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Ïîäàðóíîê äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³
� Êèÿíàì äî 24 ñåðïíÿ ñòîëè÷íà âëàäà îá³öÿº ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðóéîâàíó Ïîøòîâó ïëîùó

ÊÎÆÍÎÃÎ ðîêó ó êîæíî¿ íîâî¿
âëàäè ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ îá³-
öÿòè ì³ñòÿíàì ðåêîíñòðóþâàòè
Ïîøòîâó ïëîùó. Òàê ó 2013 ðîö³
ñïðîìîãëèñÿ çðîáèòè ëèøå ïðî-
¿æäæó åñòàêàäó. Ñàìà ïëîùà òàêè
äî÷åêàëàñÿ íà äîáð³ ÷àñè. Íà Äåíü
Íåçàëåæíîñò³ íà Ïîäîë³ áóäå
ñïðàâæíº ñâÿòî. Ì³ñüêèé ãîëîâà
Â³òàë³é Êëè÷êî çà-
ïåâíèâ, ùî óæå çà
òðè òèæí³ ìåøêàí-
ö³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü
çðó÷íå, ñó÷àñíå ì³ñ-
öå â³äïî÷èíêó íà Ïî-
äîë³. Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ îñî-
áèñòî ïåðåâ³ðèâ ñòàí ðîá³ò ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ ³ ïå-
ðåêîíàâñÿ, ùî âñå ³äå çà ïëàíîì.
«Òóò ïîáóäîâàíà ôàêòè÷íî íîâà

ïëîùà, ÿêî¿ ðàí³øå íå áóëî. Äî Äíÿ
Íåçàëåæíîñò³ áóäå â³äêðèòèé ãðî-
ìàäñüêèé ïðîñò³ð ç óí³êàëüíèì
ôîíòàíîì, çåëåíîþ çîíîþ, ñó÷àñ-
íèé, êîìôîðòíèé, äå êèÿíè çìî-
æóòü ãàðíî ïðîâåñòè ÷àñ ³ç ä³òüìè
³ ðîäèíîþ, â³äïî÷èòè, ñïóñòèòè-
ñÿ íà íàáåðåæíó Äí³ïðà. Ïåðåäáà-
÷åí³ ïàíäóñè äëÿ ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, à òàêîæ
ñïåö³àëüí³ çà¿çäè äëÿ âåëîñèïå-
äèñò³â. Ðåêîíñòðóêö³ÿ Ïîøòîâî¿
ïëîù³ — öå îäèí ç êðîê³â, ÿêèé äî-
çâîëèòü çðîáèòè íàøå ì³ñòî ñó-
÷àñíèì ³ âîäíî÷àñ íå âòðàòèòè éî-
ãî ³äåíòè÷íîñò³ òà ñàìîáóòíîñò³»,—
ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Çàðàç
íàä ðåêîíñòðóêö³ºþ Ïîøòîâî¿ ïëî-
ù³ ï³ä ïàëþ÷èì ñîíöåì ïðàöþ-
þòü ïðèáëèçíî 100 ðîá³òíèê³â. ¯õ-

í³é çàâçÿòîñò³ ò³ëüêè ìîæíà ïî-
çàçäðèòè — ïðàöþþòü ïî 11 ãîäèí
íà äåíü ³ çàïåâíÿþòü, ùî äî 24
ñåðïíÿ òóò ìîæíà áóäå âæå ñïî-
ê³éíî íàñîëîäæóâàòèñÿ êðàºâèäà-
ìè. «Â³çóàëüíî Ïîøòîâà ïëîùà
ñòàíå ùå êðàùîþ. Ïî-äðóãå, ìè
êëàäåìî òóò ïëèòêó, à âîíà ì³öí³-
øà çà àñôàëüò. Öå á³ëüø ïðàêòè÷-
íèé ìàòåð³àë»,— ãîâîðèòü ìîí-
òàæíèê Â³êòîð. Íà ïëîù³ óæå çà-
âåðøèëè ðîáîòè ³ç ã³äðî³çîëÿö³¿,
à ïîò³ì ïîìàëåíüêó ïî÷íóòü çà-
ïóñêàòè íîâèé ôîíòàí. Îêð³ì öüî-
ãî, îêðàñîþ îá’ºêòà ñòàíóòü çåëå-
í³ îàçè äåðåâ. «Òàì,äå öå áóäå ìîæ-
ëèâî, âèñàäÿòü äåðåâà (ãëèáèíà
´ðóíòó ïîâèííà áóòè á³ëüøå, í³æ 90
ñì), à òàì äå í³ — ñòîÿòèìóòü êðà-
ñèâ³ îðèã³íàëüí³ ðèíî÷êè, â ÿêèõ
áóäóòü çåëåí³ íàñàäæåííÿ. Çà íè-
ìè ïîñò³éíî äîãëÿäàòèìóòü ôà-

õ³âö³ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà. Â öüî-
ìó ðîö³ ìè ìàêñèìàëüíî óòðàì-
áóâàëè ïëîùó, îáëàøòóâàëè ëà-

âî÷êè»,— çàçíà÷èâ
äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó àðõ³òåêòóðè
Ñåðã³é Öåëîâàëü-
íèê. Äëÿ êðàùîãî
çîâí³øíüîãî âèãëÿ-
äó Ïîøòîâî¿ ïëîù³

òð³øêè ïðè÷åïóðÿòü ³ Ð³÷êîâèé
âîêçàë. Éîãî ïëàíóþòü ççîâí³ ïî-
ôàðáóâàòè äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³.
ªäèíå, ùî ùå íå âñòèãíóòü çðîáè-
òè íà ïëîù³, òàê öå ï³äçåìíèé ³ñ-
òîðè÷íèé ìóçåé. Àëå òàì óæå ïðà-
öþº ³íâåñòîð. «Òðèâàþòü êîíñóëü-
òàö³¿ ùîäî îáëàøòóâàííÿ ìóçåé-
íî¿ ÷àñòèíè êîìïëåêñó, äå êèÿíè
³ ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü îçíàéîìè-
òèñÿ ç ³ñòîð³ºþ ö³º¿ ÷àñòèíè ì³ñ-
òà ³ ïîáà÷èòè ñòàðîäàâí³ áóä³âë³,
ÿê³ áóëè òóò áàãàòî â³ê³â òîìó. Âñ³
àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè òðèâàòè-
ìóòü ï³ä ïëîùåþ»,— ñêàçàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³òàë³é Êëè÷-
êî òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ ðàçîì ç
áóä³âíèöòâîì òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â’ÿçêè, ÿêó çàïóñòèëè ð³ê òîìó,
êîøòóâàëà áþäæåòó Êèºâà 427 ìëí
ãðí çà ö³íàìè 2013 ðîêó �

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Ïîøòî-
âî¿ ïëîù³ ðàçîì ç áóä³âíèö-
òâîì òðàíñïîðòíî¿ ðîç-
â‘ÿçêè, ÿêó çàïóñòèëè ð³ê
òîìó, êîøòóâàëà áþäæå-
òó Êèºâà 427 ìëí ãðí çà
ö³íàìè 2013 ðîêó

Ïîøòîâó ïëîùó îáëàøòóþòü çà ñó÷àñíèì ñòàíäàð-
òîì. Â³äòàê ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ãðîìàäñüêèé
ïðîñò³ð — ì³ñöå â³äïî÷èíêó íà íàáåðåæí³é Äí³ïðà.
Òàì áóäå ñó÷àñíèé ôîíòàí, çåëåíà çîíà — âñ³ óìî-
âè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàïåâíèâ, ùî óæå çà òðè òèæí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü çðó÷íå, ñó÷àñíå ì³ñöå â³äïî÷èíêó íà Ïîäîë³ —ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðóéîâàíó
Ïîøòîâó ïëîùó

Êèÿí çàïðîøóþòü
ïîä³ëèòèñÿ ³äåÿìè 
ùîäî ðîçâèòêó ñòîëèö³

Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ çàïðî-

øóº âñ³õ íåáàéäóæèõ êèÿí, ÃÎ, óñòà-

íîâè òà îðãàí³çàö³¿ âñ³õ ôîðì âëàñ-

íîñò³ äîëó÷èòèñÿ äî ðîçâèòêó ì³ñòà.

Äåïàðòàìåíò îãîëîøóº êîíêóðñ íà

â³äá³ð ³äåé (http://kievcity.gov.

ua/news/26715.html),ùî ìîæóòü äî-

ïîìîãòè â ðîçâèòêó Êèºâà.Äî ïðîïî-

çèö³é º íèçêà âèìîã. Çîêðåìà âèãîäó

â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó íå ìîæå îòðè-

ìàòè îêðåìà ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà

îñîáà, à òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïîâèíåí

ñòàíîâèòè íå á³ëüøå,í³æ 3 ðîêè.Òàêîæ

ïðîåêò ìàº áóòè íîâàòîðñüêèì äëÿ

ñòîëèö³. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîá-

õ³äíî ïîäàòè äîêóìåíòè ó äðóêîâà-

íîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ïðî-

ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèö-

òâà çà àäðåñîþ: 01004,ì.Êè¿â,âóë.Òå-

ðåùåíê³âñüêà, 11-À àáî â åëåêòðîí-

íîìó âèãëÿä³ íà e-mail: vrpd@ukr.net

ç ïîì³òêîþ «Äî Ïëàíó ðåàë³çàö³¿ Ñòðà-

òåã³¿-2025».Ïðîåêòí³ ³äå¿ ñë³ä íàäñè-

ëàòè íå ï³çí³øå 28 ñåðïíÿ 2015 ðîêó

äî 12.00.Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òå-

ëåôîíîì 288-01-54.

Ïðîêóðàòóðà âíåñëà 
êàñàö³éíó ñêàðãó 
íà ñóäîâ³ ð³øåííÿ 
ùîäî çåìåëü
ó Êîí÷³-Çàñï³

Ïðîêóðàòóðîþ Êèºâà âíåñåíî êàñà-

ö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ ñóä³â ïåðøî¿

òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ÿêèìè âè-

çíàíî çàêîííèì ïåðåäà÷ó ï³ä çàáó-

äîâó ìàéæå 12 ãà â óðî÷èù³ Êîí÷à-

Çàñïà. Òàê, ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêî-

ãî ñóäó ñòîëèö³, çàëèøåíèì áåç çì³í

Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì ãîñïîäàð-

ñüêèì ñóäîì,íå íàäàíî îö³íêè äîâî-

äàì ïðîêóðîðà ç ïðèâîäó òîãî, ùî

ïðîåêò â³äâåäåííÿ ä³ëÿíêè íå ì³ñ-

òèòü âèñíîâêó äåðæàâíî¿ çåìëåâïî-

ðÿäíî¿ åêñïåðòèçè. Êð³ì òîãî, ñóäà-

ìè çàëèøåíî ïîçà óâàãîþ òîé ôàêò,

ùî â³äâåäåííÿ öèõ çåìåëü Êè¿âðà-

äîþ â³äáóëîñÿ ç ïîðóøåííÿìè âè-

ìîã çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Íå

ïîãîäæóþ÷èñü ç ïîçèö³ºþ ñóä³â ïåð-

øî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é, ÿê³ â³ä-

ìîâèëè ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó ïðî âè-

çíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè, ïðîêóðàòóðà ì³ñòà

çâåðíóëàñÿ ³ç êàñàö³éíîþ ñêàðãîþ äî

Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäóÓêðà¿íè.

Ó ðîáîò³ ì³ñüêî¿ 
åëåêòðè÷êè — çì³íè

Ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ç çàì³íè

çàë³çíè÷íîãî øëÿõîïðîâîäó íà ïåðå-

ãîí³ ñò.Áîðùàã³âêà—ñò.Êè¿â-Ïåòð³âêà

äî 19 ñåðïíÿ 2015 ðîêó áóäóòü âíåñå-

í³ çì³íè â ãðàô³êó êóðñóâàííÿ ì³ñüêèõ

åëåêòðîïî¿çä³â.Âîíè êóðñóâàòèìóòüíà

ä³ëÿíö³ Äàðíèöÿ — Êè¿â-Ïåòð³âêà —

Äàðíèöÿ ³ Äàðíèöÿ — Êè¿â-Ïàñàæèð-

ñüêèé—Áîðùàã³âêà—Êè¿â-Ïàñàæèð-

ñüêèé—Äàðíèöÿ.Â³äïîâ³äíî âíåñåíî

çì³íè äî ðîçêëàäó ðóõó.
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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

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

�ію��ом�нальном��підприємств��з��тримання

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

призначення�«Спецжитлофонд»,�встановлених

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

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

міністрації)�від�18�березня�2015�ро���№ 226,

зареєстрованих�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�31�березня�2015

ро���за�№ 48/1159,�ви�лавши�їх���новій�реда�-

ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії��ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд�

спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18�березня�2015

ро���№ 226,�зареєстрованих�в�Головном��те-

риторіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2015�ро���за�№ 49/1160,�ви�лав-

ши�їх���новій�реда�ції,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�тарифів�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються��ом�наль-

ним�підприємством�з��тримання�та�е�спл�ата-

ції�житлово�о�фонд��спеціально�о�призначен-

ня�«Спецжитлофонд»,�я��ви�онавцем�цих�посл��,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�18�березня�2015

ро���№ 226,�зареєстрованих�в�Головном��те-

риторіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

31�березня�2015�ро���за�№ 51/1162,�ви�лав-

ши�їх���новій�реда�ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.�
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 97/1208

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, тарифів 
на виробництво теплової енергії та тарифів на послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надаються комунальним підприємством 

з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 
призначення «Спецжитлофонд», як виконавцем цих послуг

Розпорядження № 677 від 10 липня 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 Мініс)
трів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит)
лово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєс)
трацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригування та)
рифів на теплову енергію, тарифів на виробництво теплової енергії та тарифів на послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 97/1208

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18�березня�2015�ро���№ 226

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�677)

Тарифи на теплову енергію комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 98/1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18�березня�2015�ро���№ 226

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�677)

Тарифи на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення

«Спецжитлофонд»

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 427,37 512,84

2. Бюджетні установи 1180,31 1416,37

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 424,96 509,95

2. Бюджетні установи 1081,70 1298,04

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 99/1210

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18�березня�2015�ро���№ 226

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�677)

Тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води, що надаються комунальним підприємством 

з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд», як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п

Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн
з ПДВ

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

населення 1 Гкал 524,99

2 Централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується
на опалення:

— населення 1 кв. м
опалювальної

площі за місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого

опалення

14,50

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушнико<
сушильників до системи гарячого водопостачання:

— населення 1 куб. м 33,60

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 112/1223

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

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

обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку теплової
енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

«НОВОСЕРВІС»» 
Розпорядження № 690 від 10 липня 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 Мініс)
трів 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 запрова)
дження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«КОМПАНІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЖИТ-

ЛОВОЇ�ЕКСПЛУАТАЦІЇ�«НОВОСЕРВІС»»,�що

додаються.

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

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМПАНІЯ�З�УПРАВ-

ЛІННЯ�ТА�ЖИТЛОВОЇ�ЕКСПЛУАТАЦІЇ�«НОВО-

СЕРВІС»»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�централізовано�о

постачання��арячої�води,�що�надаються�ТО-

ВАРИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«КОМПАНІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ЖИТ-

ЛОВОЇ�ЕКСПЛУАТАЦІЇ�«НОВОСЕРВІС»»,�я�

ви�онавцем�цих�посл��,�що�додаються.

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

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

монт���вартирних�засобів�облі���теплової

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

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

хов�ються�ТОВАРИСТВОМ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КОМПАНІЯ�З�УПРАВ-

ЛІННЯ�ТА�ЖИТЛОВОЇ�ЕКСПЛУАТАЦІЇ�«НОВО-

СЕРВІС»»,�я��ви�онавцем�посл���з�централі-

зовано�о�опалення,�що�додаються.

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

дня�йо�о�оприлюднення.

6.�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��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30�липня�2015�р.�за�№ 112/1223

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№ 690
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Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 113/1224

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№ 690

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 114/1225

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№ 690

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»», як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 115/1226

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№ 690

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

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховуються
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»», 
як виконавцем послуг з централізованого опалення

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 557,42 668,90

2. Інші споживачі (крім населення) 1326,27 1591,52

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 26,32 31,58

2. Інші споживачі (крім населення) 26,32 31,58

№
п/п

Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн
з ПДВ

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

населення 1 Гкал 684,20

2 Централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується
на опалення:

населення 1 кв. м
опалювальної

площі за місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого

опалення

11,77

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушнико<
сушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 41,24

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушиль<
ників 

населення 1 куб. м 34,35

Приміт�а:

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

засобів�облі���теплової�енер�ії,���том��числі�їх�демонтаж;.�транспорт�вання�та�монтаж�після

повір�и,�нарахов�ються���с�ладі�посл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця�протя�ом

опалювально�о�сезон��споживачам��вартири�я�их�обладнані��вартирними�засобами�облі��

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

періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ремонт���вартирних�засобів�облі���теплової�енер�ії�до

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

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

Жовтень 36,23

Листопад 72,47

Грудень 72,47

Січень 72,47

Лютий 72,47

Березень 72,47

Квітень 36,23

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 100/1211

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, тарифів 
на виробництво теплової енергії, тарифів на транспортування

теплової енергії та тарифів на постачання теплової
енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Розпорядження № 678 від 10 липня 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, тарифів на виробництво теп)
лової енергії, тарифів на транспортування теплової енергії та тарифів на постачання теплової енергії, в ме)
жах функцій органу місцевого самоврядування:

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

�ію�Приватном��підприємств��«БОНВОЯЖ»,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�20�січня�2015�ро-

���№ 32,�зареєстрованих�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�29�січня�2015�ро���за

№ 3/1114,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що�до-

дається.

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії�Приватном��підприємств��«БОН-

ВОЯЖ»,�встановлених�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20

січня�2015�ро���№ 32,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�29�січ-

ня�2015�ро���за�№ 4/1115,�ви�лавши�їх���новій

реда�ції,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�тарифів�на�транспорт�-

вання�теплової�енер�ії�Приватном��підприєм-

ств��«БОНВОЯЖ»,�встановлених�розпоряджен-

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

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

20�січня�2015�ро���№ 32,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�29�січ-

ня�2015�ро���за�№ 5/1116,�ви�лавши�їх���новій

реда�ції,�що�додається.

4.�Унести�зміни�до�тарифів�на�постачання

теплової�енер�ії�Приватном��підприємств��«БОН-

ВОЯЖ»,�встановлених�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20

січня�2015�ро���№ 32,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�29�січ-

ня�2015�ро���за�№ 6/1117,�ви�лавши�їх���новій

реда�ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 100/1211

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

20�січня�2015�ро���№ 32

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�678)

Тарифи на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 100/1212

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

20�січня�2015�ро���№ 32

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�678)

Тарифи
на виробництво теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 561,41 673,69

2. Бюджетні установи 1401,46 1681,75

3. Інші споживачі (крім населення) 1410,35 1692,42

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 532,64 639,17



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 ñåðïíÿ 2015 ð.
¹111(4707)

4

2. Бюджетні установи 1291,96 1550,35

3. Інші споживачі (крім населення) 1300,85 1561,02

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 102/1213

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

20�січня�2015�ро���№ 32

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�678)

Тарифи
на транспортування теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№
п/п

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 27,95 33,54

2. Бюджетні установи 27,95 33,54

3. Інші споживачі (крім населення) 27,95 33,54

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 103/1214

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

20�січня�2015�ро���№ 32

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

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

від�10�липня�2015�ро���№�678)

Тарифи на постачання теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 0,82 0,98

2. Бюджетні установи 81,55 97,86

3. Інші споживачі (крім населення) 81,55 97,86

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 100/1211

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

гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «СІГОО»
Розпорядження № 688 від 10 липня 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 запрова)
дження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�

«СІГОО»,�що�додаються.

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

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

відальністю�«СІГОО»,�що�додаються.

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

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

дальністю�«СІГОО»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

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

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

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«СІГОО»,

я��ви�онавцем�цих�посл��,�що�додаються.

5.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

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

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

трації):

від�29�березня�2012�ро���№ 499�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�виробництво�і�постачан-

ня�теплової�енер�ії�та�встановлення�тарифів�на

�ом�нальні�посл��и�з�централізовано�о�опа-

лення�і�постачання��арячої�води�ТОВ�«СІГОО»»,

зареєстроване�в�Головном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�13��вітня�2012�ро���за�№ 21/938;

від�05�серпня�2014�ро���№ 886�«Про�внесен-

ня�змін�до�Тарифів�на�виробництво�і�постачан-

ня�теплової�енер�ії�ТОВ�«СІГОО»�для�потреб

населення�та�інших�споживачів�та�Тарифів�на

�ом�нальні�посл��и�з�централізовано�о�опа-

лення�і�постачання��арячої�води�ТОВ�«СІГОО»

для�проведення�розрах�н�ів�з�населенням�та�ін-

шими�споживачами�б�дин���№ 18,�се�ція�А,

се�ція�Б�на�в�л.�Інстит�тсь�ій»,�зареєстроване

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�27

серпня�2014�ро���за�№ 26/1079.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 104/1215

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№�688

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою  відповідальністю «СІГОО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 105/1216

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

від�10�липня�2015�ро���№�688

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю «СІГОО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 106/1217

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№�688

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«СІГОО»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

30�липня�2015�р.�за�№ 107/1218

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

10�липня�2015�ро���№�688

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«СІГОО», як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 447,69 537,23

2. Інші споживачі (крім населення) 1154,12 1384,94

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 445,19 534,23

2. Інші споживачі (крім населення) 1151,62 1381,94 

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 2,50 3,00

2. Інші споживачі (крім населення) 2,50 3,00

№
п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

з ПДВ

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

— населення 1 Гкал 552,65

2 Централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

— населення 1 кв. м
опалювальної

площі за місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого

опалення

13,23

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушнико<
сушильників до системи гарячого водопостачання:

— населення 1 куб. м 38,59
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Про затвердження 
Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико�санітарної 
допомоги № З» Солом’янського району м. Києва

Розпорядження № 161 від 25 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської

міської ради від 13 листопада 2014 року № 364/364 «Про створення комунального некомерційного підприєм�
ства «Центр первинної медико�санітарної допомоги № 3» Солом’янського району м. Києва», в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

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

мерційно�о�підприємства�«Центр�первинної

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

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.�Ком�нальном��не�омерційном��підприєм-

ств��«Центр�первинної�меди�о-санітарної�до-

помо�и�№ 3»�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва

зареєстр�вати�Стат�т�в�поряд��,�встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію 
органу самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Вулиця Кільцева дорога, 1�г»
Розпорядження № 169 від 26 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
18 вересня 2014 року № 155/155 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Бу�
динковий комітет «Вулиця Кільцева дорога, 1�г» у Святошинському районі м. Києва», розглянувши заяву упов�
новажених 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�Кільце-

ва�доро�а,�1-�».

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�Кільцева�доро�а,�1-�»�до�Єди-

но�о�реєстр��ор�анів�самоор�анізації�населен-

ня���місті�Києві.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу експертної робочої групи 
з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері

житлово�комунального господарства
Розпорядження № 180 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку зі змінами у персональному складі експертної робочої групи з питань життєзабезпечення
та енергозбереження в сфері житлово�комунального господарства:

Затвердити�зміни�до�с�лад��е�спертної�ро-

бочої��р�пи�з�питань�життєзабезпечення�та

енер�озбереження�в�сфері�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�16�жовтня�2014�ро���№ 1154�(��реда�-

ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�23��р�дня�2014�ро��

№ 1512),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації «Релігійна громада
Богоявлення Господнього Апостольської Православної Церкви 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 177 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 23 грудня 2014 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 14 грудня 2014 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Бо�оявлення�Господньо�о

Апостольсь�ої�Православної�Цер�ви���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про передачу земельної ділянки 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВЕНЕРГО» 

для будівництва електропідстанції 110/10 кВ «Європейська» 
на Петрівській алеї у Печерському районі 

м. Києва
Розпорядження № 179 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до статей 17, 93, 122, 123, 124, 134, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», статті 10�1 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», статей 13, 21 Закону Укра�
їни «Про місцеві державні адміністрації»», розглянувши лист ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ�
ЇВЕНЕРГО» від 23.10.2014 № 42АІ/613В/6645, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 04.09.2013
№ 647 «Про заходи щодо забезпечення будівництва в м. Києві електропідстанції «Європейська» та рекон�
струкції відкритого розподільчого пристрою ТЕЦ�5», а також, що земельна ділянка зареєстрована в Держав�
ному земельному кадастрі, право державної власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Припинити�НАЦІОНАЛЬНОМУ�СПОРТИВ-

НОМУ�КОМПЛЕКСУ�«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»�право

постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою

державної�власності�площею�0,2080��а�(�адас-

тровий�номер�8000000000:82:007:0012)�для

б�дівництва�еле�тропідстанції�110/10��В�«Єв-

ропейсь�а»�на�Петрівсь�ій�алеї���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва,�надан��на�підставі�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31.03.2011�№ 117/5504

«Про�надання�земельної�ділян�и�НАЦІОНАЛЬ-

НОМУ�СПОРТИВНОМУ�КОМПЛЕКСУ�«ОЛІМ-

ПІЙСЬКИЙ»�для�б�дівництва�еле�тропідстанції

110/10��В�«Європейсь�а»�на�Петрівсь�ій�алеї

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва»,�право�постій-

но�о��орист�вання�я�ою�посвідчено�держав-

ним�а�том�на�право�постійно�о��орист�вання

земельною�ділян�ою�від�03.08.2011�№ 02-9-

00134�(лист-з�ода�від�28.11.2013�№ 2149).

2.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»,�за��мови�ви�о-

нання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�дов�остро�о-

в��оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���пло-

щею� 0,2080� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:007:0012)�для�б�дівництва�еле�-

тропідстанції�110/10��В�«Європейсь�а»�на�Пет-

рівсь�ій�алеї���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель�державної�власності�(�ате�орія�земель-

землі�промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер-

�ети�и,�оборони�та�іншо�о�призначення,�спра-

ва�А-21004).

3.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�чин-

ним�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

чинним�за�онодавством�У�раїни.

3.6.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�НАЦІОНАЛЬНОМУ�СПОРТИВНОМУ�КОМ-

ПЛЕКСУ�«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»�поверн�ти�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�державний�а�т�на

право�постійно�о��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою�від�03.08.2011�№ 02-9-00134.

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�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 питання діяльності 
комунального підприємства виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київреклама»

Розпорядження № 170 від 26 лютого 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто�ге�

рой Київ», Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 90 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29 грудня 2014 року № 1550):

1.�Підпоряд��вати��ом�нальне�підприємство

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Київре�лама»�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально�о�під-

приємства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київре�лама»,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�від�31�січня�2007�ро���№83,

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

3.�Дире�тор���ом�нально�о�підприємства

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Київре�лама»�за-

безпечити�державн��реєстрацію�змін�до�Ста-

т�т��в��становленом��поряд��.

4.�Затвердити�зміни�до�додат�а�3�до�розпо-

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

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

ції)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979�«Про�Тим-

часовий�розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им

місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��оло-

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

заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації»,�що�додаються.

5.�Контроль�за�цим�розпорядженням�по�лас-

ти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у складі комісії 
з припинення Печерської районної 

у місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 146 від 20 лютого 2015 року

Унести�зміни�до�с�лад���омісії�з�припинення�Печерсь�ої�районної���місті�Києві�державної�ад-

міністрації,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2010�ро���№�787�(в�реда�ції�розпорядження�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�14�трав-

ня�2014�ро���№�592),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику

бюджетних коштів — Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації

Розпорядження № 174 від 26 лютого 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соці�
ального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 лис�
топада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально�технічного стану закладів соціальної сфери та
житлово�комунального господарства Печерського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по

�оловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів, фінансування яких передбачено Програмою

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по
головному розпоряднику бюджетних коштів — Департаменту

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 173 від 26 лютого 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від

28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січ�
ня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік», Поряд�
ку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 02 листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально�технічного стану установ, під�
порядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів,�фінанс�вання�я�их

передбачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��по��о-

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додаєть-

ся.

2.�Визначити��станови,�підпоряд�овані�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�я�і�є�балансо�трим�-

вачами�об’є�тів,�замовни�ами�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�аніза-

ції�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо��чин-

но�о�за�онодавства.

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

в��становленом��поряд���відповідної�до��мен-

тації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

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

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

них�робіт.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році 

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Дарницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації
Розпорядження № 175 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 201 1 року № 2026, з метою покращення матеріально�технічного стану закладів соціальної сфери
та житлово�комунального господарства Дарницького району міста Києва:

Про затвердження адресного переліку робіт 
із капітального ремонту об’єктів у 2015 році 

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Голосіївській районній в місті Києві державній 

адміністрації
Розпорядження № 176 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально�технічного стану закладів соціальної сфери
та житлово�комунального господарства Голосіївського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по��о-

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

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

адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передбачено

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

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

ній�адміністрації�визначити�замовни�ів�робіт�з

�апітально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

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

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

них�робіт.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�із��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по��о-

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передбачено

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

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

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�із��апітально�о�ремонт�,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�із��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

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

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

них�робіт.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику

бюджетних коштів — Солом’янській районній в місті Києві
державній адміністрації

Розпорядження № 167 від 26 лютого 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду�

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соці�
ального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 лис�
топада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально�технічного стану закладів соціальної сфери та
житлово�комунального господарства Солом’янського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по��о-

ловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передба-

чено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті

1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо�

за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

адміністрації,�фінанс�вання�я�их�передбаче-

но�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додаєть-

ся.

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

ній�адміністрації�визначити�замовни�ів�робіт�з

�апітально�о�ремонт��об’є�тів,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�до��-

ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

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

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

них�робіт.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà

"Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 

1) áóëüâ. Âèãóð³âñüêèé, 6, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 22,50 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç

ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì.— 34,07 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 766,49 ãðí,òåðì³í îðåíäè

2 ðîêè 364 äí³; 

2) âóë. Öâºòàºâî¿ Ìàðèíè, 10/87, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 46,10 êâ.ì, ìåòà

âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, ñòàðòîâà îðåíäíà

ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì.— 34,07 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1570,44 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 òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, 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: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. 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.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë.Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 6-À (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 286 ì³ñòà Êèºâà)

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 60,0 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà ïëîù³,

ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü
áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 984 700,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 547,06 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Êî÷óðó Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à
(âóë. Ñîñíèöüêà áóä. 21, êâ. 177 ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü" äî Êî÷óðè Þð³ÿ Ìèõàéëîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 27.08.2015 ðîêó î 9.15 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà
ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.O. Àíòèïîâà

Øàíîâí³ êèÿíè, ãîñò³ ñòîëèö³, ìåøêàíö³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó!

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 22/7 ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, à ñàìå: ðåñòàâðàö³ÿ ç ïðèñòîñóâàííÿì íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ¹112 â
ë³ò. "À" ï³ä ñó÷àñí³ ïîòðåáè ç âëàøòóâàííÿì äâîõ îêðåìèõ âõ³äíèõ ãðóï.

Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà åòàï³ ðîçðîáêè.

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè áóäóòü ïðîâîäèòèñü ï³ñëÿ îòðèìàííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîçâîë³â â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ç óðàõóâàííÿì çàêîííèõ ³íòåðåñ³â âëàñíèê³â àáî êîðèñòóâà÷³â
áóäèíêó òà ñóì³æíèõ ïðèì³ùåíü, ùî îòî÷óþòü ì³ñöå ðåñòàâðàö³¿.

Äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâîì ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè
ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ 30.07.2015 ðîêó ïðîâåäåíî êîíêóðñ
íà ïðàâî îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà, à ñàìå: ñîðòóâàëüíîãî
êîìïëåêñó ÌÑË-1/50 ïîòóæí³ñòþ 50 òèñ.òîíí íà ð³ê, ïðî ïðîâåäåííÿ
ÿêîãî îïóáë³êîâàíî â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 07.07.2015 ðîêó
¹ 95. Ïåðåìîæöåì âèçíàíî TOB "ÅÊÎÒÅÕ²ÌÏÅÊÑ".
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Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà.
Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 37/2 ê³ìí.11,

òåë. 254-50-35.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà 

òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 468-23-29)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 30,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
²ëë³íñüêà, 3/7 ë³ò. À 3 ê. (1 ïîâåðõ)

Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2619,45 5238,90

ð/ð: 35412001001000,
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 26199074

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 (ò. 564-52-54)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 3,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: Õàðê³â-
ñüêå øîñå, 121 ê.26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ 
ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó

946,68 1893,36

ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01981738

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò. 417-34-26)

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 63,80 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Âåðõí³é Âàë, 16(1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6333,94 12667,88

ð/ð: 26001300696901,
Áàíê: ÒÂÁÂ ¹126/0104 

ÏÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé
áàíê Óêðà¿íè"
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ: 05587843

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 30,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Âåðõí³é Âàë, 16 (2 ïîâåðõ)

Ïåðóêàðíÿ 2913,94 5826,68

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 54,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6315,98 12631,96

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 51,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6023,47 12046,94

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 512-36-21)

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 80,80 êâ. ì çà àäðåñîþ:

ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 1 (1 ïîâåðõ)

¯äàëüíÿ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

5040,74 10081,48

ð/ð: 35417001035297,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 05496891

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 17 (ò.528-75-83)

8.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 3,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîâ.
Ëàáîðàòîðíèé, 18 (öîêîëü)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

819,68 1639,36

ð/ð: 35427201049965,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ â ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 03319759

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (ò.254-65-03)

9.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 138,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Êðàñíîâà, 25 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

¯äàëüíÿ, ÿêà íå çä³éñíþº ïðîäàæ òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6218,30 12436,60

ð/ð: 26007001123109,
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ: 300670 
ªÄÐÏÎÓ: 38538270

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (ò. 238-44-00)

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ â âåñòèáþë³
ñòàíö³¿ ìåòðî "Ëóê'ÿí³âñüêà" çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 12,00 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîð-
ã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè
36037,70 72075,40

ð/ð: 2600000990432 
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ: 300670
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

11.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî

"Îáîëîíü" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº 

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
2823,49 5646,98

12.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî

"Ì³íñüêà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

2999,91 5999,82

13.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Êîíòðàêòîâà ïëîùà" çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3115,70 6231,40

14.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî
"Âèñòàâêîâèé öåíòð" çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 1,0 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

2310,46 4620,92

15.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Æè-
òîìèðñüêà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3063,07 6126,14

16.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ñâÿ-

òîøèí" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3424,01 6484,02

17.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Àð-
ñåíàëüíà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3731,47 7462,94

18.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî

"Ïîçíÿêè" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

2920,97 5841,94

19.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî

"Íèâêè" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ.ì
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

2994,65 5989,30

20.
×àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïå-
÷åðñüêà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìà-
òó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

3115,7 6231,40

21.
×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî "Ãîëî-
ñ³¿âñüêà" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,0 êâ.ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç³ çì³øàíî¿ òîð-
ã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè
22035,35 44070,70

22.
×àñòèíà ïåðåõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïàëàö
Ñïîðòó" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,0 êâ.ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

36835,73 73671,46

23.
Ïðèì³ùåííÿ ¹17 âåñòèáþëþ ñòàíö³¿
ìåòðî "Óí³âåðñèòåò" çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 6,90 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
23925,59 47851,18
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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

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ
Ñòàëüñüêîãî

Ñóëåéìàíà, 14-À
32,00

Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà
ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.04.2015

3% 39,38 1260,00

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 296-56-56).

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â (êð³ì
ï. 1) — 2 ðîêè 364 äí³. Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè
äëÿ îá'ºêòà ï.1 — 1 ð³ê. (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå
ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî
ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè,ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëü-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì,
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿

ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè.Ðîçì³ð
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè
íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè
ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,âèçíà÷åí³
Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à);
-â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó)

âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ

ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ
òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó
ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà
ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

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

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ
çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

- äëÿ ï. 17 òà 23 óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó
íà îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º

þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
-êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º
ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì
÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé
âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà
ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå
ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî
äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 26.08.2015 çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30.Äîêóìåíòè
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà
êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ —19.08.2015 (êàá. 510).Îòðèìàòè äîäàòêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.— ÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ï'ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.
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ÎÂÍÈ, ïðèáîðêàéòå çà-

ïàëüíèé íîðîâ, áîðîòüáà

çà ïåðø³ñòü â ïàðòíåðñòâ³

íåñå ðóéí³âí³ òåíäåíö³¿, ïîâîäüòå-

ñÿ òàêòîâíî,éä³òü íà êîìïðîì³ñ,òî-

ä³ äåíü ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñâÿòî,ïî-

äàðóâàâøè âàì òâîð÷å íàòõíåííÿ,

ëþáîâí³ ïåðåìîãè ³ êîëîñàëüíó

âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.

ÒÅËÜÖ², òðèìàéòåñÿ äîìî-

÷àäö³â ³ òðóä³òüñÿ íà ñî-

â³ñòü, ïîä³¿ äíÿ ìàþòü ïðè-

÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê, çðåø-

òîþ ïîùàñòèòü ïîçáóòèñÿ âîçà íå-

çàâåðøåíèõ ñïðàâ, íàâåñòè ëàä â

ïîáóòîâèõ ñïðàâàõ òà îñîáèñòîìó

æèòò³, ³ íà äóø³ çàñÿº ñâÿòî, à ðî-

äèííà àòìîñôåðà íàïîâíèòüñÿ ôëþ-

¿äàìè ðàäîñò³ é áëàãîäàò³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ñï³ëêóâàííÿ ç

äàâí³ìè äðóçÿìè çàïðî-

ãðàìîâàíå êàðì³÷íî, çíà-

÷èòü, âè ïîòð³áí³ îäèí îäíîìó, ñòî-

ñóíêè ùå ñåáå íå âè÷åðïàëè ³ ïî-

òðåáóþòü äîîïðàöþâàííÿ. Íåõàé

¿õ óâ³í÷àþòü ùèð³ñòü,áëàãîðîäñòâî,

ëþáîâ, òîä³ âçàºìíèé äóõîâíèé

ðîçâèòîê ïðîéäå íà óðà, ÷îãî é âè-

ìàãàº äîëÿ.

ÐÀÊÈ, ãîä³ âîþâàòè,÷àñ ïå-

ðåêóâàòè ìå÷³ íà îðàëà,äáàé-

òå ïðî ñåðäå÷íå áóòòÿ, ðî-

á³òü òå, ùî äî ñíàãè ³ íå çàöèêëþé-

òåñÿ íà êàð’ºð³, öå ðåãðåñèâíà òåìà.

Âò³ì,ðîçðèâàþ÷èñü ì³æ ñ³ì’ºþ òà ðî-

áîòîþ ³ç çàäîâîëåííÿì ç’ÿñóºòå, ùî

äîêëàäåí³ ðàí³ø çóñèëëÿ áóëè íå

ìàðíèìè, à ïðèíåñëè ñëàâí³ ïëîäè.

ËÅÂÈ, ñì³ëèâî çàÿâëÿéòå

ñêð³çü ïðî ñåáå, ïðàãí³òü

äî ïóáë³÷íîñò³, âè ÿñêðà-

âà âïëèâîâà îñîáèñò³ñòü,ùî º îá’ºê-

òîì ñèìïàò³é, âç³ðöåì äëÿ áàãàòüîõ

ëþäåé, ÷àñ ïðàöþº íà âàñ! Ðîçøè-

ðþéòå êîëî çíàéîìñòâ, ðàäî ñï³ë-

êóéòåñÿ ç ëþäüìè,íå ïðîãàâòå ùàñ-

ëèâèé çá³ã îáñòàâèí íà ëþáîâíèõ,

ô³íàíñîâèõ, òâîð÷èõ ìàã³ñòðàëÿõ,

ùî âêîòðå äîäàñòü êîëîñàëüíîãî

îïòèì³çìó ³ â³ðè ó âëàñí³ ñèëè.

Ä²ÂÈ,íå ñòàâòå «òðåáà» ïî-

ïåðåäóâîçà,ãîä³ âèêîíóâà-

òè ÷óæ³ çàáàãàíêè,âàø äîëå-

íîñíèé ê³íü—öå ñîêðîâåíí³ áàæàí-

íÿ,áóäü-ÿêà ïðèìõà áóäå âèêîíàíà,àëå

çà âëàñí³ ãðîø³. Áóòòÿ ïðîõîäèòü ï³ä

«êàðì³÷íèé àêîìïàíåìåíò»,ñòâîðþ-

þ÷è âäàë³ øàíñè äëÿ ñïëàòè áîðã³â,ñïî-

êóòè ïðîâèí, ïåðåóñâ³äîìëåííÿ äî-

ïóùåíèõ ðàí³øå ïîìèëîê, ïîçáàâ-

ëåííÿ â³ä ³ëþç³é,äå çîëîòèì êîçèðåì

º êðåàòèâíå ìèñëåííÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, ãîä³ òðèìàòè ñå-

áå â àñêåòè÷íèõ ðóêàâè-

öÿõ, ðîçñëàáòåñÿ ³ âëàø-

òóéòå ðîçâàæàëüíèé ôåºðâåðê ó

êîë³ ïîáðàòèì³â, ïàðàëåëüíî ñêð³-

ïèâøè äðóæí³ óçè.ßêùî äàâí³ ïàðò-

íåðè, êîíêóðåíòè, ñóïåðíèêè ï³ä-

íåñóòü íàâ³æåí³ ñþðïðèçè, öå íå

ïîâèííî âàñ øîêóâàòè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, øëÿõ êàð’ºð-

íîãî ñõîäæåííÿ óñòåëåíî

êâ³òàìè óñï³õó. Äåðçàéòå,

ïîêè òðóäîâèé åíòóç³àçì çàøêà-

ëþº, âèñîê³ ïîêðîâèòåë³ äîïîìà-

ãàþòü, ïîùàñòèòü ïðîôåñ³îíàëàì,

ÿê³ êðîêóþòü â íîãó ç ÷àñîì, íàóêî-

âèì ïðîãðåñîì, îïàíóâàëè íîâà-

ö³éí³ òåõíîëîã³¿. Çàñò³é íà ðîáîò³

âåäå äî ôàõîâî¿ äåãðàäàö³¿. Îñòå-

ð³ãàéòåñÿ ïåðåâòîìè.

Õàðèçìàòè÷í³ ÑÒÐ²ËÜÖ²
ìàþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè

ç íàéâèã³äí³øîãî áîêó ïðè-

ðîäí³ òàëàíòè òà ä³ëîâ³ çäîáóòêè.

À ïðîáëåìàì, ùî ÿê øàø³ëü òî÷àòü

äóøó, ñêàæ³òü «ãåòü!».Òîä³ íà çì³íó

ïåðåæèâàííÿì çàâ³òàº ÿñêðàâå íàò-

õíåííÿ, ñïîíóêóþ÷è íà ð³çíîìàí³ò-

í³ ïîäâèãè ³ ïåðåäóñ³ì íà ëþáîâ-

íîìó ôðîíò³, äå íà âàñ ÷åêàº... äàâ-

íº êîõàííÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ â òîòàëüí³é çà-

ëåæíîñò³ â³ä îòî÷åííÿ. ßê-

ùî ïðè÷èíîþ ñâàðîê ç ðî-

äèíîþ º ðîçãàðä³ÿø â îñåë³,â³çüì³òü

³í³ö³àòèâó â ñâî¿ ðóêè ³ âëàøòóéòå

ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ òà íàâå-

ä³òü ëàä â äîìàøí³õ ïåíàòàõ. Òîä³

é íà äóø³ ñòàíå ñîíÿ÷íî. Îäíàê

ïèëüíóéòå, àáè öå íå íàøêîäèëî

ðîáîò³, ïðîôåñ³éíå óäîñêîíàëåí-

íÿ, ðåàë³çàö³ÿ êàð’ºðíèõ çàäóì³â —

öå ñâÿòå.

ÂÎÄÎË²¯, ïàðòíåðñüêà ³äè-

ë³ÿ,äî ÿêî¿ ïðàãíóëè,ó ðîçê-

â³ò³.Ñâîáîäà âîëåâèÿâëåí-

íÿ—îñü äåâ³ç ùàñëèâîãî ñîþçó,äå

âè äâ³ âîëüîâ³ íåçàëåæí³ ïîëîâèí-

êè îäíîãî ö³ëîãî, çäàòí³ ðàçîì ãî-

ðè ïåðåâåðíóòè. Ãîëîâíå ÷³òêî ðîç-

ïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ³ ïîêëàäàòèñÿ

íà ñóïóòíèêà,áî â³í íàáàãàòî âïëè-

âîâ³øèé,÷àð³âí³øèé ³ âåçó÷èé.Äåíü

ñïðèÿº îñâ³ä÷åííþ â ïî÷óòòÿõ,ÿêèì

áè íå áóâ çì³ñò ñë³â,âè áóäåòå êðàñ-

íîìîâí³ ³ ïåðåêîíëèâ³.

ÐÈÁÈ, íå çàöèêëþéòåñÿ

íà äáàéëèâîñò³, ìîæåòå

ñì³òèòè ãðîøèìà, çàðàäè

ñåáå ëþáèõ, çàäîâîëüíÿòè çàáà-

ãàíêè ÷è ðîçùåäðþâàòèñÿ íà ïî-

äàðóíêè äëÿ áëèçüêèõ. Ãîëîâíå —

íå çðîáèòè ôàòàëüíó ä³ðêó â ñ³-

ìåéíîìó áþäæåò³! Ðóøàéòå â ïî-

õ³ä çà ïîêóïêàìè, ÷àñ îáíîâèòè ïî

ìîä³ ãàðäåðîá, ïðèäáàòè ñòèëüí³

àêñåñóàðè, ÿêùî äî âïîäîáè ðîç-

ê³øí³ ïðåñòèæí³ ðå÷³ — êóïóéòå,

âîíè ñòàíóòü ùàñëèâèì àòðèáóòîì

âàøîãî áóòòÿ. À ïîáóòîâ³ äð³áíè÷-

êè ïî÷åêàþòü.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

ãîðîñêîï

4 ñåðïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 ñåðïíÿ

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 42470
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Ó ÑØÀ âèïóñòèëè êîëîäó êàðò ç Ïóò³íèì,
ßíóêîâè÷åì ³ Àêñüîíîâèì
Ó ÑØÀ ìîæíà ïðèäáàòè ãðàëüíó êîëîäó ç 52-õ êàðò,
íà ÿêèõ çîáðàæåí³ ïðåäñòàâíèêè ðîñ³éñüêî¿ ³ êðèì-
ñüêî¿ âëàäè, à íà çâîðîòíîìó áîö³ — ìàòðüîøêè ç
àâòîìàòàìè ó âèãëÿä³ «çåëåíèõ ÷îëîâ³÷ê³â». Òàêó êî-
ëîäó îäíîìó ç äåëåãàò³â Âñåñâ³òíüîãî êîíãðåñó êðèì-
ñüêèõ òàòàð, ÿêèé ïðîõîäèòü â Àíêàð³, ïîäàðóâàâ
ó÷àñíèê ç³ ÑØÀ, ïîâ³äîìëÿº êîðåñïîíäåíò «Êðèì.
Ðåàë³¿».

Ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà çîáðàçèëè
ó âèãëÿä³ ï³êîâîãî òóçà. Òàêîæ íà êàðòàõ çîáðàæåí³
áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â îêóïàö³éíî¿ âëàäè Êðèìó ³ ñè-
ëîâèõ ñòðóêòóð. Çîêðåìà ìîæíà ïîáà÷èòè òàê çâà-
íîãî «ãîëîâó» Ðàäè ì³í³ñòð³â Êðèìó Ñåðã³ÿ Àêñüî-
íîâà ó âèãëÿä³ ï³êîâî¿ ï’ÿò³ðêè, «ñï³êåðà» Äåðæðà-
äè Êðèìó Âîëîäèìèðà Êîíñòàíòèíîâà (òðåôîâà ï’ÿ-
ò³ðêà), ïðåäñòàâíèêà ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ ó Êðèìó Îëå-
ãà Áåëàâåíöåâà (áóáíîâèé âàëåò), «ãîëîâó» Ñåâàñòî-
ïîëüñüêîãî ì³ñüêóïðàâë³ííÿ Îëåêñ³ÿ ×àëîãî (áóá-
íîâà ï’ÿò³ðêà).

Êð³ì íèõ, íà êàðòàõ º «ïðîêóðîð» Êðèìó Íàòàë³ÿ
Ïîêëîíñüêà (áóáíîâà äàìà), «ãîëîâà» ÌÂÑ Êðèìó

Ñåðã³é Àá³ñîâ (òðåôîâà ÷åòâ³ðêà), êîìàíäèð êðèìñüêî-
ãî çàãîíó «Áåðêóòà» Þð³é Àá³ñîâ (áóáíîâà òð³éêà),
«Áåðêóò» (òðåôîâà äâ³éêà ) òà «Çåëåí³ ÷îëîâ³÷êè» (ï³-
êîâà äâ³éêà).

Åêñ-ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ çîáðàæå-
íèé ó êîëîä³ ó âèãëÿä³ ï³êîâî¿ ø³ñòêè �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1662 — ó Ìîñêâ³ ðîçïî÷àâñÿ «Ì³äíèé áóíò» — ïîâñòàí-

íÿ íåçàìîæíèõ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ, âèêëèêàíå ñêëàä-

íîþ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â Ðîñ³¿ é ìàñî-

âèì âèïóñêîì ì³äíèõ ãðîøåé, ùî ïðèçâåëî äî ¿õ çíå-

ö³íåííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç³ ñð³áíèìè. Ï³ä òèñêîì ïîâñòàëèõ

öàð Îëåêñ³é Ìèõàéëîâè÷ áóâ çìóøåíèé ïî÷àòè ðîçñë³-

äóâàííÿ, ³ íåâäîâç³ âèïóñê ì³äíèõ ãðîøåé áóâ ïðèïè-

íåíèé, à ñàì³ âîíè âèëó÷åí³ ç îá³ãó.

1687 — íà êîçàöüê³é ðàä³ â ñåë³ Êîëîìàê (íèí³ —Õàðê³â-

ñüêà îáëàñòü) ²âàí Ìàçåïà îáðàíèé íîâèì ãåòüìàíîì

Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè.

1687 — ì³æ íîâîîáðàíèì ãåòüìàíîì Óêðà¿íè ²âàíîì

Ìàçåïîþ é êîçàöüêîþ ñòàðøèíîþ, ç îäíîãî áîêó,òà ìîñ-

êîâñüêèìè öàðÿìè ²âàíîì ³ Ïåòðîì òà öàðèöåþ Ñîô³ºþ,

ç äðóãîãî, ï³äïèñàíî Êîëîìàöüê³ ñòàòò³, ì³æäåðæàâíèé

äîãîâ³ð, ÿêèé äåêëàðàòèâíî ï³äòâåðäæóâàâ êîçàöüê³ ïðà-

âà ³ ïðèâ³ëå¿, àëå îáìåæóâàâ ïîë³òè÷í³ ïðàâà ãåòüìàíà

òà óêðà¿íñüêîãî óðÿäó— ãåòüìàí íå ìàâ ïðàâà áåç öàð-

ñüêîãî óêàçó ïîçáàâëÿòè ñòàðøèíó êåð³âíèõ ïîñàä, à

ñòàðøèíà—ñêèäàòè ãåòüìàíà,îáìåæóâàëîñÿ ïðàâî ãåòü-

ìàíà ðîçïîðÿäæàòèñÿ â³éñüêîâèìè çåìëÿìè, à ãåòüìàí-

ñüêîìó óðÿäó çàáîðîíÿëîñü ï³äòðèìóâàòè äèïëîìàòè÷-

í³ â³äíîñèíè ç ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè.

1693 — ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ åêñïåðèìåíò³â ïî çì³øóâàííþ

³ ñåëåêö³¿ ôðàíöóçüêèé ìîíàõ Ï’ºð Ïåðèíüîí âèíàéøîâ

ðåöåïò âèãîòîâëåííÿ øàìàíñüêîãî âèíà, ÿêå íà òîé ÷àñ

íå áóëî ³ãðèñòèì âèíîì, ÿêèì ìè éîãî çíàºìî ñüîãî-

äí³.

1704 —ó õîä³ â³éíè çà ³ñïàíñüêó ñïàäùèíó ñîþçíèé àíã-

ëî-ãîëëàíäñüêèé ôëîò çàõîïèâ Ã³áðàëòàð, ÿêèé ²ñïàí³ÿ

íå çìîãëà ïîâåðíóòè äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ.

1777 — â³äñòàâíèé ñòàðøèé ñåðæàíò Ô³ë³ï Åñòë³ â³äêðèâ

ó Ëîíäîí³ ïåðøèé ó ñâ³ò³ öèðê — òåàòðàë³çîâàíà âèñòà-

âà â áóä³âë³ ç êðóãëîþ àðåíîþ ³ äàõîì ó ôîðì³ êóïîëà.

«Àìô³òåàòð Åñòë³», â ÿêîìó ïåðåâàæàëè ê³íí³ íîìåðè,

ïðî³ñíóâàâ äî 1895 ðîêó ³ áóâ îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ

ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â Ëîíäîíà ïåðøî¿ ïîëîâèíè XIX

ñòîë³òòÿ.

1782 —ó Â³äí³, ïîïðè ïðîòåñòè áàòüêà, 26-ð³÷íèé Âîëüô-

ãàíã Àìàäåé Ìîöàðò îáâ³í÷àâñÿ ç 19-ð³÷íîþ Êîíñòàí-

öåþ Âåáåð,ÿêà íàäèõíóëà êîìïîçèòîðà íà íàïèñàííÿ îïå-

ðè «Âèêðàäåííÿ ³ç ñåðàëÿ».
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