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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про дострокове припинення повноважень заступника
міського голови — секретаря Київської міської 

ради Довгого О. С.
Рішення Київської міської ради № 143/5530 від 19 квітня 2011 року

Відповідно до статей 26, 50 та 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
особисту заяву Довгого О. С. від 19.04.11, та на підставі результатів таємного голосування Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

Достроково припинити повноваження заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Довгого Олеся Ста�
ніславовича у зв’язку із зверненням з особистою заявою.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про обрання Гереги Г. Ф. заступником міського голови —
секретарем Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 145/5532 від 20 квітня 2011 року

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, пункту 4 частини четвертої статті 42, частини першої
статті 50, частини третьої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі
результатів таємного голосування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Обрати, за пропозицією Київського міського голови, заступником міського голови — секретарем Київської міської ради
Герегу Галину Федорівну.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вшанування пам’яті видатного українського діяча
Рішення Київської міської ради № 72/5459 від 31 березня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са&
моврядування в Україні, враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 березня 2010
року № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім’я народного артиста України Коломійця
Миколи Петровича дитячо�юнацькій хореографічній студії
“Щасливе дитинство” і найменувати її: “Дитячо�юнацька сту�
дія імені Миколи Коломійця “Щасливе дитинство”.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму, по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки діяльності комунального 

підприємства “Фармація”
Рішення Київської міської ради № 77/5464 від 31 березня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні”, пунктів 16.9, 16.10, 16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі&
шенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з пи�

тань перевірки діяльності комунального підприємства “Фар�
мація” у складі: голова тимчасової контрольної комісії Київра�
ди:

— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської
міської ради; члени тимчасової контрольної комісії;

— Береговий Юрій Миколайович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Кобєлєв Володимир Іванович, депутат Київської міської
ради;

— Новак Наталія Василівна, депутат Київської міської ра�
ди;

— Овраменко Олена Вікторівна, депутат Київської міської
ради;

— Омельяненко Олексій Анатолійович, депутат Київської
міської ради;

— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської міської
ради;

— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської
ради;

— Шлапак Алла Василівна, депутат Київської міської ради.
2. Покласти на тимчасову контрольну комісію Київради зав�

дання перевірки та аналізу фактичного стану діяльності кому�
нального підприємства “Фармація”, звернувши особливу ува�
гу на:

— скорочення мережі аптечних закладів комунальної влас�
ності;

— принципи формування підприємством цін на лікарські
засоби та вироби медичного призначення;

— результати проведених процедур закупівлі та поста�
чання товарів і послуг.

3. Тимчасовій контрольній комісії:
3.1. Витребувати та перевірити документацію стосовно

коштів, отриманих комунальним підприємством “Фармація”
від реалізації ліків та виробів медичного призначення, а та�
кож інших видів господарської діяльності за останні 4 роки.

3.2. Витребувати та перевірити інформацію щодо май�
на, яке перебуває на балансі, в оперативному управлінні, в
оренді комунального підприємства “Фармація”, в тому чис�
лі відчуженого, за останні 4 роки.

4. Зобов’язати комунальне підприємство “Фармація” та
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) надати всі
необхідні для роботи тимчасової контрольної комісії доку�
менти, матеріали та висновки щодо діяльності комунально�
го підприємства “Фармація”.

5. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної ко�
місії Київради — три місяці з дня прийняття цього рішення.

6. Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної
комісії Київради подати на розгляд Київському міському го�
лові і заслухати на пленарному засіданні Київської міської
ради не пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цьо�
го рішення.

7. Правове, матеріально�технічне, інформаційне та орга�

нізаційне забезпечення роботи тимчасової контрольної ко�
місії покласти на секретаріат Київської міської ради.

8. Оприлюднити це рішення у газеті “Хрещатик”.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

заступника міського голови — секретаря Київради Довго�
го О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань контролю за цільовим та ефективним 

використанням коштів комунальним підприємством 
“Київтранспарксервіс”

Рішення Київської міської ради № 76/5463 від 31 березня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самовряду&
вання в Україні”, пунктів 16.9, 16.10, 16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з
питань контролю за цільовим та ефективним використан�
ням коштів комунальним підприємством виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) “Київтранспарксервіс”.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної ко�
місії:

голова тимчасової контрольної комісії:
— Дмитрук Юрій Павлович, депутат Київської міської ра�

ди;
члени тимчасової контрольної комісії:
— Андрієвський Дмитро Йосипович, депутат Київської

міської ради;
— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович, депутат Київ�

ської міської ради;
— Гоцький Микола Миколайович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Грушко Віктор Валентинович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Меліхова Тетяна Іванівна, депутат Київської міської ра�

ди;
— Олійник Дмитро Миколайович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської місь�

кої ради;
— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської

ради;
— Странніков Андрій Миколайович, депутат Київської місь�

кої ради.
3. Зобов’язати комунальне підприємство “Київтранспарк�

сервіс” надати всі необхідні для роботи тимчасової кон�
трольної комісії документи, матеріали та висновки щодо
своєї діяльності.

4. Тимчасовій контрольній комісії:
4.1. Здійснити перевірку діяльності комунального під�

приємства “Київтранспарксервіс” в частині цільового та
ефективного використання коштів, отриманих за надання
послуг з паркування транспортних засобів та іншої госпо�
дарської діяльності.

4.2. Провести перевірку та аналіз фактичного стану ді�
яльності, що проводиться комунальним підприємством “Ки�
ївтранспарксервіс”, звернувши особливу увагу на:

— суттєве збільшення кількості місць для паркування ав�
томобільного транспорту та належного облаштування пар�
кувальних майданчиків;

— перехід на безготівковий розрахунок за послуги з пар�
кування з застосуванням інноваційних технологій;

— будівництво наземно�підземних паркінгів;
— унормування та організацію паркування на прибудин�

кових територіях;
— впорядкування автостоянок та гаражно�будівельних

кооперативів відповідно до визначених технічних норм;
— визначення місць для паркування автотранспорту осіб

з обмеженими фізичними можливостями, велосипедів та
мотоциклів.

4.3. Витребувати та перевірити документацію стосовно
отриманих комунальним підприємством “Київтранспарксер�
віс” за надання послуг з паркування транспортних засобів
та іншої господарської діяльності коштів, їх використання та
оплати до бюджету м. Києва збору за земельні ділянки, від�
ведені під паркувальні майданчики.

4.4. Витребувати та перевірити документацію стосовно
дотримання посадовими особами комунального підприєм�
ства “Київтранспарксервіс” вимог Кодексу законів про пра�
цю України при офіційному працевлаштуванні (оформлен�
ні) на роботу працівників.

5. Правове, матеріально�технічне, інформаційне та орга�
нізаційне забезпечення роботи тимчасової контрольної ко�
місії покласти на секретаріат Київської міської ради.

6. Звіт тимчасової контрольної комісії заслухати на пле�
нарному засіданні сесії Київради не пізніше тримісячного
терміну з дня прийняття цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісії Київради з питань правопорядку, регламенту
та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про погодження комунальному підприємству 
Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) користування 

ділянкою надр, що містить корисні копалини 
загальнодержавного значення (підземні води), 

за допомогою однієї артезіанської свердловини, 
розташованої на території підприємства за адресою:

проспект Повітрофлотський, 79 Солом’янського району
м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 13/5400 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 3 статті 9 Кодексу України “Про надра”, пункту 9 Порядку надання у 2010 році спе&
ціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.06.10 № 596, та враховуючи звернення комунального підприємства Міжнародний аеропорт “Київ” (Жу&
ляни) від 18.10.10 № 17&1362, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити комунальному підприємству Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни) користування ділянкою надр, що
містить корисні копалини загальнодержавного значення (під�
земні води), за допомогою однієї артезіанської свердлови�
ни, розташованої на території підприємства за адресою:
проспект Повітрофлотський, 79 Солом’янського району 
м. Києва, з подальшим встановленням межі зони санітар�
ної охорони 1 водозабірної свердловини та суворого дотри�
мання її режиму відповідно до Правового режиму зон сані�
тарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024.

2. Взяти до відома, що остаточне рішення щодо на�
дання спеціального дозволу на користування надрами
приймається Міністерством охорони навколишнього при�
родного середовища України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�меш�анців�столиці,��ерівни�ів�підприємств,��станов,

ор�анізацій�та�житлово-е�спл�атаційних��онтор!

У� рам�ах� під�отов�и� до� опалювально�о� сезон�� 2011/2012� ро���11-25� травня

2011 ро���в�частині�Печерсь�о�о,�Голосіївсь�о�о,�Шевчен�івсь�о�о,�Подільсь�о�о,

Дніпровсь�о�о�районів�(центральна�частина�міста,�житлові�масиви�Р�санів�а,�Бе-

резня�и,�Телич�а,�Звіринець,�Лип�и,�Чорна��ора,�Печерсь�)�ПАТ�“Київенер�о”�про-

водитиме�щорічні� випроб�вання� теплових� мереж.� У� зв’яз��� з� цим� з� 18.00

10 травня�постачання��арячої�води�б�де�припинено.

Випроб�вання�теплових�мереж�здійснюватиметься���межах:

- в�лиць�Промислової,� Кі�відзе,� б�львар��Др�жби� народів,� в�лиць�Чесь�ої,� Чи-

�оріна,�Щорса,� пров�л�ів�Лабораторно�о� та� Госпітально�о,� б�львар��Лесі� У�-

раїн�и,� в�лиці�Шов�овичної,� пров�л��� Козловсь�о�о,� в�лиць� Кр��ло�ніверси-

тетсь�ої,�Бан�ової,�Лютерансь�ої,�Оль�инсь�ої,� Інстит�тсь�ої,�Садової,�Михайла

Гр�шевсь�о�о,�Пар�ової�доро�и,�Кріпосно�о�пров�л��,�Кловсь�о�о��звоз�,�в�лиць

Мос�овсь�ої,�К�т�зова,�Арсенальної�площі,�в�лиці�Івана�Мазепи;

- Деревообробно�о�пров�л��,�Наддніпрянсь�о�о�шосе,�б�львар��Др�жби�народів,

в�лиць�Ент�зіастів,�Березня�івсь�ої�та�Дніпровсь�ої�і�Р�санівсь�ої�набережних;

- ��межах�в�лиць�Старово�зальної,�Жилянсь�ої,�Злато�стівсь�ої,�проспе�т��Пере-

мо�и,�в�лиць�Павлівсь�ої,�Дмитрівсь�ої,�Полтавсь�ої,�Пимонен�а,�Ст�дентсь�ої,

Донч��а,�К�дрявсь�о�о��звоз�,�в�лиць�К�дрявсь�ої,�Вознесенсь�о�о��звоз�,�Ки-

янівсь�о�о� пров�л��,� Андріївсь�о�о� та�Володимирсь�о�о� �звозів,� в�лиць� Гр�-

шевсь�о�о,�Інстит�тсь�ої,�Шов�овичної,�Бо�омольця,�Первомайсь�о�о,�Печерсь�о-

�о� �звоз�,� в�лиць� Мечни�ова,� Госпітальної,� Еспланадної,� Р�ставелі,� Коро-

лен�івсь�ої,�Гайдара,��здовж�річ�и�Либідь.

Випроб�вання�проводитим�ться�тепломережною�водою,�охолодженою�до�тем-

перат�ри�не�вище�40�°С,�з�тис�ом,�підвищеним�на�25%,�що�відповідає�нормативам.

Це�дасть�змо���заздале�ідь�виявити�ма�симально�можлив���іль�ість�пош�оджень,

розпочати�роботи�в�цих�місцях�та�попередити�та�им�чином�їх�появ��під�час�опалю-

вально�о�сезон�.�Через�виявлені�пош�одження�подавання��арячої�води�може�за-

трим�ватися� на� час,� необхідний� для� їх� �с�нення,� про�що�Київенер�о� додат�ово

повідомить�житлово-е�спл�атаційні� ор�анізації.� Просимо� власни�ів� підвальних� та

напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч�з�я�ими�проходять�теплові�мережі,

вжити�запобіжних�заходів�щодо�збереження�матеріальних�цінностей�на�випадо��по-

ш�одження�теплових�мереж.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�може�тра-

питися�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та�ви�идів

води�на�поверхню.

Б�дьте��важні�та�обережні!�У�разі�вини�нення�провалин�та�появи�на�по-

верхні�води�не�наближайтеся�самі�та�не�доп�с�айте�до�та�их�місць�дітей!

Повідомляйте�про�виявлені�випад�и�Київенер�о�за�телефонами:

- ��Дніпровсь�ом��районі�—�566-13-48,�510-68-54,�291-08-47;

- ��Голосіївсь�ом��та�Печерсь�ом��районах�(від�теплома�істралей�№ 1,�2, 8

ТЕЦ-5)�—�528-11-69,�529-88-75,�291-08-47;

- ��Голосіївсь�ом�,�Печерсь�ом��та�Шевчен�івсь�ом��районах�(від�тепло-

ма�істралей�№�3, 4�СТ-1)�—�528-11-69,�287-67-23;

- ��Шевчен�івсь�ом�� районі� (від� теплома�істралей�№ 2, 5, 7� СТ-1)�—�

272-23-73,�287-67-23;

- ��Подільсь�ом��районі�—�425-19-98,�425-25-64.

На�ад�ємо,�що�під�час�щорічних�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�не�нара-

хов�є�обся�ів�споживання�теплової�енер�ії�житловим�ор�анізаціям�для�отримання

�арячої�води.�Кори��вання�розрах�н�ів�з�меш�анцями�здійснюють�ЖЕКи.

Щодо�подальшо�о� �рафі�а�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�б�де�й�надалі

інформ�вати�ЗМІ�та�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством

зобов’язані�повідомляти�меш�анців�про�тимчасов��відс�тність��арячої�води.

Додат�ов��інформацію�щодо�проведення�випроб�вальних�робіт�можна�отримати�за

телефонами�інформаційно-довід�ової�сл�жби�ПАТ�“Київенер�о”�15-88�або�201-58-79.�

ПАТ�“Київенер�о”

Головне��правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и

та зв’яз�ів��з��ромадсь�істю�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад�державних

сл�жбовців:��оловно�о�спеціаліста�відділ��б�х�алтерсь�о�о

облі���та�звітності;�провідно�о�спеціаліста�відділ��

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності.

Вимо�и�до��андидатів:�освіта�вища;�спеціальності:�е�ономі�а,�б�х�алтерсь�ий

облі�,�фінанси;�обов’яз�ове�знання�державної�мови;��міння�працювати�на��омп’ютері;

стаж�роботи�за�фахом�в�ор�анах�державної�ви�онавчої�влади�не�менш�я��3�ро�и.

Довід�и�про��мови��он��рс��за�телефоном�278-18-81.

До��менти�на��он��рс�приймаються�протя�ом�30�днів�з�дня�оп�блі��ван-

ня�о�олошення�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�44,�4-й�поверх,��аб.�404.

В�провадженні�Святошинсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�цивільна

справа�за�позовом�ПАТ-КБ�“ПриватБан�”�до�К�льчиць�ої�Л.І.�про�стя�нення�забор-

�ованості.�У�зв’яз���з�цим�просимо�розмістити�о�олошення�слід�ючо�о�зміст�:

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�ви�ли�ає�відповідач���—�К�льчиць���Лю-

бов�Іванівн�,�я�а�зареєстрована�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Зодчих,�38,��в.�183�для

�часті�в�цивільній�справі�за�позовом�ПАТ�КБ�“ПриватБан�”�до�К�льчиць�ої�Л.І.�про

стя�нення�забор�ованості.

С�дове� засідання� відб�деться� 24.05.2011� ро��� о� 10.00� за� адресою:�м.� Київ,

в�л. Жилянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�відповідач�и�К�льчиць�ої�Л.І.�до�с�д��без�поважних�причин�або��

разі�неповідомлення�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз�лядатись�за�її�відс�тності.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва� повідомляє,�що� 17� травня� 2011� ро��� об

11.30�б�де�роз�лядатись�цивільна� справа� за

позовом�Циб�льсь�о�о Ю.В.�до�Марієвсь�о�о

О.В.�про�стя�нення�бор��.

Марієвсь�ий�Оле��Васильович,�останнє�відо-

ме�місце�проживання�я�о�о:�м.�Київ,�в�л. Во-

ровсь�о�о,� 41,� �в.� 26� ви�ли�ається� в� с�дове

засідання�я��відповідач.�У�випад���неяв�и�в�с�-

дове�засідання�позов�б�де�роз�лян�то���йо�о

відс�тність�на�підставі�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Лас-

точ�іна,�10-Б,��аб.�33.�С�ддя�Н.Г.�Прит�ла.

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�НКРЕ�від�22.04.2011�№�694�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���травні�2011�ро���становитим�ть:

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

я�і�вводяться�в�дію�з�1�травня�2011�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�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о� еле�трично�о� транспорт�� та� �ом�нально-

поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

62,71 12,54 75,25 82,37 16,47 98,84

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-

поб�тові�потреби�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

(Постанова�НКРЕ�№344�від�17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот�жності�—�в�дво�ратном��розмірі�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�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�24.00�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�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

хрещатик

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 6��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� 21��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а � ц і ї

Відповіді�на��росворд�

По��оризонталі:

3.�ороб 8.щелепа� 9.апо�ей

10.поті�� 11.��аз� 12.тема

13.�амбри��16.�атран�18.шляхта

21.нар�23.рис�24.ілюзіон�25.Ніл

26.хе�� 27.профан� 30.ло�а�т

32.лосьйон� 33.а�ат� 35.вода

36.а��ла� 38.сеп���� 39.талант

40.траса�

По�верти�алі:

1.цер�ва�2.ценз�3.�ап�ан�4.рот

5.ба�шиш� 6.�орт� 7.верм�т

13.�анібал�14.блазень�15.Клінтон

16.�ороп� 17.тісто� 19.х�нта

20.атлет�21.нюх�22.рі��28.ре�рес

29.но�а�т�30.лопата�31.�ндина

34.тр�т�35.воля�37.�ра�


