
Îáèðàºìî ìàéáóòíºÂèáîðö³ — â áåçïåö³

Ì³ñüêà âëàäà ãàðàíòóº áåçïåêó

âèáîðö³â ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ 25

òðàâíÿ. Ïðî öå íà áðèô³íãó çà-

ÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð

Áîíäàðåíêî.«Ìè ï³äïèñàëè ñï³ëü-

íèé äîêóìåíò êîîðäèíàö³¿ ä³é

ï³ä ÷àñ âèáîð³â. Òàì çàä³ÿíà ì³-

ë³ö³ÿ,ÑÁÓ,à òàêîæ ìàéäàí³âñüê³ ñîò-

í³. Íà êîæí³é ä³ëüíèö³ áóäå íå

ìåíøå ÷îòèðüîõ ì³ë³ö³îíåð³â, ÿê³

áóäóòü òàì çíàõîäèòüñÿ ïîñò³é-

íî,îõîðîíÿòèñÿ áóäå êîæíà ä³ëü-

íèöÿ. Áåçïåêà âèáîðö³â áóäå ãà-

ðàíòîâàíà»,—çàÿâèâ Âîëîäèìèð

Áîíäàðåíêî. Îêð³ì òîãî, ãîëîâà

ÊÌÄÀ ïåðåêîíàíèé, ùî â ñòîëè-

ö³ âäàñòüñÿ óíèêíóòè ïðîâîêàö³é

ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó.Áóäü-

ÿê³ ñïðîáè îá³öÿþòü íåãàéíî ëî-

êàë³çóâàòè.Ñàìå öå ïèòàííÿ ³ ðîç-

ãëÿäàëîñÿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ðàäè

îáîðîíè ì³ñòà â÷îðà.

26 òðàâíÿ ó øêîëàõ,
íà òåðèòîð³¿ ÿêèõ
ðîçì³ùåí³ âèáîð÷³
ä³ëüíèö³, áóäå 
âèõ³äíèì äíåì

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó ³íôîðìóþòü,ùî

â çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì 25 òðàâ-

íÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè òà âèáîð³â äî Êè-

¿âðàäè 26 òðàâíÿ ó øêîëàõ,íà òå-

ðèòîð³¿ ÿêèõ ðîçì³ùåí³ âèáîð÷³

ä³ëüíèö³, áóäå âèõ³äíèì äíåì.

Â³äïîâ³äíèé ëèñò ç ðåêîìåíäà-

ö³ÿìè àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîô³ëüíîãî

äåïàðòàìåíòó áóëî íàïðàâëåíî

êåð³âíèêàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ó äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî äîö³ëü-

í³ñòü ñêàñóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çà-

íÿòü òà íåîáõ³äí³ñòü ðîçïîä³ëó

îáñÿãó íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè íà

³íø³ íàâ÷àëüí³ äí³. Òàêîæ, çà áà-

æàííÿì áàòüê³â, ó øêîëàõ áóäóòü

ñòâîðåí³ ÷åðãîâ³ ãðóïè.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó 24 òðàâíÿ â ñòîëèö³ ÿð-

ìàðêóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ íà âóë.Ëÿòîøèíñüêîãî, 4;

â Äàðíèöüêîìó—íà âóë. Ðåâóöü-

êîãî; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë.

Çàêðåâñüêîãî (ó ìåæàõ ïðîñï. Â.

Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë.

Ò. Äðàéçåðà), âóë. Ê³îòî; â Äí³ï-

ðîâñüêîìó — íà âóë. À. Áó÷ìè, 2-

10; â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñï.

Îáîëîíñüêîìó, 21-43; â Ïå÷åð-

ñüêîìó—íà âóë. ². Êóäð³ (ó ìåæàõ

âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãîð³íà); â

Ïîä³ëüñüêîìó—íà âóë.Ñâ³òëèöü-

êîãî, 25; â Ñâÿòîøèíñüêîìó— íà

âóë. Áóëãàêîâà; â Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó— íà âóë. Ñòàä³îíí³é, âóë. Êåð-

÷åíñüê³é; â Øåâ÷åíê³âñüêîìó —

íà âóë. Òàòàðñüê³é, 32-38.

íîâèíè
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ÒÐÅÁÀ â³ääàòè íàëåæíå: ïðåòåíäåíòè íà ïðåçèäåíòñòâî
öüîãî ðàçó íàì íå âåëüìè äîêó÷àëè. Êàìïàí³ÿ áóëà ñòèñ-
ëîþ çà òåðì³íàìè, áåç îñîáëèâèõ ñêàíäàë³â òà åïàòàæó.
Áðàêóâàëî é êðåàòèâó. Ïåðåäâèáîð÷³ ïåðåãîíè êàíäèäà-
ò³â ó ìåðè òà ó äåïóòàòè Êè¿âðàäè áóëè æâàâ³øèìè, êîí-
êóðåíö³ÿ øàëåíà, òà äî ï³äêóïó é ³íøèõ íå âåëüìè ïðè-
ºìíèõ (òà íå çîâñ³ì çàêîííèõ) ÿâèù ïîïåðåäí³õ âèáî-
ð³â ïðåòåíäåíòè íà ìàíäàòè íàðîäíî¿ äîâ³ðè íå âäàâà-
ëèñÿ. Íàòîì³ñòü ïåðåêîíóâàëè:  ÿêùî íå âèêîíàþòü îá³-
öÿíîãî, òî äîáðîâ³ëüíî ï³äóòü ç Êè¿âðàäè.

Óñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñåðéîçí³ñòü ñòàâîê íà öèõ âèáîðàõ.
Êîëè ñëîâà «îáèðàºìî ìàéáóòíº» ìàþòü ðåàëüíå ³ êîí-
êðåòíå çíà÷åííÿ, à íå ñêàçàí³ ïðîñòî «äëÿ ïðèêðàñè», ïî-
ë³òèêè îñîáëèâî â³ä÷óâàþòü âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Àëå íèí³ — ñïðàâà çà íàìè. Îñëàáëåíà Óêðà¿íà íà ìå-
æ³ ðîçïàäó. Òîæ äî ãîëîñóâàííÿ ìè ïîâèíí³ ï³ä³éòè ç óñ³-
ºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ.

Åêñïåðòè ðàäÿòü ó ñâîºìó âèáîð³ êåðóâàòèñÿ ðîçó-
ìîì, à íå ñåðöåì, çâàæóâàòè âñ³ «çà» ³ «ïðîòè». Òà íàé-
âàæëèâ³øå, ùîá êîæåí ñïðàâä³ çðîáèâ ñâ³é âèá³ð, à íå
íàìàëþâàâ ïîçíà÷êó «çà» ï³ä âïëèâîì ìèòòºâèõ åìî-
ö³é, äóìîê ñóñ³äà ÷è ðîäè÷à. Õî÷à íàâ³òü ³ òàêå âîëåâèÿâ-
ëåííÿ — âñå æ äóìêà ãðîìàäÿíèíà, ç ÿêîþ íå ìîæíà íå
ðàõóâàòèñÿ.

Ñèíîïòèêè îá³öÿþòü íà 25 òðàâíÿ ñîíÿ÷íó, áåçõìàð-
íó ïîãîäó. Ùî æ, äîáðå, ÿêáè êë³ìàòè÷íå «ÿñíî» ñòàëî
ùå é «ÿñíî» ïîë³òè÷íèì. Çàðàäè â³ëüíîãî íåóïåðåäæå-
íîãî âèáîðó êèÿí ÊÌÄÀ ïåðåíåñëà Äåíü Êèºâà. Òà íà-
ñïðàâä³, äëÿ êèÿí íàéãîëîâí³øå ö³º¿ íåä³ë³ — âèáîðè.
Îñê³ëüêè ñàìå â³ä ¿õí³õ ðåçóëüòàò³â çàëåæèòü, ÿêèìè
áóäóòü ñòîëèöÿ òà Óêðà¿íà �

� Â³ä âèáîð³â 25 òðàâíÿ çàëåæèòü øëÿõ ðîçâèòêó ñòîëèö³ òà êðà¿íè

Ó íàñ êîæí³ âèáîðè — äîëåíîñí³, àëå ö³ îñîáëèâ³. Ìîæíà ç ïîâíèì ïðàâîì ñêàçàòè, ùî âîíè ïðîâîäÿòüñÿ çà íàðîäíîþ ³í³-

ö³àòèâîþ, áî ñòàëè íàñë³äêîì Ìàéäàíó. Ï³ñëÿçàâòðà êîæåí ç íàñ, õòî ìàº ïðàâî ãîëîñó, â³äâåäå ÷àñòèíó ñâîãî âèõ³äíîãî

äíÿ — íåä³ë³ — äëÿ â³çèòó íà âèáîð÷ó ä³ëüíèöþ. ² äî ïèòàííÿ, á³ëÿ ÿêîãî ïð³çâèùà ïîñòàâèòè òàêó îìð³ÿíó êàíäèäàòàìè «ãà-

ëî÷êó», ïîòð³áíî ï³ä³éòè îñîáëèâî çâàæåíî é ðåòåëüíî.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

1. Òåðì³í ãîëîñóâàííÿ: ç 8-¿ ãîäèíè ðàíêó

äî 20-¿ ãîäèíè âå÷îðà íåä³ë³, 25 òðàâíÿ.

2. Áþëåòåíü äëÿ ãîëîñóâàííÿ âèäàºòüñÿ çà

óìîâè ïðåä’ÿâëåííÿ ïàñïîðòó àáî òèì÷àñîâîãî

ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, à òàêîæ â³é-

ñüêîâîãî êâèòêà (ò³ëüêè äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè). Ìàéòå íà óâàç³, ÿêùî âè

â÷àñíî íå âêëå¿ëè ó ïàñïîðò ôîòî,äîêóìåíò ââà-

æàºòüñÿ íåä³éñíèì.

3. Ãîëîñóâàòè äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè çà ñå-

áå, ó êàá³íö³ ç âàìè ìîæóòü áóòè ä³òè äî 18-

òè ðîê³â, çàêîíîäàâñòâî íå çàáîðîíÿº áðàòè

äî êàá³íêè é òâàðèí, ÿêùî âîíè íå ïîøêîäÿòü

áþëåòåíÿ àáî ïðèì³ùåííÿ. Ïîì³÷íèêè äîçâî-

ëÿþòüñÿ, ÿêùî ó ëþäèíè ïîãàíèé ç³ð, àëå âî-

íè íå ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè ä³ëüíè÷íî¿ êîì³-

ñ³¿ ÷è ïðåäñòàâíèêàìè êîãîñü ³ç êàíäèäàò³â.

4. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå äîçâîëÿºòüñÿ àã³òó-

âàòè ïîáëèçó àáî íà òåðèòîð³¿ âèáîð÷î¿ ä³ëüíè-

ö³ ó äåíü ãîëîñóâàííÿ. Ïàì’ÿòàéòå, ùî âñÿ àã³òà-

ö³ÿ ïðèïèíÿºòüñÿ çà äîáó äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ.Ó

äåíü ãîëîñóâàííÿ ìîæíà ç³çíàâàòèñÿ, êîìó â³ä-

äàëè ãîëîñ, òà ñóâîðî çà ìåæàìè âèáîð÷î¿ ä³ëü-

íèö³.

5. Ñóâîðî çàáîðîíåíî ôîòîãðàôóâàòè

íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³, îñîáëèâî ó êàá³íö³, îñî-

áëèâî — áþëåòåíü. Öüîãîð³÷ â³äåîô³êñàö³¿ íà

âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ íå áóäå, àëå âåáêàìåðè

âñòàíîâëþâàòè äîçâîëÿºòüñÿ. Âèáîðåöü ìàº

ïðàâî âèìàãàòè, àáè ó êàá³íö³ æîäíèõ çàñî-

á³â ô³êñàö³¿ ïðîöåñó íå áóëî.

6. Ñâ³é áþëåòåíü ïåðåäàâàòè ³íøèì íå

ìîæíà.Ó áþëåòåí³ ïîâèííà áóòè ëèøå îäíà ïî-

çíà÷êà, áåç áóäü-ÿêèõ ñòîðîíí³õ íàïèñ³â. Çàéâ³

ïîì³òêè — ³ áþëåòåíü íå º ä³éñíèì. Ó ñêðèíüêó

òðåáà äîíåñòè é îïóñòèòè ö³ííèé ïàï³ð òàê, ùîá

áóëà çàáåçïå÷åíà òàºìíèöÿ âîëåâèÿâëåííÿ.

7.Äîö³ëüíî, ÿêùî âàì íå íàä³éøëî çàïðî-

øåííÿ, çàçäàëåã³äü ïîö³êàâèòèñÿ, ÷è º âè ó ñïèñ-

êó âèáîðö³â. Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ æîäí³ çì³íè ó

Äåðæàâíèé ðåºñòð âèáîðö³â íå âíîñÿòüñÿ.

8. Íà ä³ëüíèö³ âèáîðöþ ìîæíà ïåðåáóâà-

òè ð³âíî ñò³ëüêè ÷àñó, ñê³ëüêè ïîòðåáóº àêò âî-

ëåâèÿâëåííÿ.Òîáòî âåøòàòèñÿ áåç ä³ëà çàáîðî-

íåíî.

9. Ó÷àñòü ó âèáîðàõ— ñïðàâà äîáðîâ³ëüíà.

Í³õòî íå ìàº ïðàâà ïðèìóøóâàòè ÷è â³äìîâëÿòè.

10. Ó çàêîíîäàâñòâ³ í³÷îãî íå ñêàçàíî

ïðî òå, â ÿêîìó ñòàí³ âèáîðåöü ìîæå ðåàë³çóâà-

òè ñâîº ïðàâî íà âîëåâèÿâëåííÿ. Îñîáëèâ³ âè-

ìîãè â³äñóòí³.Àëå êðàùå ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê

íå ïîðóøóâàòè.

Ùîá âàø ãîëîñ íå ïðîïàâ
Âèáîðè — öå íå ïðîñòî «ïðèéøîâ-íàìàëþâàâ-ï³øîâ». Ïðîöåäóðà óíîðìîâàíà çàêîíîäàâ-

ñòâîì, ³ êîæåí âèáîðåöü ìàº çíàòè, ÿê ïîâîäèòèñÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³. Íåçíàííÿ, çâ³ñíî, íå

çâ³ëüíÿº â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³, àëå ó òàêîìó ðàç³ âè ðèçèêóºòå âòðàòèòè ñâ³é ãîëîñ. Îòæå, îñ-

íîâí³ ìîìåíòè.

Ï³ñëÿçàâòðà êîæåí, õòî ìàº ïðàâî ãîëîñó, â³äâåäå ÷àñòèíó ñâîãî âèõ³äíîãî äíÿ – íåä³ë³ — äëÿ â³çèòó
íà âèáîð÷ó ä³ëüíèöþ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ó ãðóïîâ³é âèñòàâö³ òðè ïåðå-

ìîæö³ Ïðåì³¿ PinchukArtCentre

Ìèêèòà Êàäàí, Æàííà Êàäè-

ðîâà òà Àðòåì Âîëîê³ò³í ïåðå-

îñìèñëþþòü ìèíóëå ³ íîâó ñî-

ö³àëüíî-ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ â

Óêðà¿í³. Àëåâòèíà Êàõ³äçå â

ðàìêàõ ïðîåêòó «PAC-UA Ïåðå-

îñìèñëåííÿ» çàïðîøóº â «òå-

ëåâ³ç³éíó ðåàëüí³ñòü».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ñâîºð³äíîþ ðåàêö³ºþ ìèòö³â íà
äðàìàòè÷í³ ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ â
êðà¿í³, ñòàâ ïðîåêò «Ñòðàõ ³ íàä³ÿ»
òðüîõ â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â. «Ñâî-
¿ìè ðîáîòàìè õóäîæíèêàì âäàëî-
ñÿ ñòâîðèòè ïðîñò³ð — ïëàòôîðìó
äëÿ ðîçäóì³â ³ äèñêóñ³é ïðî ìàé-
áóòíº Óêðà¿íè, à òàêîæ çàô³êñóâà-
òè â ïàì’ÿò³ âñå òå, ùî ñòàëîñÿ çà
îñòàíí³õ ê³ëüêà ì³ñÿö³â»,— âïåâ-
íåíèé êóðàòîð âèñòàâêè Áéîðí
Ãåëüäõîô.

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ Æàííà Êà-
äèðîâà äîñë³äæóº òåìó êîíôë³ê-
òó. Öå ñåð³ÿ ôîòîãðàô³é «Àòëåòè»,
çíÿò³ õóäîæíèöåþ ó 2003 ðîö³ ó
Êðèìó: òàòóþâàííÿ íà ò³ë³ â³äñè-
ëàþòü äî òåìè æîðñòîêîñò³ ³ ô³-
çè÷íî¿ ðîçïðàâè. Ïðèâåðòàº óâà-
ãó êàðòà Óêðà¿íè, âèð³çàíà ç³ çãî-
ð³ëî¿ ñò³íè êîëèøíüî¿ ðàäÿíñüêî¿
ôàáðèêè ó Øàðãîðîä³. Íà ëèöüî-
â³é ÷àñòèí³ âîíà º ÷îðíîþ òà îáãî-

ð³ëîþ, à íà òèëüí³é — ïîêðèòà ñòà-
ðèìè ðàäÿíñüêèìè øïàëåðàìè.
«ß õîò³ëà ïîêàçàòè äóàëüí³ñòü æèò-
òÿ, à òàêîæ çâ’ÿçêè, ùî çàëèøèëè-
ñÿ ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â»,— ïîÿñíþº
àâòîðêà. Êðèì æå â³ää³ëåíèé â³ä
ðåøòè êðà¿íè ³ ëåæèòü ïîðó÷. Ùå
îäíà ðîáîòà Êàäèðîâî¿ — «Íà-
òîâï» — ñêëàäàºòüñÿ ç 40 ñêëÿíèõ
â³òðèí. Íà íèõ — êîëàæ³ ç âèð³çîê
ùîäåííèõ ãàçåò ð³çíèõ êðà¿í 2012
ðîêó, à ñàìå ôîòîãðàô³¿ ëþäåé. Ðà-
çîì âîíè óòâîðþþòü íàòîâï, ÿêèé,
çà çàìèñëîì õóäîæíèö³, ñòàº ñèì-
âîëîì ïîòî÷íèõ ïðîòåñò³â, âåëè-
êó ðîëü â ÿêèõ â³ä³ãðàþòü ³ ÇÌ².

Íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ïðàâîðó÷
çíàõîäÿòüñÿ âåëè÷åçí³ êàðòèíè
Àðòåìà Âîëîê³ò³íà, â ÿêèõ õóäîæ-
íèê çâåðòàºòüñÿ äî âèäîâèùíîãî
àñïåêòó â³éíè — âèáóõ³â. «Êîëè º àã-

ðåñ³ÿ, çíèêàº âñå ³íøå,— âïåâíå-
íèé ìèòåöü.— Òàê³ ï³ðîòåõí³÷í³
ÿâèùà, çðîáëåí³ ëþäèíîþ, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà çíèùåííÿ». Ïîðó÷ äå-
ìîíñòðóºòüñÿ ðàííº â³äåî Âîëîê³-
ò³íà «Ñåñòðè» ïðî îñîáèñòó âòðà-
òó ³ çì³íó ïîêîë³íü: ÷îòèðè æ³íêè
íà ôîí³ ìàëüîâíè÷îãî ïåéçàæó
îïëàêóþòü ñâîþ ìàò³ð.

Íà öüîìó æ ïîâåðñ³ ë³âîðó÷ —
ñåð³ÿ ðîá³ò Ìèêèòè Êàäàíà, ïîáó-
äîâàíà ÿê ïåâíà ³ñòîðè÷íà ðîçïî-
â³äü. «ß ïðàãíó ñòâîðèòè êðèòè÷-
íèé ìóçåé, ÿêèé ïîäàâàòèìå êðè-
òè÷íó ³ñòîð³þ ç ¿¿ âíóòð³øí³ìè
ïðîòèð³÷÷ÿìè ³ ä³àëåêòè÷íîþ ëî-
ã³êîþ,âèâîäÿ÷è òàêèì ÷èíîì íà íî-
â³ ð³âí³ îñìèñëåííÿ»,— ðîçïîâ³-
äàº àâòîð. Ó ïåðøîìó ñòåíä³ —
îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè ñòàíö³é
ìåòðîïîë³òåíó, ÿê³ çàìèñëþâàëè-

ñÿ ÿê «íàðîäí³ ïàëàöè», à ñòàëè
ì³ñöåì äëÿ «êàï³òàë³ñòè÷íî¿» ðåê-
ëàìè. Â íàñòóïíîìó —äîá³ðêà äðó-
êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ñîö³àë³ñòè÷íî-
ãî ïåð³îäó, ÿêà íåñå «ïðîâèíó» òî-
ãî ÷àñó: áóä³âë³ ³ ñêóëüïòóðè ðà-
äÿíñüêèõ âîæä³â, ðàäÿíñüêà ïîð-
íîãðàô³ÿ ³ êðèòèêà àáñòðàêö³îí³ç-
ìó ÿê ìèñòåöòâà. Íà ñò³íàõ — àê-
âàðåëüí³ çàìàëüîâêè, ÿê ì³ë³ö³ÿ
á’º ñâî¿õ ãðîìàäÿí,òîðòóðè, çîáðà-
æåí³ íà òàð³ëêàõ, âñå öå äåìîí-
ñòðóº ïîë³öåéñüêå íàñèëëÿ â äåð-
æàâ³.À â ñ³ò³-ëàéòàõ ïîêàçàíå «ìåðò-
âå ì³ñòî» — áóä³âë³ â Êèºâ³, ùî òàê
³ íå çìîãëè çàâåðøèòè, ÿê, íàïðè-
êëàä, êîðïóñ ³íñòèòóòó Êàðïåíêà-
Êàðîãî íà Ëüâ³âñüê³é ïëîù³. Ê³ëü-
êà ³íñòàëÿö³é ïðèñâÿ÷åí³ îñòàí-
í³ì ïîä³ÿì â êðà¿í³. Öå êîï³ÿ áóä³â-
ë³ Îäåñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, äå

÷èíîâíèêè çàáàðèêàäóâàëèñÿ â³ä
ëþäåé. Âîíà ñèìâîë³çóº ñòðàõ âëà-
äè ïåðåä ãðîìàäÿíàìè ³ íåáàæàí-
íÿ éòè íà ä³àëîã. Òàêîæ ³ñòîð³ÿ ïðî
Óêðà¿íñüêèé ä³ì, åï³öåíòð ïðîòè-
ñòîÿííÿ Ìàéäàíó, ôàñàä ÿêîãî ñòàâ
³ñòîðè÷íèì êîëàæåì òà ì³ñöåì ç³-
òêíåííÿ ³äåîëîã³é. Çàâåðøóº åêñ-
ïîçèö³þ â³òðèíà, âùåðòü çàïîâ-
íåíà ïîïåëîì. «Âíóòð³øí³ êîí-
ôë³êòè íå âèòðèìóþòü âàãè ðåàëü-
íîñò³, òîæ âñå âèãîðàº äî ïîâíî¿
îäíîð³äíîñò³»,— ïîÿñíþº Ìèêè-
òà Êàäàí.

Ôàíòàñòè÷íèé ñâ³ò Êàõ³äçå

Ì’ÿêà ë³ëîâà ï³äëîãà, çåëåí³
ñò³íè, ôàíåðí³ ìåáë³ — òàê âèãëÿ-
äàº ïðîåêò «TV Studios/Ê³ìíàòè
áåç äâåðåé» Àëåâòèíè Êàõ³äçå. Ó
ñòâîðåíí³ ïðèì³ùåííÿ õóäîæíè-
öÿ â³äøòîâõóâàëàñÿ â³ä òâîðó Âà-
ñèëÿ Öàãîëîâà «Ñòóä³ÿ òâåðäîãî
òåëåáà÷åííÿ» ïðî ñêîíñòðóéîâà-
íó ðåàëüí³ñòü ³ ôàíòàñòè÷íîãî ðî-
ìàíó Êë³ôôîðäà Ñàéìàêà «Âñÿ
ïëîòü —òðàâà». ²ìïðîâ³çîâàíà ñòó-
ä³ÿ ïîêàçóº, ÿê òåëåáà÷åííÿ âè-
äàº çà ä³éñí³ñòü òå, ÷îãî íàñïðàâ-
ä³ íåìàº. Òàêîæ â³äâ³äóâà÷³ ìî-
æóòü ïî÷èòàòè êíèãè óëþáëåíèõ
â äèòèíñòâ³ àâòîð³â Êàõ³äçå — Ñàé-
ìàêà, Áðåäáåð³, áðàò³â Ñòðóãàöüêèõ,
Óðñóëè Ëå Ãó¿í. Ðàç íà òèæäåíü
Àëåâòèíà Êàõ³äçå ïðîâîäèòèìå
ïåðôîðìàíñè — âîíà ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà äèêòîðêó òåëåáà÷åííÿ ³
÷èòàòèìå ôàíòàñòè÷í³ íîâèíè (7,
14 ³ 21 ÷åðâíÿ) �

Âèäàâíèöòâàì —
«Êðèøòàëåâà êíèãà»

Êîíêóðñ «Êðàùà êíèãà Óêðà-
¿íè» ùîðîêó â³äçíà÷àº íàéö³êà-
â³ø³ ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ âèäàâ-
íèöòâ ó ê³ëüêîõ íîì³íàö³ÿõ, ïå-
ðåìîæö³ îòðèìóþòü ïðèç «Êðèø-
òàëåâà êíèãà». Ó íîì³íàö³¿ «Ñâ³ò
äèòèíñòâà» öüîãîð³÷ â³äçíà÷åíî
âèäàâíèöòâî «×àéêà» çà êíèæêó
«Êàçêè äëÿ ìàëþê³â». Êðàùîþ
«Àðò-êíèãîþ» -2013 º åï³÷íà ïî-
åìà Øîòà Ðóñòàâåë³ «Âèòÿçü ó òèã-
ðîâ³é øêóð³» ãðóçèíñüêîþ òà óêðà-
¿íñüêîþ (ó ïåðåêëàä³ Ìèêîëè Áà-
æàíà) ìîâàìè ç ³ëþñòðàö³ÿìè Ñåð-

ãî Êàáóëàäçå âèäàâíèöòâà «ÀÄÅÔ-
Óêðà¿íà». Âîíà æ çäîáóëà äðóãå
ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ «Ìèñòåöòâî äðó-
êó», ïîñòóïèâøèñü âèäàííþ «Ñî-
áîð ñâÿòîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà»
Êè¿âñüêîãî òîâàðèñòâà «Êóïîëè».
Êðàùèì ó íîì³íàö³¿ «Ìîÿ êðà¿íà»
ñòàëî íàóêîâî-ïîïóëÿðíå âèäàííÿ
Ñåðã³ÿ Ñåãåäè «Óêðà¿íñüêèé ïàí-
òåîí» («Áàëò³ÿ-Äðóê»), ùî ì³ñòèòü
ðîçïîâ³ä³ ïðî ñëàâåòíèõ â³ò÷èç-
íÿíèõ ä³ÿ÷³â ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè â³ä
÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äî XIX ñòî-
ë³òòÿ. Äàâíÿ êíèãà ïðî óêðà¿í-
ñüêèõ êîçàê³â óêðà¿íñüêîþ ³ ïîëü-
ñüêîþ ìîâàìè «Ç Óêðà¿íñüêî¿ Ñòà-
ðîâèíè» («Áóêðåê») çäîáóëà ïå-

ðåìîãó â íîì³íàö³¿ «Ç ãëèáèíè
çíàíü».

Çà êðàùó ïðîçó ³ ïîåç³þ â³ä-
çíà÷åíî âèäàâíèöòâî «Ñòàðîãî

Ëåâà». Öå àâòîðñüê³ êàðïàòñüê³ êàç-
êè Îëåêñàíäðà Ãàâðîøà «Ä³äî-Âñå-
â³äî», ñïîâíåí³ ìîòîðîøíèõ ³ñòî-
ð³é ïðî ìåðòâÿê³â, óïèð³â, ÷îðò³â,
à òàêîæ ïîåòè÷íà çá³ðêà «Ïîðà
ïëîä³â ³ êâ³ò³â» Ìàð’ÿíè Ñàâêè ç
òâîðàìè çà îñòàíí³ 20 ðîê³â. «Áåñò-
ñåëåðîì» âèçíàíèé ðîìàí Àíäð³ÿ
Êóðêîâà «Ëüâ³âñüêà ãàñòðîëü Äæè-
ì³ Õåíäð³êñà», âèäàíèé ó «Ôîë³î».

Îäðàçó äâ³ íàãîðîäè ïðèñóäè-
ëè âèäàâíèöòâó «Ëèá³äü» — çà êíè-

ãó «Ñòåôàí Òóð÷àê» ïðî âèäàòíî-
ãî óêðà¿íñüêîãî äèðèãåíòà äî 75-
ð³÷÷ÿ ç äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ (íî-
ì³íàö³ÿ «Æèòòÿ ñëàâåòíèõ») òà çà
âèäàííÿ «Ñêàðáíèöÿ ïîòðåáíà ³
ïîæèòî÷íà», ÿêå îòðèìàëî Ãðàí-
ïð³ êîíêóðñó. Îñòàííº — óí³êàëü-
íà çá³ðêà ìàëîâ³äîìèõ ³ çîâñ³ì
íåçíàíèõ ³ñòîðè÷íî-ë³òåðàòóð-
íèõ ïàì’ÿòîê Õ²—ÕVIII ñò., ùî âè-
éøëè ç³ ñò³í óêðà¿íñüêèõ ìîíàñ-
òèð³â �

Ñòðàõ, íàä³ÿ ³ TV Studios
� Â PinchukArtCentre — íîâ³ åêñïîçèö³¿ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â

Æàííà Êàäèðîâà ï³äíÿëà òåìó Êðèìó — ¿¿ ðîáîòà ñèìâîë³çóº Óêðà¿íó ÿê ðîçëîìëåíó êðà¿íó

Óêðà¿íñüêèé âèá³ð
� Â ñòîëèö³ âèçíà÷èëè êðàù³ âèäàííÿ 

2013 ðîêó
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Ïðîåêò «Ñòðàõ 
³ íàä³ÿ» Ìèêèòè 
Êàäàíà, Æàííè 
Êàäèðîâî¿ ³ Àðòåìà
Âîëîê³ò³íà

Êîëè: äî 5 æîâòíÿ, âò-íä ç 12.00
äî 21.00
Äå: PinchukArtCentre, âóë. Áàñåé-
íà, 2; 2-é ³ 3-é ïîâåðõè
Âõ³ä â³ëüíèé

â
è

ñ
ò

à
â

ê
à

«TV Studios/Ê³ìíàòè
áåç äâåðåé»,
ïåðñîíàëüíà
âèñòàâêà Àëåâò³íè
Êàõ³äçå â ðàìêàõ
«PAC-UA
Ïåðåîñìèñëåííÿ» 

Êîëè: äî 22 ÷åðâíÿ, âò-íä 
ç 12.00 äî 21.00 
Äå: PinchukArtCentre,
âóë. Áàñåéíà, 2; 4 ïîâåðõ
Âõ³ä â³ëüíèé 
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Îëåêñàíäð ÀÔÎÍ²Í, ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ âè-
äàâö³â òà êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â:

«Ìèíóëîãî ðîêó áóëî âèäðóêóâàíî ìàéæå 69 ì³ëüéîí³â ïðè-
ì³ðíèê³â êíèæîê — öå íàéá³ëüøèé çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ òèðàæ.
Àëå 52 % ç íèõ — ï³äðó÷íèêè ³ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, âèäàí³ Ì³-
íîñâ³òè çà äåðæàâíèé êîøò. Íà «ðèíêîâó» êíèæêó ïðèïàäàº 31
ì³ëüéîí ïðèì³ðíèê³â — öå 0,6 % íà ëþäèíó. À ïðîäàæ³ âïàëè íà
12 %.

Ïèòàííÿ íå â òîìó, ñê³ëüêè âèäàëè êíèæîê, à ñê³ëüêè ïðîäà-
ëè, àäæå ¿õ ôóíêö³ÿ — äàðóâàòè ëþäÿì çíàííÿ ³ äóõîâíó íàñîëî-
äó. Íà æàëü, â Óêðà¿í³ 60 % äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ çàëèøàºòüñÿ íà
ñêëàäàõ âèäàâíèöòâ, òîæ íàì òðåáà ïîâåðíóòè ÷èòà÷à. Ãàäàþ, áó-
äåìî îãîëîøóâàòè «Êíèæêîâèé Ìàéäàí», çáèðàòè â Êèºâ³ âñ³õ,
õòî ìàº ñïðàâó ³ç äðóêîâàíèì ñëîâîì, ³ ãîâîðèòè âëàä³, ùî ãîëîâ-
íèé êàï³òàë — ëþäèíà ðîçóìíà, ìîðàëüíà ³ ÷èòàþ÷à, à êíèãà º
êóëüòóðíîþ çáðîºþ».

Êíèãà ïîòðåáóº ÷èòà÷à

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàëè â³äîì³ ïåðåìîæö³ Íàö³îíàëüíîãî êîí-

êóðñó «Êðàùà êíèãà Óêðà¿íè» â³ä Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ïàíå Ñåðã³þ, ðîçêàæ³òü,
áóäü ëàñêà, â ÷îìó ïîëÿãàº ô³-
ëîñîô³ÿ ïåðåäà÷³? ×èì âîíà â³ä-
ð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä íèçêè àíà-
ëîã³÷íèõ ïåðåäà÷ ïðî ñïîðò òà
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ?

Ñ. Á.: Õî÷ó óòî÷íèòè: àíàëî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â íà óêðà¿íñüêî-
ìó òåëåáà÷åíí³ íåìàº. Öÿ ïåðå-
äà÷à óí³êàëüíà. ¯¿ îñîáëèâ³ñòü ó
òîìó, ùî çà ï³âãîäèíè ìè äîíî-
ñèìî äî ãëÿäà÷à ñåêðåòè ôàõî-
âèõ á³éö³â, ïðîôåñ³îíàë³â ñèëî-
âèõ âèä³â ñïîðòó, ÿê³ äîïîìî-
æóòü íàâ³òü íåäîñâ³ä÷åíîìó
ñïîðòñìåíó-ïî÷àòê³âöþ äîñÿã-
òè óñï³õ³â ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü.
Îêð³ì òîãî, òàêî¿ ïåðåäà÷³ íå-
ìàº é íà Çàõîä³. Êîíöåïö³ÿ öüî-
ãî ïðîåêòó áóëà çàäóìàíà ³ ðå-
àë³çîâàíà ìíîþ. Îñü òîìó ÿ âïåâ-
íåíî ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî
«Óí³âåðñàëüíèé ñïîðòñìåí» àá-
ñîëþòíî óí³êàëüíèé.

À çà ÿêèì ïðèíöèïîì ï³ä-
áèðàþòü ãîñòåé ïåðåäà÷³?

Ñ. Á.: Ñêàæ³ìî òàê, çà ïðèíöè-
ïîì äîö³ëüíîñò³. ß îñîáèñòî çíàþ
âñ³õ ãîñòåé ñâîº¿ ïåðåäà÷³, îñê³ëü-
êè â ñïîðò³ — âñå ìîº ñâ³äîìå æèò-
òÿ. Ó ñèëîâèõ âèäàõ ñïîðòó ³ ºäè-
íîáîðñòâàõ çíàþ ìàéæå âñ³õ, òî-
ìó áåðó íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ñàì çà-
ïðîøóâàòè ãîñòåé äëÿ ñâîãî ïðî-
åêòó.

ßêà, íà
âàø ïîãëÿä, ö³ëüî-
âà àóäèòîð³ÿ «Óí³âåð-
ñàëüíîãî ñïîðòñìåíà»?

Ñ. Á.: Íàéøèðøà. Õî÷à â îñíîâ-
íîìó — ³ öå ïðèðîäíüî — àóäèòî-
ð³ÿ ÷îëîâ³÷à. Àëå ìè íàìàãàºìîñÿ
ïîêàçàòè íþàíñè òðåíóâàíü ³ äëÿ
æ³íîê, ³ äëÿ «íåîô³ò³â» ó ñïîðò³, ³
äëÿ ï³äë³òê³â 15-16 ðîê³â. ² îñîáëè-
âó óâàãó ïðèä³ëÿºìî â³êîâ³é ãðóï³
40-60 ðîê³â. Àäæå ñïîðòîì ³ ô³ç-
êóëüòóðîþ ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ àá-
ñîëþòíî âñ³.

Âàì ñàìîìó ö³êàâî ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ãîñòÿìè «Óí³âåðñàëü-
íîãî ñïîðòñìåíà»? ×è º ùîñü
íîâå, ùî âè, ÿê âåäó÷èé, ìîæå-
òå ïî÷åðïíóòè â³ä íèõ?

Ñ. Á.: Çâ³ñíî, ö³êàâî. Àáñîëþò-
íî â êîæí³é ïåðåäà÷³ ðîçêðèâàþ
ùîñü íîâå äëÿ ñåáå. Á³ëüøå òîãî —
º áàãàòî ìîìåíò³â, ïðî ÿê³ ä³çíà-
þñÿ â³ä ñâî¿õ ãîñòåé ³ âèêîðèñòî-
âóþ öå ïîò³ì ó ñâî¿õ îñîáèñòèõ
òðåíóâàííÿõ. Çàãàëîì, êîðèñòó-
þñÿ ñâî¿ì «ñëóæáîâèì ñòàíîâè-
ùåì» ³ â³ä÷óâàþ â³ä öüîãî ÷èìà-
ëèé åôåêò.

×è áóäóòü ñåð³¿ ïðîãðàìè,
ñòâîðåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ ä³òåé ³
ëþäåé ïåíñ³éíîãî â³êó?

Ñ. Á.: Ó ïëàíàõ òàê³ ñåð³¿ º. Öå òå-
ìè, ïðî âèñâ³òëåííÿ ÿêèõ äàâíî
ìð³þ. Õî÷à íå çàâæäè òåëåâ³ç³éí³
êàíàëè çãîëîøóþòüñÿ íà íèõ. Îä-
íàê ÿ ââàæàþ — é óñ³ì íàìàãàþñÿ
äîâåñòè íà ïðàêòèö³ — ùî äèòÿ÷à

òà ïåíñ³éíà àóäèòîð³¿ íàéâäÿ÷í³-
ø³. Àäæå ñïðàâà, çà âåëèêèì ðà-
õóíêîì, íå â ãðîøàõ ³ íå â ðåéòèí-
ãàõ. Ìè ïîâèíí³ ðîáèòè ñîö³àëü-
íî îð³ºíòîâàíó ïðîãðàìó.

×è ïîä³ëÿºòå âè äóìêó, ùî
ïî÷àòè äáàòè ïðî ñåáå í³êîëè
íå ï³çíî?

Ñ. Á.: Çâ³ñíî! Ó ìåíå º áàãàòî
ïðèêëàä³â, êîëè ëþäè ïî÷èíàëè
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ó äóæå çð³ëî-
ìó â³ö³, â 48-50 ðîê³â, äåÿê³ â 60. ²
äîñÿãàëè ôåíîìåíàëüíèõ ðåçóëü-
òàò³â...

Ç ÷îãî æ âàðòî ïî÷àòè íî-
âà÷êàì, ÿê³ âèð³øèëè ñòàòè ñïîð-
òèâíèìè ³ êðàñèâèìè?

Ñ. Á.: Çíàéòè õîðîøîãî òðåíå-
ðà. Â æîäíîìó ðàç³ íå äóìàòè, ùî,
íàäèâèâøèñü â ²íòåðíåò³ âñ³ëÿêèõ
â³äåîóðîê³â, âè ÷îãîñü äîñÿãíåòå
ñàìîñò³éíî. Öå íàéá³ëüøà ïîìèë-
êà. Îñê³ëüêè í³ îäèí â³äåîðîëèê
÷è ÿêàñü ïðîãðàìà íå çàì³íÿòü ãðà-
ìîòíîãî òðåíåðà, ÿêèé áóäå çàâ-
æäè ïîðó÷ ç âàìè. Øóêàéòå õîðî-
øîãî òðåíåðà! Õî÷à, ç ³íøîãî áî-
êó, º áåçë³÷ ïðèêëàä³â, êîëè ëþäè
äîñÿãàëè ôåíîìåíàëüíèõ ðåçóëü-
òàò³â ñàìîñò³éíèìè òðåíóâàííÿ-
ìè. Ãîëîâíå, íàñïðàâä³, ìàòè áà-
æàííÿ.

×è ââàæà-
ºòå âè ðîáîòó íàä

ñîáîþ âèòðàòíèì — â
ìàòåð³àëüíîìó ïëàí³ — çà-

íÿòòÿì? ×è àäåêâàòí³, íà âàø
ïîãëÿä, ö³íè â òðåíàæåðíèõ çà-
ëàõ?

Ñ. Á.: Çàðàç òàêà ê³ëüê³ñòü òðå-
íàæåðíèõ çàë³â, ùî âè ëåãêî ìî-
æåòå çíàéòè ùîñü ïðèñòîéíå íà
áóäü-ÿêèé ãàìàíåöü. Çðåøòîþ, ÿ
ââàæàþ, ùî âèòðàòè íà ñâîº çäî-
ðîâ’ÿ — íàéïðèºìí³ø³ ³ íàéïîòð³á-
í³ø³ â æèòò³. Ëþäè, ÿê³ åêîíîì-
ëÿòü íà ñâîºìó çäîðîâ’¿ — òî÷íî
íå ãëÿäà÷³ ìîº¿ ïðîãðàìè.

×è ìîæíà îá³éòèñÿ áåç ñïå-
ö³àëüíîãî ñïîðòèâíîãî ³íâåí-
òàðþ òà îáëàäíàííÿ, ùîá ïðè-
âåñòè ñåáå â ãàðíó ñïîðòèâíó
ôîðìó?

Ñ. Á.: ß çàðàç òðåíóþñÿ âèêëþ÷-
íî êîìïëåêòîì ç äâîõ ãèð 16,24 ³
32 êã òà íà òóðí³êó. ² âñå. Äóæå ð³ä-
êî òèñíó øòàíãó. ² ÿ ââàæàþ, ùî
ïåðåáóâàþ â õîðîø³é ôîðì³.

×è ìîæíà ç íåïðîôåñ³îíà-
ëà çðîáèòè àòëåòà? Ñê³ëüêè ÷à-
ñó íà öå ïîòð³áíî?

Ñ. Á.: Ìîæíà çðîáèòè. Àëå äëÿ
öüîãî çíàäîáèòüñÿ, ÿê ì³í³ìóì, ð³ê
ïîâíî¿ ñàìîâ³ääà÷³. Çà öåé ÷àñ
ìîæíà òîòàëüíî çì³íèòè ëþäèíó.
Àæ äî ïåðåòâîðåííÿ íà àáñîëþò-
íîãî àòëåòà «äèâàííîãî òþôÿêà».
Àëå öå — íå ìåíøå ÿê ð³ê ñàìîâ³ä-
äàíèõ òðåíóâàíü ç âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèì òðåíåðîì �

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Êèÿí çàïðîøóþòü
íàñîëîäèòèñÿ 
äçâîíàìè

Íà âèõ³äíèõ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
ìóçèêàíòè ç³ãðàþòü íà êàðèëüî-
í³—óí³êàëüí³é ìóçè÷í³é óñòàíîâ-
ö³ ç 50-òè äçâîí³â ³ ñïåö³àëüíîãî
ìåõàí³çìó. Íàéá³ëüøèé äçâ³í â
ìîá³ëüíîìó êàðèëüîí³ âàæèòü 280
êã, ìàëåíüê³ — ïî 4,5 êã.Ó ñâ³ò³ íà-
ë³÷óºòüñÿ âñüîãî 15 ìîá³ëüíèõ êà-
ðèëüîí³â.

Îðãàí³çàòîðè — «Êè¿âçåëåí-
áóä» ³ ÊÌÄÀ îá³öÿþòü ð³çíîìà-
í³òòÿ ìóçèêè: â³ä òðàäèö³éíèõ
ïðàâîñëàâíèõ ïåðåäçâîí³â äî
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ³ ñó÷àñíèõ êîì-
ïîçèö³é. Âèñòóïè ïðîõîäèòèìóòü
â ñóáîòó ³ íåä³ëþ òðè÷³ íà äåíü î
12.00.15.00 ³ 18.00.Âàðò³ñòü êâèò-
êà íà «Äí³ äçâîí³â íà Ñï³âî÷îìó
ïîë³» 25 ãðí.

50 êðàùèõ 
ôîòîãðàô³é Ìàéäàíó

23-25 òðàâíÿ â ãàëåðå¿ Ì17 (âóë.
Ãîðüêîãî, 104) òðèâàòèìå âèñòàâ-
êà â ðàìêàõ êóëüòóðîëîã³÷íîãî
ïðîåêòó «ÌÀÉÄÀÍ.(Ð)ÅÂÎËÞÖ²ß
ÄÓÕÓ». Ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü êðàù³
ôîòîðîáîòè, çðîáëåí³ ïðîòÿãîì
ïîä³é íà Ìàéäàí³ â ëèñòîïàä³
2013-ãî—ëþòîìó 2014 ðîêó.Âõ³ä
â³ëüíèé. Ïîò³ì åêñïîçèö³ÿ ðîç-
ïî÷íå ñâîº òóðíå ïî Óêðà¿í³, à
çãîäîì — ñâ³òîì.

Ñâ³òëèíè, ÿê ïîäÿêó ñâ³òîâèì
ë³äåðàì, ìèòöÿì òà ìèñòåöüêèì
³íñòèòóö³ÿì, ÿê³ ï³äòðèìàëè Ìàé-
äàí, ïëàíóþòü ïîäàðóâàòè Ïàï³
Ðèìñüêîìó Ôðàíöèñêó, êîðîëåâ³
Âåëèêîáðèòàí³¿ ªëèçàâåò³ II, ïðå-
çèäåíòó ÑØÀ Áàðàêó Îáàì³, êàíö-
ëåðó ÔÐÍ Àíãåë³ Ìåðêåëü, Àð-
íîëüäó Øâàðöåíåããåðó, Ìàäîíí³,
Äæîðäæó Êëóí³, Êâåíò³íó Òàðàí-
ò³íî, Ïàîëî Êîåëüî, Ìèõàéëó Õî-
äîðêîâñüêîìó ³ ³íøèì.

Â ñòîëèö³ ïîêàæóòü
êîðîòêîìåòðàæêè 
ç óñüîãî ñâ³òó

Äî 25 òðàâíÿ â ñòîëèö³ òðèâàòè-
ìå Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü êîðîòêîìåòðàæíîãî ê³íî.
Öüîãîð³÷ ïðåäñòàâëåíà øèðîêà
ïàíîðàìà àêòóàëüíîãî êîðîòêîãî
ìåòðà ç óñüîãî ñâ³òó ³ íàéá³ëüøà
çà êîðîòêó ³ñòîð³þ ôåñòèâàëþ ïðî-
ãðàìà óêðà¿íñüêèõ ñòð³÷îê. Äå-
ìîíñòðóâàòèìóòü áëèçüêî 150-òè
êîðîòêîìåòðàæîê ç óñ³õ êîíòèíåí-
ò³â, ÿê³ ðîçä³ëåí³ íà 25 òåìàòè÷-
íèõ áëîê³â.Êð³ì óæå çâè÷íèõ ïðî-
ãðàì, òàêèõ ÿê ì³æíàðîäíèé êîí-
êóðñ, óêðà¿íñüêà ïàíîðàìà ³ ôåñ-
òèâàëüí³ õ³òè,ç’ÿâëÿòüñÿ íàö³îíàëü-
í³ ïàíîðàìè (²ñëàíä³ÿ,Äàí³ÿ, Ãðå-
ö³ÿ, Ïîëüùà) ³ òåìàòè÷í³ ïðîãðà-
ìè (êîðîòêîìåòðàæí³ ô³ëüìè æà-
õ³â, êîìåä³éí³ ³ñòîð³¿, ñòð³÷êè ïðî
ð³çí³ àñïåêòè ëþáîâ³,æ³íî÷èé àðò-
â³äåî, ñâ³òîâèé àâàíãàðä òà ³íø³).
Ïîêàçè ïðîõîäÿòü â ê³íîòåàòð³ «Ê³-
íîïàíîðàìà» òà íà ë³òíüîìó ìàé-
äàí÷èêó â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó.
Âàðò³ñòü êâèòêà — 10 ãðí.

íîâèíè êóëüòóðè

Íåùîäàâíî íà ÒÂ³ ñòàðòóâàâ

íîâèé ïðîåêò «Óí³âåðñàëüíèé

ñïîðòñìåí». Âåäó÷èé ïðîãðà-

ìè—Ñåðã³é Áàäþê, ê³íîàêòîð,

ñïîðòñìåí, âîëîäàð ÷èñëåí-

íèõ íàãîðîä ³ òèòóë³â ³ç áîéî-

âèõ ìèñòåöòâ òà ñõ³äíèõ ºäè-

íîáîðñòâ. «Óí³âåðñàëüíèé

ñïîðòñìåí» — öå ïðîãðàìà

ïðî ñïîðò òà çäîðîâèé ñïîñ³á

æèòòÿ, ïðî ãåðî¿â ñïîðòó, ÿê³

â ïðÿìîìó ñåíñ³ ñëîâà çðîáè-

ëè ñåáå ñàì³.Îäíàê òðåíóâàí-

íÿ ïàíà Áàäþêà — íå âèñíà-

æëèâå é áåçæàë³ñíå øîó íà

êøòàëò «âèæèâå íàéâèòðèâà-

ë³øèé». Ñâî¿ì ãîñòÿì âåäó÷èé

ðîçêðèâàº ñåêðåò, ÿê òÿæêó

ïðàöþ â òðåíàæåðí³é çàë³ ïå-

ðåòâîðèòè íà çàäîâîëåííÿ.

Îëåêñàíäð ÑÅÐÃ²ªÂ | «Õðåùàòèê»

Ñåðã³é ÁÀÄÞÊ: 

«Äèâàííîãî òþôÿêà» ìîæíà
ïåðåòâîðèòè íà àòëåòà 
çà ð³ê íàïîëåãëèâèõ
òðåíóâàíü...»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�те-

атрально-видовищний�за�лад���льт�ри�“Київ-

сь�ий�а�адемічний�театр�драми�і��омедії�на�лі-

вом��березі�Дніпра”,�затверджено�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�17�січня�2002�ро���№ 53�(в�реда�ції

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�25�травня�2004�ро���№ 872),�що

додаються.

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�те-

атрально-видовищний�за�лад���льт�ри�“Київ-

сь�ий�національний�а�адемічний�театр�опере-

ти”,�затверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�22�червня�2004

ро���№ 1113�(в�реда�ції�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�11�лю-

то�о�2005�ро���№ 156),�що�додаються.

3.�Театрально-видовищним�за�ладам���ль-

т�ри�забезпечити�реєстрацію�змін�до�положень

в��становленом��поряд��.

Голова В. Бондаренко

Про затвердження змін 
до Положення про театрально�видовищний заклад культури

«Київський академічний театр драми і комедії 
на лівому березі Дніпра» та Положення 

про театрально�видовищний заклад культури 
«Київський національний академічний театр оперети»

Розпорядження № 389 від 7 квітня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про

культуру”, Закону України “Про театри і театральну справу”, з метою забезпечення умов діяльності та роз�
витку деяких театрально�видовищних закладів культури територіальної громади міста Києва та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

07.04.2014�р.�№�389

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

“КИЇВСЬКРІИ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ
БЕРЕЗІ ДНІПРА”

(ідентифі�аційний��од�02231933)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�театрально-видовищний�за�лад���ль-

т�ри�“Київсь�ий�а�адемічний�театр�драми�і��омедії�на�лівом��березі�Дніпра”)

1.�П�н�т�1.1�розділ��1�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:�“Відповідно�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро���№ 287/5674�“Про�реор�анізацію��ом�нально�о�за-

�лад��“Театрально-видовищний�за�лад���льт�ри�“Вільна�сцена”�Театр�є�правонаст�пни�ом��о-

м�нально�о�за�лад��“Театрально-видовищний�за�лад���льт�ри�“Вільна�сцена”.

2.�Розділ�3�Положення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“3.�Управління�Театром.

3.1.�Управління�Театром�здійснює�х�дожній��ерівни�,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звіль-

няє�з�посади�дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі�за�попереднім�по�оджен-

ням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розпо-

діл��обов’яз�ів.

3.2.�Х�дожній��ерівни��Театр����межах�наданих�йом��повноважень:�приймає�на�робот��та

звільняє�з�роботи�творчих�працівни�ів�Театр��на��мовах�стро�ово�о�тр�дово�о�до�овор�;

приймає�на�робот��та�звільняє�з�роботи�всіх�інших�працівни�ів�Театр�;�

розпоряджається�в��становленом��поряд����оштами�та�майном�Театр�;

��ладає���оди;

вживає�до�працівни�ів�Театр��заходи�заохочення�та�заходи�дисциплінарно�о�вплив�;

приймає�рішення�щодо�надання�творчим�працівни�ам�Театр��відп�сто��для�їх��часті�в��он��р-

сах,�фестивалях�тощо�відповідно�до�Положення�про�порядо��проведення��он��рсів,�фестива-

лів�та�Поряд���форм�вання�творчих��р�п,�затверджених�центральним�ор�аном�ви�онавчої�вла-

ди�в��ал�зі���льт�ри;

затвердж�є�за�по�одженням�з��оловним�режисером,�постановни�ами�(режисером,�х�дожни-

�ом,�дири�ентом),��ерівни�ами�виробничих�цехів�Театр��с�лади�постановчих��р�п�та�ви�онав-

ців,�ес�ізи�і�ма�ети�оформлення�вистав,�плани�роботи�над�новими�постанов�ами�та�вистава-

ми�і�визначає�в��становленом��поряд���їх��отовність�і�терміни�вип�с��;

затвердж�є��алендарні�плани�п�блічно�о�ви�онання�та�п�блічно�о�по�аз��вистав�та�інших�за-

ходів;

ор�аніз�є�і�забезпеч�є�проведення�вистав�та�інших�заходів;

забезпеч�є�охорон��праці,�дотримання�за�онності�та�поряд���в�Театрі;

визначає�стр��т�р��Театр�,�с�ладає�та�за�по�одженням�із�Департаментом���льт�ри�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�затвердж�є�штат-

ний�розпис�Театр��в�межах��раничної�чисельності,�доведеної�Департаментом���льт�ри�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�затвердж�є�план�ви�ористання�бюджетних��оштів�Театр��за

по�одженням�з�Департаментом���льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

подає�в��становленом��за�онодавством�поряд���прое�т�річно�о�фінансово�о�план��на�за-

твердження�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

в�межах�своїх�повноважень�видає�на�ази,�обов’яз�ові�для�ви�онання�всіма�працівни�ами�тр�-

дово�о��оле�тив�,�затвердж�є�посадові�інстр��ції.”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

07.04.2014�р.�№�389

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ”

(ідентифі�аційний��од�02224593)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Положення�про�театрально-видовищний�за�лад���ль-

т�ри�“Київсь�ий�національний�а�адемічний�театр�оперети”)

П�н�т�1.2�розділ��1�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:�“Відповідно�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�25��р�дня�2012�ро���№ 702/8986�“Про�реор�анізацію�за�лад����льт�ри�“Твор-

ча�вітальня�майстрів�оперно�о�та�балетно�о�мистецтва�“Д�ховна�спадщина”�імені�Івана�Коз-

ловсь�о�о”�Театр�є�правонаст�пни�ом�за�лад����льт�ри�“Творча�вітальня�майстрів�оперно�о�та

балетно�о�мистецтва�“Д�ховна�спадщина”�імені�Івана�Козловсь�о�о”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

16��вітня�2014�р.�за�№�10/1063

Про впровадження пілотного проекту 
з виконання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” функцій 

виконавця послуг з централізованого опалення 
та постачання гарячої води на території 

Голосіївського, Деснянського 
та Подільського районів

Розпорядження № 241 від 6 березня 2014 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

статей 6, 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно�правових ак�
тів міністерств та інших органів виконавчої влади”, наказу Державного комітету України з питань житлово�
комунального господарства від 25 квітня 2005 року № 60 “Про затвердження Порядку визначення виконав�
ця житлово�комунальних послуг у житловому фонді”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 трав�
ня 2005 року за № 541/10821, з метою упорядкування правовідносин, що виникають між виробниками, вико�
навцями і споживачами у процесі надання та споживання житлово�комунальних послуг, створення правово�
го поля для визначення виконавця житлово�комунальних послуг у житловому фонді, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�межах�впровадження�пілотно�о�прое�-

т��визначити�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�ви�онавцем

посл���з�централізовано�о�опалення�та�поста-

чання��арячої�води�мі�рорайонів�центральних

теплових�п�н�тів�“В�лиця�Почайнинсь�а,�64”,�“В�-

лиця�Костянтинівсь�а,�61”,�“В�лиця�Каштано-

ва,�13-А”,�“Проспе�т�Володимира�Мая�овсь�о-

�о,�59-А”,�“В�лиця�Оноре�де�Бальза�а,�48-А”,

житлових�б�дни�ів�№ 7�(се�ції�4,�5,�6),�№ 9-А

(се�ції�1,�2)�на�в�л.�Он�фрія�Тр�тен�а�(далі —

Пілотний�прое�т).�Для�житлово-б�дівельних

�ооперативів�(ЖБК)�та�об’єднань�співвласни-

�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�(ОСББ),�я�і�зна-

ходяться���зоні�впровадження�Пілотно�о�про-

е�т�,�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�визначається�ви�о-

навцем�посл���з�централізовано�о�опалення

та�постачання��арячої�води�за�їх�з�одою.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�З��рах�ванням�положень�п�н�т��1�цьо-

�о�розпорядження���ласти�зі�споживачами,�я�і

є�власни�ами,�орендарями�чи�наймачами��вар-

тир�та�приміщень���ба�ато�вартирних�б�дин-

�ах,�до�овори�відповідно�до�типово�о�до�ово-

р��про�надання�посл���з�централізовано�о�опа-

лення,�постачання�холодної�та��арячої�води�і

водовідведення,�затверджено�о�постановою

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�21�липня�2005

ро���№ 630�“Про�затвердження�Правил�надан-

ня�посл���з�централізовано�о�опалення,�поста-

чання�холодної�та��арячої�води�і�водовідведен-

ня�та�типово�о�до�овор��про�надання�посл��

з�централізовано�о�опалення,�постачання�хо-

лодної�та��арячої�води�і�водовідведення”�з��ра-

х�ванням�підп�н�т��3.1�п�н�т��3�цьо�о�розпо-

рядження.

2.2.�До�1�липня�2014�ро���подати�звіт�про

рез�льтати�реалізації�Пілотно�о�прое�т��до�ви-

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

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

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�здійснювати��оординацію�в��станов-

леном��поряд��:

3.1.�У�ладення�до�оворів�між�балансо�три-

м�вачами�житлових�б�дин�ів,�розташованих�в

зоні�впровадження�Пілотно�о�прое�т�,�та�ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”,�в�я�их�передбачити�відпові-

дальність�балансо�трим�вачів�житлових�б�-

дин�ів�за��тримання���належном��технічном��ста-

ні�вн�трішньоб�дин�ових�систем�централізо-

вано�о�опалення�і��арячо�о�водопостачання,

здійснення�їх�технічно�о�обсл��ов�вання�та�ре-

монт��і�своєчасної�їх�під�отов�и�до�е�спл�ата-

ції�в�осінньо-зимовий�період�та�дотримання�—

ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�температ�рно�о��рафі�а.

3.2.�Надання�балансо�трим�вачами�(влас-

ни�ами)�б�дин�ів —��часни�ами�Пілотно�о�про-

е�т��—�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

довідо��про��іль�ість�зареєстрованих�меш-

�анців�по��ожном��б�дин���о�ремо;

прое�тно-технічної�до��ментації�на�встанов-
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лення��вартирних�засобів�облі���та��опій�пас-

портів��вартирних�засобів�облі��.

3.3�Ус�нення�балансо�трим�вачами�житло-

вих�б�дин�ів�недолі�ів,�виявлених�при�прове-

денні�а�дит��вн�трішньоб�дин�ових�мереж�цен-

тралізовано�о�опалення�та��арячо�о�водопос-

тачання�і�приміщень�житлових�б�дин�ів,�розта-

шованих�в�зоні�впровадження�Пілотно�о�про-

е�т�,�оформлених�спільними�а�тами�ПАТ�“КИ-

ЇВЕНЕРГО”�та�балансо�трим�вачів�житлових

б�дин�ів.

4.�Голосіївсь�ій,�Деснянсь�ій�та�Подільсь�ій

районним�в�місті�Києві�державним�адміністра-

ціям�взяти��часть���впровадженні�Пілотно�о

прое�т��в�частині�проведення�розрах�н�ів�с�б-

венцій�з�державно�о�бюджет��місцевим�бю-

джетам�на�надання�піль�,�с�бсидій�та��омпен-

сацій�населенню�з�ідно�з�постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�11�січня�2005�ро���№ 20

“Про�затвердження�Поряд���перерах�вання

дея�их�с�бвенцій�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�надання�піль�,�с�бсидій

та��омпенсацій”.

5.�ПАТ�“АК�“Київводо�анал”�та�ПАТ�“КИЇВ-

ЕНЕРГО”���ласти�до�овори�на�постачання

питної�холодної�води,�що�б�де�ви�ористов�-

ватися�для�надання�посл���з�централізовано-

�о�постачання��арячої�води�в�житлових�б�-

дин�ах,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

6.�Ком�нальном��підприємств��“Головний

інформаційно-�обчислювальний�центр”�та�

ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”���ласти�до�овори�з�балан-

со�трим�вачами�житлових�б�дин�ів,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�для�за-

безпечення�дост�п��ви�онавця�посл���з�цен-

тралізовано�о�опалення�та�постачання��арячої

води�до�інформаційних�баз�даних�споживачів

�ом�нальних�посл���для�ор�анізації�та�прове-

дення�розрах�н�ів�за�посл��и�централізовано-

�о�опалення�та�постачання��арячої�води�на�по-

точний�рах�но��ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Макеєнко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 591 від 12 травня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�16�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних.�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів —�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

12.05.2014��№�591

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджу�вач
реклами 

Тип рекламного
засобу 

Площа,
кв.м 

Місце розташування
рекламного

засобу 

1. 14570�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога, 16 (напроти ресторану
"Зозуля")

2. 15814�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Дніпровський
узвіз (з'їзд до Набережного шосе)

3. 15396�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога /Петрівська алея

4. 14763�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога (50 м від
пл.А.Первозваного)

5. 15222�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога (біля буд.№ 16)

6. 21661�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Дарницький район, вул
.Ташкентська (біля виходу зі ст.м.
"Бориспільська")

7. 21014�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Печерський район, бульв.Дружби
Народів (з’їзд на Наддніпрянське
шосе)

8. 21761�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район,
вул.Кудряшова, 3 (зелена зона)

9. 21593�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе (30 м після зупинки
"Динамо"у напрямку центра міста)

10. 21776�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

24 Шевченківський район, вул.
Петлюри Симона, 30 (за
парканом)

11. 22328�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

64 Дарницький район, просп.Миколи
Бажана (50м від станції метро
"Славутич" в напрямку Харківської
площі, на розподілювачі)

12. 22335�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Голосіївський район, просп.Науки,
29

13. 23587�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, вул.Нова
дорога (160 м. від Кільцевої
дороги в напрямку
Повітрофлотського просп.)

14. 21303�08 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Шевченківський район, вул.Олени
Теліги (навпроти буд. 15 по
вул.Петропавлівській)

15. 17677�07�П�2 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район, вул.
.Кіровоградська, 25 (напроти)

16. 15813�07�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Дніпровський
узвіз (праворуч у напрямку до
Набережного шосе)

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

15��вітня�2014�р.�за�№�8/1061

Про затвердження асортименту хліба 
та хлібобулочних виробів, що користуються 
найвищим споживчим попитом у місті Києві

Розпорядження № 384 від 7 квітня 2014 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, по�

станови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1128 “Деякі питання використання зерна дер�
жавного інтервенційного фонду”, з метою забезпечення функціонування механізму постачання і використан�
ня борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду:

1.�Затвердити�асортимент�хліба�та�хлібоб�лочних�виробів,�що��орист�ються�найвищим�спо-

живчим�попитом���місті�Києві,�що�додається.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

№
з/п

Найменування хліба та хлібобулочних виробів

1.1. Хліб вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші,
борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі,
сіль, вода):

1.1. Хліб “Український” домашній подовий, вагою 0,9 кг

1.2. Хліб “Пшеничний” київський подовий, вагою 0,65 кг

1.3. Хліб “Печерський” формовий, вагою 0,6 кг

1.4. Хліб “Богданівський” подовий, вагою 0,75 кг

1.5. Хліб “Арнаут” столичний подовий, вагою 0,65 кг

2. Хліб, який виробляється за поліпшеною рецептурою з додаванням інших інгредієнтів (жиру, цукру та
ін.):

2.1 Хліб “Український” столичний подовий, вагою 0,95 кг

2.2. Хліб “Пшеничний” традиційний подовий, вагою 0,65 кг

3. Булочні вироби:

3.1 Батон “Нива”, вагою 0,5 кг

3.2. Батон нарізний "Київський", вагою 0,5 кг

3.3. Батон "Дорожній", вагою 0,5 кг

4. Хліб та хлібобулочні вироби для діабетиків:

4.1. Хліб білковий київський, вагою 0,2 кг

4.2. Хлібці висівкові київські, вагою 0,3 кг

4.3. Рогалики з висівками київські, вагою 0,25 кг

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

07.04.2014�р.�№�384

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

15��вітня�2014�р.�за�№�8/1061

Асортимент
хліба та хлібобулочних виробів, що користуються

найвищим споживчим попитом у місті Києві 



Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська

Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська

Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська

ÄÎÊÓÌÅÍÒ23 òðàâíÿ 2014 ð.
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Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 559 від 8 травня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро)
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі)
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

1. С ас вати 1 дозвіл на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о розпо-
рядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

08.05.2014 №559

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, що скасовується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 06739!04!П!1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дніпровський район,
вул.Окіпної Раїси, 2

Про затвердження змін до складу постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва 
та до складу робочої групи для виконання робіт та надання 
послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів

Розпорядження № 464 від 23 квітня 2014 року
У зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів

до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна)
чення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва та у складі робо)
чої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів, в ме)
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердити зміни до с лад постійно ді-
ючої он рсної омісії по зал ченню інвесто-
рів до фінанс вання б дівництва, ре онстр -
ції, реставрації тощо об’є тів житлово о та не-
житлово о призначення, незавершено о б -
дівництва, інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста Києва, затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
22 жовтня 2007 ро № 1403 (в реда ції роз-
порядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 29 р дня 2012 ро № 2398):
Вивести із с лад омісії Вавриша А. В. —

заст пни а начальни а Головно о правління
містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
Увести до с лад омісії:
Гол ба В. В. — заст пни а олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації:
Целовальни а С. А. — дире тора Департа-

мент містоб д вання та архіте т ри ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації);
Нова І. В. —деп тата Київсь ої місь ої ра-

ди (за з одою).
2. Затвердити зміни до с лад робочої р -

пи для ви онання робіт та надання посл , по-
в’язаних з ор анізацією та проведенням он-
рсів, затверджено о розпорядженням ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 ро № 1403 (в реда ції розпо-
рядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 18 березня 2013 ро № 334), ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

22.10.2007 р. № 1403
( реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан

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

23.04.2014 р. № 464)

Склад 
робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних 

з організацією та проведенням конкурсів

Світличний О. П. — заст пни начальни а правління з питань інвестиційної та зов-
нішньое ономічної політи и Департамент е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), олова робочої р пи

Ништи О. А. — начальни юридично о відділ Департамент е ономі и та інвес-
тицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

Б рим Д. П. — оловний е ономіст се тор інвестиційних он рсів правління з
питань інвестиційної та зовнішньое ономічної політи и Департамен-
т е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), се ретар робочої р пи

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 590 від 12 травня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 3 дозволи.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-

порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-
мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів,— до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

12.05.2014 № 590

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного засобу

1. 15816!07!П!1 ТОВ "Прайм !
груп"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

16 Печерський район, Кловський узвіз, 18

2. 14568!07!П!1 ТОВ "Прайм !
груп"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

16 Печерський район, бульв. Лесі Українки,
21!Б

3. 21713!08!П!1 ТОВ "Прайм !
груп"

Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

64 Печерський район, Набережне шосе (1100
м від станції метро "Дніпро" у напрямку
Поштової площі)

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 589 від 12 травня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 2 дозволи.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-

порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-
мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів,— до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

12.05.2014 № 589

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.
м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 03537!04 ТОВ "РТМ !
Україна"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Печерський район, вул. Мечникова,
18/20

2. 22041!08 ТОВ "РТМ !
Україна"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул. Олени
Теліги (перехрестя з вул. Ґонти)



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

виборчо о о р № 219
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Оси а Ві торія Михайлівна, 1985 ро народження —

від андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.
( 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:
Федор о Леся Зінонівна, 1984 ро народження — від
андидата на пост Президента У раїни Яроша Д. А.

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

виборчо о о р № 222
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
С да Дмитро Борисович, 1989 ро народження —

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 анди-
дат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої
омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
К прієць Олена Ві торівна, 1981 ро народжен-

ня — від андидата на пост Президента У раїни Са-
ранова В. Г.

Секретар Центральної виборчої комісії   
Т. ЛУКАШ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 23 òðàâíÿ 2014 ð.
¹71(4471)
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Відповіді на сканворд 

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
20 травня 2014 ро № 675 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 України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій з вибо)

рів Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року про заміну членів окружних виборчих
комісій та звернення окружних виборчих комісій про дострокове припинення повноважень членів цих комісій, які двічі і більше
разів не з’явилися на засідання виборчих комісій без поважних 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 час)
тини другої, частини третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів 1, 2, 8 час)
тини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись стаття)
миа11)13, пунктами 5, 6 статті 18, частиною другою статті 27 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор)
ча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до с лад о р жних виборчих омісій
з виборів Президента У раїни 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 ви-
борчих омісій з виборів Президента У раїни на позачер-
ових виборах Президента У раїни 25 травня 2014 ро-
», з ідно з додат ами 1 — 14.
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
омісіям з виборів Президента У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном веб-сай-

ті Центральної виборчої омісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії  

А. МАГЕРА

Додато 14
до постанови Центральної виборчої омісії

від 20 травня 2014 ро № 675

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів Президента України на позачергових виборах 25 травня 2014 року

місто Київ

Про затвердження змін до складу комісії з реорганізації комунального 
підприємства з питань проектування «Житлоінвестпроект» 

(ЄДРПОУ 32455208) шляхом приєднання до комунального підприємства 
з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд)УКБ» 

(ЄДРПОУ 31958324)
Розпорядження № 606 від 16 травня 2014 року

Відповідно до статей 5, 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 лис)
топада 2013 року № 494/9982 «Про реорганізацію комунального підприємства з питань проектування «Житлоінвестпроект», у зв’яз)
ку із змінами в персональному складі комісії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до с лад омісії з реор анізації
ом нально о підприємства з питань прое т вання «Жит-
лоінвестпрое т» (ЄДРПОУ 32455208) шляхом приєднан-
ня до ом нально о підприємства з питань б дівництва
житлових б дин ів «Житлоінвестб д-УКБ» (ЄДРПОУ
31958324), затверджено о розпорядженням ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 30 січня 2014 ро № 107, а са-
ме:
1.1. Вивести зі с лад омісії:
Біч а Юрія Володимировича — деп тата Київсь ої

місь ої ради

Мельни а Сер ія Ми олайовича — деп тата Київсь ої
місь ої ради
Філіппова Володимира Ві торовича — деп тата Київ-

сь ої місь ої ради
Шлапа Віталін Леонідівн — деп тата Київсь ої місь-
ої ради
Л ’яню а Ми ол Володимировича — деп тата Київ-

сь ої місь ої ради.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Гол ба В. В.

Голова В. Бондаренко

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ï³äñóìêè ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó ¹110-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³
äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêò³â, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³

ì. Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ "Óêðïëàñòèê"
ÏÀÒ "Óêðïëàñòèê", ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 1,

ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè áóä³âíèöòâà òà âëàøòóâàííÿ íà ³ñíóþ÷³é òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà
êîìïëåêñó óñòàíîâîê ç î÷èùåííÿ âåíòèëÿö³éíèõ âèêèä³â ïîâ³òðÿ â³ä äðóêàðñüêèõ
ìàøèí ìåòîäîì ðåêóïåðàö³¿ òà ïîâåðíåííÿ ó âèðîáíèöòâî ðîç÷èííèê³â, ùî
âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðó ó âèãëÿä³ ïàð³â ç ïîâ³òðÿì.Òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ â³äïîâ³äàº
ñó÷àñíèì âèìîãàì áåçïåêè, ïîâí³ñòþ àâòîìàòèçîâàíèé, øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ â
ªâðîï³ òà íå ìàº àíàëîã³â â Óêðà¿í³.

Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå â 1927 ðîö³, ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ ñó÷àñíèõ
ãíó÷êèõ ïàêóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ïîòðåá õàð÷îâî¿,ôàðìàêîëîã³÷íî¿, êîñìåòè÷íî¿
òà ³íøèõ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ íà îñíîâ³ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é. Ìåòîþ áóä³âíèöòâà,
ùî çä³éñíþºòüñÿ â ðàìêàõ ïàðòíåðñòâà ç ªâðîïåéñüêèì Áàíêîì Ðåêîíñòðóêö³¿ òà
Ðîçâèòêó, º çíèæåííÿ øê³äëèâèõ âèêèä³â òà ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ îáñòàíîâêè â
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, åíåðãîçáåðåæåííÿ òà ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿
äîçâîëó íà âèêèäè. Â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó âèêèäè çàáðóäíåíü ïîâ³òðÿ â
ïåðåðàõóíêó íà îðãàí³÷íèé âóãëåöü áóäå çíèæåíî äî 100 ìã/íì3,ùî â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì
âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
ïðîñèìî íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: áóëüâ.Âåðõîâíî¿ Ðàäè 1, òåë. 292-21-25.

ÒÁ "Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà"
ç 29.05.2014 ð. ùîâ³âòîðêà òà ùî÷åòâåðãà îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33

ïðîâîäèòü àóêö³îí ç ïðîäàæó òîâàð³â íåïðîäîâîëü÷î¿ ãðóïè —âòîðèííî¿ ñèðîâèíè
(ìåòàëîáðóõòó) ÄÏ "ÍÅÊ"Óêðåíåðãî", êîä ªÄÐÏÎÓ 24361553 (01032, ì. Êè¿â, âóë.Ñ. Ïåòëþðè, 27).

Ëîò ¹ 1: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó — 409 057,6901 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó — 33 400,5 êã (Êè¿âñüêà îáë.,
ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, 2), ïî÷àòêîâà ö³íà — 1 168 012,21 ãðí. Ëîò ¹ 2: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó — 44231 êã
òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó— 5798,8 êã (ì. Æèòîìèð, âóë. Çàð³÷íà, 1), ïî÷àòêîâà ö³íà — 160 954,09 ãðí.Ëîò ¹ 3: áðóõò
÷îðíîãî ìåòàëó— 50827,01 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó— 884,3 êã (ì. ×åðí³ã³â, âóë. Ö³îëêîâñüêîãî, 20), ïî÷àòêîâà
ö³íà — 85 770,82 ãðí. Ëîò ¹ 4: áðóõò ÷îðíîãî ìåòàëó — 126815,02 êã òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó — 4818,6 êã
(ì. ×åðêàñè, âóë. Ð³çäâÿíà, 169), ïî÷àòêîâà ö³íà -231 071,80 ãðí.

Ðîçì³ð êðîêó: 1 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ ëîòó.Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ çà íàÿâíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ó÷àñíèê³â
íà ëîò. ×àñ òà ì³ñöå îçíàéîìëåííÿ ç ìàéíîì: â ðîáî÷³ äí³ òèæíÿ ç 8.00 äî 17.00 çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ ìàéíà.
Øëÿõè ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ïîêóïö³ âèð³øóþòü ñàìîñò³éíî çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðèéîì
çàÿâîê íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33, òà çàê³í÷óºòüñÿ çà îäíó
ãîäèíó äî ïî÷àòêó àóêö³îíó.

Ó÷àñíèêè àóêö³îíó ñïëà÷óþòü ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 150,00 ãðí., â ò.÷. ÏÄÂ,òà âíîñÿòü ãàðàíò³éíèé
âíåñîê ó ðîçì³ð³ 10 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ ëîòó íà ï/ð ¹ 26009210129639980 â ÀÒ "ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ",
ÌÔÎ 320984, êîä ªÄÐÏÎÓ 34532715, îòðèìóâà÷ — ÒÁ "ÓÌÑ".

Óìîâè ùîäî ïðîäàæó òà ïåðåäà÷³ ìàéíà (òîâàðó): 1.Òåðì³í îïëàòè ìàéíà ïîêóïöåì (ïåðåìîæöåì àóêö³îíó):
5 áàíê³âñüêèõ äí³â.2.Òåðì³í óêëàäåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó ìàéíà: 14 ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ
ïðîòîêîëó àóêö³îíó.

Âèòðàòè ïî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ àóêö³îíó ïîêëàäàþòüñÿ íà ïåðåìîæöÿ àóêö³îíó.
Ñëóæáà ç îðãàí³çàö³¿ àóêö³îíó çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33, ðåæèì ðîáîòè:

ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 32/33,
òåë. +38(044) 228-29-14, 228-29-15.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à: Õîìåíêî Âëàäèñëàâ Þð³éîâè÷,
îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ÿêîãî: ì. Êè¿â, âóë.Óðë³âñüêà, 4-À, êâ. 87,ÒÎÂ “ÐÊÊ” â ñóäîâå çàñ³äàííÿ,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ 10.06.2014 ðîêó î 14.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. 204,
äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ“Ô²ÍÀÍÑ ÁÀÍÊ” äî Õîìåíêî
Âëàäèñëàâà Þð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.
Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèé ïðî äåíü,

÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè, ³ â ðàç³ íåÿâêè éîãî äî ñóäó ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà çà
éîãî â³äñóòíîñò³.

Â³äïîâ³äà÷ ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïîâàæí³ñòü
ïðè÷èíè íåÿâêè.

Ñóääÿ Î. Ì. Êîëåñíèê

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï Àäðåñà îá'ºêòà Ñóá'ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ —

ïåðåìîæåöü êîíêóðñó

1. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 183,1 êâ.ì — ì. Êè¿â,
âóë. Ïóøê³íñüêà, 39, ë³ò. "À,À'" ÒÎÂ "Ðîñàâà-Ñåðâ³ñ"

2. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 103,3 êâ.ì — ì. Êè¿â,
âóë. Ïðîð³çíà, 10, ë³ò. "À"

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

3. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 68,2 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. âóë. Ïðîð³çíà, 16/2, ë³ò. "À" ÔÎÏ ×óáåíêî Ä.Â.

4. Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 90,6 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ì.Ãðóøåâñüêîãî, 3-Â, ë³ò. "À" ÒÎÂ "Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ "Ì²ÑÒÎ"

5. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 27,0 êâ.ì —
ì. Êè¿â, ïðîâ. Âèíîãðàäíèé, 1/11, ë³ò. "À" ÒÎÂ "Á² ÄÆ² Ò² ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

6. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 189,1 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 10 ÒÎÂ "Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ "Ì²ÑÒÎ"

7. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 249,60 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ñìèðíîâà-Ëàñòî÷ê³íà, 14 ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

8. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 124,5 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ãóñîâñüêîãî, 4 ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

9. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 48,3 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 10, ë³ò. "À"

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

10. Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,3 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 10, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ÁÞÐÎ ÎÖ²ÍÎÊ".

11. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 171,30 êâ.ì —
ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 46/1, ë³ò. "À"

ÒÎÂ "Êîíñàëòèíãîâå ï³äïðèºìñòâî 
"Îð³ÿíà"

12. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 54,30 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 19À ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

13. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 75,50 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 1/2 ÒÎÂ "Ðîñàâà-Ñåðâ³ñ"

14. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 155,00 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 1/2 ÒÎÂ "Ðîñàâà-Ñåðâ³ñ"

15. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 169,00 êâ.ì —
ì. Êè¿â, áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 20

ÒÎÂ "Êîíñàëòèíãîâå ï³äïðèºìñòâî 
"Îð³ÿíà"

16. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 117,00 êâ.ì —
ì. Êè¿â, áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, 32

ÒÎÂ "Êîíñàëòèíãîâå ï³äïðèºìñòâî 
"Îð³ÿíà"

17. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 38,00 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 48, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ÀÂÀÍÒ²-ÃÐÓÏ"

18. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 62,7 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 12-Â ÔÎÏ Ëüîä³í Þ.Ï.

19. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 31,7 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Êîñòüîëüíà, 9 ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

20. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 17,9 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 42, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ÀÂÀÍÒ²-ÃÐÓÏ"

21. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 65,5 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 35 ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

22. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 36,8 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 55 ÒÎÂ "ÁÞÐÎ ÎÖ²ÍÎÊ"

23. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 143,3 êâ.ì —
ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19 ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

24. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 145,40 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Äîâæåíêà, 14 Á ÒÎÂ "Åêñïåðòíî-îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ"

25. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 212,1 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 127, ë³ò. "Â" ÒÎÂ "Åêñïåðòíî-îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ"

26. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,3 êâ.ì —
ì. Êè¿â, âóë. Ðèáàëüñüêà, 11, ë³ò. "À" ÒÎÂ "Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ "Åêñïåðò-Ãðóï"

27. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 322,3 —
ì. Êè¿â, âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 4/2, ë³ò. "À'" ÒÎÂ "Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ "Åêñïåðò-Ãðóï"



Ð²ÇÍÅ

ÎÂÍÈ, ðóõ º æèòòºäàéíèì

ñòèìóëîì, òîæ ðóøàéòå â

ïîäîðîæ ðàçîì ³ç êîõàíè-

ìè ³ íàñîëîäæóéòåñÿ âðàæåííÿìè,òàì

íà âàñ ÷åêàþòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè,

ùî çöåìåíòóþòü øëþáíèé ñîþç.

Ùàñòÿ íèí³ â ãàðìîí³éí³é ïàð³ òà

äîìàøíüîìó áëàãîïîëó÷÷³, âàøó

ñ³ì’þ Íåáåñà îãîðíóëè áëàãîäàòòþ

(äî ëèïíÿ), æä³òü ïîïîâíåííÿ.

ÒÅËÜÖ², â ô³íàíñîâ³é ñôå-

ð³ óñï³øíå «ïåðåçàâàíòà-

æåííÿ». ßêùî íàä³éäóòü

ä³ëîâ³ ïðîïîçèö³¿, ïðîñ³âàéòå ¿õ ÷å-

ðåç ðàö³îíàëüíå ñèòî,áåð³òüñÿ çà äî-

äàòêîâ³ òðóäîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ — çà-

êëàäàºòüñÿ ìàòåð³àëüíèé ôóíäà-

ìåíò íà ìàéáóòí³é ð³ê, äå ùàñëèâ³

øàíñè çíàõîäÿòüñÿ â ñëóæáîâ³é

ñôåð³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, äåâ³ç òèæíÿ:

«Õàé æèâå â³äíîâëåííÿ!».

Æèòòºâèé ïîòåíö³àë á’º íå-

âè÷åðïíèì äæåðåëîì, áåð³òü ³í³ö³-

àòèâó â ñâî¿ ðóêè ³ ñòàðòóéòå,äåáþ-

òóéòå ñêð³çü! Íà ðîìàíòè÷íîìó øëÿ-

õó ãîðèòü çåëåíå ñâ³òëî, íàñòàâ ÷àñ

âëàøòóâàòè çàíåäáàí³ ñåðäå÷í³ ñïðà-

âè, áóòè ëþáèìè é æàäàíèìè.

ÐÀÊÈ, âàøà õàðèçìà ñÿº

âåñåëêîâèìè áàðâàìè,

ñïðèÿþ÷è ñàìîñòâåðäæåí-

íþ, îäíàê ïîïåðåäó òðàíñôîðìà-

ö³éíà êàðì³÷íà ñìóãà, äå ñë³ä ïî-

çáàâëÿòèñÿ â³ä êîìïëåêñ³â, íåãà-

òèâíèõ íàøàðóâàíü â äóø³, ëàìà-

òè áàð’ºðè ïñèõîëîã³÷íî¿ çàëåæ-

íîñò³, ùî çàâàæàþòü óñï³øí³é ñà-

ìîðåàë³çàö³¿. Ïîâåðòàéòå áîðãè,

íàäîëóæóéòå óïóùåííÿ â ðîáîò³,

íå á³éòåñÿ ñòèêàòèñÿ ç òðóäíîùà-

ìè, ãîëîâíå — í³êîìó í³÷îãî íå íà-

â’ÿçóéòå.

ËÅÂÈ, â ëþáîâí³é ñôåð³—

ïðîöåñ «â³äðîäæåííÿ». Ãî-

ä³ ïëàêàòèñÿ,ñóïóòíèêè âàñ

çíîâó ïîêîõàþòü,ùî çäåòîíóº àíà-

ëîã³÷íå öóíàì³ ïî÷óòò³â â ñåðö³,ï³ä-

íÿâøè íà âåðøèíó áëàæåíñòâà. Íå

ñòðèìóéòå ðîìàíòè÷í³ ïîðèâè,ðîç-

ïðÿìëÿéòå êðèëà áàæàíü ³ çíàéîì-

òåñÿ, ÿêùî õòîñü ïðèïàâ äî ñåðöÿ,

âñå öå ñåðéîçíî ³ ïåðñïåêòèâíî.

ÍÀ Ä²Â î÷³êóº «ïåðåôîð-

ìàòóâàííÿ» â ïðîôåñ³é-

í³é ä³ÿëüíîñò³. ²ç çàðîá³ò-

êàìè ïîòàëàíèòü çàâäÿêè êàð’ºð-

íèì ïåðòóðáàö³ÿì, êàäðîâèì ðî-

òàö³ÿì, çì³í³ êåð³âíèöòâà, ñòèëþ

ðîáîòè. Âèçíà÷òåñÿ ç ôàõîâèì ïî-

êëèêîì, ³ ÿêùî ðîáîòà íå äî äóø³,

òî ÷àñ ¿¿ çì³íèòè ³ íå ñèëóâàòè ñå-

áå. Çàìàñêîâàíå ï³ä ñëóæáîâó â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü íåçàäîâîëåííÿ âñå îä-

íî âèáóõíå, ÿê âóëêàí, ðàíî ÷è

ï³çíî.

ÒÅÐÅÇÈ, ãîä³ áóòè ñ³ðîþ

ìèøåþ, âè ìîãóòí³é ëåâ!

Ïîïóëÿðèçóéòå ñåáå, ðîç-

êðóòêà ³ì³äæó íàáèðàº äèíàì³÷íî-

ãî òåìïó. Äåìîíñòðóéòå òàëàíòè,

çäîáóòêè, ÷àðóéòå ùèð³ñòþ, íå ëè-

öåì³ðòå, ðàäüòå, â³äêðèòî ãîâîð³òü

ïðàâäó â î÷³, ìîæíà â ãðàéëèâ³é ãó-

ìîðèñòè÷í³é ôîðì³, ÷èì äîïîìî-

æåòå ëþäÿì âèïðàâèòèñÿ, ñòàòè íà

øëÿõ ³ñòèíè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, òàºìíè÷³ñòü—

âàø íàéë³ïøèé äðóã ³ äî-

ëåíîñíèé îð³ºíòèð. Ä³éòå

òèõî, êðàäüêîìà,õèçóâàííÿ íà ïóá-

ë³ö³ ïðîòèïîêàçàíî,öå âàñ çíåçáðî-

¿òü, çíåêðîâèòü åíåðãîðåñóðñè. Íè-

í³ òðèâàº äóõîâíå «ïåðåçàâàíòà-

æåííÿ», æèòòÿ ïåðåõîäèòü â ³íøó

ôàçó, êîëè òðåáà õèòðî òàíöþâàòè

ï³ä äóäó ³íòåðåñ³â îòî÷åííÿ, îäíî-

÷àñíî ïðîñóâàþ÷è âïåðåä âëàñí³

çàäóìè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², õòî ç âàìè, õòî

ïðîòè âàñ—ñòàíå î÷åâèä-

íèì. Ñîö³óì ïîëÿðèçóºòü-

ñÿ, êîíôðîíòàö³ÿ ïîñèëèòüñÿ. Ïî-

ðó÷ çàëèøàòüñÿ ñïðàâæí³ äðóç³, ç

ÿêèìè âàñ ºäíàþòü äóõîâí³ òà çåì-

í³ ³íòåðåñè, à ñóïåðíèêè îïèíÿòü-

ñÿ ïî ³íøèé á³ê áàðèêàä. Çðåøòîþ,

ïîáðàòèìè, íàïàðíèêè, êîíêóðåí-

òè º â³ääçåðêàëåííÿì âàøî¿ ãëè-

áèííî¿ ñóò³. Òîæ êîëè ùîñü íå äî

âïîäîáè — âèí³òü ñåáå.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, âäîìà âñå ÷ó-

äîâî, ïðèãîòóéòåñÿ äî íî-

âèõ òðóäîâèõ ïîâíîâà-

æåíü ç êàð’ºðíèì çëåòîì. Íà ñëóæ-

á³ ïåðòóðáàö³¿, àòìîñôåðà íàïðó-

æåíà, ó ðîáîòîäàâö³â ñ³ì ï’ÿòíèöü

íà òèæäåíü,çà ùî áðàòèñÿ,àáè ñâîº-

÷àñíî âñå âèêîíàòè íà âèñîêîìó

ð³âí³,— ñêàçàòè âàæêî. Ùîíàéìåí-

øà ïðîôåñ³éíà íåêîìïåòåíòí³ñòü

ñòàíå êàìåíåì ñïîòèêàííÿ ó ñòî-

ñóíêàõ ç êîëåãàìè, øåôîì.

ÂÎÄÎË² ,̄ìîäåðí³çàö³ÿ òîð-

êíåòüñÿ ðîìàíòè÷íî¿ ñôå-

ðè. ßêùî âèñîêà íåáåñíà

ãîñòÿ Ëþáîâ ïîñòóêàº â äâåð³, ðà-

äî âïóñò³òü áîãèíþ â ñåðöå ³ çàêî-

õóéòåñÿ,— ³äåàë ïîðó÷. Âàì âèçíà-

÷åíî ñòàòè äåòîíàòîðîì ëþáîâíèõ

âçàºìèí,ï³äíÿâøè îáðàíöÿ íà âåð-

øèíó áëàæåíñòâà.

ÐÈÁÈ, â ñ³ì’¿, îñîáèñòîìó

æèòò³ î÷³êóþòüñÿ êàðäè-

íàëüí³ çì³íè. Ä³éòå ó çãî-

ä³ ç âèìîãàìè âàæëèâèõ äëÿ âàñ

ëþäåé, äîìî÷àäö³â, ïîñòàâòå ¿õí³

³íòåðåñè íà ÷³ëüíå ì³ñöå, ïîâàæàé-

òå ¿õí³é âèá³ð, à ãîëîâíå — ëþá³òü

¿õ âñ³ì ñåðöåì. Òî Áîæå áëàãîñëî-

âåííÿ, ùî äàº êîëîñàëüíèé ðåñóðñ

ïî÷óòò³â äëÿ ³íâåñòèö³é.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

ãîðîñêîï

25 òðàâíÿ – 1 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 òðàâíÿ

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 35467
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

1652 - êîçàöüêå â³éñüêî ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî çäîáóëî ïåðåìîãó íàä ïîëüñüêîþ àðì³ºþ

ï³ä Áàòîãîì.

1928 - ó Õàðêîâ³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ Öåíòðàëüíî¿

êîì³ñ³¿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Ó÷àñíèêè çàñëóõàëè

äîïîâ³äü ïðî ñòàí ðîñ³éñüêîãî íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³:

ñòâîðåíî 49 íàö³îíàëüíèõ ñåëèù, 354 ñ³ëüñüê³ ðàäè, 9

ðàéîí³â, 24 ñóäîâ³ êàìåðè.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

23 òðàâíÿ 2014 ð.
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Ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Äóáàñà
Áîãäàíà Éîñèïîâè÷à îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00-18.00 íà âóë. Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî, 24. Â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí — Ë³ñòðîâèé Ñ. Ñ. òà
Íîñêîâ Ï. Ì., äçâ³íêè ïðèéìàþòüñÿ çà íîìåðîì: 202-
74-30. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó ÷åòâåðòèé
â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00-18.00 ó Ïå÷åðñüê³é
ÐÄÀ òà ó òðåò³é â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00-18.00
ó Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàíà Êðàìàðåí-
êà îñîáèñòèé ïðèéîì â³äáóâàòèìåòüñÿ êîæíîãî äðó-
ãîãî â³âòîðêà ç 14.00-15.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³â-
òîðêà ç 14.00-15.00 íà âóëèö³ Òèìîøåíêà, 18 (êàá³íåò
2). Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí—Ìåðêóëîâà Â.Ì.,äçâ³íêè ïðèéìàþòüñÿ çà
íîìåðîì: 288-03-11. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 14.00-15.00 â Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ òà
ïåðøîãî â³âòîðêà ç 14.00-15.00 â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëà Êîñòþ-
êà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ äðóãî¿ ñå-

ðåäè ç 17.00-18.00 òà ó ÷åòâåðòó ñåðåäó ç 17.00-18.00
íà âóëèö³ Ëåîíòîâè÷à, 6. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— Ìàð³-
íà Ë. Ô., òåëåôîí: 202-63-36. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì — ó òðåò³é â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 15.00-16.00 â
Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 15.00-16.00
ó Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âëàäèñëàâà Ãîëó-
áà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî
÷åòâåðãà ç 15.00-16.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åò-
âåðãà ç 15.00-16.00. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó
òðåò³é ïîíåä³ëîê ç 15.00-16.00 â Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ
òà ïåðøî¿ ñåðåäè ç 15.00-16.00 â Øåâ÷åíê³âñüê³é
ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Îêñàíè Äîë³íñüêî¿
îñîáèñòèé ïðèéîì â³äáóâàòèìåòüñÿ êîæíîãî òðå-
òüîãî ÷åòâåðãà ç 11.00-12.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî
÷åòâåðãà ç 11.00-12.00. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 12.30-13.30 â Äàðíèöüê³é ÐÄÀ òà
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.30-15.30 â Äí³ïðîâ-
ñüê³é ÐÄÀ �

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí
êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ íà II êâàðòàë 2014 ðîêó


