
На Поштовій 
завершують будівництво
другого тунелю
Він є одним з об’єктів реконструкції транспортної розв’язки 
на Подолі

Другий тунель на Поштовій

площі вже зведений, і нині тут

активно ведуться роботи з його

облаштування. “Встановлення

всіх основних бетонних конс�

трукцій вже закінчено. Зараз нам

залишилося провести частину

комунікацій і розпочати вклада�

ти дорожнє полотно”,— розповів

“Хрещатику” заступник гене�

рального директора “Альтіс�хол�

динг” Віталій Фастовець.

Працюючи такими темпами,

до кінця року будівельники мо�

жуть закінчити всі роботи й пус�

тити через тунель перші автівки.

Але нині перед виконробами

постала проблема — гроші для

подальшої реконструкції закін�

чуються, а для продовження ро�

біт необхідно 30 млн грн.

Міська влада обіцяє якнай�

швидше вирішити це питання,

тим більше, що кошти є. “Гроші

на ці цілі є, але їх необхідно на�

лежним чином оформити,— за�

певнив заступник голови Київ�

ської міської державної адмініс�

трації Михайло Костюк.— Зараз

ми робимо все для того, щоб

бюджетна комісія провела засі�

дання й 10 млн грн з програми

соціально�економічного роз�

витку міста були задіяні на цей

об’єкт”.

Ще 20 млн грн проситимуть в

уряду, бо об’єкт фінансується з

двох джерел — міського бюджету

і субвенцій Кабміну.

Відкрити рух тунелем плану�

ють в кінці грудня — на початку

січня, а от цілком оновлену По�

штову площу кияни та гості сто�

лиці побачать дещо пізніше. На�

гадаємо: реконструкція Пошто�

вої триває з минулого року. За

цей час тут було споруджено ту�

нель, естакаду, перекладено всі

мережі, відновлено рух Бориче�

вим узвозом із напрямком руху з

Набережно�Хрещатицької на

Володимирський узвіз із частко�

вим благоустроєм.

До речі, реконструкція цього

об’єкта значно полегшить проїзд

автомобілістам, адже забезпечить

безперервний рух автотранспорту

по вул. Набережно�Хрещатиць�

кій та Набережному шосе в обох

напрямках магістралі.

Та радуватиме місцина не тіль�

ки автомобілістів, а й киян та

гостей столиці. Так, на площі з’я�

виться фонтан, сквер і обширна

зона відпочинку. “Ми думаємо

над тим, щоб на Поштовій не

встановлювати опори освітлен�

ня, а з навколишніх будівель зро�

бити точкову сучасну підсвітку

всієї площі. На самій же терито�

рії залишити тільки світильники

газонні та вмощені”,— розповів

“Хрещатику” головний архітек�

тор Києва Сергій Целовальник.

Також тут планують створити

комфортні умови для людей з об�

меженими фізичними можли�

востями.

Роботи з благоустрою на По�

штовій площі планують закінчи�

ти наступного року й розпочати

перетворення вул. Сагайдачного

на пішохідну зону. Відзначимо,

створення унікального пішохід�

но�велосипедного простору на

Подолі відбувається в рамках ре�

алізації міського проекту “Київ

самобутній”

Заст пни олови КМДА Михайло Костю ознайомився з б дівництвом др о о автомобільно о т нелю та ре онстр цією Поштової площі в цілом

Самоорганізовані 
кияни

Ó ñóáîòó, 7 ãðóäíÿ, â Óêðà¿í³ â³äçíà÷à-
þòü Äåíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî äëÿ 122 ì³êðîðàéîííèõ,
êâàðòàëüíèõ, âóëè÷íèõ òà áóäèíêîâèõ
ÎÑÍ³â, ÿê³ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà òà
ìàþòü çíà÷íèé âïëèâ ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ
ïðîáëåì êîíêðåòíèõ òåðèòîð³é. Íàéàê-
òèâí³øå ó 2012-2013-õ ðîêàõ òàê³ êîì³òåòè
ñòâîðþâàëè ó Äí³ïðîâñüêîìó òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîíàõ.

Âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â ì³ñüêà âëàäà
ïðîïîíóº ÎÑÍàì ñàìîñò³éíî âèçíà÷è-
òèñÿ ç òèì, ÿê îáëàøòóâàòè ïðèëåãëó òå-
ðèòîð³þ, à êðàùèì ãðîìàäñüêèì ³í³ö³-
àòèâàì ãàðàíòóº ùå é ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó. 

Çîêðåìà — ÷åðåç ì³ñüêèé êîíêóðñ
ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íà ¿õ âò³ëåííÿ ó ì³ñü-
êîìó áþäæåò³ áóëî çàïëàíîâàíî ñêåðó-
âàòè ïîíàä 1 ìëí ãðí — öå íà òðåòèíó
á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ó íèí³øíüîìó çàõîä³
âçÿëè ó÷àñòü 20 ÎÑÍ³â ç äåâ’ÿòè ðàéîí³â
ì³ñòà. Âæå äâ³÷³ öåé ì³ñüêèé êîíêóðñ
âèãðàâàâ “Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó “Ìèëî-
ñëàâñüêèé” ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³, é
öüîãî ðàçó ô³íàíñóâàòèìåòüñÿ ïëàí âïî-
ðÿäêóâàííÿ àëå¿ ïîáëèçó øê³ë ¹ 300 òà
¹ 301.

“Êèÿíè íåîäíîðàçîâî äåìîíñòðóâàëè
ãîòîâí³ñòü áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ ì³ñ-
òîì. Âîíè äîïîìàãàëè ñêëàäàòè ïðîãðàìè
ðåìîíòó áóäèíê³â, äâîð³â ³ ë³ôò³â òà êîí-
òðîëþâàòè ¿õ âèêîíàííÿ. Àêòèâíà ãðîìà-
äÿíñüêà ïîçèö³ÿ ìåøêàíö³â Êèºâà äîïî-
ìàãàº íàì áîðîòèñÿ ç õàîòè÷íîþ çàáóäî-
âîþ ì³ñòà, ç³ çíèùåííÿì çåëåíèõ çîí. Àëå
âïëèâ ãðîìàäè ìîæå ³ ìàº áóòè íàáàãàòî
ñèëüí³øèì”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Ïîïîâ

Столичні медики 
справляються 
зі своєю роботою

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Êîðæ
ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ìåäïðàö³âíèêàìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 17, äå òà-
êîæ â³äâ³äàâ äâîõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè ï³ä ÷àñ ñóòè÷îê ç ì³ë³ö³ºþ íà Áàíêî-
â³é âóëèö³ 1 ãðóäíÿ — ¿õí³é ñòàí ñòàá³ë³-
çîâàíèé òà ïîêðàùóºòüñÿ. 

Òàêîæ ïîñàäîâåöü ïîä³ëèâñÿ çàãàëüíîþ
³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðîáîòè ìåäèê³â ó ö³
äí³: “Ìè â³äêðèëè ìåäè÷í³ ïóíêòè ó ïðè-
ì³ùåíí³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 

Òàêîæ 17 àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè ñòàö³îíàðíî ïðàöþþòü ó ì³ñöÿõ
ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé ³ íàäàþòü íå-
îáõ³äíó äîïîìîãó âñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº.
Âñ³ ïóíêòè òà ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ïîâí³-
ñòþ çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì
òà ìåäèêàìåíòàìè ³ áóäóòü ïðàöþâàòè
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè öå çíàäîáèòüñÿ. Çäîðîâ’ÿ
ãðîìàäÿí — ïîíàä óñå”.

Íàãàäàºìî, ùî ëüâ³âñüê³ ë³êàð³ çàïðîïî-
íóâàëè ñâîþ äîïîìîãó ñòîëè÷íèì êîëå-
ãàì, ïðîòå â öüîìó íåìàº íåîáõ³äíîñò³.
Êè¿âñüê³ ìåäèêè ñïðàâëÿþòüñÿ ç³ ñâîºþ
ðîáîòîþ, ïðàöþº íàëàãîäæåíèé ðåæèì
÷åðãóâàíü. 

Ìåäèêàìåíòàìè æ ë³êàðí³ òà ìåäïóíêòè
çàáåçïå÷óº ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”, êîòðå íàäàº
íåîáõ³äíå çã³äíî ç âèìîãàìè ë³êàð³â, òîìó
íåñòà÷³ ïðåïàðàò³â íå áóäå. Çàãàëîì, êè¿â-
ñüê³ ñëóæáè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ã³äíî çàðå-
êîìåíäóâàëè ñåáå ó íàäçâè÷àéí³é ñèòó-
àö³¿
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Р
еконструкція надзвичайно важливого для
столиці транспортного об’єкта — Поштової
площі — триває вже близько року. За цей
час тут з’явилася естакада з Володимир#

ського узвозу на вулицю Набережно#Хрещатицьку
та запрацював один із новозбудованих тунелів, тож
поступово площа стає зручнішою як для автомобі#
лістів, так і для пішоходів. Нині тут на фінішну пряму
виходять роботи зі спорудження й другого підземно#
го проїзду. З ходом робіт з модернізації транспорт#
ного вузла вчора ознайомився заступник голови
КМДА Михайло Костюк.
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Традиційно фестиваль від�

бувався у кілька етапів. Спо�

чатку в кожному районі сто�

лиці Центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та моло�

ді провели районні тури. Кра�

щі учасники брали участь в

міському турі — це майже

1500 обдарованих дітей та мо�

лоді. Переможці — понад 80

осіб — виступили на гала�

концерті, що ним і було за�

вершено фестиваль. На ньо�

му представили кращі номе�

ри у двох вікових категоріях

(діти, молодь) та в 9 номіна�

ціях: вокально�хорова, хорео�

графічна, естрадно�інстру�

ментальна, авторська поезія

та проза, образотворча, деко�

ративно�прикладна, вико�

навча, аудіовізуальна, неру�

котворне мистецтво. Роботи

учасників оцінювало профе�

сійне журі.

Доброю традицією фести�

валю став круглий стіл “Я

маю мрію!” з організаторами,

членами журі, лауреатами і

волонтерами, до яких цього�

річ приєдналася голова Пред�

ставництва Дитячого фонду

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

пані Юкіє Макоу. Під час

круглого столу проводилися

майстер�класи з бісеропле�

тіння, виробів з дерева, кар�

тону, де кожен охочий міг

розкрити для себе таємниці

творчості.

“У соціальних службах на�

лагоджена робота щодо соці�

алізації дітей та молоді з об�

меженими фізичними мож�

ливостями, особивими по�

требами,— розповів “Хреща�

тику” директор Київського

міського центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та моло�

ді Валерій Танцюра.— Як час�

тина такої роботи проводить�

ся цей фестиваль та інші за�

ходи, які дають змогу цим ді�

тям і молоді соціально розви�

ватися, бути повноцінними

членами суспільства. Ми ба�

чимо, що учасники фестива�

лю прагнуть стати корисними

іншим людям, суспільству.

Під час круглого столу вони

ділилася мріями на майбут�

нє — хочуть бути журналіста�

ми, вчителями, інженерами.

Такі фестивалі допомагають

талановитій молоді з особли�

вими потребами повірити в

себе і знайти сили для нових

досягнень”.

Кожен переможець одер�

жав диплом, статуетку та цін�

ні призи від спонсорів фести�

валю. Та найголовніше — всі

учасники, їхні батьки, соці�

альні працівники та волонте�

ри, які працювали протягом

року, отримали найбільший

подарунок — свято творчості,

надії та віри у власний потен�

ціал. Школяр Ваня Скінтей

грає в ансамблі шумових інст�

рументів на ксилофоні і вже

вдруге бере участь у фестива�

лі. “На відбірковому турі мені

навіть не хотілося йти

додому”,— зізнається він. 16�

річна Олександра Хиленко

пише вірші, дівчина перемог�

ла у номінації “Авторська по�

езія та проза”. “Серйозно по�

чала писати в 13 років, але по�

добалося завжди,— поділила�

ся вона з “Хрещатиком”.—

Надихнула мене писати Ліна

Костенко. Мої вірші — лірич�

ні, про кохання. Втім розу�

мію, що поету в житті важко

пробитися, тож планую ви�

вчитися на перекладача” �

Картини Сафронова, раритети 
та фінське кіно для дітей
“Хрещатик” склав афішу на вихідні

Експонати 
для поціновувачів 
історії

На першому поверсі Музею

історії міста Києва триває пе�

редаукціонна виставка Аукці�

онного дому “Епоха”. 7 груд�

ня відбудеться благодійний

аукціон, кошти від якого пі�

дуть на підтримку культурної

історичної спадщини столиці.

Цього разу аукціон хоче

привернути увагу до робіт та�

ких митців, як Федір Кричев�

ський, Володимир Козлов�

ський, Олена Кульчицька, а

також Сергій Васильків�

ський, Микола Пимоненко,

Володимир Менк. За слова�

ми голови Аукціонного дому

Федора Зерницького, одним

з топ�лотів є порцеляновий

сервіз, розписаний київ�

ським художником�анімаліс�

том Георгієм Фон�Мейєром

ще у 1905 році, який відшука�

ли аж у Грузії. Окрім предме�

тів декоративно�ужиткового

напрямку та колекції ікон, на

аукціоні запропонують також

книги, пов’язані з історією

нашого улюбленого міста та

всієї країни.

Вибрані твори Нікаса
Сафронова

На третьому поверсі Музею

історії міста Києва відкрилася

персональна виставка відомо�

го сучасного російського ху�

дожника Нікаса Сафронова.

Увазі відвідувачів представле�

ні натюрморти, портрети,

пейзажі та сюжетні компози�

ції сюрреалістичного характе�

ру. Всього у двох залах — по�

над 100 робіт, з яких близько

30 зібрані з приватних колек�

цій і будуть виставлені для ог�

ляду вперше. Зокрема можна

побачити картини з циклу

“Ріка часу”, де відомі особис�

тості зображені в певних істо�

ричних образах, а також чис�

ленні казкові сюжети. Спеці�

ально для Києва митець підго�

тував роботу “Вавилонська

вежа” за мотивами твору

Брейгеля — проте вежу він до�

будував, а з двох боків зобра�

зив Київ та Москву. Серед

портретів в графіці є й україн�

ці: Олег Скрипка і Леонід

Кучма. А полтавські та крим�

ські пейзажі отримали гідне

місце на полотнах у незвично�

му стилі “Dreаm vision”. Крім

того, Нікас Сафронов взяв

участь у соціальному проекті

“Надія для дітей”, спрямова�

ному на допомогу онкохво�

рим. Запланував він і багато

зустрічей з прихильниками.

Вчора Нікас Сафронов про�

читав лекцію студентам Київ�

ського національного універ�

ситету архітектури і будівниц�

тва, а ввечері презентував аль�

бом з кращими картинами

“Символізм” в книжковому

магазині “Читай�город”.

Кіноподарунок 
від Санти

В рамках шостого МКФ

“Крила” та з нагоди святку�

вання Дня незалежності

Фінляндії в столиці розпо�

чинаються “Дні кіно Фін�

ляндії”. Проект познай�

омить юних українських

глядачів та їхніх батьків із

кращими зразками європей�

ського кіно. Свого роду це

привітання для маленьких

киян з Новим роком, адже

відомий Санта Клаус мешкає

в селищі Йолуппуккі, за 70

кілометрів від Гельсінкі —

столиці Фінляндії.

На фестивалі будуть пока�

зані кращі фільми країни

для дітей та юнацтва, від�

зняті за останні два роки —

різножанрові повнометраж�

ні та анімаційні фільми. Це

пригодницьке фентезі “Сек�

ретна місія Санти” про ви�

крадення чарівного криста�

лу Санта Клауса, який дає

змогу привітати з Різдвом

усіх дітей у світі одночасно.

Випадково до злочину став

причетним юний Йотен,

через що хлопець намагаєть�

ся виправити ситуацію. В

мультфільмі “Ніко�2” пока�

жуть пригоди веселого і від�

важного оленяти Ніко, який

мріє, як і його легендарний

батько, стати літаючим оле�

нем в упряжці Санта Клауса.

Все починається напередо�

дні Різдва, коли разом з дру�

зями Ніко з нетерпінням че�

кає на нього. Але дідусь зно�

ву потрапляє в неймовірну

історію, тому діти можуть

залишитися без подарунків.

В пригодницькій картині

“Елла і її друзі” йдеться про

боротьбу школярів з органі�

заторами “Формули 1”, які

хочуть закрити школу, а на її

місці побудувати новий

трек.

Казкова майстерня 
Янголів

Дітей разом з батьками

запрошують завітати на

святковий ярмарок пода�

рунків, що проходить в

рамках Всеукраїнського

фестивалю свідомого бать�

ківства. Відвідувачам про�

понують створити подарун�

ки, ляльки, листівки та ін�

ші дива власними руками,

почастувати печивом, при�

крашеним у “смачній май�

стерні”, а також взяти

участь у веселощах, музич�

них конкурсах та іграх з

казковими героями, сфото�

графуватися в карнаваль�

них костюмах, покласти

листа в справжню скриньку

святого Миколая, подиви�

тися лялькові вистави, по�

слухати читання казок та

цікаво провести вихідні в

колі родини.

В “Мамаєвій 
слободі” 
відкривається 
резиденція святого
Миколая

Козацька Спадкова Духовна

Республіка пропонує готувати�

ся до Дня святого Миколая по�

козацьки. За попереднім за�

мовленням діти зможуть на�

вчитися випікати медові пря�

ники “Миколайчики”, а також

матимуть нагоду ліпити варе�

ники, виготовити медові свіч�

ки із вощини, зробити старо�

давній оберіг — ляльку�мотан�

ку, відвідати уроки народо�

знавства на тему: “Життя і по�

бут українців в козацьку добу”.

А ще — покататись верхи на

козацьких конях, постріляти з

лука та взяти участь у квесті “У

пошуках козацьких скарбів”

на “Мамаєвій Слободі”, відві�

дати “Казкову хатину” або ж

помандрувати стежками ко�

зацького селища, де на обій�

стях садиб живуть домашні

тварини �

До�столиці�особисто�завітав�російсь�ий�х�дожни��Ні�ас
Сафронов,�персональна�вистав�а�я�о�о�триває�в�М�зеї�історії
міста�Києва

Повірити в себе
У столиці відбувся міський фестиваль творчості дітей і молоді 
з функціональними обмеженнями
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

М
инулої п’ятниці столичний палац дітей
та юнацтва перетворився на центр
фестивалю “Повір у себе”, що вже 
22�й рік поспіль організовується Київ�

ським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді. Впродовж дня тут тривав
круглий стіл “Я маю мрію!”, гала�концерт “Мрії
збуваються” з кращими виступами учасників
фестивалю та демонстрацією їхніх творчих ро�
біт.

Передаукціонна виставка
Аукціонного дому “Епоха”
Коли: до 6 грудня, графік

роботи вт�чт — з 10.00 до

Головна резиденція святого
Миколая

Коли: з 6 по 30 грудня з

10.00 до 17.00

Де: “Мамаєва Слобода”,

вул. М. Донця, 2

Вартість квитка: 100 грн.,

для громадян України 50

грн., для школярів і студен�

тів 20 грн., для пенсіонерів в

пн. і вт. вхід безкоштовний

Запис на майстер*класи за
тел. (044) 361�98�48; 066�091�

10�76; 095�326�64�53 або за

електронною адресою:
mamayevasloboda@gmail. com

Персональна виставка 
Нікаса Сафронова 

“Вибране”
Коли: до 16 лютого, гра�

фік роботи: пн. — з 10.00 до

16.00, вт�чт — з 10.00 до

18.00, пт�нд — з 10.00 до

20.00

Де: Музей історії міста

Києва, вул. Б. Хмельниць�

кого, 7, тел. (044) 520�28�26

Вартість квитків: 60 грн,

40 грн для пенсіонерів і сту�

дентів, 20 грн для школярів

та інвалідів, для дітей до 7

років вхід вільний

Детальніша інформація:
www.safronov.org.ua

“Дні кіно Фінляндії”
Коли: 7�13 грудня

Де: культурний центр

“Кінотеатр “Київ” (7�9

грудня), кінотеатр “Жов�

тень” (9�13 грудня)

Вартість квитків: 30 грн.

Ярмарок подарунків 
“Казкова майстерня 

Янголів”
Коли: 7 грудня з 11.00 до

18.00

Де: Палац дітей та юнац�

тва, вул. І. Мазепи, 13

Вхід вільний

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Нашанувальників мистецтва в Му�
зеї історії Києва очікують одразу
два подарунки — картини митців
минулих століть та предмети іс�

торичної старовини представлені на першому
поверсі приміщення, а на третьому відвідувачі
зустрінуться з самобутньою творчістю сучас�
ного російського художника Нікаса Сафроно�
ва. На вихідних стартує фестиваль для дітей
та юнацтва“Дні фінського кіно”, який перене�
се маленьких глядачів у казковий світ Санта
Клауса. Також дітлахів запрошують на
святковий ярмарок подарунків та у
резиденцію святого Миколая.

18.00, пт�нд — з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії міста

Києва, вул. Б. Хмельниць�

кого, 7, тел. (044) 520�28�26

Вхід вільний
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Продовження додат а до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) № 2027 від 7.11.2013 ро ,

надр овано о 4 р дня 2013 ро

Хрещатик 36 грудня 2013 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

сезонний майданчи для харч вання біля стаціонарно о за лад ресторанно о осподар-
ства (далі — сезонний майданчи ) — різновид майданчи а для харч вання біля стаціонарно-
о за лад ресторанно о осподарства, місце для надання посл з харч вання біля стаціо-
нарно о ( апітально о) за лад ресторанно о осподарства, влаштоване з поле шених онс-
тр цій з рах ванням основних вимо до спор д, визначених технічним ре ламентом б ді-
вельних виробів, б дівель і спор д, встановлений тимчасово без лашт вання ф ндамент ,
не є апітальною спор дою та може ф н ціон вати в термін, визначений в паспорті прив’яз-
и;
схема бла о строю приле лої території сезонно о майданчи а — схема, ви онана с б’є -

том осподарювання довільній формі на топо рафо- еодезичній основі М 1:500 із зазначен-
ням заходів щодо бла о строю та озеленення території, приле лої до сезонно о майданчи а
(розташ вання вітни ів, під’їздів, рн, влашт вання дорожньо о по риття або мощення фі-
рними елементами тощо);
територія в межах істори о- льт рних заповідни ів і зон охорони пам'ято історії та ль-

т ри — територія міста Києва, визначена розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 17 травня 2002 ро № 979 "Про
внесення змін та доповнень до рішення ви он ом Київсь ої місь ої Ради народних деп та-
тів від 16.07.1979 № 920 "Про точнення меж істори о- льт рних заповідни ів і зон охоро-
ни пам'ято історії та льт ри в м. Києві".
1.4. Інші терміни застосов ються значенні, що вживаються в на азі Міністерства зовніш-

ніх е ономічних зв'яз ів і тор івлі У раїни від 08 липня 1996 ро № 369 "Про затвердження
Правил роботи дрібнороздрібної тор овельної мережі", зареєстрованом в Міністерстві юс-
тиції У раїни 23 липня 1996 ро за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 "За лади ресторанно о
осподарства" та інших нормативно-правових а тах, що ре люють відносини сфері тор ів-
лі та ресторанно о осподарства.
1.5. Ор анізаційне забезпечення розміщення майданчи ів для харч вання біля стаціонар-

них за ладів ресторанно о осподарства на території міста Києва по ладається на Департа-
мент промисловості та розвит підприємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) (далі — Департамент).
1.6. Дія цьо о Поряд поширюється на територію міста Києва.
Порядо є обов’яз овим для ви онання всіма с б’є тами осподарювання незалежно від

форми власності, я і здійснюють розміщення майданчи ів для харч вання біля стаціонарних
за ладів ресторанно о осподарства.
ІІ. За альні вимо и до розміщення майданчи ів
2.1. Майданчи и встановлюються ви лючно біля стаціонарних ( апітальних) за ладів рес-

торанно о осподарства.
2.2. При влашт ванні майданчи ів на пішохідних доріж ах, трот арах та алеях ширина для

проход пішоходів повинна б ти не менше 1,8 м (поза межами пар ів, с верів, площ), розмі-
щення майданчи а не має переш оджати вільном р х пішоходів.
2.3. Майданчи и розташов ються ви лючно в межах фасад стаціонарно о ( апітально о)

за лад ресторанно о осподарства зі збереженням вільних проходів вхідні (в’їздні) брами
б дин ів. Збільшення лінійних розмірів майданчи а поза межі за лад можливе лише за мо-
ви письмової з оди власни ів (орендарів) с сідніх приміщень.
2.4. Майданчи и встановлюються із забезпеченням безпереш одно о дост п для осіб з

обмеженими фізичними можливостями та маломобільних р п населення.
2.5. Освітлювальні прилади (світильни и, ліхтарі тощо) встановлюються лише межах май-

данчи а та им чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати ві на меш ан-
ців приле лих житлових б дин ів.
2.6. Констр ція майданчи а має забезпеч вати жорст ість, міцність, стій ість, безпе при

е спл атації, розміщ ватися з додержанням правил техні и безпе и та відповідати протипо-
жежним вимо ам.
2.7. Майданчи и мають б ти розміщені без втр чання нес чі онстр ції б дівлі, ле о де-

монт ватися разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з е спл атацією та ремонтом
б дівлі.
2.8. У межах від ритих (літніх) майданчи ів мож ть б ти встановлені лише столи и, рісла,

лав и, світильни и, де оративні елементи, парасоль и, рни для сміття, віт ові та лан-
дшафтні омпозиції, спеціальне обладнання для ре лювання температ рно о режим , холо-
дильне обладнання.
2.9. По периметр о орожі від ритих (літніх) майданчи ів доп с ається влашт вання ле их

збірно-розбірних онстр цій висотою до метра, в я их мож ть б ти оформлені віт ові ом-
позиції, світильни и.
2.10. Об’ємно-просторове та х дожньо-естетичне рішення майданчи ів, розміщених на те-

риторії, що знаходиться в межах істори о- льт рних заповідни ів і зон охорони пам'ято іс-
торії та льт ри та/або біля б дин ів, я і є пам’ят ами національно о чи місцево о значен-
ня, має б ти онте сті сформовано о історично о середовища та відповідати та им вимо-
ам:
2.10.1. Розміщення майданчи ів проводиться з дотриманням стр т рної поб дови, стиліс-

тичної єдності фасадів, з рах ванням зовнішньо о опорядження фасад б дин .
2.10.2. Розміщення майданчи ів не повинно заважати сприйняттю архіте т рних деталей

та де ор фасадів б дин ів. Забороняється розміщ вати майданчи и із за риттям автентич-
них елементів архіте т ри фасадів, зо рема мозаї и, елементів ліпнини, олон, ротонд, пі-
лястр тощо.
2.10.3. Сонцезахисні елементи від ритих (літніх) майданчи ів мож ть б ти ви ляді навіс-

них мар із, що ріпляться до фасад або на опорах біля фасад , або навісів фронтальних
межах фасад за мови, я що вони не пере ривають де оративних елементів фасадів.
2.11. Забороняється розміщення майданчи ів:
на пішохідних доріж ах, трот арах та алеях, я що це переш оджає вільном р х пішохо-

дів;
на проїзній частині в лиць і дорі ;
на зелених насадженнях та азонах;
я що влашт вання майданчи а створює за роз для здоров’я та/або життя людей;
на відстані 20 метрів від площини дверей напрям ева ації з центром середині двер-

ної р пи, я а в лючає всі двері з написом "Вхід" та "Вихід" (на виходах із підземних перехо-

дів, я і не мають дверей, відлі слід ви он вати від центра площини раю останньої сходин-
и) (ДБН В.2.3-7-2010 "Спор ди транспорт . Метрополітен");
на відстані ближче 20 метрів в обидва бо и по трот ар від становлено о дорожньо о зна-
а, що позначає з пин ромадсь о о транспорт ;
на шт чних спор дах ( рім випад ів, оли їх розміщення передбачено прое том б дівниц-

тва або ре онстр ції, затвердженим в становленом поряд );
на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів;
на відстані ближче 20 метрів до перехресть в лиць.
2.12. На від ритих (літніх) майданчи ах забороняється встановлення сцен, естрад, танцю-

вальних майданчи ів тощо, рилів та ман алів.
2.13. На від ритих (літніх) майданчи ах, розміщених в межах житлової заб дови міста, за-

бороняється ви ористов вати жив м зи та зв овідтворювальн апарат р .
2.14. Майданчи и, що розміщ ються з бо проїзної частини, мають б ти захищені від ви-

пад ово о (аварійно о) наїзд автотранспорт .
2.15. У разі розміщення майданчи а на земельній ділянці, що знаходиться власності ( о-

рист ванні) третіх осіб, та е розміщення доп с ається ви лючно за їх письмовою з одою.
2.16. В охоронних зонах інженерних ом ні ацій дозволяється розміщ вати сезонні май-

данчи и ви лючно за по одженням з трим вачами інженерних ом ні ацій, я і е спл ат ють
ці ом ні ації.
2.17. Ор анізація роботи майданчи ів здійснюється за мови ладення до овор про спла-

т пайової часті відповідно до Поряд визначення обся ів пайової часті.
ІІІ. Порядо оформлення до ментації на розміщення від ритих (літніх) майданчи ів
3.1. Підставою для розміщення від ритих (літніх) майданчи ів є оформлена в становлено-

м поряд довід а про ф н ціональне призначення.
3.2. Для оформлення довід и про ф н ціональне призначення та ладення до овор

про сплат пайової часті с б’є т осподарювання от є та подає до відділ (центр ) на-
дання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації письмов заяв та до менти, передбачені Поряд ом визначення обся ів пайової
часті.
3.3. За наявності повно о па ета до ментів, передбачених Поряд ом визначення обся ів

пайової часті, Департамент протя ом десяти робочих днів от є та передає відділ (центр )
надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації два е земпляри до овор про сплат пайової часті для видачі с б’є т осподарю-
вання.
3.4. С б'є т осподарювання підпис є два е земпляри до овор про сплат пайової час-

ті, сплач є 100 % розмір пайової часті за період розміщення та через відділ (центр) надан-
ня адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністра-
ції повертає один е земпляр до овор (разом із завіреним в становленом поряд до -
ментом, що підтвердж є фа т сплати с б’є том осподарювання пайової часті за період
розміщення) Департамент .
3.5. Після сплати с б'є том осподарювання 100 % плати за до овором про сплат пайо-

вої часті Департамент оформлює та передає довід про ф н ціональне призначення відді-
л (центр ) надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації для видачі с б’є т осподарювання.
3.6. Довід а про ф н ціональне призначення на розміщення від ритих (літніх) майданчи ів

оформлюється щоро та діє з 01 травня до 31 жовтня відповідно о ро .
3.7. У разі наявності підстав для відмови в ладенні до овор про сплат пайової час-

ті, передбачених Поряд ом визначення обся ів пайової часті, Департамент протя ом де-
сяти робочих днів от є письмове повідомлення, я е надається с б'є т осподарювання
особисто через відділ (центр) надання адміністративних посл апарат відповідної
районної в місті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправлен-
ням.
Відмов в ладенні до овор про сплат пайової часті може б ти ос аржено в поряд ,

встановленом за онодавством.
ІV. Порядо оформлення до ментації на розміщення сезонних майданчи ів
4.1. Підставою для розміщення сезонно о майданчи а є оформлений в становленом по-

ряд паспорт прив’яз и.
4.2. Для вивчення можливості розміщення сезонно о майданчи а та ладення до овор

про сплат пайової часті с б’є т осподарювання от є та подає до відділ (центр ) надан-
ня адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністра-
ції письмов заяв , до менти, передбачені Поряд ом визначення обся ів пайової часті, схе-
м розміщення сезонно о майданчи а і бла о строю приле лої до ньо о території, с ладен
с б’є том осподарювання довільній формі.
4.3. У разі подання с б’є том осподарювання неповно о па ета до ментів, визначених

п н том 4.2 цьо о Поряд , Департамент протя ом десяти робочих днів через відділ (центр)
надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації повертає с б’є т осподарювання зазначені матеріали без роз ляд для с нення
виявлених за важень та повторної подачі.
4.4. За наявності повно о па ета до ментів, визначено о п н том 4.2 цьо о Поряд , Де-

партамент протя ом десяти робочих днів вносить їх на засідання омісії з роз ляд питань
розміщення сезонних майданчи ів на території міста Києва.
Комісія з роз ляд питань розміщення сезонних майданчи ів на території міста Києва (да-

лі — омісія) творюється ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією).
Положення та с лад омісії затвердж ються розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Комісія:
роз лядає до менти, подані с б’є тами осподарювання відповідно до п н т 4.2 цьо о

Поряд ;
надає с б’є там осподарювання ре омендації щодо розміщення сезонних майданчи ів;
виріш є питання можливості розміщення сезонних майданчи ів на території міста Києва;
роз лядає інші питання розміщення сезонних майданчи ів на території міста Києва відпо-

відно до вимо цьо о Поряд .
4.5. У разі прийняття омісією рішення щодо неможливості розміщення сезонно о майдан-

чи а та/або наявності підстав для відмови в ладенні до овор про сплат пайової часті,
передбачених Поряд ом визначення обся ів пайової часті, Департамент протя ом десяти
робочих днів от є письмове повідомлення, я е надається с б'є т осподарювання особис-
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то через відділ (центр) надання адміністративних посл апарат відповідної районної в міс-
ті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправленням.
Рішення омісії щодо неможливості розміщення сезонно о майданчи а та відмова в ла-

денні до овор про сплат пайової часті мож ть б ти ос аржені в поряд , встановленом
за онодавством.
4.6. У разі прийняття омісією рішення щодо можливості розміщення сезонно о майданчи-
а Департамент протя ом десяти робочих днів от є та передає відділ (центр ) надання ад-
міністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два
е земпляри до овор про сплат пайової часті для видачі с б’є т осподарювання.
4.7. С б'є т осподарювання підпис є два е земпляри до овор про сплат пайової час-

ті, сплач є 100 % розмір пайової часті за період розміщення та через відділ (центр) надан-
ня адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністра-
ції повертає один е земпляр до овор (разом із завіреним в становленом поряд до -
ментом, що підтвердж є фа т сплати с б’є том осподарювання пайової часті за період
розміщення) Департамент .
4.8. Після ладення до овор про сплат пайової часті та внесення повної с ми оштів за

період розміщення, с б’є т осподарювання через відділ (центр) надання адміністративних
посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяв та до-
менти, необхідні для оформлення паспорта прив’яз и:
завірений в становленом поряд до мент, що підтвердж є фа т сплати с б’є том ос-

подарювання пайової часті за період розміщення;
схем розміщення сезонно о майданчи а;
ес ізи фасадів ольорі М 1:50, я і ви отовляє с б’є т осподарювання, я ий має ліцензію

на ви онання прое тних робіт, або архіте тор, я ий має відповідний валіфі аційний серти-
фі ат;
схем бла о строю приле лої території сезонно о майданчи а, с ладен с б’є том оспо-

дарювання, я ий має відповідн ліцензію, або архіте тором, я ий має відповідний валіфі а-
ційний сертифі ат, відповідно до За он У раїни "Про бла о стрій населених п н тів У ра-
їни";
технічні мови щодо інженерно о забезпечення (за наявності), отримані с б’є том оспо-

дарювання балансо трим вача відповідних інженерних мереж, та схем прив’яз и об’є та
на чинній топо рафо- еодезичній основі масштабі місцевості 1:500, попередньо по оджен
з трим вачами інженерних ом ні ацій ( разі розміщення сезонно о майданчи а в межах
охоронних зон цих ом ні ацій).
С б’є т осподарювання забезпеч є під отов зазначених до ментів самостійно та від-

повідає за достовірність відомостей, що містяться заяві та поданих до ментах.
4.9. У разі подання с б’є том осподарювання неповно о па ета до ментів, визначених

п н том 4.8 цьо о Поряд , або виявлення поданих до ментах недостовірних відомостей
Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) протя ом десяти робочих днів, через відділ (центр) на-
дання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмініс-
трації, повертає с б’є т осподарювання зазначені матеріали без роз ляд для с нення ви-
явлених за важень та повторної подачі.
4.10. Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) оформлює паспорт прив’яз и за наявності по-
зитивно о рішення омісії про можливість розміщення сезонно о майданчи а та підтвер-
дження фа т сплати с б’є том осподарювання пайової часті протя ом десяти робочих днів
з дня подання повно о па ета до ментів, визначених п н ті 4.8 цьо о Поряд .
4.11. При оформлені паспорта прив’яз и забороняється вима ати від замовни а додат о-

ві до менти та по одження, не передбачені цим Поряд ом.
4.12. Паспорт прив’яз и ви отовляється двох примірни ах. Один примірни збері ається
замовни а, др ий — Департаменті містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
4.13. Паспорт прив’яз и підпис є дире тор або повноважений ним заст пни дире тора

Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).
4.14. Паспорт прив’яз и підля ає реєстрації в ж рналі реєстрації паспортів прив’яз и

та/або еле тронном ж рналі Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) з подальшим внесен-
ням інформації до містоб дівно о адастр .
4.15. Паспорт прив’яз и видається на безоплатній основі.
4.16. Стро дії паспорта прив’яз и становить один рі .
4.17. Оформлений відповідно до вимо цьо о Поряд паспорт прив’яз и передається Де-

партаментом містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) відділ (центр ) надання адміністративних посл апа-
рат відповідної районної в місті Києві державної адміністрації для видачі с б’є т оспода-
рювання.
4.18. Розміщення сезонно о майданчи а здійснюється відповідно до паспорта прив’яз и,

відхилення від паспорта прив’яз и не доп с ається.
4.19. Відновлення бла о строю території замовни ом після встановлення сезонно о май-

данчи а є обов’яз овим.
4.20. Після розміщення сезонно о майданчи а замовни в п’ятиденний термін письмово

повідомляє Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) про ви онання вимо паспорта прив’яз и та
додає фото рафічний знімо місця розташ вання сезонно о майданчи а (розміром не мен-
ше ніж 6 х 9 сантиметрів).
V. Продовження термін дії до ментації на розміщення сезонних майданчи ів
5.1. Продовження стро дії паспорта прив’яз и та ладення до овор про сплат пайової
часті на новий період розміщення здійснюється за мови подання с б’є том осподарюван-
ня заяви разом з до ментами, передбаченими Поряд ом визначення обся ів пайової часті
до відділ (центр ) надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Ки-
єві державної адміністрації не пізніше ніж за один місяць до за інчення стро дії паспорта
прив’яз и та до овор про сплат пайової часті.
5.2. У разі подання с б’є том осподарювання неповно о па ета до ментів, передбачено-

о Поряд ом визначення обся ів пайової часті, Департамент протя ом десяти робочих днів
через відділ (центр) надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Ки-
єві державної адміністрації повертає с б’є т осподарювання зазначені матеріали без роз-
ляд для с нення виявлених за важень та повторної подачі.
5.3. За наявності повно о па ета до ментів, передбачено о Поряд ом визначення обся ів

пайової часті, Департамент протя ом десяти робочих днів от є та передає відділ (центр )
надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації два е земпляри до овор про сплат пайової часті для видачі с б’є т осподарю-
вання.
5.4. С б'є т осподарювання підпис є два е земпляри до овор про сплат пайової час-

ті, сплач є 100 % розмір пайової часті за новий період розміщення та через відділ (центр)
надання адміністративних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації повертає один е земпляр до овор (разом із завіреним в становленом поряд
до ментом, що підтвердж є фа т сплати пайової часті) Департамент .
5.5. Після ладення до овор про сплат пайової часті та внесення повної с ми оштів за

новий період розміщення с б’є т осподарювання через відділ (центр) надання адміністра-
тивних посл апарат відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяв
разом із завіреним в становленом поряд до ментом, що підтвердж є фа т сплати па-

йової часті, та ори іналом зареєстровано о паспорта прив’яз и Департамент містоб д -
вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) для продовження термін дії паспорта прив’яз и.
5.6. Продовження стро дії паспорта прив’яз и здійснює Департамент містоб д вання та

архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) протя ом п’яти робочих днів з дня отримання до мента, що підтвердж є фа т спла-
ти с б’є том осподарювання пайової часті за новий період розміщення, шляхом зазначен-
ня нової дати, підпис та печат и паспорті прив’яз и.
5.7. Стро дії паспорта прив’яз и продовж ється на один рі , при цьом за альний термін

йо о дії не може перевищ вати п’яти ро ів з дати видачі.
Після за інчення п’ятирічно о термін дії паспорта прив’яз и с б’є т осподарювання

оформлює новий паспорт прив’яз и відповідно до вимо цьо о Поряд .
5.8. Підставою для відмови продовженні стро дії паспорта прив’яз и є відмова с б’є -

т осподарювання в ладенні до овор про сплат пайової часті на новий період розмі-
щення за наявності підстав для відмови, передбачених Поряд ом визначення обся ів пайо-
вої часті.
Непродовження стро дії паспорта прив’яз и з інших підстав не доп с ається.
VІ. Припинення розміщення майданчи а
6.1. Підставами для припинення розміщення майданчи а та ан лювання довід и про ф н -

ціональне призначення/паспорта прив’яз и до за інчення стро їх дії є:
6.1.1. Звернення с б’є та осподарювання — власни а ( орист вача) стаціонарно о за ла-

д ресторанно о осподарства із заявою про ан лювання довід и про ф н ціональне призна-
чення або паспорта прив’яз и.
6.1.2. Припинення с б’є та осподарювання — власни а ( орист вача) стаціонарно о за-
лад ресторанно о осподарства.
6.1.3. Рішення с д .
6.1.4. Створення за рози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння ш оди (майнової

чи немайнової) третім особам рез льтаті по іршення технічно о стан майданчи а, що під-
твердж ється до ментом (-ами), с ладеним (-ими) встановленом поряд повноваже-
ним (-ими) на це ор аном (-ами).
6.2. Ан лювання довід и про ф н ціональне призначення та розірвання до овор про спла-

т пайової часті для від ритих (літніх) майданчи ів до за інчення стро їх дії здійснюється
Департаментом за наявності підстав, визначених п н ті 6.1 цьо о Поряд .
6.3. Ан лювання паспорта прив’яз и до за інчення стро йо о дії та розірвання до овор

про сплат пайової часті для сезонних майданчи ів здійснює:
Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації) та Департамент в межах повноважень, визначених
цим Поряд ом, випад ах, передбачених підп н тами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 п н т 6.1 цьо о По-
ряд ;

омісія за рез льтатами роз ляд підстав, визначених підп н том 6.1.4 п н т 6.1 цьо о
Поряд , та прийняття відповідно о рішення.
6.4. У разі розірвання до овор про сплат пайової часті з підстав, визначених п н том 6.1

цьо о Поряд , ошти, сплачені с б’є том осподарювання за розміщення майданчи а, не
повертаються.
VІІ. Контроль за дотриманням Поряд та відповідальність за йо о пор шення
7.1. Контроль за дотриманням цьо о Поряд здійснюють в межах своїх повноважень Де-

партамент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), Департамент містоб д -
вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), Департамент, а та ож інші повноважені стр т рні підрозділи ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації в становленом поряд .
7.2. С б’є ти осподарювання — власни и ( орист вачі) стаціонарних за ладів ресторан-

но о осподарства забезпеч ють демонтаж майданчи ів протя ом п’яти алендарних днів
після за інчення період їх ф н ціон вання, визначено о в довідці про ф н ціональне призна-
чення (для від ритих (літніх) майданчи ів) або паспорті прив’яз и (для сезонних майданчи-
ів), чи прийняття рішення щодо ан лювання довід и про ф н ціональне призначення/пас-
порта прив’яз и до за інчення стро їх дії відповідно до підп н тів 6.1.3 — 6.1.4 п н т 6.1.
цьо о Поряд .
Відновлення с б’є том осподарювання бла о строю території після демонтаж майданчи-
а є обов’яз овим.
7.3. У разі виявлення фа тів пор шення с б’є тами осподарювання мов розміщення май-

данчи ів або самовільно встановлених майданчи ів повноважені працівни и Департамент
місь о о бла о строю та збереження природно о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та/або відповідних районних в місті
Києві державних адміністрацій вносять с б’є т осподарювання — власни ( орист вач )
стаціонарно о за лад ресторанно о осподарства (або повноваженій ним особі) припис з
вимо ою с нення пор шень протя ом трьох робочих днів.
У разі відмови власни а здійснити с нення виявлених пор шень визначені терміни де-

монтаж майданчи а здійснюється поряд , визначеном Правилами бла о строю.
7.4. Посадова особа Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о се-

редовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), та/або відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, я а під час перевір и
виявила самовільно встановлений майданчи , с ладає прото ол про вчинення адміністратив-
но о правопор шення, передбачено о статтею 152 Коде с У раїни про адміністративні пра-
вопор шення.
7.5. У разі зміни містоб дівної сит ації, проведення ре онстр ції, ремонт , б дівництва на

місці розташ вання майданчи а або створення за рози життю та/або здоров’ю ромадян
с б’є т осподарювання — власни ( орист вач) стаціонарно о за лад ресторанно о оспо-
дарства забезпеч є йо о демонтаж за власний рах но в термін, визначений приписі поса-
дової особи Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та/або від-
повідної районної в місті Києві державної адміністрації.
7.6. У разі відмови с б’є та осподарювання — власни а ( орист вача) стаціонарно о за-
лад ресторанно о осподарства здійснити демонтаж майданчи а встановлений термін
Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о середовища ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та/або районні в місті
Києві державні адміністрації проводять йо о демонтаж поряд , визначеном Правилами
бла о строю.
7.7. С б’є ти осподарювання — власни и ( орист вачі) стаціонарних за ладів ресторан-

но о осподарства забезпеч ють розміщення та е спл атацію майданчи ів з дотриманням
вимо норм техні и безпе и, пожежної безпе и і санітарних норм та нес ть відповідальність
за б дь-я і пор шення норм безпе и, несправності та аварійні сит ації, що вини ають з їх ви-
ни.
VІІІ. При інцеві положення.
8.1. До ментація, оформлена с б’є тами осподарювання на розміщення майданчи ів до

набрання чинності цим Поряд дійсна до за інчення термін її дії.
8.2. Після за інчення термін її дії с б’є ти осподарювання оформлюють до ментацію на

розміщення майданчи ів відповідно до вимо цьо о Поряд .

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 56 грудня 2013 року

Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

28.11.2013 р. за № 58/1050

Про внесення змін до порядку визначення 
розміру плати за тимчасове користування місцями

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, 
зокрема повноваження з управління якими здійснюють 

районні в місті Києві державні адміністрації, 
за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

міста Києва, а також за розміщення реклами 
в ліфтах жилих будинків комунальної власності міста Києва

Розпорядження № 2030 від 7 листопада 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 16, 17, 18 Закону

України "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011  року № 833 "Про внесення
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, рішення Київської міської ра-
ди від 26 січня 2012 року № 20/7357 "Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Ки-
єві", з метою приведення плати за розміщення реклами до економічно обґрунтованого рівня та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Зміни до поряд визначен-
ня розмір плати за тимчасове орист вання
місцями для розташ вання ре ламних засо-
бів зовнішньої ре лами, я і переб вають о-
м нальній власності територіальної ромади
міста Києва, зо рема повноваження з прав-
ління я ими здійснюють районні в місті Києві
державні адміністрації, за розміщення ре ла-
ми на транспорті ом нальної власності міста
Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліф-
тах жилих б дин ів ом нальної власності

міста Києва, затверджено о розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
21 травня 2012 ро № 838, зареєстрованим
Головном правлінні юстиції м. Києві 12

червня 2012 ро за № 40/957, що додають-
ся.
2. Це розпорядження набирає чинності з

01 січня 2014 ро , але не раніше дня йо о
оприлюднення.

Голова О. Попов

Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

28.11.2013 р. за № 58/1050
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 7.11.2013 р. № 2030

Зміни 
до Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями

для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, 
які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста
Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють районні 

в місті Києві державні адміністрації, за розміщення реклами на транспорті
комунальної власності міста Києва, а також за розміщення реклами 

в ліфтах  жилих будинків комунальної власності міста Києва

1. Додато 1 ви ласти в та ій реда ції:

"Додато 1
до Поряд визначення розмір плати за тимчасове орист вання місцями для розташ ван-

ня ре ламних засобів зовнішньої ре лами, я і переб вають ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, зо рема повноваження з правління я ими здійснюють районні в
місті Києві державні адміністрації, за розміщення ре лами на транспорті ом нальної власнос-
ті міста Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної власнос-
ті міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів

№
з/п

Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Базовий
тариф 

за місяць,

1 2 3 4

1 Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) за 1 кв. м площі рекламного засобу 39,5

2 Щит, що стоїть окремо (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 43,0

3 Щит, що стоїть окремо (призматрон) за 1 кв. м площі рекламного засобу 43,0

4 Щит, що стоїть окремо (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 43,0

5 Щит, що стоїть окремо (суперсайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 43,0

6 Щит, на фасаді будинку (суцільний щит) за 1 кв. м площі рекламного засобу 62,0

7 Щит, на фасаді будинку (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 65,0

8 Щит, на фасаді будинку (призматрон) за 1 кв. м площі рекламного засобу 65,0

9 Щит, на фасаді будинку (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 65,0

10 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території
будмайданчика (суцільний щит)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 40,0

11 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території
будмайданчика (скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 41,0

12 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території
будмайданчика (призматрон)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 41,0

13 Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території
будмайданчика (беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 41,0

14 Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 44,0

15 Лайтпостер, що стоїть окремо (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 45,0

16 Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 45,0

17 Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 45,0

1 2 3 4

18 Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі)
(беклайт)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 48,0

19 Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі)
(скролінг)

за 1 кв. м площі рекламного засобу 48,0

20 Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)  (скролінг) за 1 кв. м площі рекламного засобу 47,0

21 Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі)  (беклайт) за 1 кв. м площі рекламного засобу 47,0

22 Графічна (лазерна) проекційна установка, об'ємно"
просторова (голографічна) проекційна установка

за одиницю 3669,0

23 Медіафасад за 1 кв. м площі рекламного засобу 49,0

24 Телевізійний екран, що стоїть окремо за 1 кв. м площі рекламного засобу 275,0

25 Телевізійний екран на фасаді будинку за 1 кв. м площі рекламного засобу 275,0

26 Телевізійний екран на даху будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 275,0

27 Тимчасова виносна спеціальна конструкція за одиницю 42,0

28 Банер, панно на фасаді  будинку (будівлі), споруди за 1 кв. м площі рекламного засобу 103,0

29 Банер, панно на захисній будівельній сітці за 1 кв. м площі рекламного засобу 75,0

30 Банер, панно на тимчасовій споруді, паркані,
брандмауер

за 1 кв. м площі рекламного засобу 75,0

31 Конструкції на даху будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 144,0

32 Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) за 1 кв. м площі рекламного засобу 62,0

33 Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 59,0

34 Тумба, об'ємно"просторова конструкція, що стоять
окремо

за 1 кв. м площі рекламного засобу 64,0

35 Театральна афішна тумба за 1 кв. м площі рекламного засобу 10,0

36 Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

37 Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку
(будівлі), споруді

за 1 кв. м площі рекламного засобу 120,0

38 Електронне табло, "рядок, що біжить" на даху будинку
(будівлі), споруді 

за 1 кв. м площі рекламного засобу 150,0

39 Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як
рекламоносії, з площею поверхні: 

" до 20 кв. м,
" до 30 кв. м,
" понад 30 кв. м

за одиницю

440,0
588,0
880,0

40 Елементи зовнішнього благоустрою, що
використовуються як рекламоносії (телефонна кабіна,
урна, лава тощо)

за одиницю 100,0

41 Прапор, прапорець, парасоля, намет, які
використовуються як рекламоносії, з площею поверхні: 
" до 5 кв. м,
" понад 5 кв. м

за одиницю

100,0
200,0

42 Художньо"просторова композиція (зелені насадження,
фітокомпозиції тощо), які використовуються як
рекламоносії

за 1 кв. м площі рекламного засобу 100,0

43 Транспарант"перетяжка над вулицею за 1 кв. м площі рекламного засобу 74,0

44 Холдер:
" до 1 кв. м,
" понад 1 кв. м

за одиницю
35,0
46,0 

45 Трансформуємі конструкції за 1 кв. м площі рекламного засобу 40,0

2. Додато 2 ви ласти в та ій реда ції:

"Додато 2
до Поряд визначення розмір плати за тимчасове орист вання місцями для розташ ван-

ня ре ламних засобів зовнішньої ре лами, я і переб вають ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, зо рема повноваження з правління я ими здійснюють районні в
місті Києві державні адміністрації, за розміщення ре лами на транспорті ом нальної влас-
ності міста Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної влас-
ності міста Києва

Зональні коефіцієнти, що враховують територіальну 
прив'язку рекламних засобів

№
з/п

Зона Коефіцієнт Перелік вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо 
(вулично-шляхова мережа)

1 2 3 4

1 0 3,5 Площі: Європейська, Льва Толстого, Майдан Незалежності, Бессарабська. 
Вулиці: Хрещатик, Червоноармійська (від Бессарабської площі до площі Льва
Толстого).

2 І 2,5 Площі: Михайлівська, Софійська. 
Вулиці: Бориса Грінченка, Інститутська (до вул.Банкової), Ольгинська, Богдана
Хмельницького (до вул. Володимирської), Мала Житомирська, Костьольна,
Михайлівська, Софійська, Прорізна, Володимирський проїзд.

3 ІІ 2,0 Площі: Івана Франка, Контрактова, Лесі Українки, Львівська, Перемоги,
Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна, між вулицями Ползунова та Георгія
Кірпи, Вокзальна. 
Бульвари: Тараса Шевченка, Лесі Українки. 
Узвози: Андріївський, Володимирський, Крутий. 
Вулиці: Артема, Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської), Банкова,
Басейна, Велика Житомирська, Володимирська (до вул. Саксаганського), Георгія
Кірпи, Горького (до вул. Саксаганського), Архітектора Городецького,
Саксаганського (до вул. Горького), Михайла Грушевського, Дарвіна, Десятинна,
Еспланадна, Заньковецької, Івана Франка, Інститутська (від вул. Банкової),
Ірининська, Кропивницького, Круглоуніверситетська, Льва Толстого (до вул.
Саксаганського), Леонтовича, Липська, Лисенка, Лютеранська, Малопідвальна,
Пирогова, Ползунова, Пушкінська, Рогнідинська, Петра Сагайдачного, Павла
Скоропадського, Тарасівська (до вул. Саксаганського), Терещенківська,
Трьохсвятительська, Червоноармійська (до вул. Саксаганського), Шовковична,
Шота Руставелі, Ярославів Вал. 
Провулки: Музейний, Тараса Шевченка
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4 ІІІ 1,75 Усі мости. 
Площі: Героїв Великої Вітчизняної війни, Голосіївська, Дружби Народів, Петра
Кривоноса, Либідська, Солом'янська, Московська, Лук'янівська. 
Проспекти: 40"річчя Жовтня, Академіка Глушкова, (до Одеської площі), Бажана,
Броварський (до залізничної колії), Возз'єднання (до залізничної колії),
Перемоги (до вул. Федора Кричевського), Повітрофлотський (до
Севастопольської площі), Червонозоряний. 
Бульвари: Дружби народів. 
Узвози: Дніпровський, Кловський. 
Вулиці: Ванди Василевської, Верхній Вал, Нижній Вал, Володимирська (від вул.
Саксаганського), Володимиро"Либідська, Воровського, Глибочицька, Миколи
Грінченка,  Горького (від вул. Саксаганського), Дегтярівська, Димитрова,
Дмитрівська,  Жилянська,  Івана Кудрі
Кіровоградська, Коперника, Симона Петлюри (Комінтерну), Короленківська,
Михайла Коцюбинського, Кутузова, Казимира Малевича (Боженка), Лаврська
(Січневого повстання), Мельникова, Мечникова, Московська, Набережно"
Хрещатицька, Олеся Гончара, Патріса Лумумби, Предславинська, Протасів Яр,
Рейтарська, Маршала Рибалка, Івана Мазепи, Паньківська, Саксаганського (від
вул. Горького), Солом'янська, Старовокзальна, Старонаводницька, Суворова,
Тарасівська (від вул. Саксаганського), Тельмана, Льва Толстого (від вул.
Саксаганського), Тургенєвська, Урицького, Івана Федорова, Фізкультури,
Цитадельна, Чапаєва, Червоноармійська (від вул. Саксаганського), В'ячеслава
Чорновола, Шолуденка, Щорса, Михайла Задніпровського, Набережне шосе,
Петрівська алея, Паркова дорога, алея Героїв Крут.
Провулок Щорса.

5 IV 1,5 Площі: Героїв Бреста, Інтернаціональна, Космонавтів, Ленінградська,
Новоросійська, Одеська, Севастопольська, Тульська, Харківська, Тараса
Шевченка. 
Шосе: Бориспільське, Брест"Литовське, Гостомельське, Дніпропетровське,
Наддніпрянське, Столичне, Харківське.
Проспекти: Алішера Навої, Броварський (від залізничної колії), Генерала
Ватутіна, Героїв Сталінграду, Визволителів, Возз'єднання (від залізничної колії),
Юрія Гагаріна, Академіка Глушкова (від Одеської площі), Петра Григоренка,
Космонавта Комарова, Леся Курбаса, Володимира Маяковського, Мінський,
Московський, Науки, Академіка Палладіна, Оболонський, Перемоги (від вул.
Федора Кричевського), Повітрофлотський (від Севастопольської площі),
"Правди", Кільцева дорога Велика кільцева дорога.
Бульвари: Академіка Вернадського, Верховної Ради, Давидова, Перова,
Чоколівський, Івана Лепсе.
Глибочицький проїзд.
Вулиці: Анни Ахматової, Будівельників, Героїв Космосу,   Академіка Заболотного,
Оноре де Бальзака,Богатирська, Борщагівська, Братиславська, Вишгородська,
Довженка, Теодора Драйзера, Електриків, Миколи Закревського, Здолбунівська,
Зої Гайдай, Ярослава Івашкевича, Індустріальна, Кіквідзе, Костянтинівська,
Лайоша Гавро, Лугова, Маршала Гречка, Маршала Малиновського, Міська,
Межигірська, Миропільська, Набережно"Лугова, Набережно"Рибальська,
Народного Ополчення,  Новокостянтинівська, Раїси Окіпної, Олени Теліги,
Маршала Тимошенка, Полярна, Промислова, Марини Раскової, Саперно"
Слобідська, Стеценка, Фрунзе, Червоногвардійська (до вул. Червоноткацької),
Щербакова, Щусєва. 
Дніпровська набережна, Русанівська набережна

6 V 1,0 Інші площі, вулиці, проспекти, бульвари тощо.

№ Вид рекламних засобів та рекламоносіїв Одиниця виміру
Базовий
тариф за
місяць,

грн. (Бт)

1 2 3 4

1 Щитова конструкція за 1 кв.м площі рекламного засобу 80,0

2 Лайтбокси (світлова касета, плафон) на ескалаторних
тунелях

за 1 кв.м площі рекламного засобу 75,0

3 Лайтбокси (світлова касета, плафон) в касових залах,
на станціях

за 1 кв.м площі рекламного засобу 100,0

4 Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо)
на дверях вестибюлів

за 1 кв.м площі рекламного засобу 100,0

5 Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо)
на станціях (стінах, підлозі тощо) та інші

за 1 кв.м площі рекламного засобу 80,0

6 Брендування станції (нестандартна рекламно"
іміджева продукція на стінах, підлозі тощо)

за 1 кв.м площі рекламного засобу 75,0

7 Прапори на станціях за одиницю 45,0

8 Рекламні площі на дверях вагонів за 1 кв.м площі рекламного засобу 150,0

9 Рекламні площі на крайньому простінку у вагоні за 1 кв.м площі рекламного засобу 130,0

10 Рекламні площі на верхній панелі у вагоні за 1 кв.м площі рекламного засобу 150,0

11 Рекламні площі на центральному простінку у вагоні за 1 кв.м площі рекламного засобу 150,0

12 Рекламні площі на торці у вагоні за 1 кв.м площі рекламного засобу 140,0

13 Рекламні площі на скосах у вагоні за 1 кв.м площі рекламного засобу 130,0

14 Рекламні площі на скляних поверхнях вагонів за 1 кв.м площі рекламного засобу 100,0

15 Рекламні площі на поручнях у вагоні за одиницю 5,0

16 Рекламні площі зовні вагону за одиницю 2 500,0

17 Внутрішнє брендування вагонів (нестандартна
рекламно"іміджева продукція на внутрішній поверхні
вагонів)

за один вагон 2 500,0

18 Електронний інформаційний носій, розміщений на
станціях та тунелях метрополітену

за 1 кв.м площі рекламного засобу 150,0

19 Електронний інформаційний носій, розміщений
всередині вагону

за одиницю 35,0

№ Вид рекламних засобів та рекламоносіїв Одиниця виміру
Базовий
тариф за
місяць,

грн. (Бт)

1 2 3 4

1 Щитова конструкція на станціях лінії швидкісного
трамваю

за 1 кв.м площі рекламного засобу 50,0

2 Лайтбокси (світлова касета, плафон) в тунелях та на
станціях лінії швидкісного трамваю

за 1 кв.м площі рекламного засобу 50,0

3 Рекламні площі під наклейки (стікери, постери тощо)
на станціях лінії швидкісного трамваю (стінах, підлозі
тощо) на дверях та інші

за 1 кв.м площі рекламного засобу 40,0

4 Брендування станції лінії швидкісного трамваю
(нестандартна рекламно"іміджева продукція на стінах,
підлозі тощо) 

за 1 кв.м площі рекламного засобу 60,0

5 Конструкції та рекламні площі під наклейки в салонах за 1 кв.м площі рекламного засобу 35,0

6 Рекламні площі зовні рухомого складу (тролейбус,
трамвай, автобус, фунікулер, мікроавтобус)

за один рухомий склад 700,0

7 Спеціальна рекламна конструкція на поперечинах між
опорами освітлення та контактної мережі

за 1 кв.м площі рекламного засобу 80,0

8 Інформаційне табло (рядок, що біжить) всередині
рухомого складу

за одиницю 40,0

9 Електронний інформаційний носій, розміщений на
станціях та тунелях лінії швидкісного трамвая

за 1 кв.м площі рекламного засобу 140,0

10 Електронний інформаційний носій, розміщений
всередині рухомого складу 

за одиницю 40,0

11 Монетниці в касах за одиницю 50,0

12 Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі за 1 кв.м площі рекламного засобу 120,0

13 Конструкції у підземному переході, тунелі за 1 кв.м площі рекламного засобу 100,0

14 Зовнішнє брендування вагонів міської електрички за один вагон 1 500,0

15 Внутрішнє брендування вагонів міської електрички за один вагон 1 500,0

16 Спеціальні рекламні конструкції зовні рухомого складу на
лівому, правому або задньому борті (тролейбус,
трамвай, автобус, мікроавтобус тощо) площею до 10 кв.м 

за 1 кв.м площі рекламного засобу 30,0

17 Брендування площин під естакадами, мостами та
шляхопроводами (нестандартна рекламно"іміджева
продукція) 

за 1 кв.м площі рекламного засобу 40,0

3. Додато 3 ви ласти в та ій реда ції:

"Додато 3
до Поряд визначення розмір плати за тимчасове орист вання місцями для розташ ван-

ня ре ламних засобів зовнішньої ре лами, я і переб вають ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, зо рема повноваження з правління я ими здійснюють районні в
місті Києві державні адміністрації, за розміщення ре лами на транспорті ом нальної власнос-
ті міста Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної власнос-
ті міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам 
рекламних засобів/рекламоносіїв, які розміщуються 

на території та зовнішній і внутрішній поверхнях вагонів метрополітену

1 2 3 4
20 Проекційна установка на станціях метрополітену за 1 кв.м площі рекламного засобу 160,0

21 Цифрові фоторамки на станціях метрополітену за 1 кв.м площі рекламного засобу 60,0

22 Рекламний дисплей в тунелі метрополітену за одиницю 40 000,0

23 Монетниці в касах за одиницю 50,0

24 Безконтактні електронні картки:
" обсяг обігу до 15 000 одиниць;
" обсяг обігу від 15 000 одиниць до 60 000
одиниць;
" обсяг обігу понад 60 000 одиниць 

за одиницю
0,25
0,15
0,10

25 Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі за 1 кв.м площі рекламного засобу 120,0

26 Конструкції у підземному переході, тунелі за 1 кв.м площі рекламного засобу 100,0

27 Плата за розміщення реклами на території
метрополітену шляхом розповсюдження рекламної
інформації (буклетів, газет, листівок тощо)
фізичними особами в одязі з логотипом компанії

з фізичної особи за добу 20,0

4. Додато 4 ви ласти в та ій реда ції:

"Додато 4
до Поряд визначення розмір плати за тимчасове орист вання місцями для розташ ван-

ня ре ламних засобів зовнішньої ре лами, я і переб вають ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, зо рема повноваження з правління я ими здійснюють районні в
місті Києві державні адміністрації, за розміщення ре лами на транспорті ом нальної власнос-
ті міста Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліфтах жилих б дин ів ом нальної власнос-
ті міста Києва

Базові тарифи, що відповідають видам рекламних засобів, 
які розміщуються на території та зовнішній і внутрішній поверхнях

транспортних засобів підприємств транспорту загального користування
комунальної власності міста Києва

На ви онання вимо и Відділ державної ви онавчої сл жби Печерсь о о районно о правління юстиції
м.Києві №2724/6 від 03.12.2013 ро . Реда ція азети Київсь ої місь ої ради оприлюднює о олошення

наст пно о зміст :

"У ВДВС Печерсь о о РУЮ м. Києві на ви онанні переб ває ви онавче провадження №41064457 з
ви онання хвали № 761/32457/13-ц від 03.12.2013, що видав Шевчен івсь ий районний с д м. Києва
я ою встановлено заборон Київсь ій місь ій державній адміністрації, Чемерис Володимир
Володимирович , Київсь ій місь ій ор анізації Все раїнсь о о об'єднання "Бать івщина", За ревсь ій
Єв енії Оле сандрівні, Лебедь Михайл Оле сандрович , Каменев Михайл Володимирович та б дь-
я им іншим особам вчиняти дії щодо бло вання б дівлі Кабінет Міністрів У раїни, розташованої за
адресою: м. Київ, в л. М. Гр шевсь о о, 12/2, та переш оджання діяльності Кабінет Міністрів У раїни
в азаній б дівлі."

На ви онання вимо и Відділ державної ви онавчої сл жби Печерсь о о районно о правління юстиції
м.Києві №2304/4 від 04.12.2013 ро . Реда ція азети Київсь ої місь ої ради оприлюднює о олошення

наст пно о зміст :
в ВДВДС Печерсь о о РУЮ м.Києві від рито ви онавче провадження № 41014010 від 01.12.2013 про:
встановлення обмеження права на мирні зібрання ( пі ет вання, пішої ходи, демонстрацій, мітин ів,

зборів) шляхом заборони: Все раїнсь о о об'єднання "Бать івщина" Київсь ої місь ої ор анізації
політичної партії (з ідно заявою від 30.11.2013 р. №249/ов від 30.11.2013 р. №250/ов від 30.11.2013 p.,
№251/ов); Чемерис Володимир Володимирович , За ревсь ій Єв енії Оле сандрівні, Лебедь
Михайл Оле сандрович , Каменев Михайл Володимирович . Деп тансь ій фра ції Політична партія
"УДАР" (У раїнсь ий Демо ратичний Альянс за Реформи" Віталія Клич а " ( з ідно заявою від 30.11.2013
p.): іншим с б'є там, я і реаліз ють право на мирні зібрання, проведення заходів з 01.12.2013 р. по
07.01.2014 р. м. Києві по в л. Бан овій, в л. Гр шевсь со о в л. Бо омольця, Європейсь ої площі,
МайданіНезалежності, пар "Хрещати ", по ви онанню Постанови № 826/19020/13-а від 30.11.2013, що
видав О р жний адміністративний с д м.Києва.

продовження в наст пном номері



За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та привати-
зації — нежилих приміщень площею 142,9 в.м на

в л. Прорізній, 18/1 , літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 142,9 в.м

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Прорізна, 18/1 , літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире -
ція Шевчен івсь о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення площею 142,9 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 1 178 355 (один мільйон сто сімдесят ві-
сім тисяч триста п'ятдесят п'ять) ривень.

ПДВ — 235 671 (двісті тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят одна)
ривня.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 414 026 (один міль-
йон чотириста чотирнадцять тисяч двадцять шість) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням
ПДВ — 141 402 (сто соро одна тисяча чотириста дві) ривні 60 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-

но-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж
об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстра-
цією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон спла-
тити на ористь Універсальної товарної біржі "Національні рес рси"
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є -
та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної
спадщини відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт р-
ної спадщини" та ласти охоронний до овір з Управлінням охорони
льт рної спадщини відповідно до вимо цьо о За он .

4. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-
сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ні-
версальна біржа "У раїна". Почато о 13.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Disco-
very", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеді-
ло — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: То-
варна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 141 402 ривні 60 опійо , що ста-
новлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вно-
сяться на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан Аваль",
од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна бір-
жа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Прорізна, 18/1 , літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

16.12.2013 ро відб деться встановлення меж земельної ділян и
в нат рі (на місцевості) Спасо-Преображенсь ій парафії Голосіїв-
сь ом районі м. Києва У раїнсь ої Православної Цер ви на в л. Я ід-
ній (між б дин ами №58 та №60) Голосіївсь ом р-ні м. Києва.
Просимо б ти прис тніми власни ів с міжних діляно за адресами:
в л. А адемі а Кащен а, 53; в л. А адемі а Кащен а, 51.

16.12.2013 ро відб деться встановлення меж земельної ділян и
в нат рі (на місцевості) Спасо-Преображенсь ій парафії Голосіїв-
сь ом районі м. Києва У раїнсь ої Православної Цер ви між б дин-
ами по в л. Я ідній, 58 та в л. А адемі а Кащен а, 49-а Голосіїв-
сь ом р-ні м. Києва. Просимо б ти прис тніми власни ів с міжних
діляно за адресами: в л. А адемі а Кащен а, 49-а; в л. Я ідна, 58.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в
я ості відповідача Амеліної Олени Оле івни, останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, в л. Картвелішвілі, 3, в. 6, по справі
2/759/5645/13 за позовом П блічно о а ціонерно о товариства о-
мерційний бан "Приват бан " до Амеліної Олени Оле івни про стя -
нення забор ованості.

С дове засідання призначено на 16.12.2013 ро на 12.00 в примі-
щенні Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в
я ості відповідача Шатохін Ларис Оле сіївн , останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, пр. Корольова, 12- , в. 137, по справі
2/759/5672/13 за позовом П блічно о а ціонерно о товариства о-
мерційний бан "Приват бан " до Шатохіної Лариси Оле сіївни про
стя нення забор ованості С дове засідання призначено на
16.12.2013 ро на 12.20 в приміщенні Святошинсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежилих приміщень площею 843,40 в.м на в л. К рчатова А адемі а, 23, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 843,40 в.м

Адреса: м. Київ, в л. К рчатова А адемі а, 23, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню
житлово о осподарства "Житло — ремб дсервіс" Деснянсь о о
район м. Києва.

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення площею 843,40 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 4 201 962 (чотири мільйони двісті одна
тисяча дев'ятсот шістдесят дві) ривні.

ПДВ — 840 392 (вісімсот соро тисяч триста дев'яносто дві)
ривні 40 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 5 042 354 (п'ять
мільйонів соро дві тисячі триста п'ятдесят чотири) ривні
40 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з
рах ванням ПДВ — 504 235 (п'ятсот чотири тисячі двісті
тридцять п'ять) ривень 44 опій и.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном
санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-
продаж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та
реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня
проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі "Перша
ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється
біржею.

4. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна
біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 12.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без
ПДВ, сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райф-
файзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ:
35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 504 235,44 ривень, що
становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації,
вносяться на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
м. Київ, в л. К рчатова А адемі а, 23, "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою:
03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх,
зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежилих приміщень площею 791,00 в.м на в л. Кривоноса Ма сима, 29, літ. "А"

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежилих приміщень площею 204,0 в.м на в л. Гончара Олеся, 71, літ. "А"

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в
я ості відповідача Шевчен а Оле сандра Степановича, останнє відо-
ме місце знаходження: м. Київ, в л. Я. Колоса, 6-в, в. 28, по справі
2/759/5690/13 за позовом П блічно о а ціонерно о товариства о-
мерційний бан "Приват бан " до Шевчен а Оле сандра Степанови-
ча про стя нення забор ованості.

С дове засідання призначено на 16.12.2013 ро на 12.10 в примі-
щенні Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою:м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

П А В Л И Ч К О Л
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Х Р Е Щ А Т И К К У М
А Г У Т І О С А П А
Д О Н А Т О Р П Е

Г О Р Ш М А Д О Н Н А
К І Б Е Л А А З А К

А С Я Р Е Н Е Г А Т

Відповіді на сканворд 

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 791,00 в.м

Адреса: м. Київ, в л. Кривоноса Ма сима, 29, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитло-
спеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення площею 791,00 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 3 995 668 (три мільйони дев'ятсот
дев'яносто п'ять тисяч шістсот шістдесят вісім) ривень.

ПДВ — 799 133 (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сто тридцять
три) ривні 60 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 4 794 801 (чотири
мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот одна) ривня
60 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з
рах ванням ПДВ — 479 480 (чотириста сімдесят дев'ять тисяч
чотириста вісімдесят) ривень 16 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном
санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-
продаж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та
реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня
проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі "Перша
ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється
біржею.

4. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна
біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без
ПДВ, сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен
Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 479 480, 16 ривень, що
становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації,
вносяться на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
м. Київ, в л. Кривоноса Ма сима, 29, "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 204,0 в.м

Адреса: 01054, м. Київ, в л. Гончара Олеся, 71, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспец-
е спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення площею 204,0 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 1 422 450 (один мільйон чотириста
двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят) ривень.

ПДВ — 284 490 (двісті вісімдесят чотири тисячі чотириста
дев'яносто) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 706 940 (один
мільйон сімсот шість тисяч дев'ятсот соро ) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з
рах ванням ПДВ — 170 694 (сто сімдесят тисяч шістсот дев'яносто
чотири) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-
технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж
об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією
права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон
сплатити на ористь Універсальної товарної біржі "Національні
рес рси" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь-
івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 14.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні —
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 170 694 ривні, що становлять
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на
рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан Аваль", од бан :
380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02096,
м. Київ, в л. Гончара Олеся, 71, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх,
зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.
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Температура 	2°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +1°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +1°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 66 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1240 — îðäè õàíà Áàòèÿ, çàõî-
ïèâøè Êè¿â, çðóéíóâàëè Äåñÿòèí-
íó öåðêâó — îñòàíí³é îïëîò êèÿí.
Çáóäîâàíà â 996 ðîö³, âîíà áóëà
ïåðøîþ íà Ðóñ³ êàì`ÿíîþ öåð-
êâîþ. 

1741 — ó Ðîñ³¿ â³äáóâñÿ äâ³ðöå-
âèé ïåðåâîðîò — ³ìïåðàòîðñüêèé
ïðåñòîë ïîñ³ëà ªëèçàâåòà Ïåòð³â-
íà, äî÷êà Ïåòðà ². 

1774 — Àâñòð³ÿ ñòàëà ïåðøîþ
êðà¿íîþ ñâ³òó, ÿêà ââåëà äåðæàâíó
ñèñòåìó îñâ³òè. 

1958 — ó Íüþ-Éîðêó â³äáóâñÿ
Ïåðøèé ç`¿çä óêðà¿íñüêèõ ïèñü-
ìåííèê³â ó â³ëüíîìó ñâ³ò³, ñêëèêà-
íèé çà ³í³ö³àòèâîþ Îá`ºäíàííÿ óê-
ðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â "Ñëîâî". 

1991 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ïðèéíÿëà Çàêîí "Ïðî Çáðîéí³ ñè-
ëè Óêðà¿íè". Çàðàç öåé äåíü º äíåì
íàö³îíàëüíîãî â³éñüêîâîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñâÿòà âñ³õ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. 

2000 — ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
â÷åíèõ Îá`ºäíàíîãî ³íñòèòóòó
ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü (Äóáíà, Ðîñ³ÿ)
³ Ë³âåðìîðñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ëàáî-
ðàòîð³¿ (ÑØÀ) ñèíòåçîâàíî íîâèé
õ³ì³÷íèé åëåìåíò. 116-é õ³ì³÷íèé
åëåìåíò VI ãðóïè ïåð³îäè÷íî¿ ñèñ-
òåìè áóëî òèì÷àñîâî íàçâàíî
Óíóíãåêñ³é (áóêâàëüíî "îäèí-îäèí-
øîñòèé"). 1 ãðóäíÿ 2011 ðîêó éîãî
áóëî ïåðåéìåíîâàíî ó ë³âåðìîð³é. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

"Я відкрив двері машини і запитав

його, що він робить в ній сам, та ще й на

водійському сидінні, — сказав заступ�

ник шерифа округу Лапір Карл Сапп. —

Він заявив мені, що прямує до автомо�

більного ділера, тому що машина вима�

гає ремонту". 

Як виявилось, хлопчик, виїжджаючи

з гаража, зачепив дорожній знак, і на

бампері утворилася солідна тріщина.

Правда, спочатку дитина стверджува�

ла, що це батько не помітив вказівник. 

Це трапилося о 7.30 ранку, коли

батьки юного викрадача спали удома і

навіть не підозрювали, що дитина на�

мірилася проїхатися, розповідає "Гар�

діан". 

В результаті хлопчик зізнався, що

насправді він прямував до найближчо�

го китайського ресторану, бо йому

припала до смаку локшина, яку він їв

напередодні, ось він і вирішив купити

ще. І дитина навіть дісталася до ресто�

рану, але була в розпачі, що заклад ви�

явився закритим. 

Малюк розповів, що проблем на до�

розі у нього не виникло тому, що час

був ранній, до того ж був вихідний, ма�

шин на вулиці було небагато. 

"Найдивовижніше, що раніше він

ніколи сам не сідав за кермо, —

повідомив Карл Сапп. — Ніхто не вчив

його цьому". 

Юний викрадач розповів поліції, що

завжди спостерігав за тим, що робить

батько, і просто повторив все за ним.

Єдине, що довелося зробити — прису�

нути сидіння до керма впритул, інакше

він би до нього не дотягнувся

5�річний хлопчик взяв у батьків
автомобіль, щоб з`їздити в ресторан 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 6 ãðóäíÿ

ОВНИ, б дьте дипломатом, орієнт йтеся на сторонні поради та аде ват-
но сприймайте рити , ч жа точ а зор — святая святих, вставляти свої
“п’ять опійо ”, сперечатися — немає сенс , це сіятиме розбрат, спотворю-
ватиме реальність. У б дь-я их справах слід до оп ватися до либинної с -
ті, все дос онально вивчати.
ТЕЛЬЦІ долають р бі он в партнерсь их взаєминах, де остро постане

питання “моє-твоє”, чий в лад спільн с арбницю ва оміший. Гармоніз й-
те бажання і можливості, прибор авши е оїстичні апетити, ви — ці ава, різ-
нобічно розвинена особистість, тож сиротою не залишитеся, а неодмінно
б дете в армонійній парі. Я що бра є знань, за р зли в дилетантстві,
вчіться, здоб вайте вищ освіт , підвищ йте валіфі ацію.
БЛИЗНЯТА, радійте, бор и вам поверн ть, на “халяв ” не сподівайтеся,

отримаєте лише те, що засл жили. Слід прибор ати амбіції, форт нні шан-
си бл ають сфері партнерсь ої співдр жності, ви онанні обов’яз ів не на
словах, а на ділі. Зась е оїзм , просять — допоможіть, але з е вівалентною
оплатою.
РАКИ, ваш вплив на п блі олосальний, що спо шає до зловживань.

Поводьтеся чесно й бла ородно, не йдіть напролом заради власних інтере-
сів, доля пошле лише засл жені подар н и за міння пра матично співпра-
цювати, добиватися спіх , врахов ючи обопільні інтереси. В сл жбовій
сфері, де ви майстер на всі р и, динамічна пора, тримайте р на п льсі
соціально о про рес .
ЛЕВИ, др жіть, охайтеся, істинна любов всюдис ща, і їй підвладно все!

Вам пощастить з пасією, що стане др ом і охан ою одночасно. Тіль и не
п с айте холодний розрах но в серце, йо о територія — сл жбова сфера.
З "лівими" підробіт ами поталанить, одна ліпше сховатися, можна працю-
вати вдома, спішно займатися сімейним бізнесом, не роз олош ючи се -
ретн робоч інформацію.
ДІВИ, щастя в родині, міння створити власне сімейне ніздо — домін -

юча тема. А тивіз йте стос н и з давніми др зями, дітьми, оханими — то
анал дачі. Баланс йте, е ономно розподіляючи сили між сл жбовими та
домашніми проблемами, виріш йте с ладні протиріччя творчо, з любов’ю
та здоровим л здом.
ТЕРЕЗИ, де правда, а де ривда, вам зроз міло. Ні о о не рити йте,

роль борця за справедливість вилізе бо ом. Людсь нат р вам не зміни-
ти, це преро атива Всевишньо о, вийміть спочат олод із власно о о а!
У професійній сфері верховодить форт на (втім і л авий не дрімає, штов-
хаючи до зловживань), я що з шефом с лалися армонійні довірчі стос н-
и, це вели ий плюс.
СКОРПІОНИ на п’єдесталі поп лярності соці мі, де слід триматися за

б дь-я цін . І вам це вдасться на заздрість с перни ам! Демонстр йте
все, чим ба аті! А ось збаланс вати приб т и та витрати слід неодмінно,
том ні ом не позичайте і тримайтеся від редитів.
СТРІЛЬЦІ на білом оні, парадне дефіле розпалі, рас йтеся, зваб-

люйте п блі ! Але одночасно доведеться воювати і на таємном фронті,
заверш ючи давні проблеми, де пан є пра матизм інтересів. Клепайте ро-
ші, роз р люйте меценатів, одна “бер -даю” має рівноважитися.
КОЗЕРОГИ, менше істери та порожніх розмов, спіл йтесь лише на

он ретні теми, тоді ваш вн трішній зір а тивіз ється і д ховне преобра-
ження йтиме спішно. В любовній сфері все ч дово, небесні ян оли отові
на все заради вашо о щастя.
ВОДОЛІЇ, доля дає вам шанс знайти др а, партнера й оханця в одній

іпостасі, що для інших є нездійсненним, і створити надійний д ховний со-
юз. Тіль и не а цент йте ва на матеріальних бла ах обранця, що вам по-
трібно — отримаєте сповна. Із заробіт ами, ар’єрним ростом се ч дово,
ви ідеально вписалися в посадов ієрархію.
РИБИ, домашні проблеми, омпле си — це я ір на шлях до ар’єрно о

олімп , що став реальністю. Наведіть лад д шевном храмі, іна ше вн т-
рішня занедбаність переш оджатиме робити правильні ро и, приймати
об’є тивні рішення. Я що домочадці не схвалюють ваші ар’єрні плани, ліп-
ше не діліться з ними, і попри все стабіліз йте взаємини “бать и-діти”

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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З
абавна подія відбулася
в штаті Мічіган (США). 
5�річний хлопчик був

ледве видний із�за керма,
коли офіцери місцевої
поліції зупинили автомобіль
у п`яти кілометрах від
будинку, де живе дитина. 


