
Êíèãàðí³ äëÿ ì³ñòà Â àäì³íáóä³âë³
ÊÌÄÀ ïîíîâèòü
ðîáîòó â³ää³ëåííÿ
«Îùàäáàíêó» 

ÀÒ «Îùàäáàíê» âçÿâ íà ñåáå çî-

áîâ’ÿçàííÿ â³äíîâèòè ðîáîòó

â³ää³ëåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é

áóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà âóë.Õðåùà-

òèê, 36. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåð-

øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Áîã-

äàí Äóáàñ.

«Íà çàñ³äàíí³ íàãëÿäîâî¿ ðà-

äè «Îùàäáàíêó» áóëî ïðèéíÿòî

ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ðîáî-

òè ¿õíüîãî â³ää³ëåííÿ â

àäì³íáóä³âë³ ÊÌÄÀ íà Õðåùàòè-

êó.Òîæ ï³ñëÿ ðåìîíòó êîæåí îõî-

÷èé çìîæå çä³éñíèòè ïëàòåæ³ ó

â³äêðèò³é äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí äåðæ-

àäì³í³ñòðàö³¿», — ñêàçàâ Áîãäàí

Äóáàñ. Íàãàäàºìî,ùî â³ää³ëåííÿ

«Îùàäáàíêó» ðàí³øå áóëî ðîçòà-

øîâàíå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³

àäì³íáóä³âë³ ÊÌÄÀ òà ïðèéìàëî

êîìóíàëüí³ é ³íø³ ïëàòåæ³.

Êð³ì òîãî, íà íàðàä³ îáãîâî-

ðèëè ïèòàííÿ âèïëàòè äåïîçèò-

íèõ âêëàä³â äëÿ ìåøêàíö³â Êðè-

ìó. ×åðåç íåñòàá³ëüíó ñèòóàö³þ

íà ï³âîñòðîâ³ âñ³ â³ää³ëåííÿ áàí-

êó ïðèïèíèëè ñâîþ ðîáîòó, òîìó

íàðàç³ êðèì÷àíè ìîæóòü îòðè-

ìàòè ñâî¿ âêëàäè ó ðåøò³ â³ää³ëåíü

«Îùàäáàíêó» íà òåðèòîð³¿ Óê-

ðà¿íè.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè 

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³

òà ïîáóòó, 17 ³ 18 òðàâíÿ â ì³ñò³

â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â

ñóáîòó òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñü-

êîìó ðàéîí³ íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é,

4-10; â Äàðíèöüêîìó — íà âóë.

Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêîìó —

íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é (ó ìåæàõ

âóë. Î. Áàëüçàêà òà Ì. Çàêðåâñü-

êîãî), âóë. Æóêîâà; â Äí³ïðîâñü-

êîìó— íà áóëüâ. Ïðàö³, 3-9; âóë.

Ãðîäíåíñüê³é,1/35-5; â Îáîëîíñü-

êîìó — íà âóë. Ìàéîðîâà, 1-9; â

Ïå÷åðñüêîìó— íà âóë. ×åðâîíî-

àðì³éñüê³é (ó ìåæàõ âóë.Òâåðñü-

êî¿ òà Êîâïàêà); â Ïîä³ëüñüêî-

ìó — íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó

(á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó— íà âóë.Òóëóçè; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó— íà âóë. Ãåðî¿â

Ñåâàñòîïîëÿ, 42 (ó ìåæàõ âóë.

Ì.Äîíöÿ òà Àêàäåì³êà Ñòðàæåñ-

êà); âóë.Ïóëþÿ,5; â Øåâ÷åíê³âñü-

êîìó — íà âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿,

1-17.Ó íåä³ëþ ÿðìàðêóâàòèìóòü

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.

Äí³ïðîâîäñüê³é, 13/1 (ñåëèùå

Âîäîã³í).

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì áó-

äóòü çàïðîïîíîâàí³ ð³çíîìàí³òí³

ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çà ö³íàìè,

íà 10—15 % íèæ÷èìè â³ä ðèí-

êîâèõ.

íîâèíè
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Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîïîíóº ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ êíèãàðåíü ³ ïëàíóº òàê³ çàêëàäè ó êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà

«ÄÓÕÎÂÍÈÉ ãåíîöèä» — ñàìå òàê,
³ àæ í³ÿê íå ³íàêøå, íàçèâàº
³íòåë³ãåíö³ÿ ñèòóàö³þ â óêðà¿íñüê³é
êóëüòóð³ â ö³ëîìó é ó êíèãîâèäàâ-
íèöòâ³ çîêðåìà. Ïîñò³éíî ïåðåáó-
âàþ÷è ï³ä øàëåíèì òèñêîì äåøå-
âî¿ ïðîäóêö³¿ ç Ðîñ³¿, óêðà¿íñüêà
êíèæêà ïîòåðïàº ùå é â³ä òîãî, ùî
¿é äóæå òÿæêî ïðîáèòèñÿ íà ïî-
ëèö³ ìàãàçèí³â — ¿õ ïðîñòî îáìàëü.

«Íàãàäàþ, ùî íà ïî÷àòêó
äåâ’ÿíîñòèõ ó Êèºâ³ áóëî ìàéæå
140 êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â. À çàðàç
ðàçîì ³ç êíèæêîâèìè ñóïåðìàð-
êåòàìè – 36! Ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é âî-
íè ïðîïîíóþòü àñîðòèìåíò, ÿêèé
íà 70—80 % ñêëàäàºòüñÿ ç ðîñ³éñü-
êî¿ ë³òåðàòóðè»,— íàãîëîñèâ ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ âè-
äàâö³â òà êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â
Îëåêñàíäð Àôîí³í.

Êè¿âñüê³ âèäàâö³ äîâãî ³ ç òðå-
ïåòîì ó ãîëîñ³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî

ðîçê³øí³ êíèãàðí³ ó áóäü-ÿê³é ñòî-
ëèö³ ªâðîïè. Íàâ³òü íà öåíòðàëü-
íèõ âóëèöÿõ Ëüâîâà ÷è ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà íåïîð³âíÿííî á³ëü-
øå êíèãàðåíü, í³æ ó Êèºâ³. ²
äåë³êàòíî çàçíà÷àþòü, ùî íå ëè-
÷èòü íàøîìó ì³ñòó ïàñòè çàäí³õ ó
òàêîìó ñòðàòåã³÷íîìó äëÿ êóëü-
òóðè ïèòàíí³. Ç öèì ïîãîäæóºòü-
ñÿ ³ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî.

«Íåîáõ³äíî â³äíîâèòè ³ñòî-
ðè÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü — ïîâåð-
íóòè Êèºâó ñëàâó òà ñòàòóñ ì³ñòà
³íòåëåêòóàë³â, àäæå íàøà ñòîëè-
öÿ — êîìôîðòíå ñåðåäîâèùå äëÿ
âäóìëèâî¿ ïóáë³êè. Ìè ìàºìî
ïîë³òè÷íó âîëþ äëÿ ñòâîðåííÿ
ìåðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ êíèãà-
ðåíü, òîæ ïëàíóºìî ñòâîðèòè òàê³
çàêëàäè ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³», — ñêàçàâ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî.

Íàð³æíèì êàìåíåì äëÿ ö³º¿ ìå-
ðåæ³ º, çâè÷àéíî æ, ïðèì³ùåííÿ.
Çíàéòè ¿õ áóäå ñêëàäíî, àäæå äó-
æå áàãàòî ì³ñüêîãî ìàéíà ïðèâà-
òèçîâàíî ³ ïðîäàíî. Ùå îäíà âàæ-
ëèâà ñêëàäîâà – îðåíäíà ïëàòà.

«ßêùî êè¿âñüêà âëàäà ïîêàæå
óñï³øíèé ïðèêëàä ñòâîðåííÿ ìå-
ðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ êíèãàðåíü —
öå áóäå ïðåêðàñíèì ïðèêëàäîì, —
êàæå â³äîìèé ïèñüìåííèê ³ ïî-
åò, ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð âèäàâ-
íèöòâà «Ãðàí³-Ò» ²âàí Àíäðóñÿê. —
Äóæå âàæëèâèì òóò º ïèòàííÿ
îðåíäíî¿ ïëàòè. Ó Ëüâîâ³ ìåð
Àíäð³é Ñàäîâèé âñòàíîâèâ ¿¿ äëÿ
êíèãàðåíü ó ñèìâîë³÷íó îäíó ãðèâ-
íþ. Òîæ íèí³ íàì ïîòð³áíà òàêà ñà-
ìà «ãðèâíÿ Áîíäàðåíêà».

Îäíèì ³ç âàð³àíò³â äëÿ
ðîçì³ùåííÿ êíèãàðåíü íàçèâàþòü
á³áë³îòåêè. Ñüîãîäí³ öå ùå ïîòóæ-
íà ìåðåæà, äå, íàïåâíî, çíàéäåòü-

ñÿ ì³ñöå ³ äëÿ êíèã íà ïðîäàæ. Íà
äóìêó Îëåêñàíäðà Àôîí³íà, äëÿ
á³áë³îòåê öå òàêîæ ìîæå áóòè øàí-
ñîì ïåðåòâîðèòèñÿ íà öåíòðè êóëü-
òóðè, äå â³äáóâàòèìóòüñÿ òâîð÷³
âå÷îðè ïèñüìåííèê³â, ð³çíîìàí³òí³
ãðîìàäñüê³ çàõîäè, à òàêîæ ç‘ÿâ-
ëÿòüñÿ «òî÷êè»,äå ëåãàëüíî, çà ñèì-
âîë³÷í³ ãðîø³, ìîæíà áóäå ñêà÷à-
òè ëåãàëüíèé êîíòåíò. Òàêîæ êíè-
ãàðí³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ â ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³ÿõ —òàì çàâæäè ëþä-
íî, à òàêîæ â óí³âåðñèòåòàõ.

«Ñïî÷àòêó äîñòàòíüî äåñÿòè òà-
êèõ êíèãàðåíü, ãîëîâíå, ùîá âî-
íè áóëè ðåíòàáåëüí³ é âèäàâíè-
öòâà ìîãëè âïëèâàòè íà òîðãîâåëü-
íó íàö³íêó, áî ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ,
ùî êíèæêà, ÿêó ìè â³ääàºìî çà 20
ãðèâåíü, íà ïîëèöÿõ óæå êîøòóº
40, à òî é 60 ãðèâåíü», — çàóâàæèâ
äèðåêòîð âèäàâíèöòâà «Ñìîëî-
ñêèï» Ðîñòèñëàâ Ñåìê³â �

� Ó Êèºâ³ ìîæå ç‘ÿâèòèñÿ êîìóíàëüíà ìåðåæà ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â 

Óêðà¿íñüê³ âèäàâö³ àêòèâíî øóêàþòü ïðÿì³ âèõîäè íà ïîêóïö³â ³ ÷èòà÷³â. Øëÿõ öåé òåðíèñòèé, áî çà îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ

ëèøå ç ìàïè Êèºâà çíèêëè äåñÿòêè êíèãàðåíü. Ñüîãîäí³ æ ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ âëàäîþ òðèâàº ä³àëîã ùîäî ìîæëèâîñò³

ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ êîìóíàëüíèõ ìàãàçèí³â. Çîêðåìà äíÿìè ï³ä ãîëîâóâàííÿì î÷³ëüíèêà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà

â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë íà òåìó: «Ðîçâèòîê ìåðåæ³ ìóí³öèïàëüíèõ êíèãàðåíü â ì. Êèºâ³».

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê» 
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ÇÀ ÑËÎÂÀÌÈ ãîëîâè Äåðæàâíî-
ãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü íàóêè, ³í-
íîâàö³é òà ³íôîðìàòèçàö³¿ Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèðà Ñåìèíîæåíêà,
ïðåäñòàâëåí³ ³ííîâàö³¿ ñïðÿìî-
âàí³ íà ï³äâèùåííÿ òåõíîëîã³÷-
íîãî òà òåõí³÷íîãî ð³âí³â ð³çíèõ
ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà êðà¿íè. «Ìàé-
áóòíº íàóêè — öå ìàéáóòíº Óêðà-
¿íè, öå ãîëîâíèé ôóíäàìåíò ðîç-
âèòêó. Îäíå ç îñòàíí³õ äîñÿãíåíü
íàøèõ íàóêîâö³â — êîñì³÷íèé òå-
ëåñêîï «Ñòåï-Ô», çàâäÿêè ÿêîìó
ìè îòðèìàëè ñâ³òîâèé ïð³îðèòåò
ùîäî â³äêðèòòÿ òðåòüîãî ðàä³-
àö³éíîãî ïîÿñó. Òàêèõ ïðèêëàä³â
áàãàòî»,— çàçíà÷èâ ïàí Ñåìèíî-
æåíêî.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó íîâèõ êóëü-
òóð Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî
ñàäó ³ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Äæàìàë Ðàõìºòîâ çàïåâíÿº, ùî
ðîñëèíè ìîæóòü ïðèíåñòè íàáà-
ãàòî á³ëüøó êîðèñòü. «Ðîñëèíè
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè â åíåðãåòè-
ö³,— ïîÿñíþº Äæàìàë Ðàõìºòîâ,—
ùî äîçâîëèòü çàì³íèòè íàôòî-
ïðîäóêòè íà á³îïàëèâî. Êð³ì ïî-
ïóëÿðíîãî ð³ïàêà, äëÿ öüîãî ÷ó-
äîâî ï³äõîäÿòü ïîêè ìàëîâ³äîì³
ò³ôîí, ðèæèê. Íàø³ íàóêîâö³ ñòâî-
ðèëè ã³áðèä — ùàâíàò, ÿêèé ìîæ-
íà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ³ êîðìî-
âó ðîñëèíó, òàê ³ äëÿ á³îïàëèâà».
Ïîïðè ÷èìàëèé àðñåíàë âèíàõî-
ä³â, áàãàòî ç íèõ çàëèøàþòüñÿ íå-
çàòðåáóâàíèìè. À âñå òîìó, ùî
â³äñóòíÿ ëàíêà, ÿêà á çàéìàëàñÿ
âïðîâàäæåííÿì ³ííîâàö³é ó âè-
ðîáíèöòâî.

Íàóêîâö³ ²íñòèòóòó ÿäåðíèõ
äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðåçåí-

òóþòü âèíàõ³ä, ÿêîìó íåìàº àíà-
ëîã³â ó ñâ³ò³ — äàò÷èêè ³îí³çóþ÷èõ
âèïðîì³íþâàíü. ßê ïîÿñíèâ íà-
óêîâèé êåð³âíèê â³ää³ëó ô³çèêè
ïëàçìîâèõ òåõíîëîã³é Îëåã Ôå-
äîðîâè÷, íàä íîó-õàó â ³íñòèòóò³
ïðàöþâàëè â³ñ³ì ðîê³â. «Ö³ äàò-
÷èêè òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâó-
âàòè ó ðàä³àö³éí³é ìåäèöèí³,—
êàæå íàóêîâåöü.— Òîð³ê ï’ÿòü òà-
êèõ çàìîâèëè àíãë³éö³. Âîíè òà-
êîæ º ó ëàáîðàòîð³ÿõ Ãàìáóðãà,
Ãðåìîáëÿ, à îñü â óêðà¿íñüêèõ íå-
ìàº».

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî, ÿêèé â³äâ³äàâ çàõ³ä, â³-
ðèòü, ùî ìàéáóòíº ñòîëèö³ — çà
íàóêîþ. «Êè¿â ìàº áóòè ñïðèéíÿò-
ëèâèì äëÿ íîâèõ òåõíîëîã³é, íà-
óêîâèõ âèíàõîä³â, ÿê³ ëåæàòü ðî-
êàìè, àëå º òàêèìè íåîáõ³äíèìè.

Ìàºìî ïðîáëåìè ó ñôåð³ âîäîïîñ-
òà÷àííÿ, ìàºìî íàäçâè÷àéíî íå-
åôåêòèâíå åíåðãåòè÷íå ãîñïîäàð-
ñòâî, âåëèê³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè.
Âñå öå ìîæíà âèð³øèòè çàâäÿêè
íàóö³, ³ííîâàö³ÿì. Íà æàëü, íàóêà
ñüîãîäí³ íå ðîçâèâàºòüñÿ. Ó Êèºâ³
º ñ³ì ïîòóæíèõ ôàðìàêîëîã³÷íèõ
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âèðîáëÿþòü ìà-
ëî ïðîäóêö³¿. Íàòîì³ñòü ëþäè êî-
ðèñòóþòüñÿ êèòàéñüêèìè, ³íä³é-
ñüêèìè ìåäèêàìåíòàìè, à íàø³

çàâîäè íå ìîæóòü âèãðàòè òåíäåð-
í³ çàêóï³âë³ â ð³äíîìó ì³ñò³. ßê íà-
ñë³äîê, ëþäè áåç ðîáîòè, íåìàº äî-
õîä³â äî áþäæåòó»,— ï³äêðåñëèâ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî, äîäàâøè,
ùî êè¿âñüêà âëàäà ïîâèííà ïåðå-
îñìèñëèòè ñòàâëåííÿ äî öüîãî íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâîãî ñïåêòðó æèò-
òÿ. «Íàóêà ³ ãîñïîäàðñüêå æèòòÿ â
ñòîëèö³ ïîâèíí³ éòè ïë³÷-î-ïë³÷,
äîïîìàãàþ÷è îäèí îäíîìó»,— ï³ä-
ñóìóâàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ �

ÙÅ ÄÎ ÏÎ×ÀÒÊÓ âèñòóïó ãîëî-
âè àäì³í³ñòðàö³¿ çàëà çàïîâíèëà-
ñÿ âùåíò. Îñâ³òÿíè ñòîëèö³ ì³æ
ñîáîþ ïî÷àëè ä³ëèòèñü îñòàíí³-
ìè íîâèíàìè é ï³äáèâàëè ï³äñóì-
êè íåëåãêîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
«Ïî÷èíàþ÷è ç æîâòíÿ, ñïîê³éí³
áóäí³ â Êèºâ³ çàê³í÷èëèñÿ, ïî÷à-
ëèñÿ ïðîòåñòè,— ãîâîðèòü äèðåê-
òîð ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 41
Îëåíà Îíàöü.— Çâ³ñíî æ, ä³òè â³ä-
â³äóâàëè çàíÿòòÿ, àëå ñåðöåì ³ äó-
øåþ âîíè áóëè íà Ìàéäàí³. Íà-
â³òü ìàëåíüê³, ó 5 êëàñ³, ïðîñè-
ëè — ÷è ìîæíà íàì ïðèéòè ç ñè-
íüî-æîâòèìè ñòð³÷êàìè. Àëå íå
ëèøå ó÷í³ ïåðåéìàëèñÿ æèòòÿì
êðà¿íè. Áàãàòî õòî ç ó÷èòåë³â ïî-
÷èíàº äåíü ç òîãî, ùî äèâèòüñÿ
íîâèíè. Äëÿ ïðèêëàäó, â÷îðà ÿ
ðîçìîâëÿëà ç êåð³âíèêîì Àñîö³àö³¿

øê³ë Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ — íàñòð³é
ó íèõ ðîáî÷èé, õî÷à é òðèâîæíèé,
³ âîíè â³ðÿòü, ùî ðàçîì ìè ïåðå-
ìîæåìî ³ Óêðà¿íà áóäå ºäèíà. Â³é-
íà â³éíîþ, à íàâ÷àííÿ òðèâàº. Õî-
÷ó ñêàçàòè, ùî íàñòóïíîãî ðîêó
çà ïàðòè íàøî¿ øêîëè ñÿäóòü òðîº
ä³òåé, ÿê³ ïåðå¿õàëè ç Êðèìó. ² çà-
ðàç ïðèõîäèëè íà ñï³âáåñ³äó áàòü-
êè ç Ëóãàíñüêà, õî÷óòü ñâîþ äè-
òèíó íàïðàâèòè äî íàñ. Ìè áóäå-
ìî ïðîäîâæóâàòè ïðèéìàòè ä³-
òåé ç³ Ñõîäó òà Êðèìó».

Ç³ çãàäêè ïðî ïîä³¿ Ìàéäàíó
ïî÷àâ ñâ³é âèñòóï ³ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî. Â³í ðîçïîâ³â ïðî ìóæ-
í³õ ó÷í³â, ÿê³, íåçâàæàþ÷è í³ íà
ùî, ï³äòðèìóâàëè ðåâîëþö³þ â
Êèºâ³, ïîâ³äîìèâ, ÿê â³í ñâîãî ÷à-
ñó äîïîìàãàâ ñòóäåíòàì, ïðîòè
ÿêèõ â³äêðèâàëè ñïðàâè â ñóäàõ.

Îêð³ì öüîãî, ãîëîâà ÊÌÄÀ ó ñâî-
ºìó âèñòóï³ òàêîæ ï³äíÿâ íàãàëü-
í³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ â ö³-
ëîìó òà ãàëóç³ îñâ³òè çîêðåìà.

«ß çíàþ, ÷èì çàðàç æèâå ì³ñòî
³ ÿê³ çàâäàííÿ ïîòð³áíî âèð³øó-
âàòè. Çíàþ âñ³ âàø³ íåãàðàçäè òà
ïðîáëåìè. Àëå õî÷ó ñêàçàòè, ùî
öüîãî ðîêó áþäæåò Êèºâà ìåíøèé
íà 7 ì³ëüÿðä³â,— çàçíà÷èâ î÷³ëü-
íèê ñòîëèö³.— Îäíàê ìè ïîïðè öå
íå çìåíøóºìî ñîö³àëüí³ íàäáàâêè
â÷èòåëÿì, õî÷à ç êîæíèì ì³ñÿöåì
öå ðîáèòè âñå âàæ÷å ³ âàæ÷å. ß â³-

ðþ,ùî çãîäîì ïðîôåñ³ÿ â÷èòåëÿ áó-
äå ã³äíî îïëà÷óâàòèñÿ, àëå ïîòð³-
áåí ùå äåÿêèé ÷àñ».

Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî çàðàç
ì³ñòî ïðàöþº ³ íàä òèì, àáè çàáåç-
ïå÷èòè ì³ñöÿ â øêîëàõ òà äèòñàä-
êàõ ä³òÿì, ÿê³ ïðè¿õàëè ç ðîäèíà-
ìè ³ç Êðèìó òà ñõ³äíèõ îáëàñòåé.

«Óæå öüîãî òèæíÿ ìè â³äêðè-
âàºìî 2 äèòÿ÷³ ñàäêè. Öå áóäóòü
ñó÷àñí³ ñàäî÷êè,ÿê³ äîïîìîæóòü âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ áàòüê³â, êóäè ä³-
òè ñâî¿õ ÷àä»,— ïîâ³äîìèâ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî �

Ôåñòèâàëü íàóêè
� Ó ïåðåääåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà 

ñòîëè÷í³ âèíàõ³äíèêè ïðåçåíòóâàëè 
ñâî¿ ðîçðîáêè

Ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³ ùå çáåð³ãñÿ ÷èìàëèé íàóêîâèé ïîòåíö³àë, âêîòðå íàãàäàëè ñòîëè÷í³ íà-

óêîâö³. Íà VIII Âñåóêðà¿íñüêîìó ôåñòèâàë³ íàóêè âèíàõ³äíèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíîãî

àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, Êè¿âñüêî¿ ìàëî¿ àêàäåì³¿ íàóê ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïðåçåíòóâàëè ìàé-

æå 600 íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê, ç ÿêèõ 450 — äîñÿãíåííÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî â³äâ³äàâ âèñòàâêó ³ííîâàö³éíèõ ðîçðîáîê ³
çàïåâíèâ, ùî ìàéáóòíº ñòîëèö³ – çà íàóêîþ

Çóñòð³÷ 
ç îñâ³òÿíàìè

Íåëåãêèì âèÿâèâñÿ öåé ð³ê. ² îñâ³òÿíè ñòîëèö³ ïåðåéìàþòüñÿ

äîëåþ ó÷í³â âñ³º¿ êðà¿íè.Àäæå ïîïåðåäó çàâåðøåííÿ íàâ÷àëü-

íîãî ðîêó, çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ ³ ï³äñóìêîâà àòåñ-

òàö³ÿ. Ïîä³¿ Ìàéäàíó ³ Ñõîäó äóæå âïëèíóëè ÿê íà íàâ÷àííÿ

ó÷í³â, òàê ³ íà ðîáîòó â÷èòåë³â. Îäíàê ïîïðè âñå, îñâ³òà â Êè-

ºâ³—ó ïð³îðèòåò³.Ïðî öå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ãîëîâè ÊÌÄÀ

Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà ç äèðåêòîðàìè øê³ë òà ïðîôòåõó÷è-

ëèù.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

�Ìàéäàí, øêîëè é äèòñàäêè —
òîï-òåìè íàðàäè ãîëîâè ÊÌÄÀ
ç ïåäàãîãàìè ³ âèõîâàòåëÿìè ì³ñòà

18 òðàâíÿ —
Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ 
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

18 òðàâíÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ æà-

ëîáí³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³

æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Öåé

äåíü â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü ùî-

ðîêó ó òðåòþ íåä³ëþ òðàâíÿ.

Ç ìåòîþ íàëåæíîãî â³äçíà-

÷åííÿ Äíÿ ïàì’ÿò³ ³ ñêîðáîòè çà

æåðòâàìè, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïî-

ñòðàæäàëè â Óêðà¿í³ âíàñë³äîê

ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é 1937-1938

ðîê³â, Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî

îðãàí³çàòîð³â ç ïðîõàííÿì óò-

ðèìàòèñÿ â³ä ïðîâåäåííÿ 18 òðàâ-

íÿ 2014 ðîêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìàñî-

âèõ çàõîä³â ðîçâàæàëüíîãî õà-

ðàêòåðó.
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Óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â ì³ñò³ ïëàíóþòü â³äêðèòè äâà äèòÿ÷³ ñàäêè
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ßêå ìàéáóòíº ÷åêàº 
íà Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê

Ïîêè â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ äóìàþòü, ùî ðîáèòè

ç ïîãîð³ëèì Áóäèíêîì ïðîôñï³ëîê, êèÿíè âèð³øèëè âèñëîâè-

òè ñâî¿ äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó, àëå ïîãëÿäè ì³ñòÿí ðîçä³ëè-

ëèñÿ. Äåõòî ââàæàº, ùî áóä³âëþ òðåáà ïåðåòâîðèòè íà ìó-

çåé àáî ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó, ÿêà íàãàäóâàòèìå ïðî ïîä³¿ íà

Ìàéäàí³, ³íø³ êàæóòü, ùî ñïîðóäó âçàãàë³ òðåáà çíîñèòè, áî

âîíà í³êîëè íå âïèñóâàëàñü â àðõ³òåêòóðíèé ñòèëü öåíòðó

ñòîëèö³.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê ââàæàº,

ùî çáåðåãòè Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê áóäå ñêëàäíî. «Êð³ì òîãî,

ùî áóä³âëÿ ïîñòðàæäàëà â³ä âîãíþ, òåïåð âîíà ñòðàæäàº â³ä

âîäè. Íà Ìàéäàí ç øåñòè âóëèöü öåíòðó ñò³êàþòüñÿ äîùîâ³ òà

ï³äçåìí³ âîäè. Ó 2000 ðîö³, êîëè íà Ìàéäàí³ áóâ ïîáóäîâà-

íèé ï³äçåìíèé òîðãîâåëüíèé öåíòð, â³í ïåðåêðèâ â³äò³ê âî-

äè, ³ òåïåð âîíà çáèðàºòüñÿ ï³ä Áóäèíêîì ïðîôñï³ëîê. Êà-

æóòü, âîäà ñòî¿òü ïðÿìî â ï³äâàë³, à öå íåáåçïå÷íî, àäæå áó-

ä³âëÿ — íà ëåãêîìó ôóíäàìåíò³. ß ñõèëÿþñÿ äî ¿¿ çíåñåííÿ, áî

ðåñòàâðàö³ÿ çàâæäè îáõîäèòüñÿ äîðîæ÷å»,— ãîâîðèòü ïàí

Öåëîâàëüíèê.

Ó êóëóàðàõ ìåð³¿ êàæóòü, ùî ðåêîíñòðóêö³ºþ áóä³âë³ àáî

¿¿ ïåðåáóäîâîþ çàéìåòüñÿ åêñ-ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà

Ñåðã³é Áàáóøê³í. «Äçâ³íêè ç ïðîïîçèö³ºþ áóëè, àëå íå â³ä

çàìîâíèêà ðîá³ò. ß ââàæàþ, ùî Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê — öå îá-

ëè÷÷ÿ Êèºâà. Çà ïîâåðõîâ³ñòþ öÿ áóä³âëÿ ïîâèííà çàëèøè-

òèñÿ òàêîþ æ, ÿê ³ áóëà. Ïîä³áíèé ïðîåêò — öå âåëè÷åçíèé

êîìïëåêñ ðîá³ò. Íà æàëü, öåíòðîì Êèºâà àðõ³òåêòîðè íå çàé-

ìàëèñÿ äåñÿòü ðîê³â»,— ðîçïîâ³â ïàí Áàáóøê³í.

Êè¿â ïîâåðíóâ ñîá³ ²ïîäðîì

Ñòîëè÷íèé ²ïîäðîì ïî ïðàâó ïîâåðíóëè Êèºâó. 32 ãåêòàðè

ïðåêðàñíî¿ çåìë³ òà ÷óäîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, à òàêîæ 3000

ì2 ïëîù³ — ñòîëèöÿ íå ìîãëà âòðàòèòè òàêèé êîìïëåêñ. Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ âäàëîñÿ â òðè åòàïè óòðèìàòè öå

ï³äïðèºìñòâî.

Êð³ì òîãî, âèãðàíî ïåðøèé ñóä ïî ôîðì³ âëàñíîñò³ Ãîñ-

òèííîãî äâîðó. «Ãîñòèííèé äâ³ð òðèâàëèé ïåð³îä íà øàõðàé-

ñüêèõ ñõåìàõ áóäóâàâñÿ. ß áóäó ïðîñèòè ïðîêóðàòóðó ðîç³-

áðàòèñÿ ç òèìè ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñïåö³-

àëüíèõ ðåñòàâðàö³éíèõ îðãàíàõ ³ ÿê³ çáðåõàëè, ùî öå íå ïàì’-

ÿòíèê ³ñòîð³¿ êóëüòóðè, ïðèïèñàâøè éîìó â ðîçì³ðàõ 5 ìåò-

ð³â øèðèíè ³ 50 ìåòð³â äîâæèíè ³ òèì ñàìèì äîâ³âøè, ùî öå

í³áèòî íå òîé ïàì’ÿòíèê, ÿêèé áóâ. À â äîêóìåíòàõ çàì³íèëè

îäíå ñëîâî — ç «ðåñòàâðàö³¿», êîëè âè áåðåòå ÿêóñü ñòàðó áó-

ä³âëþ ³ ïðèâîäèòå äî ëàäó, íà «ðåêîíñòðóêö³þ» — öå êîëè

ìîæíà çíåñòè âñå.Äâ³ ìàëåíüêèõ çì³íè â äîêóìåíòàö³¿ äàëè

çìîãó âèõîïèòè öåé öåíòð ç êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàñíîñò³. Ñüî-

ãîäí³ ìè âæå âèãðàëè ïåðøèé ñóä ïî öüîìó îá’ºêòó»,— çàóâà-

æèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Çà ñëîâàìè ïàíà Áîíäàðåíêà, êè¿âñüê³é âëàä³ òàêîæ âäà-

ëîñÿ çàëèøèòè ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ Áóäèíîê àêòîðà, à çà

ìàãàçèíè «Ñÿéâî» ³ «Çíàííÿ» òðèâàº áîðîòüáà.

Íîâå æèòëî äëÿ êèÿí

Ñòîëè÷íèõ çàáóäîâíèê³â ìîæóòü çîáîâ’ÿçàòè ïåðåäàâàòè ì³ñ-

òó ÷àñòèíó ïîáóäîâàíîãî æèòëà. Â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò

¹ 4831 â³ä 8 òðàâíÿ 2014 ðîêó çàðåºñòðîâàíèé ó Âåðõîâ-

í³é Ðàä³.

Äàíèì çàêîíîïðîåêòîì äåïóòàòè õî÷óòü íàä³ëèòè Êè¿â-

ðàäó ïîâíîâàæåííÿìè ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè â³äñîòîê

ïåðåäàíî¿ çàáóäîâíèêàìè ì³ñòó æèòëîïëîù³, à òàêîæ ìåæó

¿õ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.

Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî äîêóìåíòà éäåòüñÿ, ùî íà

äàíèé ìîìåíò ä³º çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáó-

ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî êîìïàí³¿-çàáóäîâíè-

êè çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ïåðåäà÷³ æèòëîïëîù³ ì³ñòó, êð³ì ïàéîâî¿

ó÷àñò³ ó ðîçì³ð³ 4 % êîøòîðèñíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà.

«Â ðåçóëüòàò³ öüîãî Êè¿â íåäîîòðèìóº ùîð³÷íî ñîòí³

êâàðòèð äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ»,— íàãîëîøóºòüñÿ â ïîÿñ-

íþâàëüí³é çàïèñö³.

Ïîñàäîâöÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ
âèêðèòî íà îäåðæàíí³ õàáàðà

Ó õîä³ ñï³ëüíî¿ îïåðàö³¿ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà ç³ ñë³ä÷èìè ë³-

í³éíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ áóëî âèêðèòî íà îäåðæàíí³ íåïðà-

âîì³ðíî¿ âèãîäè (3000 ãðí) ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì Øåâ÷åíê³âñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðî-

êóðàòóðè, âêàçàí³ êîøòè äåðæñëóæáîâåöü âèìàãàâ òà îòðè-

ìàâ â³ä âëàñíèêà ÌÀÔó çà íåçàñòîñóâàííÿ ä³é ùîäî äåìî-

íòàæó òèì÷àñîâî¿ ñïîðóäè. Êð³ì òîãî, ÷èíîâíèê ìàâ íàì³ð

îäåðæóâàòè ùîì³ñÿ÷íî 3000 ãðí â³ä ï³äïðèºìöÿ çà åêñïëó-

àòàö³þ çàçíà÷åíîãî ÌÀÔó.

Íàðàç³ ïîñàäîâöþ ÐÄÀ ïîâ³äîìëåíî ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåí-

í³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò.

368 ÊÊ Óêðà¿íè (Íåïðàâîì³ðíà âèãîäà), ùî âíåñåíî äî ªäè-

íîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü (ªÐÄÐ).

Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî çä³éñíþº ïðîêóðàòóðà Êèºâà,

òðèâàº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

«Äîìóøíèê» ó ñòîëè÷íèõ íîâîáóäîâàõ

Ñïîê³éíèì çà ñâîþ äîì³âêó òà ö³ííå ìàéíî â í³é íå ìîæíà

áóòè, íàâ³òü ìåøêàþ÷è â íîâîáóäîâ³. Çäàâàëîñÿ á, º êàìåðè,

íîâ³ çàìêè òà êîíñüºðæ, àëå ³ íà òàê³ ïåðåøêîäè çíàõîäÿòü-

ñÿ «óì³ë³ ðó÷êè».

Ñòîëè÷í³ ì³ë³ö³îíåðè çëîâèëè áàíäèòà «íà ãàðÿ÷îìó» —

ÿêðàç êîëè òîé â÷èíÿâ ÷åðãîâó êðàä³æêó â íîâîáóäîâ³ Äàð-

íèöüêîãî ðàéîíó. Çàòðèìàíèì âèÿâèâñÿ «ôàõîâèé» çëîä³é

33-õ ðîê³â, ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³í ïåðåáóâàâ âæå íå-

îäíîðàçîâî ñàìå çà ñêîºííÿ ïîä³áíèõ çëî÷èí³â. Ìàþ÷è çà

ïëå÷èìà íå îäèí ð³ê «òþðåìíî¿ øêîëè»,÷îëîâ³ê çíàâ,ùî êðà-

ùå áóòè â³äâåðòèì, àäæå ó ì³ë³ö³¿ º çàíàäòî áàãàòî äîêàç³â.

Çàòðèìàíèé ðîçïîâ³â, ùî ñêîþâàâ êðàä³æêè øëÿõîì çëà-

ìó çàìêà âõ³äíèõ äâåðåé ó íîâîáóäîâàõ. Ñâî¿ ä³¿ âèïðàâäî-

âóº òèì, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³ íå

çì³ã âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó. Ó ïåðåðâàõ ì³æ êðàä³æêàìè,

ìîâëÿâ, ïåð³îäè÷íî íàìàãàâñÿ ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ.

«Òðîôåÿìè» êðàä³ÿ ñòàâàëè âåëîñèïåäè, ñòàðà êîìï’þ-

òåðíà òåõí³êà, åëåêòðîïðèëàäè, äèòÿ÷³ â³çêè. Âèêðàäåíå îä-

ðàçó æ ïðîäàâàëîñÿ çà áåçö³íü.

Àëå ç îãëÿäó íà îáðàíèé íèì øëÿõ ó æèòò³ îïåðàòèâíè-

êè îá´ðóíòîâàíî ââàæàþòü, ùî àðåàë çëîä³éñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

íå îáìåæóâàâñÿ ëèøå îäíèì ðàéîíîì. Òîìó îñòàííüîãî ïå-

ðåâ³ðÿþòü íà ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ àíàëîã³÷íèõ çëî÷èí³â

â ³íøèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Íà ÷îëîâ³êà ÷åêàº ÷åðãîâà òþðåìíà êàìåðà é ñòðîê — â³ä

òðüîõ äî øåñòè ðîê³â.

Íîâèé ïàòð³îòè÷íèé òðåíä

Ï³ñëÿ îñòàíí³õ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é â êðà¿í³ âñå íàö³îíàëüíå

ñòàº ìîäíèì òà ïîïóëÿðíèì ÿê ñåðåä ïåíñ³îíåð³â, òàê ³ ñåðåä

ñòèëüíî¿ ìîëîä³.

Òàê, ó êèÿí ç’ÿâèâñÿ íîâèé òðåíä — ôîòîãðàôóâàòèñÿ íà

äîêóìåíòè â íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³.

Îñòàíí³ì ÷àñîì â ñîöìåðåæàõ ÷àñòî ïðîñÿòü ïîçè÷èòè

âèøèâàíêó íà ïàðó ãîäèí äëÿ çí³ìê³â íà ïàñïîðò, ïðàâà àáî

â³çó.À ï³ñëÿ — ç ãîðä³ñòþ âèêëàäàþòü îòðèìàí³ ôîòî â ²íòåð-

íåò³.

Àáè áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîõèçóâàòèñÿ ñòèëüíèì ïàñïîðòîì,

îñîáà ìàº ïåðåòíóòè â³êîâó ìåæó â 25 òà 45 ðîê³â, àëå íå òà-

ê³ òåðïëÿ÷³ óêðà¿íö³, íàñê³ëüêè âèíàõ³äëèâ³. Ñèëüíî çàõîïëå-

í³ íîâèì òðåíäîì ïàòð³îòè÷íîãî çí³ìêà, êèÿíè âäàþòüñÿ äî

çàì³íè ïàñïîðòà, à áàãàòî õòî çàðàäè òàêî¿ ñïðàâè íå æàëêó-

º éîãî íàâ³òü «çàãóáèòè».

Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé 
â ì³ñüêèõ ìóçåÿõ

Ö³º¿ íåä³ë³ â³äáóäåòüñÿ êóëüòóðíå ñâÿòî — Ì³æíàðîäíèé äåíü

ìóçå¿â.Íà ÷åñòü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ñòîëè÷í³ çàêëàäè êóëüòóðè

çðîáëÿòü ïîäàðóíîê êèÿíàì òà ãîñòÿì ñòîëèö³,îãîëîñèâøè Äåíü

â³äêðèòèõ äâåðåé.

Ïîäèâèòèñÿ åêñïîçèö³¿ áåçêîøòîâíî ìîæíà áóäå â Äåð-

æàâíîìó ìóçå¿ àâ³àö³¿ Óêðà¿íè. Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïîáà÷è-

òè 70 ë³òàê³â ³ âåðòîëüîò³â, à òàêîæ çðàçêè àâ³àö³éíîãî îçáðî-

ºííÿ, áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³ àïàðàòè, àâ³àäâèãóíè.

Ïîðàäóâàòè êèÿí òàêîæ âèð³øèâ Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é

ìóçåé Óêðà¿íè,Ìóçåé ìèñòåöòâ ³ì.Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåí-

ê³â ³ Íàö³îíàëüíèé öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí-

÷àðà»,ÿê³ ïðîâåäóòü ì³æìóçåéíèé êâåñò «Ãåðî¿÷íå ³ áóäåííå».

Îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü ïðîâåñòè öåé äåíü ó ôîðìàò³ ä³à-

ëîãó ç â³äâ³äóâà÷àìè, òîìó çàïðîøóþòü óñ³õ îõî÷èõ ïåðåîñ-

ìèñëèòè ïîä³¿ ñüîãîäåííÿ ÷åðåç ïðèçìó êóëüòóðíî¿ ïàì’ÿò³. Ãà-

ðàíòóþòü ö³êàâèé äîñâ³ä íåçâè÷àéíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç ìóçå-

ÿìè, à ïåðåìîæöÿì êâåñòó — ö³êàâ³ ïîäàðóíêè.

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Чинна редакція 
Конституції України

Пропозиції змін 
до Конституції України

Стаття 85. 

До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття 85. 

До повноважень Верховної Ради України належить:

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна
меж районів і міст, віднесення населених пунктів до кате�
горії міст, найменування і перейменування населених
пунктів і районів; 

вилучити

30) призначення чергових та позачергових виборів до ор�
ганів місцевого самоврядування; 

вилучити

Стаття 116.

Кабінет Міністрів України:

Стаття 116.

Кабінет Міністрів України:

2.1) приймає рішення щодо утворення і ліквідації
районів, встановлення і зміни меж районів і міст, від�
несення населених пунктів до категорії міст, наймену�
вання і перейменування населених пунктів і районів; 

Стаття 118.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Се�
вастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Стаття 118.

Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві та у
Севастополі здійснюють голови державних представ�
ництв.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві
та Севастополі визначаються окремими законами Укра�
їни. 

Особливості здійснення виконавчої влади у місті Ки�
єві, Севастополі визначаються окремими законами
України. 

Склад місцевих державних адміністрацій формують голо�
ви місцевих державних адміністрацій

вилучити

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються
на посаду і звільняються з посади Президентом України
за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови державних представництв призначаються на
посаду та звільняються з посади Президентом Укра�
їни за поданням Кабінету Міністрів України в поряд�
ку, визначеному законом. 

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підкон�
трольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Голови державних представництв при здійсненні сво�
їх повноважень підзвітні Президенту України, відпо�
відальні та підконтрольні перед Кабінетом Міністрів
України.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
радам у частині повноважень, делегованих їм відповід�
ними районними чи обласними радами. 

вилучити 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
органам виконавчої влади вищого рівня. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що су�
перечать Конституції та законам України, іншим актам за�
конодавства України, можуть бути відповідно до закону
скасовані Президентом України або головою місцевої
державної адміністрації вищого рівня.

вилучити 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голо�
ві відповідної місцевої державної адміністрації, на підста�
ві чого Президент України приймає рішення і дає обґрун�
товану відповідь.

вилучити 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної
адміністрації висловили дві третини депутатів від складу
відповідної ради, Президент України приймає рішення
про відставку голови місцевої державної адміністрації.

вилучити 

Стаття 119. 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території
забезпечують:

Стаття 119. 

Голови державних представництв на
відповідній території:

1) виконання Конституції та законів України, актів Прези�
дента України, Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади; 

1) здійснюють нагляд за відповідністю актів органів
місцевого самоврядування Конституції та законам
України;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод
громадян;

2) координують та спрямовують роботу державних
інспекцій на місцевому рівні; 

3) виконання державних і регіональних програм соціаль�
но�економічного та культурного розвитку, програм охо�
рони довкілля, а в місцях компактного проживання корін�
них народів і національних меншин — також програм їх
національно�культурного розвитку; 

3) координують роботу територіальних органів цен�
тральних органів виконавчої влади; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і район�
них бюджетів;

4) координують діяльність усіх територіальних орга�
нів центральних органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування в умовах надзвичайного
та воєнного стану;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 5)здійснюють інші повноваження, визначені
Конституцією та законами України. 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; Рішення голів державних представництв, що
суперечать Конституції та законам України, можуть
бути відповідно до закону скасовані Кабінетом
Міністрів України. 

7) реалізацію інших наданих державою, а також
делегованих відповідними радами повноважень. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України 

“Про внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)“

Розділ IX 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 

УКРАЇНИ

Розділ IX 
АДМІНІСТРАТИВНО3ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

УКРАЇНИ

Стаття 132.

Територіальний устрій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності державної території,
поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади, збалансованості і
соціально�економічного розвитку регіонів, з
урахуванням їх історичних, економічних,
екологічних, географічних і демографічних
особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 132.

Адміністративно�територіальний устрій України ґрунтується
на засадах єдності та цілісності державної території,
децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності
та спроможності місцевого самоврядування, сталого
розвитку адміністративно�територіальних одиниць, з
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,
географічних і демографічних особливостей, етнічних і
культурних традицій.

Стаття 133.

Систему адміністративно�територіального устрою
України складають: Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах, селища і
села. 

Стаття 133.

Систему адміністративно�територіального устрою складають
адміністративно�територіальні одиниці: регіони, райони,
громади.

Умови та порядок утворення, ліквідації адміністративно�
територіальних одиниць визначаються законом.

До складу України входять: Автономна Республіка
Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,
Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано�Франківська, Київська,
Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська,
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська області, місто Київ, Севастополь.

Регіонами України є: Автономна Республіка Крим,
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано�Франківська,
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька, Черігівська області, місто Київ,
Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний ста�
тус, який визначається законами України.

Статус та адміністративно�територіальний устрій міста Києва
як столиці України та Севастополя визначаються окремими
законами України

Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, ад�
міністративно�територіальна одиниця, яка включає один або
декілька населених пункти (село, селище, місто), а також
прилеглі до них території. 

Розділ XI 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ XI 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140.

Місцеве самоврядування є правом територіальної
громади — жителів села чи добровільного об’єд�
нання у сільську громаду жителів кількох сіл, сели�
ща та міста — самостійно вирішувати питання міс�
цевого значення в межах Конституції і законів
України. 

Стаття 140.

Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів
громад в межах Конституції і законів України самостійно ви�
рішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого
населення як безпосередньо так і через органи місцевого са�
моврядування

Особливості здійснення місцевого самоврядуван�
ня в містах Києві та Севастополі визначаються
окремими законами України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територі�
альною громадою в порядку, встановленому зако�
ном, як безпосередньо, так і через органи місцево�
го самоврядування: сільські, селищні, міські ради
та їх виконавчі органи

Органами місцевого самоврядування громади є відповідно
голова громади — сільський, селищний, міський голова; ра�
да громади — сільська, селищна, міська рада; виконавчі ор�
гани ради.

Органами місцевого самоврядування, що пред�
ставляють спільні інтереси територіальних громад
сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси громад району є районна рада та її виконав�
чі органи. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси громад області є обласна рада та її виконав�
чі органи.

Розмежування повноважень у системі органів місцевого са�
моврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здій�
снюється за принципом субсидіарності. 

Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні облас�
тей, здійснюють визначені законом повноваження, які, вихо�
дячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефек�
тивності та економії, найкращим чином можуть бути здійс�
нені на цьому рівні. 

Особливості організації місцевого самоврядування в місті
Києві та у Севастополі визначаються окремими законами
України 

Питання організації управління районами в містах
належить до компетенції міських рад. 

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за
ініціативою жителів створювати будинкові, вулич�
ні, квартальні та інші органи самоорганізації насе�
лення і наділяти їх частиною власної компетенції,
фінансів, майна. 

Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи само�
організації населення частиною компетенції своїх виконав�
чих органів. 

Стаття 141.

До складу сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради входять депутати, які обираються
жителями села, селища, міста, району, області на
основі загального, рівного, прямого виборчого
права шляхом таємного голосування. Строк повно�
важень сільської, селищної, міської, районної, об�
ласної ради, депутати якої обрані на чергових ви�
борах, становить п’ять років. Припинення повно�
важень сільської, селищної, міської, районної, об�
ласної ради має наслідком припинення повнова�
жень депутатів відповідної ради.

Стаття 141. 

Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються
із депутатів, які обираються жителями громад на основі за�
гального, рівного, прямого виборчого права шляхом таєм�
ного голосування.

Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах,
становить п’ять років. Припинення повноважень сільської,
селищної, міської, районної, обласної ради, має наслідком
припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Порядок формування районних та обласних рад повинен за�
безпечувати представництво громад. 
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Міністерством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�ра-

їни�під�отовлено�пропозиції�щодо�змін�до�Основно�о�За�он��(Констит�ції)�У�раїни.

Пропозиції�під�отовлені�на�реалізацію�реформи�місцево�о�самовряд�вання,�Концепцію�(�іперпо-

силання)�я�ої�б�ло�схвалено�Урядом�1��вітня�2014�р.�Необхідність�та�их�змін�об�мовлена�тим,�що

саме�Констит�ція�визначає�основи�системи�влади,�і�без�відповідних�змін�провести�реформ��не-

можливо.

Основні�зміни�передбачають:

— Запровадження�трьохрівневої�системи�адміністративно-територіально�о��строю�У�ра-

їни—�область,�район,��ромада�з�повсюдністю�місцево�о�самовряд�вання;

— Передач��ф�н�цій�ви�онавчої�влади�від�місцевих�адміністрацій�ви�онавчим�ор�анам�рад

відповідно�о�рівня;

— Розподіл�повноважень�між�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�за�принципом�с�б-

сидіарності�і�наділення�саме��ромад�ма�симально�широ�им��олом�повноважень;

— Чіт�е�забезпечення�повноважень�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�необхідними�фі-

нансовими�рес�рсами,�в�том��числі�через�їх��часть�в�за�альнодержавних�подат�ах;

— Лі�відація�державних�адміністрацій�і�створення�натомість�державних�представництв�з

тіль�и��онтрольно-на�лядовими�і��оординаційними,�а�не�ви�онавчими�ф�н�ціями

Пропозиції�щодо�змін�до�Основно�о�За�он��під�отовлені�Мінре�іоном�на�основі:

а)�положень�Європейсь�ої�Хартії�місцево�о�самовряд�вання;

б)�пропозицій�вітчизняних�е�спертів�(напрацювання�Констит�ційної�асамблеї,�Констит�ційної��о-

місії�парламент�,��р�п�е�спертів�в�області��онстит�ційно�о�права�і�місцево�о�самовряд�вання);

в)�з�врах�ванням�позиції�польсь�их�е�спертів,�я�і�мають��спішний�досвід�впровадження�рефор-

ми�місцево�о�самовряд�вання

Серед�питань,�я�і��з�одж�вались�в�дис��сіях���раїнсь�их�та�польсь�их�е�спертів:

—�нас�іль�и�запропонована�модель�змін�до�Констит�ції�(з��рах�ванням���раїнсь�их�реалій)�від-

повідає�пра�тичном��досвід��польсь�их��оле��(що�реально�працює�і�я��не�прип�ститися�помило���

процесі�форм�вання�за�онодавчо�о�підґр�нтя�для�реалізації�реформи);

—�я�им�має�б�ти�ст�пінь�деталізованості�те�ст��(��польсь�ій�Констит�ції�ви�лад�д�же�ла�онічний,

в���раїнсь�их�традиціях�недостатня�деталізованість�може�призвести�до�різних�тл�мачень).

Пропозиції�вносились�з��рах�вання�обмеження�на�зміни���першом��розділі�Констит�ції.�Та�і�змі-

ни�мож�ть�б�ти�внесені�тіль�и�шляхом�референд�м�,�що�призвело�б�до�с�ттєво�о�сповільнення��он-

стит�ційних�перетворень�(та�,���польсь�ій�Констит�ції�існ�є�поняття�територіально�о�самовряд�ван-

ня,�я�е�діє�на�рівні��ромад�(�мін),�районів�(повятів)�і�ре�іонів�(воєводств).�В���раїнсь�ій�Констит�ції

за�ріплене�поняття�місцево�о�самовряд�вання,�я�е�не�може�б�ти�змінене�без�внесення�відповідних

змін���перший�розділ�Основно�о�За�он�).

КЛЮЧОВІ�ЗМІНИ�стос�ються�розділів�IX�(Адміністративно-територіальний��стрій)�і�XI�(Місцеве�са-

мовряд�вання),�я�і�ви�ладені�в�новій�реда�ції.�Пропон�ються�та�ож�дея�і�зміни�в�розділи�IV�(Верхов-

на�Рада),�V�(Президент�У�раїни),�VI�(Кабінет�Міністрів.�Інші�ор�ани�ви�онавчої�влади).

1.�У�статті�132�(розділ�IX)�за�ріпляються�ПРИНЦИПИ�децентралізації���здійсненні�державної�вла-

ди,�повсюдності�та�спроможності�місцево�о�самовряд�вання,�стало�о�розвит���адміністративно-

територіальних�одиниць.

2.�У�статті�133�(розділ�IX)�чіт�о�визначено�ТРЬОХРІВНЕВУ�СИСТЕМУ�АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТО-

РІАЛЬНОГО�УСТРОЮ —�три�види�адміністративно-територіальних�одиниць:�ре�іони,�райони,��ро-

мади�(б�ло:�Автономна�Респ�блі�а�Крим,�області,�райони,�міста,�райони�в�містах,�селища�і�села).

Та�ож�дано�ВИЗНАЧЕННЯ�ГРОМАДИ�(Громадою�є��творена�в�поряд��,�визначеном��за�оном,�ад-

міністративно-територіальна�одиниця,�я�а�в�лючає�один�або�де�іль�а�населених�п�н�ти�(село,�се-

лище,�місто),�а�та�ож�приле�лі�до�них�території).

3.�Стаття�140�(розділ�XI)�ви�ладена�в�новій�реда�ції.�В�ній�передбачено�УТВОРЕННЯ�ВИКОНАВ-

ЧИХ�ОРГАНІВ�ВЛАДИ�РАЙОННИМИ�ТА�ОБЛАСНИМИ�РАДАМИ�і�за�ріплено�ПРИНЦИП�СУБСІДІАР-

НОСТІ�при�розмеж�ванні�повноважень���системі�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�та�їх�ви�онав-

чих�ор�анів�різних�рівнів.

4.�В�статті�141�(розділ�XI)�визначається�порядо��форм�вання�рад�відповідно�о�рівня.�Пропон�є-

ться�обмежити�СТРОК�ПОВНОВАЖЕНЬ�рад�та�їх��олів�п’ятьма�ро�ами.

5.�У�цій�статті�та�ож�визначено�ПОРЯДОК�ФОРМУВАННЯ�ВИКОНАВЧИХ�ОРГАНІВ�МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ�НА�РАЙОННОМУ�ТА�ОБЛАСНОМУ�РІВНЯХ:�“Голови�районної�та�обласної�рад

обираються�відповідними�радами�та�очолюють�ви�онавчий��омітет�ради.�Районна�та�обласна�рада

за�поданням�обрано�о��олови�форм�є�с�лад�ви�онавчо�о��омітет��ради”.

6.�Стаття�142�(розділ�XI)�визначає�МАТЕРІАЛЬНІ�ТА�ФІНАНСОВІ�ОСНОВИ�МІСЦЕВОГО�САМОВРЯ-

ДУВАННЯ.�Т�т�за�ріплене�право�місцево�о�самовряд�вання�на�част���за�альнонаціональних�подат-

�ів.

Принциповим�є�момент�чіт�ої�фі�сації�норми,�що�“обся��фінансових�рес�рсів�ор�анів�місцево�о

самовряд�вання�відповідає�повноваженням,�передбаченим�Констит�цією�та�за�онами”.

Та�ож�за�ріплено,�що�“витрати�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�що�вини�ли�внаслідо��рішень

ор�анів�державної�влади,��омпенс�ються�державою”.

7.�У�статті�143�(розділ�XI)�визначено�розмеж�вання�ВЛАСНИХ�І�ДЕЛЕГОВАНИХ�ПОВНОВАЖЕНЬ

Територіальні громади на основі загального, рів�
ного, прямого виборчого права обирають шляхом
таємного голосування відповідно сільського, се�
лищного, міського голову, який очолює виконав�
чий орган ради та головує на її засіданнях. Строк
повноважень сільського, селищного, міського го�
лови, обраного на чергових виборах, становить
п’ять років. 

Жителі громади на основі загального, рівного, прямого ви�
борчого права обирають шляхом таємного голосування від�
повідно сільського, селищного, міського голову, який очо�
лює виконавчий орган ради. Строк повноважень сільського,
селищного, міського голови, обраного на чергових виборах,
становить п’ять років. 

Чергові вибори сільських, селищних, міських,
районних, обласних рад, сільських, селищних,
міських голів відбуваються в останню неділю жовт�
ня п’ятого року повноважень відповідної ради чи
відповідного голови, обраних на чергових вибо�
рах.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, об�
ласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються
в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відпо�
відної ради чи відповідного голови, обраних на чергових
виборах. 

Позачергові вибори сільських, селищних, міських, район�
них, обласних рад сільських, селищних, міських голів при�
значаються згідно із законом у місячний строк з часу настан�
ня відповідних правових підстав. 

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та
їхні повноваження, порядок утворення, реоргані�
зації, ліквідації визначаються законом.

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місце�
вих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реоргані�
зації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні пов�
новаження визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираю�
ться відповідною радою і очолюють виконавчий
апарат ради.

Голови районної та обласної рад обираються відповідними
радами та очолюють виконавчий комітет ради. Районна та
обласна рада за поданням обраного голови формує склад
виконавчого комітету ради. 

Стаття 142.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого са�
моврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад
сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управ�
лінні районних і обласних рад.

Стаття 142.

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самовряду�
вання є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюдже�
тів, в тому числі місцеві податки і збори, частина загально�
державних податків, земля, природні ресурси, що є у влас�
ності сільських, селищних, міських громад, а також об’єкти,
що є у власності районних і обласних рад.

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядуван�
ня відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією
та законами. 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть
об’єднувати на договірних засадах об’єкти кому�
нальної власності, а також кошти бюджетів для ви�
конання спільних проектів або для спільного фі�
нансування (утримання) комунальних підпри�
ємств, організацій і установ, створювати для цього
відповідні органи і служби

Держава бере участь у формуванні доходів
бюджетів місцевого самоврядування,   фінансово
підтримує   місцеве   самоврядування. Витрати
органів місцевого самоврядування, що виникли
внаслідок рішень органів державної влади,
компенсуються державою.

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли
внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються
державою .

Стаття 143.

Територіальні громади села, селища, міста
безпосередньо або через утворені ними органи
місцевого самоврядування управляють майном,
що є в комунальній власності; затверджують
програми соціально�економічного та культурного
розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних
адміністративно�територіальних одиниць і
контролюютьїх виконання; встановлюють місцеві
податки і збори відповідно до закону;
забезпечують проведення місцевих референдумів
та реалізацію їх результатів; утворюють,
реорганізовують та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а також
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують
інші питання місцевого значення, віднесені
законом до їхньої компетенції.

Стаття 143.

Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи
вирішують питання місцевого самоврядування віднесені
законом до їх компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми
соціально�економічного та культурного розвитку
відповідних областей і районів та контролюють їх
виконання; затверджують районні і обласні
бюджети, які формуються з коштів державного
бюджету для їх відповідного розподілу між
територіальними громадами або для виконання
спільних проектів та з коштів, залучених на
договірних засадах з місцевих бюджетів для
реалізації спільних соціально�економічних і
культурних програм, та контролюють їх
виконання; вирішують інші питання, віднесені
законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть
надаватися законом окремі повноваження органів
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення
цих повноважень у повному обсязі за рахунок
коштів Державного бюджету України або шляхом
віднесення до місцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих загальнодержавних
податків, передає органам місцевого
самоврядування відповідні об'єкти державної
власності.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися
законом окремі повноваження органів виконавчої влади.
Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному
обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або
шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих загальнодержавних податків,
передає органам місцевого самоврядування відповідні
об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань
здійснення ними повноважень органів виконавчої
влади підконтрольні відповідним органам
виконавчої влади.

Стаття 144. 

Органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають
рішення, які є обов'язковими до виконання на
відповідній території.

Стаття 144. 

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень,
визначених законом, приймають рішення, які є
обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи законам України
зупиняються у встановленому законом порядку з
одночасним зверненням до суду.

Рішення органів місцевого самоврядуванням з мотивів
їх невідповідності Конституції і законам України в
порядку і строки, визначені законом, зупиняються
головами відповідних державних представництв з
одночасним зверненням до суду.

Стаття 145. 

Права місцевого самоврядування захищаються в
судовому порядку.

вилучити

Розділ XV 
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування за винятком статей 118,
119, 133, 140�144, які набирають чинності з дня набрання чинності законів щодо адміністративно�територіального
устрою, місцевого самоврядування, місцевих державних представництв, необхідність підготовки яких випливає
з цього Закону, але не пізніше ніж через 2 роки з дня набрання чинності цим Законом.

2. Сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, місцеві державні адміністрації продовжують здійснювати
свою діяльність до формування складу рад, обраних на новій територіальний основі, сформованій відповідно до
законодавства, ухваленого відповідно до п.1. перехідних положень.

3. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня ухвалення цього Закону, підготувати та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроекти, необхідність підготовки яких випливає з цього Закону.

Роз’яснення 
щодо змін до Конституції України 

на реалізацію Реформи місцевого самоврядування 
та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні
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ЦЕНТРАЛЬНА�ВИБОРЧА�КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

12�травня�2014�ро���
№�538
м.Київ

Про зміни 
в складі окружних 

виборчих комісій з виборів 
Президента України 

на позачергових виборах 
Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Пре3
зидента України щодо кандидатур до складу окруж3
них виборчих комісій з виборів Президента Укра3
їни на позачергових виборах Президента України
25 травня 2014 року про заміну членів окружних
виборчих комісій та звернення окружних вибор3
чих комісій про дострокове припинення повнова3
жень членів цих комісій, які двічі і більше разів не
з’явилися на засідання виборчих комісій без по3
важних причин, разом з доданими до них матері3
алами, а також особисту заяву члена окружної ви3
борчої комісії про складення ним своїх повноважень,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 час3
тини другої, частини третьої статті 13, частин тре3
тьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинад3
цятої статті 23, пунктів 1, 2, 8 частини четвертої,
частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону
України “Про вибори Президента України”, керу3
ючись статтями 11313, пунктами 5, 6 статті 18, час3
тиною другою статті 27 Закону України “Про Цен3
тральну виборчу комісію”, Центральна виборча ко3
місія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�ви-

борчих��омісій�з�виборів�Президента�У�ра-

їни�на�позачер�ових�виборах�Президента

У�раїни�25�травня�2014�ро��,��творених�від-

повідно�до�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�14��вітня�2014�ро���№ 268�“Про

�творення�о�р�жних�виборчих��омісій�з�ви-

борів�Президента�У�раїни�на�позачер�ових

виборах�Президента�У�раїни�25�травня�2014

ро��”,�з�ідно�з�додат�ами�1 —�11.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів

Президента�У�раїни,�до�с�лад��я�их�вносять-

ся�зміни,�поінформ�вати��ромадян�про�та�і

зміни���визначений�цими��омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�до-

дат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др��ованим�засобам�масової�інформації�для

оп�блі��вання���семиденний�стро��від�дня�її

прийняття,�а�та�ож�о�р�жним�виборчим��о-

місіям�з�виборів�Президента�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіцій-

ном��веб-сайті�Центральної�виборчої��омі-

сії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії  

А. МАГЕРА

Додато��11
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�12�травня�2014�ро���№�538

ЗМІНИ 
в складі окружних 

виборчих комісій з виборів 
Президента України 

на позачергових виборах
25 травня 2014 року

місто�Київ

О�р�жна�виборча��омісія�
з�виборів�

Президента�У�раїни
територіально�о�виборчо�о�о�р����

№�215

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Лаврінен�о�Ярослав�В’ячеславович,�1970

ро���народження —�від��андидата�на�пост

Президента�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.�(��зв’яз-

���з�внесенням�подання�про�замін��члена�ви-

борчої��омісії�с�б’є�том,�за�поданням�я�о�о

�андидат�р��та�о�о�члена�б�ло�в�лючено�до

с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Медведєва�Олена�Юріївна,�1963�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Бо�омолець�О.�В.

О�р�жна�виборча��омісія�
з�виборів�Президента�У�раїни
територіально�о�виборчо�о�о�р����

№�220

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Ілляшен�о�Ірина�Ві�торівна,�1966�ро���на-

родження —��олова��омісії,�від��андидата�на

пост�Президента�У�раїни�Климен�а�О.�І.�(�

зв’яз���з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на�виборчої��омісії�с�б’є�том,�за�поданням�я�о-

�о��андидат�р��та�о�о�члена�б�ло�в�лючено

до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад���омісії�та�призначити

�оловою�цієї��омісії:

Авдошин�Сер�ій�Анатолійович,�1956�ро��

народження —�від��андидата�на�пост�Пре-

зидента�У�раїни�Климен�а�О.�І.

О�р�жна�виборча��омісія�
з�виборів�Президента�У�раїни
територіально�о�виборчо�о�о�р����

№�221

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Велидчен�о�Оле�сандр�Анатолійович,�1978

ро���народження —�від��андидата�на�пост

Президента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.�(��зв’яз���з

внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої��омісії�с�б’є�том,�за�поданням�я�о�о��ан-

дидат�р��та�о�о�члена�б�ло�в�лючено�до

с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Прилип�о�Тамара�Я�имівна,�1959�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Прези-

дента�У�раїни�Ляш�а�О.�В.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

ЦЕНТРАЛЬНА�ВИБОРЧА�
КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

14�травня�2014�ро���№�572
м.Київ

Про зміни в складі 
окружних 

виборчих комісій з виборів 
Президента України 

на позачергових виборах 
Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президен3
та України щодо кандидатур до складу окружних ви3
борчих комісій з виборів Президента України на поза3
чергових виборах Президента України 25 травня 2014 ро3
ку про заміну членів окружних виборчих комісій, від3
повідно до частини третьої статті 2, пункту 1 частини
другої, частини третьої статті 13, частин третьої, чет3
вертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23,
пункту 2 частини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев3
’ятої статті 30 Закону України “Про вибори Президен3
та України”, керуючись статтями 11313, пунктами 5, 6
статті 18 Закону України “Про Центральну виборчу ко3
місію”, Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад��о�р�жних�виборчих

�омісій�з�виборів�Президента�У�раїни�на�поза-

чер�ових�виборах�Президента�У�раїни�25�трав-

ня�2014�ро��,��творених�відповідно�до�постано-

ви�Центральної�виборчої��омісії�від�14��вітня�2014

ро���№ 268�“Про��творення�о�р�жних�виборчих

�омісій�з�виборів�Президента�У�раїни�на�поза-

чер�ових�виборах�Президента�У�раїни�25�трав-

ня�2014�ро��”,�з�ідно�з�додат�ами�1–�8.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�Пре-

зидента�У�раїни,�до�с�лад��я�их�вносяться�змі-

ни,�поінформ�вати��ромадян�про�та�і�зміни���ви-

значений�цими��омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др��о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оп�блі-

��вання���семиденний�стро��від�дня�її�прийнят-

тя,�а�та�ож�о�р�жним�виборчим��омісіям�з�ви-

борів�Президента�У�раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном�

веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��8
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�14�травня�2014�ро���№�572

ЗМІНИ 
в складі окружних 

виборчих комісій з виборів Президен3
та України 

на позачергових виборах 
25 травня 2014 року

місто�Київ

О�р�жна�виборча��омісія�
з�виборів�Президента�У�раїни

територіально�о�виборчо�о�о�р����
№�214

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Доцен�о�Ед�ард�Леонідович,�1978�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Малом�жа�М.�Г.�(��зв’яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�-

том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та�о�о�чле-

на�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Пальчи�ов-Коз�б�Дем’ян�Іванович,�1991�ро��

народження—�від��андидата�на�пост�Президен-

та�У�раїни�Малом�жа�М.�Г.

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Шерева�Анастасія�Михайлівна,�1993�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ляш�а�О.�В.�(��зв’яз���з�внесенням�по-

дання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�-

том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та�о�о�чле-

на�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Ковальов�Степан�Ми�олайович,�1977�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Ляш�а�О.�В.
О�р�жна�виборча��омісія�

з�виборів�Президента�У�раїни
територіально�о�виборчо�о�о�р����

№�216

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Єрмачен�ова�Ірина�І�орівна,�1955�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Климен�а�О.�І.�(��зв’яз���з�внесенням�по-

дання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�-

том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та�о�о�чле-

на�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

На�алюжний�Оле�сій�Іванович,�1975�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Климен�а�О.�І.

О�р�жна�виборча��омісія�
з�виборів�Президента�У�раїни
територіально�о�виборчо�о�о�р����

№�219

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Сидорен�о�Аліна�Оле�сандрівна,�1976�ро���на-

родження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Саранова�В.�Г.�(��зв’яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б’є�-

том,�за�поданням�я�о�о��андидат�р��та�о�о�чле-

на�б�ло�в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Жар�ов�Єв�ен�Геор�ійович,�1979�ро���наро-

дження —�від��андидата�на�пост�Президента

У�раїни�Саранова�В.�Г.
Секретар засідання

Центральної виборчої комісії  
Ю. ШВЕЦЬ

÷≈Õ“–¿À‹Õ¿ ¬»¡Œ–◊¿  ŒÃ≤—≤fl

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання.�При�цьом��пропон�ється�не�деталіз�вати�в�Констит�ції�повно-

важення,�залишивши�визначення�вичерпно�о�їх�перелі���на�рівні�відповідно�о�За�он�.�Зафі�совано,

що�“держава�фінанс�є�здійснення�цих�(деле�ованих)�повноважень���повном��обсязі�за�рах�но���ош-

тів�Державно�о�бюджет��У�раїни�або�шляхом�віднесення�до�місцево�о�бюджет����встановленом��за-

�оном�поряд���о�ремих�за�альнодержавних�подат�ів,�передає�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання

відповідні�об’є�ти�державної�власності”.

8.�З�попередньої�статті�вил�чено,�що�“ор�ани�місцево�о�самовряд�вання�з�питань�здійснення�ни-

ми�повноважень�ор�анів�ви�онавчої�влади�під�онтрольні�відповідним�ор�анам�ви�онавчої�влади”.

Тепер�ОМС�ВІДПОВІДАЛЬНІ�ТІЛЬКИ�ПЕРЕД�ЗАКОНОМ�(ст.�144 —�“Рішення�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�ванням�з�мотивів�їх�невідповідності�Констит�ції�і�за�онам�У�раїни�в�поряд���і�стро�и,�визна-

чені�за�оном�з�пиняються��оловами�відповідних�державних�представництв�з�одночасним�звернен-

ням�до�с�д�”).

9.�Новою�є�СТВОРЕННЯ�МІСЦЕВИХ�ДЕРЖАВНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ,�замість�місцевих�державних

адміністрацій.�У�статті�118�(розділ�VI)�зазначено:�“Ви�онавч��влад��в�областях�і�районах,�місті�Києві

та���Севастополі�здійснюють��олови�державних�представництв”�(фа�тично�префе�тів).

У�цій�статті�та�ож�пропон�ється�наділити�Президента�У�раїни�повноваженнями�ПРИЗНАЧАТИ�ТА

ЗВІЛЬНЯТИ�ГОЛІВ�ДЕРЖАВНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ.�Ос�іль�и�основною�їх�ф�н�цією�є�на�ляд�за�до-

триманням�за�он��в�ре�іонах,�ло�ічним�є�їхня�підзвітність�Президентові�я���арант��Констит�ції.�На-

томість�для�забезпечення�баланс��влад�передбачена�відповідальність�та�під�онтрольність��олів�дер-

жавних�представництв�Кабінет��Міністрів�У�раїни.�У�той�же�час�дане�питання�є�теж�дис��сійним,�і

остаточне�рішення�залежить�від�то�о,�я��визначаться�за�онодавці�щодо�розподіл��ф�н�цій�в�три��т-

ни���Верховна�Рада —�Кабінет�Міністрів —�Президент.�Доп�стимим�є�наділення�правом�призна-

чення�і�звільнення��олів�я��Кабінет��Міністрів,�та��і�Президента.

10.�У�статті�119�(розділ�VI)�визначені�ПОВНОВАЖЕННЯ�ГОЛІВ�РАЙОННИХ�ТА�ОБЛАСНИХ�ДЕР-

ЖАВНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ.�Всьо�о�передбачено�чотири�сфери�повноважень,�серед�я�их—�на�ляд

за�відповідністю�а�тів�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�Констит�ції�та�за�онам�У�раїни,��оорди-

нація�роботи�територіальних�і�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та��оординація�роботи��сіх�ор-

�анів�влади�на�місцях�в��мовах�надзвичайно�о�та�воєнно�о�стан�.

Передбачено�(знов��ж�та�и�з�метою�забезпечення�баланс��влад),�що�“рішення��олів�державних

представництв,�що�с�перечать�Констит�ції�та�за�онам�У�раїни,�мож�ть�б�ти�відповідно�до�за�он��с�а-

совані�Кабінетом�Міністрів�У�раїни”.

11.�Відповідно�дея�і�зміни�та�ож�пропон�ються�до�розділів�IV�(Верховна�Рада)�і�V�(Президент

У�раїни).�Принциповим�є�ВИЛУЧЕННЯ�З�ПОВНОВАЖЕНЬ�ВЕРХОВНОЇ�РАДИ�(стаття�85,�розділ�IV)�ТИХ,

ЯКІ�НЕ�Є�ПОЛІТИЧНИМИ�і�мають�б�ти�віднесені�до�повноважень�відповідних�ор�анів�ви�онавчої�вла-

ди:

—�“призначення�чер�ових�та�позачер�ових�виборів�до�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання”.�Нато-

мість�зафі�совано,�що�призначення�місцевих�виборів�має�відб�ватись�автоматично�при�вини�нен-

ні�правових�підстав —�питання�не�носить�політично�о�хара�тер��(стаття�141,�розділ�XI)�

—“�творення�і�лі�відація�районів,�встановлення�і�зміна�меж�районів�і�міст,�віднесення�населених

п�н�тів�до��ате�орії�міст,�наймен�вання�і�переймен�вання�населених�п�н�тів�і�районів” —�це�теж�не

політичне�питання�і�за�своєю�природою�воно�має�б�ти�віднесене�до�повноважень�Кабінет��Мініс-

трів�(�стаття�116,�п.�2.1.).

Прийняття�відповідних�змін�до�Констит�ції�забезпечить�правов��основ��для�схвалення�низ�и�за-

�онодавчих�а�тів,�необхідних�для�реалізації�реформи�місцево�о�самовряд�вання.�Серед�за�онопро-

е�тів,�я�і�вже��от�ються,�нова�реда�ція�за�он��про�місцеве�самовряд�вання,�за�он�про�місцеві�дер-

жавні�представництва,�зміни�до�бюджетно�о��оде�с�,�зміни�до�низ�и�за�онодавчих�а�тів,�я�і�визна-

чають�розподіл�повноважень�між�ви�онавчими�ор�анами�влади�і�ор�анами�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�а�та�ож�їх�розподіл�між�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�різно�о�рівня.
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

13 травня 2014 ро № 554
м.Київ

Про зміни в складі окружних 
виборчих комісій з виборів 

Президента України 
на позачергових виборах 

Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента Укра�
їни щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з ви�
борів Президента України на позачергових виборах Президен�
та України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних ви�
борчих комісій та звернення окружних виборчих комісій про до�
строкове припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і
більше разів не з’явилися на засідання виборчих комісій без по�
важних причин, разом з доданими до них матеріалами, а також
особисту заяву члена окружної виборчої комісії про складення
ним своїх повноважень, відповідно до частини третьої статті 2,
пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин третьої,
четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунк�
тів 1, 2, 8 частини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев’ятої стат�
ті 30 Закону України “Про вибори Президента України”, керу�
ючись статтями 11�13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України “Про
Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія  

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омі-
сій з виборів Президента У раїни на позачер ових ви-
борах Президента У раїни 25 травня 2014 ро , тво-
рених відповідно до постанови Центральної виборчої
омісії від 14 вітня 2014 ро № 268 “Про творення
о р жних виборчих омісій з виборів Президента У ра-
їни на позачер ових виборах Президента У раїни 25
травня 2014 ро ”, з ідно з додат ами 1 — 11.
2. О р жним виборчим омісіям з виборів Президента

У раїни, до с лад я их вносяться зміни, поінформ вати ро-
мадян про та і зміни визначений цими омісіями спосіб.
3. Цю постанов разом з відповідним додат ом наді-

слати відповідним ре іональним др ованим засобам
масової інформації для оп блі вання семиденний стро
від дня її прийняття, а та ож о р жним виборчим омісі-
ям з виборів Президента У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном веб-сай-

ті Центральної виборчої омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії  М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато 11
до постанови Центральної виборчої омісії

від 13 травня 2014 ро № 554

ЗМІНИ 
в складі окружних 

виборчих комісій з виборів 
Президента України 

на позачергових виборах 
25 травня 2014 року

місто Київ

О р жна виборча омісія
з виборів Президента У раїни
територіально о виборчо о о р

№ 215

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Гордієн о Андрій Іванович, 1979 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Порошен а П. О.
( зв’яз з внесенням подання про замін члена вибор-
чої омісії с б’є том, за поданням я о о андидат р та-
о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Ро ачов Оле Оле сандрович, 1973 ро народження —

від андидата на пост Президента У раїни Порошен а П. О.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

П А Н А Х И Д А І

О Ж И Н А Р О Д А

П И С А Р Е Л А С Т И К

Е Л Ь Ф Я Щ І Р И В

Р Е М Е З А Р Е Ш Т Е

А Т О М Е Т И К А Я Д

Н А Ф Р И К А У Ш У

Д О К А К А С М А К

Відповіді на сканворд 

Çàÿâà ïðî íàì³ðè
Ñòðóêòóðíèé â³äîêðåìëåíèé ï³äðîçä³ë "Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³"ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" êîä ªÄÐÏÎÓ 38346492, àäðåñà: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29 ç
ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ùî çóìîâèòü çíà÷íèé åêîëîã³÷íèé åôåêò,
ìàº íàì³ðè ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ êîòåëüí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ð-í, ñ. Ðèáíå,
âóë. Áåðåãîâà, 1. Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷åíî çàì³íó äâîõ ³ñíóþ÷èõ êîòë³â Óí³âåðñàë-
5 çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 0,73 ÌÂò (0,628 Ãêàë/ãîä) íà îäèí âîäîãð³éíèé ã³äðîííèé êîòåë
"ÅÕÐRESS" ïîòóæí³ñòþ 0,45 ÌÂò (0,385 Ãêàë/ãîä). Êîòëè "ÅÕÐRESS" ñåðòèô³êîâàí³ (ñåðòèô³êàò
â³äïîâ³äíîñò³ ÄÃÏ ÑÂÖÎÎ ¹UA.TR.012.C.0298-13 â³ä 07.06.2013), âèðîáíèê ÒÎÂ "ÅÊÑÏÐÅÑ
ÅÍÅÐÄÆ² ÃÐÓÏ ÞÊÐÅÉÍ —ÊÀÍÀÄÀ",ÒÓ Ó 25.2-34422658-002:2013 "Êîòëè îïàëþâàëüí³ âîäîãð³éí³
ñåð³¿ ÅÕÐRESS. Òåõí³÷í³ óìîâè".

Çàñòîñóâàííÿ âèñîêîåôåêòèâíîãî îáëàäíàííÿ, ùî ìàº ÊÊÄ á³ëüøèé, í³æ ÊÊÄ ³ñíóþ÷èõ
êîòë³â, äîçâîëÿº çíèçèòè âèòðàòè ïðèðîäíîãî ãàçó, çá³ëüøèòè åêîíîì³þ òåïëà. Âïðîâàäæåííÿ
ñõåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ òà ÷àñó äîáè ìîæëèâå
çà ðàõóíîê àâòîìàòè÷íîãî ðåãóëþâàííÿ ïðîöåñó ñïàëþâàííÿ ãàçó, âñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿
ñèñòåìè ÀÑÓ ÒÏ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîòåëüí³ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ ç ìîæëèâ³ñòþ
êåðóâàííÿ îáëàäíàííÿì, çàï³ðíîþ àðìàòóðîþ òà ðåãóëÿòîðàìè äèñòàíö³éíî ç ÄÏ ÐÒÌ òà ç
ùèòà êåðóâàííÿ íà ì³ñöÿõ.

Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòà,
âëàøòóâàííÿ â³äâîäó äîùîâèõ âîä ó ìåðåæó ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ êîòåëüí³ â³äáóâàþòüñÿ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ, êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ íèæ÷å âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ.

Â³äïîâ³äíî äî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà íà êîòåëüí³ áóäóòü âæèò³ çàõîäè ùîäî
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà.

Êåð³âíèöòâî ÑÂÏ "Êè¿âñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" çàáåçïå÷óº áåçàâàð³éíó
åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ïðàö³, ç óðàõóâàííÿì òåõí³êè
áåçïåêè, ïðîìñàí³òàð³¿ ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çà ùî íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñüê³ îá'ºäíàííÿ çàïðîøóºìî íàäñèëàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ
ùîäî ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà àäðåñó: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29 ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ â³äáóäóòüñÿ çà àäðåñîþ: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29 î 17.00
16.06.2014. Ç ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêà çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäàºòüñÿ íà
äåðæåêñïåðòèçó, ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ùîäåííî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ çà
àäðåñîþ: 01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî, 29.

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

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ.
Ñòðîê îðåíäè — 12 ì³ñÿö³â.
Îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí íà ð³ê.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

Ð³øåííÿì Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 30 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ó ñïðà-
â³ ¹ 752/21653/13-ö çàäîâîëåíî çàÿâó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ "ÔÎÍÄÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß "ÀÒËÀÑ", çà³íòåðåñîâàíà îñîáà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "IT PIAËTI" ïðî âèçíàííÿ âòðà÷åíèõ ïðîñòèõ âåêñåë³â íåä³éñíè-
ìè òà â³äíîâëåííÿ ïðàâ íà íèõ. Ñóäîì âèð³øåíî: "Âèçíàòè íåä³éñíèìè åì³òîâàí³
ÒÎÂ "IT Ð²ÀËÒ²"16.11.2011 ðîêó ïðîñò³ âåêñåë³: 1) ñåð³ÿ ÀÀ íîìåð 2433151, ñóìà âåê-
ñåëÿ: 1 000 000 ãðèâåíü, ñòðîê ïëàòåæó çà âåêñåëåì: çà ïðåä'ÿâëåííÿì, àëå íå ðàí³-
øå 16.11.2021 ðîêó, 2) ñåð³ÿ ÀÀ íîìåð 2433153, ñóìà âåêñåëÿ: 1 000 000 ãðèâåíü,
ñòðîê ïëàòåæó çà âåêñåëåì: çà ïðåä'ÿâëåííÿì,àëå íå ðàí³øå 16.11.2021 ðîêó,3) ñåð³ÿ
ÀÀ íîìåð 2433154, ñóìà âåêñåëÿ 1 000 000 ãðèâåíü, ñòðîê ïëàòåæó çà âåêñåëåì: çà
ïðåä'ÿâëåííÿì, àëå íå ðàí³øå 16.11.2021 ðîêó, 4) ñåð³ÿ ÀÀ íîìåð 2433157, ñóìà
âåêñåëÿ 999 500 ãðèâåíü, ñòðîê ïëàòåæó çà âåêñåëåì: çà ïðåä'ÿâëåííÿì, àëå íå ðà-
í³øå 16.11.2021 ðîêó. Â³äíîâèòè ïðàâà ÒÎÂ "Ôîíäîâà êîìïàí³ÿ "Àòëàñ" íà âòðà÷å-
í³ ïðîñò³ âåêñåë³ íà çàãàëüíó ñóìó 3 999 500 ãðí øëÿõîì ñïîíóêàííÿ Òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "IT Ð²ÀËÒ²" âèäàòè Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ "Ôîíäîâà êîìïàí³ÿ "Àòëàñ" àíàëîã³÷í³ ïðîñò³ âåêñåë³ íà âêàçàíó ñóìó
âçàì³í ïðîñòèõ âåêñåë³â, ùî âèçíàí³ íåä³éñíèìè".

Ñóääÿ Î. Â. Ìèðîøíè÷åíêî

²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ
Ïðî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè 

ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Âîëãîãðàäñüê³é, 25 
ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.10.2013 ð. ¹ 419/9907
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÂÀÃÐÀ" áóëî íàäàíî çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
áóäèíêó íà âóë. Âîëãîãðàäñüê³é, 25 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà òàêîæ
ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿, ðîçì³ùåííÿ
ìàéäàí÷èêà â³äïî÷èíêó ä³òåé, äîðîñëèõ, àâòî- òà âåëîñòîÿíêà, îñâ³òëåí-
íÿ òåðèòîð³¿.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (03680, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. 8) âèêëèêàº
íà 23 òðàâíÿ 2014 ðîêó íà 14.30 Ìàòâ³ºíêà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, 24 æîâòíÿ 1984 ð. í. ÿê
â³äïîâ³äà÷à â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êîðîáêî Îëüãè Ìèõàéë³âíè â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ òà
³íòåðåñàõ ìàëîë³òíüîãî Ìàòâ³ºíêà Ìàðêà Â³òàë³éîâè÷à ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òà
ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, òðåòÿ îñîáà: Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí
àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè òàêî¿ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ñóäîì íà ï³äñòàâ³
íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Øåðåìåòüºâà Ë. À.

Óïðàâë³ííÿ Óêðòðàíñ³íñïåêö³¿ ó ì. Êèºâ³
Îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â:

- Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äåðæàâíîãî êîíòðîëþ òà íàãëÿäó çà áåçïåêîþ íà íàçåìíîìó òðàíñïîðò³.

Îñíîâí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â — âèùà îñâ³òà òà ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì.
Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü äî êàäðîâî¿ ñëóæáè äîêóìåíòè,ïåðåäáà÷åí³ ïîñòàíîâîþ

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â".

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
03113, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 57, ê³ìí. 1002.

Çà äîâ³äêàìè ùîäî ïîäàííÿ äîêóìåíò³â çâåðòàòèñÿ çà òåë., ôàêñ: 453-24-44.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº: â³äïîâ³äà÷à Õðîìîâà Ñåðã³ÿ
Ëåîíò³éîâè÷à (îñòàííÿ â³äîìà àäðåñà ïðîæèâàííÿ: áóë. Ë. Óêðà¿íêè, 24, êâ. 37,
ì. Êè¿â,01133) ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 757/4098/14-ö çà ïîçîâîì Ìåëüíè÷óê Ìàðèíè
Âîëîäèìèð³âíè, Ìåëüíè÷óêà Ìàêñèìà Âîëîäèìèðîâè÷à äî Õðîìîâà Ñåðã³ÿ
Ëåîíò³éîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê ÄÒÏ, â ñóäîâå
çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 29 òðàâíÿ 2014 ðîêó, î 09.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ãàéöàíà, 4, êàá. 405, ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ìàò³é÷óê Ã. Î.

30.05.2014 íà ïë. ²âàíà Ôðàíêà, 5, ì. Êè¿â, 01001
ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"

ïðîâîäèòü êîíêóðñ ç ïðîäàæó: "ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÍÈÕ Ï²ÄÑÒÀÍÖ²É"
ì. Êèºâà (íåæèòëîâ³ áóä³âë³, ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³)

äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: (044) 207-67-51, Àííà; e-mail: NikitukAV@Kievenergo.com.ua;
http://kyivenergo.com/ru/zakupivli-ta-prodazhi/tenders/171-tenders/9793-2014-04-28.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà Àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ, ñåð³¿ ÀÂÊ
¹ 010000490, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà ìàéíà ì³ñòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.05.1997 ð., íà ³ì'ÿ ÇÀÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
"Ï²ÎÍÒÅÊÑ" ââàæàòè íåä³éñíèì.Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí) Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

1 Àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèé çàêëàä "Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" (02068, Óðëîâñüêà, 13, 2201957,
102 (ÂÍÓÒÐ)) 1, 2 ïîâåðõè Óðë³âñüêà, 13 701,29

2 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ¹9 (04073, Êîïèë³âñüêà, 1/7, 4685070) 1, 2 ïîâåðõè Òóð³âñüêà, 26 348,84
3 Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ¹9 (04073, Êîïèë³âñüêà, 1/7, 4685070) 1, 2 ïîâåðõè Êîïèë³âñüêà, 1/7 471,70
4 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð (04201, Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 6, 4300578) 3 ïîâåðõ Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 6 159,60
5 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïå÷åðñüêîãî ð-íó (01103, Ï³äâèñîöüêîãî Ïðîôåñîðà, 13, 2845476) 2 ïîâåðõ Ï³äâèñîöüêîãî ïðîôåñîðà, 4 À 263,00

6 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïå÷åðñüêîãî ð-íó (01103, Ï³äâèñîöüêîãî Ïðîôåñîðà, 13, 2845476)
1 ïîâåðõ-89,0 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-138 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-86,0 êâ.ì

Ï³äâèñîöüêîãî ïðîôåñîðà, 13 313,00

7 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (01032, Ñàêñàãàíñüêîãî, 100, 2880088) 1 ïîâåðõ Ñàêñàãàíñüêîãî, 100, ë³ò. À 371,40

8 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà (03134, Ñèìèðåíêà, 10, 4025134) 1 ïîâåðõ-128,11 êâ.ì 
4 ïîâåðõ-450,05 êâ.ì Ñèìèðåíêà, 10 578,16

9 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà (03134, Ñèìèðåíêà, 10, 4025134) 1 ïîâåðõ Ñèìèðåíêà, 10 72,50
10 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Øåâ÷åíê. ð-íó (01030, Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 37, 2349210) 1-4 ïîâåðõ Çîîëîã³÷íà, 3 1018,82
11 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Øåâ÷åíê. ð-íó (01030, Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 37, 2349210) 1-3 ïîâåðõ Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 46 3408,70
12 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Øåâ÷åíê. ð-íó (01030, Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 37, 2349210) 1-3 ïîâåðõ Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 37 3408,70
13 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Øåâ÷åíê. ð-íó (01030, Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 37, 2349210) 1-3 ïîâåðõ Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 46 236,15
14 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Øåâ÷åíê. ð-íó (04050, Ïèìîíåíêà Ìèêîëè, 10, (044)4840796) 1- 4 ïîâåðõ á³ëîðóñüêà, 11-Á, êîðïóñ À 562,00
15 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Øåâ÷åíê. ð-íó (04050, Ïèìîíåíêà Ìèêîëè, 10, (044)4840796) 1 ïîâåðõ Ìèêîëè Ïèìîíåíêà, 10 2793,00

16 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó" (03148, Ðèêîâà Êîì³ñàðà, 2, 4033872)

ï³äâàë -51,7 êâ.ì,
1ïîâåð-587,7 êâ.ì,

2 ïîâåðõ-861,0 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-459,9 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-732,7 êâ.ì

Ðèêîâà Êîì³ñàðà, 2 2693,00

17 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê. ð-íó (04112, Ðèçüêà, 1, 4404644) 1 ïîâåðõ Ñàëþòíà 23 ë³ò. À, Ê. 3 1019,00
18 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê. ð-íó (04112, Ðèçüêà, 1, 4404644) 1- 4 ïîâåðõ Ðèçüêà, 1, Ê. 1 2150,60
19 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê. ð-íó ¹3 (04112, Ðèçüêà, 1, 4404644) 1 - 4 ïîâåðõ Ùåðáàêîâà, 70 2465,90
20 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê. ð-íó (04112, Ðèçüêà, 1, 4404644) 1 - 3 ïîâåðõ Îëüæè÷à, 16 696,10
21 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3" Øåâ÷åíê. ð-íó (04112, Ðèçüêà, 1, 4404644) 1-3 ïîâåðõ Ñàëþòíà, 23 332,30

22 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó" (03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 4242077)

ï³äâàë-300,69 êâ.ì,
1 ïîâåðõ-375,7 êâ.ì,

2 ïîâåðõ-673,20 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-518,09 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-814,43 êâ.ì 

×îðíîáèëüñüêà, 5/7 2682,11

23 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó" (03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 4242077)
1 ïîâåðõ-250,9 êâ.ì,

2 ïîâåðõ-434,10 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-1103,4 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-638,6 êâ.ì

Óáîðåâè÷à, 11 2427,00

24 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó" (03148, Êó÷åðà Âàñèëÿ, 5, 276-99-44)
ï³äâàë-230,62 êâ.ì,

1 ïîâåðõ-138,76 êâ.ì,
2 ïîâåðõ-368,29 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-437,61 êâ.ì

Ñèìèðåíêà, 38 1175,28

25 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó" (03148, Êó÷åðà Âàñèëÿ, 5, 276-99-44) 1 ïîâåðõ Êó÷åðà, 5 84,30

26 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó" (03148, Êó÷åðà Âàñèëÿ, 5, 276-99-44)
1 ïîâåðõ-888,0 êâ.ì,
2 ïîâåðõ-15,9 êâ.ì,

3 ïîâåðõ-912,4 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-561,6 êâ.ì

Êó÷åðà, 5 2377,90

27 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè" Ïå÷åðñüêîãî ð-íó (01010, Ìàçåïè ²âàíà, 2, 4518745) 1 ïîâåðõ-180,5 êâ.ì,
2 ïîâåðõ-238,2 êâ.ì Ìàçåïè ²âàíà, 2 418,70

28 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà 
(03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 4242077) 1 ïîâåðõ Óáîðåâè÷à, 11 79,20

29 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà 
(03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 4242077)

1 ïîâåðõ-322,74 êâ.ì,
2 ïîâåðõ-347,05 êâ.ì,

ïðèáóä.: 
1 ïîâåðõ-189,90 êâ.ì,
2 ïîâåðõ-406,48 êâ.ì,
3 ïîâåðõ-122,13 êâ.ì,
4 ïîâåðõ-381,36 êâ.ì,
5 ïîâåðõ-315,34 êâ.ì

Áóëàõîâñüêîãî, 26 2085,00

30 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà 
(03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 4242077) 1 ïîâåðõ Áóëàõîâñüêîãî, 26 141,82

31 ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà" (01010, Ñ³÷íåâèé Ïðîâ., 9, 254-42-24) 2 ïîâåðõ Çàíüêîâåöüêî¿, 3/1, ë³ò. À 87,80



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ, íèí³ âè — ñàìî-

äîñòàòíÿ ïðîãðåñèâíà îñî-

áèñò³ñòü, îãîðíåíà ñåêñó-

àëüíèìè ôëþ¿äàìè.Íå ðâ³òüñÿ âïå-

ðåä, ïðåçåíòóþ÷è âëàñí³ äîñÿãíåí-

íÿ, à ä³ë³òüñÿ äîñâ³äîì ç îòî÷åí-

íÿì.Ó ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíêàõ â³ä-

äàéòå êåðìî ñóïóòíèêó. Çáàëàíñóé-

òå «õî÷ó» ³ «òðåáà» (äå çà âàìè êàð-

ì³÷í³ áîðãè) — òîä³ ðåàë³çàö³ÿ áà-

æàíü ïðîéäå óñï³øíî, îñîáëèâî â

ïðîôåñ³éí³é ñôåð³.

ÒÅËÜÖ², ïåð³îä äåáþò-

íèõ ñòàðò³â ó ðîçïàë³, áî

æ «äåíü ð³ê ãîäóº».Àêòèâ-

íî ïðàöþéòå íà ñëóæá³ — òóò ïðî-

õîäèòü ë³í³ÿ ãàðÿ÷îãî òðóäîâîãî

ôðîíòó. Îäíàê íå ïåðåäàéòå êóò³

ìåäó åíòóç³àçìîì — ìîæåòå çàõâî-

ð³òè. Â÷àñíî â³äïî÷èâàéòå, àäæå

çäîðîâ’ÿ—ñâÿòàÿ ñâÿòèõ.Äëÿ óêð³ï-

ëåííÿ ïîäðóæí³õ óç çíàéä³òü ñï³ëü-

íå çàõîïëåííÿ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ òÿãíóòü

êàðì³÷íèé ïðè÷³ï,ùî ïðî-

ÿâëÿºòüñÿ â íåçàâåðøåíèõ

ñèòóàö³ÿõ ³ç ìèíóëîãî. Îäíàê º é

ïðèºìí³ ñþðïðèçè: íà÷àëüñòâî,

øëþáí³ òà ä³ëîâ³ ïàðòíåðè ðàäî

éäóòü íàçóñòð³÷ ïîáàæàííÿì, ï³ä-

òðèìóþòü, òîæ ³ âè íå ï³äêà÷àéòå,

à ïëàò³òü òàêîþ æ ìîíåòîþ.

ÐÀÊÈ, ëþá³òü âñ³õ—íå-

çàëåæíî â³ä òîãî, ÷è º çà

ùî. . . Âàø³ ïî÷óòòÿ — öå

ÿñêðàâå ñîíöå, ùî ìàº îá³ãð³âàòè

âñ³õ! Äðóæíÿ ñôåðà — öå ì³ñöå ðå-

àë³çàö³¿ áàæàíü. Îð³ºíòóéòåñÿ íà

ïðàêòè÷íèõ äðóç³â, ÿê³ íå ï³äâå-

äóòü, à ï³äñòàâëÿòü ñâîº ñèëüíå ïëå-

÷å. ßêùî òàêèõ íåìàº, çíà÷èòü —

äåñü ñõèáèëè, ³ öå çíàê, ùî òðåáà

ïðèùåïèòè ñîá³ ðèñè âç³ðöåâîãî

òîâàðèøà.

ËÅÂÈ, âàø êàð’ºðíèé

äåìàðø çàâåðøóºòüñÿ òð³-

óìôîì, çàêëàäàþ÷è ä³ëî-

âèé ôóíäàìåíò íà ð³ê. Ùî çàðîáè-

ëè, òå é îòðèìàëè — êîæåí çã³äíî

³ç âëàñíèìè òâîð÷èìè çóñèëëÿìè.

Íàäîëóæóéòå ïðîãàëèíè â çíàííÿõ,

ï³äâèùóéòå ð³âåíü îñâ³òè, êâàë³ô³-

êàö³¿, â÷³òüñÿ íà õîäó, íàêà÷óþ÷è

³íòåëåêòóàëüí³ ìóñêóëè.

Ä²ÂÈ ïî÷óâàþòüñÿ ùàñ-

ëèâ÷èêàìè. Òâîð÷³ ñèëè

ôîíòàíóþòü, òîæ çãàðìî-

í³çóéòå áàæàííÿ ³ ìîæëèâîñò³, àáè

íå òðèíüêàòè âõîëîñòó ñèëè. Äî-

ëÿ âåëèòü âèçíà÷èòèñÿ: ÷îãî âè

íàñïðàâä³ õî÷åòå äëÿ ïîâíîö³í-

íîãî áóòòÿ ³ äå âçÿòè ðåñóðñè äëÿ

ðåàë³çàö³¿ çàäóì³â. Íàîäèíö³ í³-

÷îãî íå âä³ºòå, ñïðàâè çëàãîäÿòü-

ñÿ ò³ëüêè â ä³ëîâ³é êîìàíä³ ÷è â

øëþáí³é ïàð³.

ÒÅÐÅÇÈ, íà êàð’ºðíî-

ìó íåáîñõèë³ ãîðèòü áëà-

ãîñëîâåííà ùàñëèâà çî-

ðÿ! Íå çëîâæèâàéòå ïîñàäîâèìè

ïðèâ³ëåÿìè, äîòðèìóéòåñÿ çîëîòî¿

ñåðåäèíè ì³æ «áåðó» òà «äàþ»,ïðè-

áîðêàéòå íåíàñèòí³ àïåòèòè, äî-

òðèìóþ÷èñü ìîðàëüíèõ ³ þðèäè÷-

íèõ çàêîí³â, áî òóò äîëÿ âèñòàâèëà

êàðì³÷í³ çàïîá³æíèêè ³ íå÷åìíèõ ìî-

æå ïîêàðàòè!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ãëîáàëü-

íà æèòòºâà ö³ëü, âàøå

êàð’ºðíå ñõîäæåííÿ çàëå-

æèòü â³ä ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â, óì³í-

íÿ ãàðìîí³éíî êðîêóâàòè ïë³÷-î-

ïë³÷ ç ïîäðóæí³ìè ñóïóòíèêàìè, äå

âèòàº äóõ ïðàêòèöèçìó.Óñâ³äîìòå,

ùî «ÿ-òè» — öå îäíå ö³ëå, äå åãî¿ç-

ìó íåìàº ì³ñöÿ. Ðîçøèðòå ìåæ³ ìî-

ðàëüíî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ îï³êè íà

âñ³õ, õòî âîëåþ äîë³ îïèíèâñÿ ïî-

ðÿä, ³ öå áóäå ñïðàâæíÿ ïåðåìîãà

íàä âëàñíèöüêèìè ³íñòèíêòàìè.

ÑÒÐ²ËÜÖ² — æèòòÿ íà

äâà ôðîíòè (ïóáë³÷íèé ³

òàºìíèé) òðèâàº. Ãîëîâ-

íå — â÷àñíî ïåðåêëþ÷àòèñÿ. Ñîö³-

àëüíà ïåðåäîâà âèìàãàº åíåðãå-

òè÷íèõ êàï³òàëîâêëàäåíü, à öå äî-

ëåíîñíå çàâäàííÿ, äå ñë³ä ïðîÿâè-

òè ìàêñèìàëüíèé åíòóç³àçì.À ï³ä-

ï³ëüíà «ïàðòèçàíùèíà» ìîòèâîâà-

íà êàðì³÷íî,äå ñë³ä åêîíîìíî ðîç-

ïîä³ëÿòè ñèëè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ó çãîëîäí³-

ëèõ çà ðîìàíòèêîþ—ñâÿ-

òî! Àìóðí³ ïðèñòðàñò³ âè-

ðóþòü, ïåðåë³ê ëþáîâíèõ ïðèãîä

ñòð³ìêî ðîçøèðþºòüñÿ, òîæ íå äî-

âåä³òü ñåáå ï³ä ïîðèâàìè ïëîò³ äî

ðîçïóñòè,à òðèìàéòåñÿ â ìîðàëüíèõ

ðàìêàõ, àäæå áëàãîïîëó÷÷ÿ ðîäè-

íè — ïåðåäóñ³ì, áî âàø øëþáíèé

ïàðòíåð º áëàãîñëîâåííèì.

ÂÎÄÎË²¯, âëàøòóâàííÿ

îñîáèñòîãî ùàñòÿ,âèð³øåí-

íÿ ñ³ìåéíèõ ïðîáëåì º êëþ-

÷îâîþ òåìîþ. Ðîá³òü âñå òèõî, íå

àô³øóþ÷è ñîêðîâåíí³ ïåðåæèâàí-

íÿ, à çíàéòè ³äåàë êîõàííÿ òðóäíî-

ù³â íå ñêëàäå. Â ïðîôåñ³éí³é ñôå-

ð³ âñå ñòàá³ëüíî, òóò âè ìàéñòåð íà

âñ³ ðóêè,áåçö³ííèé ïðàö³âíèê,ÿêèé

ñóìë³ííî òÿãíå â³ç ð³çíîìàí³òíèõ

çîáîâ’ÿçàíü.

ÐÈÁÀÌ ïðèòàìàííèé

ñåêñóàëüíèé øàðì,òîæ çà-

â’ÿçàòè ïîòð³áí³ êîíòàêòè

òðóäíîù³â íå ñêëàäå. Òà îäåðæè-

ì³ñòü áàæàííÿì êîíöåíòðóâàòè âëà-

äó â ñâî¿õ ðóêàõ ìîæå ï³äáèòè íà ðà-

äèêàëüí³ êðîêè: ïåðåñòóïèòè ÷åðåç

³íòåðåñè ïàðòíåð³â, ñîþçíèê³â, êîí-

êóðåíò³â, çíåõòóâàòè äóìêîþ îòî-

÷åííÿ.

ÒÀÊÎÆ â êàôå º ôàõ³âåöü, ÿêèé
ïðè áàæàíí³ â³äâ³äóâà÷³â ìîæå íà-
äàòè êîíñóëüòàö³þ ïðî æèòòÿ é ïñè-
õîëîã³þ ê³øîê. Îò ùî ãîâîðèòü Í³-
ê³ Ðîáåðòñ, ñï³âðîá³òíèê êàôå: «Ãî-
ëîâíà ìåòà çàêëàäó—çâåðíóòè óâà-
ãó íà ïðîáëåìè êîòÿ÷èõ ïðèòóëê³â
³ äàòè ëþäÿì ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷è-
òè ó ïðèºìíîìó òîâàðèñòâ³».

Â êàôå æèâóòü ³ «ñòàö³îíàðí³»
êîòè, óçÿò³ ç ì³ñöåâèõ ïðèòóëê³â.
¯õ íàâ³òü ìîæíà çàáðàòè äîäîìó,
àëå íå áåçêîøòîâíî — çà 75 äîëà-
ð³â. Öå ïëàòà çà âàêöèíàö³þ é ìå-
äè÷íó ïåðåâ³ðêó òâàðèí,ïîâ³äîìëÿº
svit24.net.

«Óñ³õ öèõ êîò³â ìîæíà âñèíî-
âèòè. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âîíè

çíàéäóòü ñ³ì’¿, äå áóäóòü îï³êóâà-
òèñÿ ÷îòèðèëàïèìè ³ ïîëþáëÿòü
¿õ. ² íàì íå äîâåäåòüñÿ ïîâåðòàòè
ïóõíàñòèõ ó ïðèòóëîê. Ìè ïðàã-
íåìî ïåðåêîíàòè ëþäåé, ùî âàæ-
ëèâî çàáðàòè òâàðèíó ç ïðèòóëêó,
çàì³ñòü òîãî, ùîá ¿¿ êóïóâàòè»,—
ãîâîðèòü Äæåéí Â³òàëü, ìåíåäæåð
êàôå �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 56 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

ãîðîñêîï

18–24 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16 òðàâíÿ

Ó Íüþ-Éîðêó â³äêðèëè êàôå äëÿ êîò³â

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 35378
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Íèí³ íüþ-éîðêñüê³ âëàñíèêè ìóð÷èê³â ìîæóòü âçÿòè ç ñî-

áîþ íà ô³ë³æàíêó êàâè ñâîãî óëþáëåíöÿ. Àäæå â ì³ñò³ â³ä-

êðèëîñÿ ïåðøå êàôå äëÿ êîò³â. Ó çàêëàäó, òðåáà â³äçíà÷èòè,

äóæå ö³êàâå ìåíþ. Òàê, â «êîòÿ÷îìó» êàôå ìîæíà çàìîâèòè

êîòî÷³íî. Öå, ïî ñóò³, êàïó÷³íî ç ï³íêîþ ó ôîðì³ ê³øêè, ÿêèì

ìîæóòü ïîëàñóâàòè ëþäè ³ ¿õ óëþáëåíö³.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

16 òðàâíÿ 2014 ð.
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