціального арт'кластера, де молоді художники, музиканти, театрали та представники інших творчих
професій матимуть можливість представити свої таланти широкому загалу, в межах функцій органу місце'
вого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��бла�одійної�ор�ані-

зації�«Фонд�розвит���та�підтрим�и�молодо�о

мистецтва�У�раїни�Слави�Фролової»�щодо�про-

ведення�фестивалю�«Арт-Пі�ні��Слави�Фроло-

вої»�в�пар���ім.�О.�С.�П�ш�іна���м.�Києві.

2.�Провести�фестиваль�«Арт-Пі�ні��Слави

Фролової»�(далі —�Фестиваль)�з�15�травня�до

31��р�дня�2015�в�пар���ім.�О.�С.�П�ш�іна���м.

Києві.

3.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під-

�отов���та�проведення�Фестивалю�взяла�на

себе�бла�одійна�ор�анізація�«Фонд�розвит��

та�підтрим�и�молодо�о�мистецтва�У�раїни�Сла-

ви�Фролової».

4.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації)�забезпечити�під�час�прове-

дення�Фестивалю�ви�онання�вимо��рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010�ро-

���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд-

��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о-

�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,�ви-

ном�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)

та�тютюновими�виробами».

5.�Просити�Головне��правління�Міністерства

вн�трішніх�справ�У�раїни�в�м.�Києві�забезпе-

чити:

5.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���з�15

травня�до�31��р�дня�2015�ро���в�пар���ім.�О.

С.�П�ш�іна,�а�та�ож�охорон��обладнання,�тех-

ні�и�на�період�монтаж�/демонтаж��та�під�час

проведення�Фестивалю.

5.2.�Вільний�заїзд�та�виїзд�з�15�травня�до�31

�р�дня�2015�ро���в�пар��ім.�О.�С.�П�ш�іна�транс-

портних�засобів,�задіяних���ор�анізації�та�про-

веденні�Фестивалю.

6.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�для�до-

тримання�протипожежної�безпе�и�з�15�трав-

ня�до�31��р�дня�2015�ро���в�пар���ім.�О.�С.

П�ш�іна.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�ме-

дичної�допомо�и�під�час�проведення�Фести-

валю.

8.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�ор�а-

нізації�та�проведення�Фестивалю�здійснюєть-

ся�за�рах�но��зал�чених�в��становленом��по-

ряд����оштів.

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

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

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

заходів�щодо�інформ�вання�меш�анців�м.�Ки-

єва,�в�том��числі�шляхом�розміщення�соціаль-

ної�ре�лами�Фестивалю,�та�забезпечити�ви-

світлення�зміст��цьо�о�розпорядження�в��ста-

новленом��поряд��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповід-

но�до�розподіл��обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23 травня 2012 року № 850 «Про організацію постійно діючої

виставки'ярмарку на Андріївському узвозі»
Розпорядження № 486 від 20 травня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Мі'
ністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065 «Про вдосконалення виставко'ярмаркової діяльності в Укра'
їні», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�23�травня�2012

ро���№�850�«Про�ор�анізацію�постійно�діючої

вистав�и-ярмар���на�Андріївсь�ом���звозі»,

ви�лавши�йо�о�в�та�ій�реда�ції:

«Про�ор�анізацію�постійно�діючої�вистав�и-

ярмар���на�Андріївсь�ом���звозі�
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Відповідно�до�статті�30�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�постано-

ви�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�22�серпня

2007�ро���№ 1065�«Про�вдос�оналення�вистав-

�о-ярмар�ової�діяльності�в�У�раїні»,�з�метою

збереження�та�розвит�����льт�рно-мистець�ої

діяльності�на�Андріївсь�ом���звозі���Поділь-

сь�ом��районі,�задоволення�попит��на�твори

образотворчо�о,�де�оративно-при�ладно�о

мистецтва,�авторсь���х�дожню,���льт�рно-мис-

тець���та�с�венірн��прод��цію,�в�межах�ф�н�-

цій�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання:

1.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

1.1�Ор�аніз�вати�на�Андріївсь�ом���звозі��

Подільсь�ом��районі�проведення�постійно�ді-

ючої�вистав�и-ярмар���образотворчо�о,�де�о-

ративно-при�ладно�о�мистецтва,�авторсь�ої

х�дожньої,���льт�рно-мистець�ої�с�венірної

прод��ції;

1.2�Визначити�ор�анізатора�постійно�діючої

вистав�и-ярмар���на�Андріївсь�ом���звозі�в��с-

тановленом��поряд��;

1.3�Розробити�план-схем��розташ�вання�тор-

�івельних�місць�для�реалізації�творів�образо-

творчо�о,�де�оративно-при�ладно�о�мистец-

тва,�авторсь�ої�х�дожньої,���льт�рно-мистець-

�ої�та�с�венірної�прод��ції�власно�о�виробниц-

тва,�види�обладнання�та�типи,�та�по�одити�їх��

Департаменті�промисловості�та�розвит���під-

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

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

трації)�та���Департаменті�містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

2.�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)�здійснювати

�онтроль�за�дотриманням�правил�бла�о�строю

с�б’є�тами��осподарювання�під�час�проведен-

ня�постійно�діючої�вистав�и-ярмар���образотвор-

чо�о,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�ав-

торсь�ої�х�дожньої,���льт�рно-мистець�ої,�с�-

венірної�прод��ції.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�висвітлення�зміст��цьо�о�розпорядження

в�засобах�масової�інформації.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.»

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 100 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, з метою вдосконалення організації праці, забезпечення раціональ'
ного використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

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

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

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

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

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

міністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№ 1810,

що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

12.02.2015�№�100

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

1.�Абзац�перший�п�н�т��1.4��лави�1�розділ��І�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«1.4.�Перший�заст�п-

ни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�Київсь�им�місь�им��о-

ловою�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ».

2.�У�абзаці�першом��п�н�т��3.1��лави�3�розділ��І�слова�«проводить��олова�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації»�замінити�словами�«проводить�Київсь�ий�місь�ий��олова».

3.�У�п�н�ті�2.5��лави�2�розділ��III�та�абзаці�сьомом��п�н�т��4.9��лави�4�розділ��X�слова�«заст�п-

ни�ом�Київсь�о�о�місь�о�о��олови»�замінити�словами�«заст�пни�ом��олови».

4.�У�п�н�ті�2.6��лави�2�розділ��III�слова�«першом��заст�пни���Київсь�о�о�місь�о�о��олови»�за-

мінити�словами�«першом��заст�пни�ові��олови».

У�п�н�ті�8.1��лави�8�розділ��VII�слова�«заст�пни�ами�Київсь�о�о�місь�о�о��олови»�замінити

словами�«заст�пни�ами��олови».

5.�П�н�т�6.11��лави�6�розділ��VII�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«6.11.�Матеріали�по�одження�прое�т��розпорядження�(�опії�до��ментів,�листи�із�за�важення-

ми�й�пропозиціями�тощо)�с�ан�ються���відділі�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень

апарат��та�повертаються�розробни�ові».

6.�П�н�ти�12.1,�12.2,�12.3,�12.5��лави�12�розділ��VII�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«12.1.�Під�отовлений�та�по�оджений�в��становленом��поряд���прое�т�розпорядження�разом

з�іншими�необхідними�до��ментами,�розрах�н�ом�розсил�и,�підписаними�розробни�ом�прое�-

т��розпорядження,�та�те�стом�цьо�о�розпорядчо-правово�о�до��мента�(��паперовом��ви�ляді)

подається�до�відділ��реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат�.

12.2.�Відділ�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат��здійснює�під�отов��

на�підпис�прое�тів�розпоряджень,�літерат�рне�реда��вання�те�стів�та��онтроль�за�додержан-

ням�вимо��щодо�їх�під�отов�и.

Не�доп�с�ається�внесення�право��під�час�літерат�рно�о�реда��вання,�що�змінюють�с�ть�про-

е�т��або�о�ремих�йо�о�положень.

12.3.�У�разі�пор�шення�вимо�,�визначених����лавах�3-11�розділ��VII�цьо�о�Ре�ламент�,�відділ

реда��вання�та�вип�с���розпоряджень�апарат��повертає�прое�т�розпорядження�розробни�ові

на�доопрацювання�не�пізніше�ніж�протя�ом�двох�робочих�днів�після�надходження�разом�із�с�-

провідним�листом�за�підписом��ерівни�а�апарат�».

«12.5.�Підписані�Київсь�им�місь�им��оловою�розпорядження�реєстр�ються���відділі�реда��ван-

ня�та�вип�с���розпоряджень�апарат�,�я�ий�забезпеч�є�зняття�необхідної��іль�ості��опій�розпо-

ряджень�і�відправлення�їх�зазначеним���розрах�н���розсил�и�с�б’є�там�в��становленом��по-

ряд��».

7.�Абзац�др��ий�п�н�т��13.5��лави�13�розділ��VII�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Відділ�реда��вання�до��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат��під�час�під�отов�и�на�під-

пис�прое�тів�розпоряджень�проставляє�спеціальн��відміт���щодо�державної�реєстрації».

8.�У�абзаці�четвертом��п�н�т��2�розділ��IX�слова�«заст�пни�ом�Київсь�о�о�місь�о�о��олови»

замінити�словами�«заст�пни�ом��олови».

9.�У�п�н�ті�1.9��лави�1�розділ��X�слова�«відповідних�заст�пни�ів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови»

замінити�словами�«відповідних�заст�пни�ів��олови».

10.�У�абзаці�п’ятом��п�н�т��4.9��лави�4�розділ��X�слова�«��заст�пни�ів�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови»�замінити�словами�«��заст�пни�ів��олови».

11.�У�абзаці�др��ом��п�н�т��4.11��лави�4�розділ��X�слова�«або�заст�пни��Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови»�замінити�словами�«або�заст�пни���олови».

12.�У�п�н�ті�6.3��лави�6�розділ��X�слова�«заст�пни�ами�Київсь�о�о�місь�о�о��олови»�заміни-

ти�словами�«заст�пни�ами��олови».

13.�У�п�н�ті�8.4��лави�8�розділ��X�слова�«на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�чи�йо�о�за-

ст�пни�ів»�замінити�словами�«на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�чи�заст�пни�ів��олови».

14.�У�п�н�ті�4.4��лави�4�розділ��XII�слова�«через�відповідних�заст�пни�ів�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови»�замінити�словами�«через�відповідних�заст�пни�ів��олови».

15.�Абзац�др��ий�п�н�т��5.1��лави�5�розділ��XII�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«Дор�чення�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�заст�пни�ів��олови,��ерівни�а�апарат��з�питань,�що�відповідно�до

розподіл��обов’яз�ів�дор�чені�їм,�є�обов’яз�овими�для�ви�онання�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями».�

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення спортивно'розважального заходу «Fun Up»
Розпорядження № 491 від 22 травня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та
проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно'просвіт'
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ра'
ди від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті
Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Громадсь�ої�ор�ані-

зації�«У�раїнсь�а�федерація�вей�бордин���та

воднолижно�о�спорт�»�щодо�проведення�в�міс-

ті�Києві�з�23�травня�до�01�листопада�2015�ро-

��,��ожної�с�боти�та�неділі�з�12.00�до�20.00�на

в�лиці�Хрещати��(від�в�лиці�Прорізної�до�в�-

лиці�Бо�дана�Хмельниць�о�о)�спортивно-роз-

важально�о�заход��«Fun�Up»�(далі —�Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під-

�отов���та�проведення�Заход��взяла�на�себе�Гро-

мадсь�а�ор�анізація�«У�раїнсь�а�федерація

вей�бордин���та�воднолижно�о�спорт�».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�допо-

мо�и�під�час�проведення�Заход�.

5.�Громадсь�ій�ор�анізації�«У�раїнсь�а�фе-

дерація�вей�бордин���та�воднолижно�о�спор-

т�»�забезпечити�дотримання�Правил�бла�о-

�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�проведен-

ня�з�25�травня�по�01�листопада�2015�ро���За-

ход��і�відновлення�пор�шено�о�бла�о�строю��

зв’яз���з�встановленням�сценічних��онстр��-

цій�на�в�лиці�Хрещати�.

6.�Просити�Головне��правління�МВС�У�раїни

в�місті�Києві�забезпечити�охорон���ромадсь�о-

�о�поряд���з�пере�риттям�р�х��транспорт��під

час�проведення�Заход��з�12.00�до�20.00,�з�25

травня�по�01�листопада�2015�ро��,��ожної�с�-

боти�та�неділі�на�в�л.�Хрещати��(на�період�мон-

таж�/демонтаж��спортивних��онстр��цій).

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ста-

ростен�о�Г.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

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

від 28 січня 2015 року № 60/925 
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Розпорядження № 492 від 22 травня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве са'

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

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

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�що�до-

дається.

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

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

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

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови
І. Ніконов

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

адміністрації) від 27 жовтня 2014 року № 1207 
«Про зарахування до комунальної власності територіальної

громади міста Києва ігрових та спортивних майданчиків»
Розпорядження № 103 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з необхідніс'
тю уточнення переліку ігрових та спортивних майданчиків, які зараховуються до комунальної власності те'
риторіальної громади міста Києва і передаються до сфери управління районних в місті Києві державних ад'
міністрацій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�позиції�6�розділ��«Шевчен�івсь�ий�район»

додат�а�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�27�жовтня

2014�ро���№ 1207�«Про�зарах�вання�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�і�рових�та�спортивних�майданчи-

�ів»�слова�та�цифри�«в�л.�Усс�рійсь�а,�10»

замінити�словами�та�цифрами�«пров.�Усс�рій-

сь�ий,�10».

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà 

òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä 03.06.2015

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà

óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³

Ì³íðåã³îíó http://www.minregion.gov.ua/ ó ðîçä³ë³ "Êàäðîâà ïîë³òèêà" ï³äðîçä³-

ë³ "Âàêàíñ³¿".

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ:

01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320, (ïí.- ÷ò. ç 16.00 äî 17.30, ïò.

ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 284-06-37, 284-06-34.

¹

ç/ï

Íàçâà ñòðóê-

òóðíîãî ï³ä-

ðîçä³ëó

Âàêàíòíà ïîñàäà
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.

Óïðàâë³ííÿ

³íôîðìàö³é-

íèõ òåõíîëî-

ã³é òà åëåê-

òðîííîãî

óðÿäóâàííÿ

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

â³ää³ëó ðîçâèòêó åëåê-

òðîííîãî óðÿäóâàííÿ

(1 øòàòíà îäèíèöÿ)

îñâ³òà âèùà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ

êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè òà ìåðåæ³, ³íôîð-

ìàö³éí³ óïðàâëÿþ÷³ ñèñòåìè òà òåõíî-

ëîã³¿, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³â-

íåì ñïåö³àë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáî-

òè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà

ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåí-

øå 1 ðîêó àáî çà ôàõîì ó ãàëóç³ òåëå-

êîìóí³êàö³é íå ìåíøå 3 ðîê³â.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

â³ää³ëó ³íôîðìàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é

(1 øòàòíà îäèíèöÿ)

2.

Â³ää³ë âçàº-

ìîä³¿ ³ç çàñî-

áàìè ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

(1 øòàòíà îäèíèöÿ, íà

ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ

îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà

ó â³äïóñòö³ äëÿ äîãëÿ-

äó çà äèòèíîþ)

îñâ³òà âèùà (ô³ëîëîã³÷íà, æóðíàë³ñòè-

êà) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³â-

íåì ñïåö³àë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáî-

òè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà

ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåí-

øå 1 ðîêó àáî çà ôàõîì â ³íøèõ ñôå-

ðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ "Þêðåéí³àí

Ñ³ò³ Ñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçðàõóíêè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì

ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869 ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ áóäèíê³â çã³äíî ïåðåë³êó:

²íôîðìàö³þ, ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîç-

ì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà 14À, ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óï-
ðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäà-
âåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.: Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 1. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìè-
ðà, ¹ 15, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 75,83, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³-
ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âèðîáíè-
÷ó ä³ÿëüí³ñòü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (âèãîòîâëåííÿ äåòàëåé äëÿ àâòîçàïðàâîê),
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà( áåç ÏÄÂ) çà 1êâ. ì — 25,52 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) — 1935,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåí-
äè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîç-
ðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà áåç ( ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåí-
äó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãî-
ëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 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.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðå-

äàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,

100, 2 ïîâåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,0 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåí-

íÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áó-

òè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòî-

âà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 429 070 ãðí. Îðåíäíà

ïëàòà ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 2015 ðîêó— 5270,41 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ

³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-

øåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24,

êàá. 512 àáî êàá. 107.

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

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì

îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Ðèêîâà, 2, çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 25,17 êâ.ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, òåðì³-

íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëü-

øî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-

ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3" Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, òåë. 403-38-72.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97. êàá. 308.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"

Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 210 â³ä 06.03.2015, ÿêå áóëî çàðåºñòðîâàíå â
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ 23.03.2015 ¹ 43/1154, ïî áóäèíêàõ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" áóâ çàòâåðäæåíèé
òàðèô òà ñòðóêòóðà òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é (äàë³-òàðèô íà ïîñëóãè).

Ó çâ'ÿçêó:

1) ³ç çá³ëüøåííÿì ç 13.03.2015 òàðèôó íà âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà 59% (Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ¹186 â³ä 02.03.2015);

2) ³ç çá³ëüøåííÿì ç 01.04.2015 òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ íà 50% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè
òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ¹220 â³ä 26.02.2015);

3) ³ç çá³ëüøåííÿì ç 01.05.2015 òàðèôó íà õîëîäíó âîäó íà 61,3% (ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè
òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ¹ 970 â³ä 31.03.2015),

ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" âèìóøåíå áóëî ïåðåãëÿíóòè òàðèô. Áóëè ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç
óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹869
"Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè".

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð":

Ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã

¹

ï/ï
Àäðåñà áóäèíêó

Òàðèô, ãðí çà

1 êâ.ì. çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè çà

ì³ñÿöü (â ò.÷. ïðè-

áóòîê òà ÏÄÂ),

êð³ì êâàðòèð ïåð-

øîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí. çà

1 êâ.ì. çàãàëü-

íî¿ ïëîù³

êâàðòèðè ïåð-

øîãî ïîâåðõó

çà ì³ñÿöü

(â ò.÷. ïðèáó-

òîê òà ÏÄÂ)

Â³äñîòîê çá³ëüøåí-

íÿ òàðèôó çà

1 êâ.ì. çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè çà

ì³ñÿöü(â ò.÷. ïðè-

áóòîê òà ÏÄÂ),

êð³ì êâàðòèð ïåð-

øîãî ïîâåðõó

Â³äñîòîê çá³ëü-

øåííÿ òàðèôó çà

1 êâ.ì. çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè

ïåðøîãî ïîâåðõó

çà ì³ñÿöü (â ò.÷.

ïðèáóòîê òà ÏÄÂ) 

Â³äñîòîê â³äøêîäó-

âàííÿ çàòâåðæåíèì

òàðèôîì ñîá³âàðòîñò³

çà 1 êâ.ì. çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè çà ì³-

ñÿöü(â ò.÷. ïðèáóòîê òà

ÏÄÂ), êð³ì êâàðòèð

ïåðøîãî ïîâåðõó

Â³äñîòîê â³äøêîäó-

âàííÿ çàòâåðæåíèì

òàðèôîì ñîá³âàðòîñ-

ò³ çà 1 êâ.ì. çàãàëü-

íî¿ ïëîù³ êâàðòèðè

ïåðøîãî ïîâåðõó çà

ì³ñÿöü (â ò.÷. ïðèáó-

òîê òà ÏÄÂ) 

1 âóë. À.Àõìàòîâî¿, 22 3,67 2,87 8,90 7,89 91,83 92,68

2 âóë. Ë.Ãàâðî, 1 4,21 3,67 11,38 12,92 89,79 88,56

3 ïðîâóë. Ãðèãîðåíêà, 14 4,41 3,78 4,75 4,42 95,46 95,77

4 âóë. Äàíüêåâè÷à, 12 4,92 4,03 1,86 0,50 98,17 99,50

5 âóë. Äàíüêåâè÷à, 14 4,90 4,07 1,87 0,49 98,16 99,51

6 âóë. Äàíüêåâè÷à, 16 5,24 4,39 1,75 0,46 98,28 99,54

7 âóë. Äàíüêåâè÷à, 8 4,37 3,69 9,80 10,81 91,08 90,24

8 âóë. Äìèòð³âñüêà, 75 4,32 3,78 3,35 2,72 96,76 97,35

9 âóë. Äîíåöüêà, 37/19 5,73 4,77 8,52 7,67 92,15 92,87

10 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-Ç 4,20 3,23 3,19 0,62 96,90 99,38

11 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-ª 4,08 3,15 3,29 0,64 96,81 99,37

12 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-Æ 4,06 3,16 3,31 0,64 96,80 99,37

13 âóë. Åðíñòà, 2 4,57 3,75 7,78 7,76 92,78 92,80

14 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà, 10/12 3,67 2,92 5,76 4,66 94,55 95,55

15 âóë. Çëàòîóñò³âñüêà, 55 4,57 3,57 7,78 6,89 92,78 93,56

16 âóë. Çîä÷èõ, 50-Á 5,57 4,76 4,90 4,62 95,33 95,59

17 âóë. Êîïåðíèêà, 11 3,68 3,17 0,82 0,32 99,18 99,68

18 âóë. Ê³êâ³äçå, 14 5,55 5,55 11,00 11,00 90,09 90,09

19 âóë. Ëîìîíîñîâà, 83-À 5,40 4,65 9,53 10,19 91,30 90,75

20 âóë. Ë³ñê³âñüêà, 7 4,41 3,87 0,92 0,26 99,09 99,74

21 ïðîñï. À. Íàâî¿, 69 4,14 3,43 6,15 5,21 94,20 95,04

22 âóë. Îñâ³òè, 14-À 4,53 3,85 7,86 9,07 92,72 91,69

23 á-ð Ïåðîâà, 10-À 3,80 3,37 2,98 3,06 97,11 97,03

24 âóë. Ïîëòàâñüêà, 10 4,27 3,80 1,67 1,33 98,36 98,68

25 ïðîñï. Ïðàâäè, 31-À 4,44 3,94 4,47 4,79 95,72 95,43

26 ïðîñï. Ïðàâäè, 5-Á 4,82 4,09 1,47 0,49 98,55 99,51

27 âóë. Ïóëþÿ, 2/4 4,12 3,54 5,91 5,67 94,42 94,63

28 âóë. Ðàéäóæíà, 59-Á 4,50 3,96 7,40 7,90 93,11 92,68

29 âóë. Ñèìèðåíêà, 5-Â 5,45 4,51 2,64 1,81 97,43 98,23

30 âóë. Ñì³ëÿíñüêà, 15 4,17 3,20 2,21 0,63 97,84 99,38

31 âóë. Òàòàðñüêà, 27/4 4,65 3,81 1,75 0,53 98,28 99,48

32 âóë. Òèìîøåíêà Ìàðøàëà, 15-Ã 4,32 3,59 11,05 12,19 90,05 89,14

33 âóë. Óðë³âñüêà, 20 3,92 3,23 6,23 5,56 94,13 94,74

34 âóë. Óðë³âñüêà, 30 4,43 3,80 7,79 7,34 92,78 93,16

35 âóë. Óðë³âñüêà, 34 4,06 3,49 7,98 8,05 92,61 92,55

36 âóë. Óðë³âñüêà, 36-À 4,90 4,12 1,87 0,49 98,16 99,51

37 âóë. Óðë³âñüêà, 38-À 4,62 4,00 4,05 3,63 96,10 96,50

38 âóë.Óøèíñüêîãî,14-Á 5,18 4,48 0,97 0,22 99,03 99,78

39 âóë.Ôåîäîñ³éñüêà,1 4,56 3,74 0,88 0,27 99,12 99,73

40 âóë.Ôåîäîñ³éñüêà,1-À 4,64 3,78 1,09 0,27 98,92 99,74

41 âóë. Õàðê³âñüêå øîñå, 58-Á 5,09 4,11 2,00 0,98 98,04 99,03

42 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 11 4,85 3,99 2,11 0,50 97,94 99,50

43 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 13 4,75 3,94 1,93 0,51 98,11 99,49

44 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 3 3,67 3,06 6,38 6,99 94,01 93,46

45 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 5 4,43 3,67 8,85 9,23 91,87 91,55

46 âóë Ì. Öâºòàºâî¿, 9 3,68 3,05 4,25 3,74 95,92 96,39

47 âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, 9-À 4,04 3,38 9,49 10,46 91,34 90,53

48 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 4-Æ 4,69 3,96 7,08 7,61 93,39 92,93

49 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Â 4,65 3,79 5,20 5,28 95,05 94,99

50 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ã 4,50 3,64 3,21 3,12 96,89 96,98

51 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ä 4,55 3,67 2,48 2,23 97,58 97,82

52 âóë. ×îðíîâîëà, 27 4,27 3,61 12,07 11,76 89,23 89,47

¹

ï/ï
Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè Ïåð³îä íàäàííÿ ïîñëóãè

1 Ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ Ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â

2 Ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òîê
Äî 3 ïîâåðõó ùîäåííî âîëîãå ïðèáèðàííÿ, êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ

äí³â. Âèùå 3 ïîâåðõó 2 ðàçè íà ì³ñÿöü âîëîãå ïðèáèðàííÿ

3
Âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ, âåëèêîãàáàðèòíèõ, ð³äêèõ â³äõîä³â (çáèðàííÿ, çáåð³ãàí-

íÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáëåííÿ, óòèë³çàö³ÿ, çíåøêîäæåííÿ òà çàõîðîíåííÿ)
Ùîäåííî. Êð³ì íåä³ë³, çã³äíî íîðì íàêîïè÷åííÿ

4 Ïðèáèðàííÿ ï³äâàëó, òåõí³÷íèõ ïîâåðõ³â òà ïîêð³âë³ Çà ïîòðåáîþ

5 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â Ó ì³ðó íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå 1 ðàçó íà ì³ñÿöü

6 Îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàö³¿ Ó ì³ðó íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå 1 ðàçó íà ì³ñÿöü

7
Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ãàðÿ÷îãî, õîëîäíîãî

âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿
Ó ì³ðó íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå 1 ðàçó íà êâàðòàë

8 Äåðàòèçàö³ÿ Îäèí ðàç íà ì³ñÿöü

9 Äåç³íñåêö³ÿ Îäèí ðàç íà ì³ñÿöü

10 Îáñëóãîâóâàííÿ äèìîâåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â Îäèí ðàç íà ð³ê

11

Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîòî÷íèé ðåìîíò ñèñòåì ïðîòèïîæåæíî¿ àâòîìà-

òèêè òà äèìîâèäàëåííÿ, à òàêîæ ³íøèõ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ

ñèñòåì ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³

Ó ì³ðó íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå 1 ðàçó íà ì³ñÿöü

12

Ïîòî÷íèé ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â, âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì

ãàðÿ÷îãî ³ õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà

çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â áóäèíê³â òà åëåìåíò³â çîâí³øíüîãî

óïîðÿäæåííÿ

Çà ïîòðåáîþ, àëå íå ìåíøå 2 ðàç³â íà ð³ê

13 Ïîëèâàííÿ äâîð³â, êëóìá ³ ãàçîí³â Çà ïîòðåáîþ ïðîòÿãîì òðàâíÿ, ÷åðâíÿ, ëèïíÿ, ñåðïíÿ

14
Ïðèáèðàííÿ ³ âèâåçåííÿ ñí³ãó, ïîñèïàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,

ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ ïðîõîäó òà ïðî¿çäó
Çà ïîòðåáîþ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ, ñ³÷íÿ, ëþòîãî, áåðåçíÿ

15 Åêñïëóàòàö³ÿ íîìåðíèõ çíàê³â íà áóäèíêàõ ***

16
Îñâ³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü òà ï³äêà÷ó-

âàííÿ âîäè
Ó ì³ðó íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå 1 ðàçó íà òèæäåíü

17 Åíåðãîïîñòà÷àííÿ äëÿ ë³ôò³â Ö³ëîäîáîâî

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áåðë³íñüêîãî, 15 äî 17 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü ç ÏÄÂ

ç îïëàòîþ äî 20-ãî
Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü ç ÏÄÂ ç

îïëàòîþ ï³ñëÿ 20-ãî

1
Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà,

áóäèíîê ¹ 14
6,42 6,74

2
Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà,

áóäèíîê ¹ 14À
6,31 6,63

3
Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà,

áóäèíîê ¹ 14Á
6,39 6,71
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ã³ìíàç³¿ "Ïîòåíö³àë" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 47, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,4 êâ.ì

ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ñïîðòèâíîãî êëóáó àáî ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çà-
íÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2014
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) 3,97 ãðí; ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 233 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 22-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 73,2 êâ.ì ï³ä ðîçì³-
ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2
ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 5,34 ãðí; ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 29 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðîâà, 3-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 73,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364
äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 4,09 ãðí; ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâó-
ºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 170 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðè-
âàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³,
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 3,53 ãðí; ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ
çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2"
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (04201, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé, 8, òåë. 432-37-15), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- ÷àñòèíà âåñòèáþëþ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 54-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 584,06 ãðí (116,81
ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- ÷àñòèíà âåñòèáþëþ 1 ïîâåðõó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,54-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 6,0 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â òà òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè 700,88 ãðí (116,81 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
(04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, òåë. 418-41-98), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,6 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — íà ñòðîê äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³,
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,7 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ùî íå óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî àáî äåðæàâíîãî áþäæåòó, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1235,50 ãðí (90,18 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.12.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (04214, ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 6-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 36,6 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 2167,71 ãðí
(59,23 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîðîâèêîâñüêîãî, 1-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,6 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3362,88 ãðí
(142,49 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 14-Ê, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,3 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3614,16 ãðí
(169,68 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 14-Ë, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,7 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ ï³äàê-
öèçíèõ òîâàð³â, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3804,00 ãðí (175,30 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì
íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 9/8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1325,78 ãðí (165,72 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

- îêðåìî ðîçòàøîâàíèé íåæèëèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 15-Â, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,4 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèéìàëüíîãî ïóíê-
òó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 1833,75 ãðí (127,34 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ
ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- îêðåìî ðîçòàøîâàíèé íåæèëèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèîçåðíà, 12-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,6 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèí-
íî¿ ñèðîâèíè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3016,25 ãðí (127,81 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà
31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 3-ãî ïîâåðõó íåæèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-Ä, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºê-
òà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
3080,42 ãðí (70,81 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.12.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ä-

ä³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ.: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé
öåíòð"Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 1. âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, ¹ 81/1, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì —
20,88, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 104,15 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) — 2174,67 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâà-
í³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè
çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç ( ÏÄÂ) ó ãðí êî-
ðèãóºòüñÿ 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. Ìàÿêîâñüêîãî,
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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ.: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó"Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà.1.âóë.Áðàòèñëàâñüêà,¹ 14-á,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —122,37,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (òàíö³), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëà-
òà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —32,72 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —4004,25 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;
2. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, ¹ 14-á, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 8,25, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ìàéñòåðíÿ
ïî ðåìîíòó îäÿãó), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —55,35 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
456,67 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 3. âóë.Áðàòèñëàâñüêà,¹ 14-á,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —71,42,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (àòåëüº), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 54,54 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåí-
äíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 3895,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 4. âóë. Áðàòèñëàâñüêà, ¹ 14-á, 2 ïîâåðõ, çà-
ãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 8,25, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþ-
âàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó îäÿãó), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëà-
òà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —55,35 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —456,67 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 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.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà" (ïðîâ.Ìàð'ÿíåí-
êà, 7, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
194,8 êâ. ì ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó ¹ 7 íà âóëèö³ Ðèáàëüñüê³é äëÿ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåí-
íÿ (ìàéñòåðíÿ ïî ïîøèòòþ òà ëàãîäæåííþ îäÿãó) ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.03.2015 —
19075,83 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

15 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè íà âóë.Âèáîðçüê³é,111 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿ ¹ 2330).

ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü Âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè, òåë. 207-61-72.

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê",ðîçãëÿíóâøè ëèñòÄåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é â³ä 21.05.2015 ðîêó ¹059-1641 ïðî âèêîíàííÿ óõâàëè ñóäó òà äîäàíó äî íüîãî
êîï³þ Óõâàëè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 22.04.2015 ðîêó ó ñïðàâ³
¹826/2195/15, ïóáë³êóº íàñòóïíå:

Â Ñ Ò À Í Î Â È Ë À :

Áëàùóê Â.Þ. çâåðíóâñÿ äî Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà ç àäì³í³ñòðàòèâíèì
ïîçîâîì äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíîþ áåçä³ÿëüíîñò³ ïî íåîïðèëþäíåííþ
ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè ïîñòàíîâè Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó â³ä 20.03.2012,
ùî íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè,ïî ñïðàâ³ 2à-125/11; çîáîâ'ÿçàííÿ îïðèëþäíèòè ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó
âêàçàíî¿ ïîñòàíîâè ñóäó.

Ïîñòàíîâîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà â³ä 17.03.2015 ðîêó ïîçîâ çàäîâîëåíî.
Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèì ñóäîâèì ð³øåííÿì,Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîäàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó,

â ÿê³é ïðîñÿòü ñêàñóâàòè íåçàêîííó,íà ¿õ äóìêó,ïîñòàíîâó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ òà ïîñòàíîâèòè
íîâó ïðî â³äìîâó â çàäîâîëåíí³ ïîçîâó â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðè öüîìó àïåëÿíò ïîñèëàâñÿ íà
íåçàêîíí³ñòü,íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà íåîá'ºêòèâí³ñòü îñêàðæóâàíîãî ð³øåííÿ,íåïîâíå ç'ÿñóâàííÿ
âñ³õ îáñòàâèí,ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñïðàâè,ïîðóøåííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ íîðì
ìàòåð³àëüíîãî òà ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà,ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ îñêàðæóâàíî¿ ïîñòàíîâè.

Çàñëóõàâøè ñóääþ-äîïîâ³äà÷à,ó÷àñíèê³â ïðîöåñó,ùî ç'ÿâèëèñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ,äîñë³äèâøè
äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè òà ïåðåâ³ðèâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, êîëåã³ÿ ñóää³â çíàõîäèòü, ùî
àïåëÿö³éíà ñêàðãà íå ï³äëÿãàº çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.

Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèéøîâ äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ çàäîâîëåííÿ
ïîçîâó. Àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóº òàêó ïðàâîâó ïîçèö³þ ç îãëÿäó íà ñë³äóþ÷å.

Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè âáà÷àºòüñÿ,ùî ïîñòàíîâîþ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó â³ä 20.03.2012 ðîêó ó ñïðàâ³ 2à-125/11,çàëèøåíîþ áåç çì³í óõâàëîþ Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16.10.2014 ðîêó, âèçíàíî ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñîâàíî ï. 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 319/2388 â³ä 08.10.2009 ðîêó; âèçíàíî ïðîòèïðàâíîþ áåçä³ÿëüí³ñòü Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïî íåîïóáë³êóâàííþ ðåçîëþòèâíî¿ ÷àñòèíè ïîñòàíîâè ó ñïðàâ³ ¹ 2à-1405/06 â³ä
25.05.2006 ðîêóòà çîáîâ'ÿçàíî Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó îïóáë³êóâàòè ðåçîëþòèâíó ÷àñòèíó ïîñòàíîâè
ó ñïðàâ³ ¹ 2à-1405/06 â³ä 25.05.2006 ðîêó ó âèäàíí³, ó ÿêîìó éîãî áóëî îô³ö³éíî îïðèëþäíåíî.
Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà ñóäó íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè 20.03.2012 ðîêó.

Â³äïîâ³äíî äî ñò.124 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè,ñóäîâ³ ð³øåííÿ óõâàëþþòüñÿ ñóäàìè ³ìåíåì Óêðà¿íè
³ º îáîâ'ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.Çã³äíî ÷.2 ñò.14 ÊÀÑÓêðà¿íè ïîñòàíîâè
òà óõâàëè ñóäó â àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâàõ, ùî íàáðàëè çàêîííî¿ ñèëè, º îáîâ'ÿçêîâèìè äî
âèêîíàííÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Çà ñò. 72 ÷. 1 ÊÀÑ Óêðà¿íè îáñòàâèíè, âñòàíîâëåí³ ñóäîâèì ð³øåííÿì â àäì³í³ñòðàòèâí³é...
ñïðàâ³,ùî íàáðàëî çàêîííî¿ ñèëè,íå äîêàçóºòüñÿ ïðè ðîçãëÿä³ ³íøèõ ñïðàâ,ó ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü
ò³ ñàìå îñîáè, ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ö³ îáñòàâèíè.

Çã³äíî âèìîã ï. 2 ñò. 255 ÊÀÑ Óêðà¿íè — îáñòàâèíè, ÿê³ áóëè âñòàíîâëåí³ ïîñòàíîâîþ, ùî
íàáðàëà çàêîííî¿ ñèëè,â îäí³é àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ íå ìîæóòü îñïîðþâàòèñÿ â ³íø³é ñóäîâ³é
ñïðàâ³ çà ó÷àñòþ òèõ ñàìèõ ñòîð³í.

19.11.2014 ðîêó Áëàùóê Â.Þ. çâåðíóâñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî
îïðèëþäíåííÿ âêàçàíîãî âèùå ñóäîâîãî ð³øåííÿ.

Ëèñòîì çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é -íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãóçåíêî Ò.â³ä 22.12.2014
¹ 059-Á-2028/1-138 "Ïðî îïðèëþäíåííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü" Áëàùóêó Â.Þ. ïîâ³äîìëåíî, ùî
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Õðåùàòèê" íå ìîæå îòðèìàòè ïîâíó òà äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîâíîãî
ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèçíàí³ (â ïîâíîìó îáñÿç³ ÷è ÷àñòêîâî) íåä³éñíèìè òà ÷è âñ³ ç
íèõ º äîêóìåíòàìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó òà ïóáë³êóâàëèñÿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê".

Ç ïîñèëàííÿì íà íîðìè ÷. 11 ñò. 171 ÊÀÑ Óêðà¿íè òàêîæ áóëî çàçíà÷åíî, ùî îáîâ'ÿçîê ùîäî
íàäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" ïîêëàäàºòüñÿ íà
â³äïîâ³äà÷³â ó ñïðàâ³ (Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó ÷è Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ, àáî ¿õ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â) òà ïðî ìîæëèâå òðèâàííÿ îñêàðæåííÿ ïî äàíèì ñïðàâàì, îñê³ëüêè
æîäíèé ï³äðîçä³ë íå íàäàâàâ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â äëÿ îïðèëþäíåííÿ ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê", à
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Õðåùàòèê" íå ìàº ïðàâà çä³éñíþâàòè òàê³ ä³¿ ñàìîñò³éíî íà ï³äñòàâ³ çâåðíåíü
ãðîìàäÿí, íå ìàþ÷è â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà óçãîäæåíü âëàñíèêà.

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 11 ñò. 171 ÊÀÑ Óêðà¿íè ðåçîëþòèâíà ÷àñòèíà ïîñòàíîâè ñóäó ïðî âèçíàííÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà íåçàêîííèì àáî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº ïðàâîâîìó àêòó âèùî¿
þðèäè÷íî¿ ñèëè, ³ ïðî âèçíàííÿ éîãî íå÷èííèì íåâ³äêëàäíî ïóáë³êóºòüñÿ â³äïîâ³äà÷åì ó âèäàíí³,
â ÿêîìó éîãî áóëî îô³ö³éíî îïðèëþäíåíî, ï³ñëÿ íàáðàííÿ ïîñòàíîâîþ çàêîííî¿ ñèëè.

Â ñâîþ ÷åðãó, ç íàÿâíèõ â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêóìåíò³â, íàäàíèõ ñòîðîíàìè, âèêîíàííÿ
â³äïîâ³äà÷åì çàçíà÷åíî¿ âèùå âèìîãè ïðàâîâî¿ íîðìè ÊÀÑ Óêðà¿íè íå âáà÷àºòüñÿ.

Ïîñèëàííÿ àïåëÿíòà íà ïîñòàíîâó ÂÏÂÐ ÄÂÑ Óêðà¿íè â³ä 28.10.2013 ðîêó ïðî çàê³í÷åííÿ
âèêîíàâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ'ÿçêó ç îïóáë³êóâàííÿì Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ðåçîëþòèâíî¿
÷àñòèíè ïîñòàíîâè ó ñïðàâ³ ¹ 2à-1405/06 â³ä 25.05.2006 ðîêó ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê"¹ 141 (4348)
â³ä 01.10.2013 ðîêó íå ìîæóòü ðîçö³íþâàòèñÿ ñóäîâîþ êîëåã³ºþ â ÿêîñò³ íàëåæíîãî ï³äòâåðäæåííÿ
âèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ, îñê³ëüêè áåçïîñåðåäí³õ äîêàç³â òàêîãî îïóáë³êóâàííÿ (âèòÿãó ç
ãàçåòè "Õðåùàòèê" ç âêàçàíèì îïóáë³êóâàííÿì) â³äïîâ³äà÷åì òàê ³ íå áóëî íàäàíî.

Îñê³ëüêè äîâîäè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè íå ñïðîñòîâóþòü âèñíîâê³â ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, âîíà
íå ï³äëÿãàº çàäîâîëåííþ.

Çã³äíî ç³ ñò.ñò.198,200 ÊÀÑÓêðà¿íè,ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàëèøàº ñêàðãó áåç çàäîâîëåííÿ,
à ïîñòàíîâó ñóäó—áåç çì³í,ÿêùî âèçíàº,ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðàâèëüíî âñòàíîâèâ îáñòàâèíè
ñïðàâè òà óõâàëèâ ñóäîâå ð³øåííÿ ç äîäåðæàííÿì íîðì ìàòåð³àëüíîãî ³ ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà.

Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå,êîëåã³ÿ ñóää³â ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó,ùî ïîñòàíîâà ñóäó ïåðøî¿
³íñòàíö³¿ º çàêîííîþ ³ îáãðóíòîâàíîþ, ïðèéíÿòîþ ç äîòðèìàííÿì íîðì ìàòåð³àëüíîãî òà
ïðîöåñóàëüíîãî ïðàâà, à òîìó ï³äñòàâè äëÿ ¿¿ ñêàñóâàííÿ â³äñóòí³.

Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî,êåðóþ÷èñü ñò.ñò.196,198,200,205 òà 206 ÊÀÑÓêðà¿íè,êîëåã³ÿ ñóää³â,—

Ó Õ Â À Ë È Ë À :
Àïåëÿö³éíó ñêàðãó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè — çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ.
Ïîñòàíîâó Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 17.03.2015 ðîêó— áåç çì³í.
Óõâàëà íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ òà ìîæå áóòè îñêàðæåíà ïðîòÿãîì

äâàäöÿòè äí³â øëÿõîì ïîäà÷³ êàñàö³éíî¿ ñêàðãè äî Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè.
Ïîâíèé òåêñò óõâàëè âèãîòîâëåíî 23.04.2015 ðîêó.

Ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Ñàïðèê³íà ².Â.

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�26.05.2015�№�1619�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���червні�2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�червня�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

125,45 25,09 150,54 143,05 28,61 171,66

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 31,36 6,27 37,63 35,76 7,15 42,91

Інші��одини�доби 125,45 25,09 150,54 143,05 28,61 171,66

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåííÿ ïóíêò³â ó ×ÅÐÂÍ² 2015 ðîêó ç 22.00 äî 4.00.
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ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua

îãîëîøåííÿ



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ðîçøèðþéòå êðó-

ãîç³ð, îñâîþéòå ô³ëîñîô-

ñüê³ ïðîñòîðè, ïåðåéìàé-

òå êîðèñíèé ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä.

Óì³ííÿ æèòè ç óñ³ìà â çëàãîä³, îãîð-

òàòè ëþáîâ’þ º çîëîòèì êîçèðåì

íà íèâ³ ñï³âïðàö³ òà ñåðäå÷íîìó

ôðîíò³.

ÒÅËÜÖ², çîñåðåäüòåñÿ íà

óñï³õàõ, à äð³áí³ íåâäà÷³

ñïðèéìàéòå ô³ëîñîôñüêè.

Äîö³ëüíî íàòèñêàòè íà á³çíåñîâ³

ïåäàë³. ßêùî âè çàö³êàâëåí³ ó ðîç-

êâ³ò³ âëàñíî¿ ñïðàâè, ñàìå ÷àñ äà-

òè ¿é äèíàì³÷íèé ³ìïóëüñ. Ï³äòðèì-

êà äîìî÷àäö³â º â³ä Áîãà, ñàìå âî-

íà äîïîìîæå ðåàë³çóâàòè çàïîâ³ò-

í³ çàäóìè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, âè ÿñêðàâà,

ìóäðà, åïàòàæíà îñîáèñ-

ò³ñòü, îäíàê â ïîðèâ³ àì-

á³ö³é ïðåñèíãóâàòè í³êîãî íå ñë³ä,

áëàãîðîäíî éä³òü íà êîìïðîì³ñ ³í-

òåðåñ³â â ïàðòíåðñòâ³ òà ïîëþáîâ-

íî âèð³øóéòå àêòóàëüí³ ïèòàííÿ.

ÐÀÊÈ ñÿþòü ÷àð³âí³ñòþ,ùî

º ëàñîþ ïðèìàíêîþ äëÿ

ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.Àëå íè-

í³ íå äî ðîçâàã, çîñåðåäüòåñÿ íà

ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ.Õî÷åòå ðîçáà-

ãàò³òè — ÷àñ êëåïàòè ãðîø³, â ìàòå-

ð³àëüí³é ñôåð³ ôàðòîâà ïîðà.

ËÅÂÈ ïðîÿâëÿòü ñåáå áëèñ-

êó÷èì àêòîðîì ³ ìàéñòðîì

³ìïðîâ³çàö³é, «ç³ðâàâøè»

îïëåñêè ñèìïàò³é òà ëþáîâ³ ïóáë³-

êè. Áóäüòå â öåíòð³ óâàãè, ãðàéòå,

âåñåë³òüñÿ, ðîçâàæàéòåñÿ, â ñÿéâ³

âàøî¿ õàðèçìè ñêðåñíå êðèãà â õî-

ëîäíèõ ñåðöÿõ, ïðèñòðàñò³ çàâèðó-

þòü, ëþáîâí³ ïåðåæèâàííÿ ñÿãíóòü

àïîãåþ.

Ä²ÂÀÌ ë³ïøå äîðîãó íå

ïåðåõîäèòè, öå âèêëè÷å

øàëåíèé ãí³â, ³ òîé ñì³ëè-

âåöü, ÿêèé ïîñì³º çàìàõíóòèñÿ íà

ïðèíöèïè, ùî º äëÿ âàñ ñâÿòèìè,

îòðèìàº íà ñâîþ á³äîëàøíó ãîëî-

âó çëèâó àãðåñ³¿. Äåíü êðèçîâèé,

óíèêàéòå ïåðåâòîìè ³ íàâåä³òü ëàä

ó ñâîºìó íàâêîëèøíüîìó ïðîñòî-

ð³ — ÿê âäîìà, òàê ³ íà ðîáîò³.

ÒÅÐÅÇÈ, ³í³ö³àòèâíèé ñê³-

ïåòð ó âàøèõ ðóêàõ, ò³ëü-

êè íå âäàâàéòåñÿ äî äèê-

òàòîðñòâà, äèïëîìàòè÷íî ëàâ³ðóé-

òå, àáè äîâåñòè âñ³ì, ùî Áîæó ì³-

ñ³þ ìèðîòâîðöÿ âèêîíóºòå íà â³ä-

ì³ííî.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äåíü ñïðèÿº

ìàòåð³àëüíîìó çáàãà÷åí-

íþ, êàð’ºðíîìó òà òâîð÷î-

ìó ïðîöâ³òàííþ, çì³öíåííþ ïàðò-

íåðñüêèõ ìîñò³â. Ãàðìîí³çóéòå ïî-

òðåáè é ìîæëèâîñò³, ïðîâåä³òü ÷³ò-

êó ìåæó ì³æ «äàé» ³ «íà». ßêùî âà-

ø³ áàæàííÿ âèñîê³, áëàãîðîäí³, òî-

ä³ äîëÿ ïîøëå ðåñóðñè íà ¿õ ðåàë³-

çàö³þ, çíàéäóòüñÿ ùåäð³ ³íâåñòî-

ðè. ² íåõàé ë³âà ðóêà íå çíàº, ùî

ðîáèòü ïðàâèöÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², æèâ³òü ç óñ³ìà â

ìèð³ òà çëàãîä³, âåñåë³òüñÿ

òà ðåêëàìóéòå ñåáå â êîë³

áëèçüêèõ ïî äóõó ëþäåé,äðóç³â,äî-

âåä³òü âñ³ì, ùî âè — ìóäðåöü-íà-

ñòàâíèê ³ íàä³éíà îïîðà ó ñôåð³

ñï³âïðàö³, íå çäàòíà íà çðàäó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàõîâàéòåñÿ

ïîäàë³ â³ä ãðîìàäñüêî¿ ìå-

òóøí³,â³äâ³äàéòå õðàì,ïî-

ìîë³òüñÿ äëÿ î÷èùåííÿ äóø³ â³ä

ãð³õîâíèõ øëàê³â, ïî÷èòàéòå ñâÿòå

ïèñüìî. ² íå íàìàãàéòåñÿ ñêîï³þâà-

òè àëãîðèòì ÷óæî¿ ïîâåä³íêè, áî

çìàðíóºòå ñèëè.

ÂÎÄÎË²¯, ëþáîâ ³ äðóæáà

ïåðåïëåëèñÿ â îäèí êëó-

áîê, òîâàðèñüêå ñï³ëêó-

âàííÿ âàñ äóæå âàáèòèìå, äàðóþ÷è

íàñîëîäó. Ïðîòå ñèìïàòè÷í³ ëþäè,

â ÿêèõ âè çíàéøëè ³äåéíèõ îäíî-

äóìö³â, çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî ñòà-

íóòü íàä³éíèì îïëîòîì ó êîíêðåò-

í³é ñïðàâ³.

ÐÈÁÀÌ õî÷ ðîç³ðâèñü,àòà-

êóþòü äîìàøí³,ïðîôåñ³é-

í³ ïðîáëåìè. Âàøà ñòðà-

òåã³ÿ — ç ìàêñèìàëüíèì áëàãîðîä-

ñòâîì âñ³ì äîãîäæàòè òà óáëàæà-

òè, à îñê³ëüêè âè ìàéñòåð íà âñ³ ðó-

êè, òîæ í³ÿêèì ÿðìîì íå çàëÿêàºø,

âè çäàòí³ óïîðàòèñÿ ñêð³çü áëèñêó-

÷å ç â³äïîâ³äíîþ âèíàãîðîäîþ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 71 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 44 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

ãîðîñêîï
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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 41456

надзвичайна

подія,

повідомлення

міжнародна

ор�анізація

настінний

свічни�

ящір�а,�змінює

забарвлення Х

Р
порода�вели�их

соба�

почато��літо-
числення

за�острений�з

одно�о��інця

шмато��дерева

�охан�а�Зевса,

я���Гера

перетворила�на

�оров��(міф.)

одно�орбий

верблюд

в�л�ан�на

острові

Сицилія Е
ілюзіоніст

тон�ий�золотий

дріт

��би

п’яти�нижжя

Мойсея Щ
захищає�тіло

воїна�(іст.)

�алоп

«шлях

природи»�(�ит.

філос.) А
шахова�фі��ра

ле��і�домашні

т�флі

інертний��аз

(лампи)

вірменсь�а

лютня

знімо�

пистолет

То�арєва Т
х�тряне�жіноче

пальто

пос�дина�для
миття

рідина�від

тривалої�праці И
�арета�для

ле��их

подорожей

здатність

розрізняти

різні�запахи

рибальсь�а�сіть К
людина�з

протилежними

по�лядами

свиня-самиця

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

3 ÷åðâíÿ 2015 ð.

¹77(4673)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

1098 — ï³ä ÷àñ ïåðøîãî Õðåñòîâî-

ãî ïîõîäó (1096—99) ï³ñëÿ øåñ-

òèì³ñÿ÷íî¿ îáëîãè ëèöàðÿìè-õðåñ-

òîíîñöÿìè çàâîéîâàíî ì³ñòî

Àíò³îõ³þ (ñó÷àñíà Òóðå÷÷èíà), ùî

ïåðåáóâàëî ï³ä âëàäîþ òóðê³â-ñåëü-

äæóê³â. Ì³ñòî áóëî ðîçãðàáîâàíå,

à òèñÿ÷³ ìóñóëüìàí âáèò³. ×åðåç

ï³âðîêó ï³ñëÿ â³äïî÷èíêó òà ðåîð-

ãàí³çàö³¿ õðåñòîíîñö³ âèðóøèëè íà

çàâîþâàííÿ ªðóñàëèìó ³ çàõîïèëè

éîãî 14 ëèïíÿ 1099 ðîêó.

1571 — â³éñüêà êðèìñüêîãî õàíà

Äåâëåò Ãåðàÿ çàõîïèëè Ìîñêâó ³

ñïàëèëè ¿¿ âùåíò. Çà ÷àñ ïîõîäó áó-

ëî âáèòî áëèçüêî 80 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê

³ ñò³ëüêè æ áóëî çàáðàíî â ïîëîí.

1973 — ó Ôðàíö³¿ íà àâ³àøîó â Ëå

Áóðæå çàçíàâ àâàð³¿ ³ ðîçáèâñÿ ðà-

äÿíñüêèé íàäçâóêîâèé ïàñàæèðñü-

êèé ë³òàê «ÒÓ-144». Çàãèíóëè âñ³ 6

÷ëåí³â åê³ïàæó, 7 æèòåë³â ñåëèùà

Ãóññåíâ³ëëü ³ 28 îñ³á îòðèìàëè ïî-

ðàíåííÿ.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó ÌÅÐÅÆ² ç`ÿâèëîñÿ ôîòî ãîëî-
ãî ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿, ïèøå
Õðîí³êà.³íôî.

Ïóò³íà çîáðàçèëè ãîëèì íà åòè-
êåòö³ ç-ï³ä ïèâà. Ïðîäàþòü òàêå
ïèâî ó Ëüâîâ³. Ôîòîãðàô³¿ âèêëàâ
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîöìåðåæ³ êî-
ðèñòóâà÷ Ñåðã³é Äóá. Êðàñóºòüñÿ
íà í³é Ïóò³í íå îäèí, à ç³ ñâîºþ
ïðàâîþ ðóêîþ — ïðåì`ºð-
ì³í³ñòðîì Äìèòðîì Ìåäâåäºâèì,
ÿêîãî ïîñàäèëè äî Ïóò³íà íà
êîë³íî. Íà åòèêåòö³, êð³ì óñüîãî
³íøîãî, àíãë³éñüêèìè ë³òåðàìè

íàïèñàíî: «PUTIN HUILO». Äîäà-
ìî, ùî ïèâî êîðèñòóºòüñÿ âåëè-
êèì ïîïèòîì ñåðåä ëüâ³â`ÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà. Á³ëüø³ñòü ç íèõ, êó-
ïóþ÷è ïèâî, íàìàãàþòüñÿ çáåðåã-
òè åòèêåòêó, ùîá äðóçÿì áóëî ùî
ïîêàçàòè.

Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå ïîâ³äîì-
ëÿëè ïðî òå, ùî â Ðîñ³¿ ç`ÿâèëàñÿ
ãîð³ëêà «Ïóò³íêà» ³ ïå÷èâî ç ñèì-
âîë³÷íîþ íàçâîþ «Êðèìíàø».
Â³äçíà÷èìî, ùî, íà â³äì³íó â³ä óê-
ðà¿íñüêîãî ïèâà, ïå÷èâî â Êðèìó
áåðóòü ç ìåíøîþ îõîòîþ �

Ãîëèé Ïóò³í ðåêëàìóº
ëüâ³âñüêå ïèâî 
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