
Êâ³òêîâèé ïàòð³îòèçìÓ ñòîëèö³ òðèâàº
îíîâëåííÿ 
àâòîøëÿõ³â

Ó Êèºâ³ ïðîäîâæóþòüñÿ ðîáîòè ³ç

ïëàíîâîãî ïîòî÷íîãî ðåìîíòó àâ-

òîøëÿõ³â. Çà ñïðèÿòëèâèõ ïîãîä-

íèõ óìîâ òà â³äïîâ³äíî äî çàòâåð-

äæåíîãî ïëàíó-ãðàô³êà çàõîäè

âèêîíóþòüñÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòî-

ëèö³.Òàê, ç ïî÷àòêó ðîêó íà âóëè-

öÿõ ì³ñòà âæå ë³êâ³äóâàëè á³ëüøå

57 òèñ. ì2 ÿìêîâîñò³.Òàê, ó ï’ÿòíè-

öþ äîðîæí³ áðèãàäè «Êè¿âàâòî-

äîðó» ïðàöþâàëè íà øëÿõîâ³é ìå-

ðåæ³, ìîñòàõ òà øëÿõîïðîâîäàõ.

Çîêðåìà ðîáîòè âèêîíóâàëèñÿ çà

àäðåñàìè: âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà,Òðîñ-

òÿíåöüêà, Ñîñþðè, Ï³äâèñîöüêî-

ãî, Ê. Á³ëîêóð, Êóë³á³íà, Àðòåìà,

Ìàòèê³íà,×îêîëîâñüêèé áóëüâàð,

òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà ïð. Ë³ñî-

âèé — âóë. Ì³ëþòåíêà, ïðîñï. Ãà-

ãàð³íà. Êð³ì òîãî, íåäîë³êè ó äî-

ðîæí³õ ïîêðèòòÿõ óñóâàëè íà Ìîñ-

êîâñüêîìó ìîñò³ ÷åðåç ð³÷êóÄí³ï-

ðî,øëÿõîïðîâîäàõ íà âóë.Ì.Öâº-

òàºâî¿ òà Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó ïðîñ-

ïåêò³.

Ó ï³äçåìö³ 
ïðîâîäÿòü
ïëàíîâèé ðåìîíò
åñêàëàòîð³â

Ç 28 òðàâíÿ íà ïåðåñàäî÷íîìó

âóçë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè «Ïàëàö ñïîð-

òó» òà «Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî» ðîç-

ïî÷íåòüñÿ ïëàíîâèé êàïðåìîíò

òðüîõ åñêàëàòîð³â.Ðîáîòè ïðîâî-

äèòèìóòüñÿ ïî÷åðãîâî òà òðèâà-

òèìóòü äî 22 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó.

Îêð³ì öüîãî, ïðîäîâæóºòüñÿ ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 1 íà ñòàíö³¿

«Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³» (âèõ³ä äî

ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³) òà êàïðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 3 íà ñòàíö³¿

«Ïàëàö «Óêðà¿íà» Êóðåí³âñüêî-

×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿. Ðîáîòè

òðèâàòèìóòü äî 4 ëèïíÿ òà äî 27

÷åðâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â³äïîâ³ä-

íî.

²íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñòÿãóâàííÿ 
ïëàòè çà ïàðêóâàííÿ
ó äâîðàõ 
íå â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³

²íôîðìàö³ÿ,ðîçì³ùåíà íåùîäàâ-

íî ó äåÿêèõ ÇÌ²,ùîäî ï³äãîòîâêè

ðîçïîðÿäæåííÿ,çã³äíî ç ÿêèì áó-

äå ñòÿãóâàòèñÿ ïëàòà çà ïàðêóâàí-

íÿ ó äâîðàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â,íå

â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Òàê, ñòàíîì

íà 22 òðàâíÿ 2014 ðîêó ó ÊÌÄÀ

â³äñóòí³é ïðîåêò çàçíà÷åíîãî

äîêóìåíòà,à â³äïîâ³äíî,é íå ïðî-

âîäèòüñÿ þðèäè÷íà åêñïåðòèçà.

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîñèòü ïðåäñòàâ-

íèê³â ÇÌ² ïåðåâ³ðÿòè îòðèìàíó ç

ð³çíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³þ, à çà

êîìåíòàðÿìè,ïîÿñíåííÿìè ÷è óòî÷-

íåííÿìè çâåðòàòèñÿ áåçïîñåðåä-

íüî äî ÊÌÄÀ.

íîâèíè
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ÌÀÉÆÅ 6 òèñÿ÷ ñàäæàíö³â, âèñà-

äæåíèõ íà ðåêîðäí³é ïëîù³ áëèçüêî

60 êâ.ìåòð³â, óòâîðþþòü íàéá³ëüøèé

â Óêðà¿í³ äåðæàâíèé ïðàïîð. Êâ³òêî-

âèé ñòÿã ç’ÿâèâñÿ íà àëå¿ Ãåðî¿â Êðóò,

ïîáëèçó ñòîëè÷íîãî ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëà-

âè.Òàêó ïàòð³îòè÷íó àêö³þ çà ï³äòðèì-

êè ÊÌÄÀ âèð³øèëè ïðîâåñòè ïðàö³â-

íèêè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä».

«Ìè âèð³øèëè ïðîâåñòè òàêó àê-

ö³þ ³ ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ, áî

ïðàïîð — öå º ñèìâîë íàøî¿ êðà¿íè.

Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè — íàøà äåð-

æàâà ºäèíà òà íåïîä³ëüíà. ² âñ³ ¿¿

ãðîìàäÿíè ïðàãíóòü ñïîêîþ, ìèð-

íîãî íåáà. Àäæå âñ³ ìè º ïàòð³îòà-

ìè íàøî¿ êðà¿íè ³ ¿¿ ñòîëèö³ — ì³ñ-

òà Êèºâà»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿â-

çåëåíáóä» Ìèõàéëî Öàðåíêî òà îñî-

áèñòî ðàçîì ç êåð³âíèêàìè ðàéîí-

íèõ ï³äïðèºìñòâ äîëó÷èâñÿ äî êðî-

ï³òêî¿ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ ñèíüî-

æîâòîãî øåäåâðó.

Âèñàäæóâàëè êâ³òêîâèé ñòÿã «êè-

¿âçåëåíáóä³âö³» ìàéæå âåñü äåíü,

àäæå òàêà ñïðàâà ïîñï³õó íå ëþ-

áèòü: àáè ìèëóâàòèñÿ äèâîì êèÿíè

ìîãëè ÿêíàéäîâøå, ïîòð³áíî äî-

òðèìóâàòèñÿ òåõíîëîã³¿ ïîñàäêè

ðîñëèí, â³äñòàí³ ì³æ íèìè. Ñèíþ

÷àñòèíó ïðàïîðó â³äòâîðèëè çà äî-

ïîìîãîþ êâ³òîê àãåðàòóìó, æîâòó

çàñàäèëè ÿñêðàâèìè ÷îðíîáðèâöÿ-

ìè. ßê âèäíî íà ôîòî, âåðõíÿ ÷àñ-

òèíà ñòÿãó ïîêè ùå çåëåíà, êâ³òè íå

ïîâí³ñòþ ðîçïóñòèëèñÿ. Îäíàê êî-

ìóíàëüíèêè çàñïîêîþþòü: âæå çà

äåê³ëüêà äí³â êâ³òêîâèé íàö³îíàëü-

íèé ñèìâîë íàáóäå «ïðàâèëüíèõ»,

çâè÷íèõ äëÿ íàñ êîëüîð³â.

Äî ñëîâà, íà ñòâîðåííÿ ñòÿãó íå

âèòðàòèëè æîäíî¿ êîï³éêè áþäæåò-

íèõ êîøò³â. Òàêó ³äåþ êîìóíàëüíè-

ê³â ï³äòðèìàëè íåáàéäóæ³ óêðà¿íö³

òà ïîäàðóâàëè ñòîëèö³ ðîñëèíè. Ïðè-

¿õàëè êâ³òè äî Êèºâà àæ ç³ Ëüâîâà.

Ö³êàâî, ùî äîëó÷èòèñÿ äî ñòâî-

ðåííÿ ïðàïîðà ìîãëè é óñ³ îõî÷³.

Òàê, äåñÿòèêëàñíèö³ Îëåíà òà Êàòå-

ðèíà ÿêðàç ïîâåðòàëèñÿ ç³ øêîëè,

êîëè ïîáà÷èëè ðîáîòó êîìóíàëüíè-

ê³â. Çàõîò³ëè äîïîìîãòè — îòðèìà-

ëè ðóêàâè÷êè, íåîáõ³äíèé ³íâåíòàð

òà âèñàäèëè ÷àñòèíó íàö³îíàëüíî-

ãî ñòÿãó. «Òàê³ àêö³¿ äóæå ïîòð³áí³,

àäæå ïîêàçóþòü íàøó ºäí³ñòü. Ðàä³

ùî äîëó÷èëèñÿ, òåïåð çìîæåìî âñ³ì

õâàëèòèñÿ, ùî òóò º é ÷àñòèíà íàøî¿

ðîáîòè»,— ä³ëÿòüñÿ øêîëÿðêè.

Ó «Êè¿âçåëåíáóä³» çàïåâíÿþòü:

òàêèé åíòóç³àçì ì³ñöåâèõ ìåøêàí-

ö³â çàâæäè ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè. Íà

âñ³ ñâî¿ àêö³¿ ç ïðèáèðàííÿ, âèñàä-

êè äåðåâ ÷è êâ³ò³â ïîâñÿê÷àñ êëè-

÷óòü âñ³õ íåáàéäóæèõ.

Ðàçîì ç òèì Ìèõàéëî Öàðåíêî

çàÿâèâ, ùî öå íå îñòàíí³é íàö³î-

íàëüíèé ñèìâîë, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ íà

çåëåíèõ çîíàõ Êèºâà. Âæå íàéáëèæ-

÷èì ÷àñîì ïëàíóþòü âèñàäèòè ùå äå-

ê³ëüêà ïîä³áíèõ êîìïîçèö³é �
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� Ó Êèºâ³ çàöâ³â íàéá³ëüøèé äåðæàâíèé ïðàïîð

Õâèëÿ ïàòð³îòèçìó çàõëåñíóëà Óêðà¿íó. Ñâîþ íàö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè äåìîíñòðóþòü âñ³ìà ìîæëè-

âèìè ñïîñîáàìè: â³ä ñèíüî-æîâòèõ ñòð³÷îê íà ñóìêàõ äî íîñ³ííÿ âèøèâàíîê. Â³ä çàãàëüíîäåðæàâíèõ òåíäåíö³é âèð³øèëè

íå â³äñòàâàòè ³ ñòîëè÷í³ «çåëåíáóä³âö³» — ïîáëèçó ïàðêó Ñëàâè êîìóíàëüíèêè âèñàäèëè âåëè÷åçíèé êâ³òêîâèé íàö³îíàëü-

íèé ñòÿã. Äî àêö³¿ ìîãëè äîëó÷àòèñÿ âñ³ îõî÷³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ßê âèäíî íà ôîòî, âåðõíÿ ÷àñòèíà ñòÿãó ïîêè ùå çåëåíà, êâ³òè íå ïîâí³ñòþ ðîçïóñòèëèñÿ. Îäíàê êîìóíàëüíèêè çàñïîêîþþòü:  âæå çà äåê³ëüêà äí³â êâ³òêîâèé íàö³îíàëüíèé
ñèìâîë íàáóäå "ïðàâèëüíèõ", çâè÷íèõ äëÿ íàñ êîëüîð³â 



Ì²ÑÒÎ
Ìåìîð³àëüí³ äîøêè â ïàì’ÿòü
ïðî ãåðî¿â «Íåáåñíî¿ ñîòí³»

Ãåðî¿ «Íåáåñíî¿ ñîòí³» íàçàâæäè çàëèøàòüñÿ ÿê íà ñòîð³íêàõ

óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿,òàê ³ â ïàì’ÿò³ ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â.Òàê,àáè

íîâ³ ïîêîë³ííÿ í³êîëè íå çàáóâàëè ñâî¿õ âèçâîëèòåë³â, ó Êèºâ³

ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ìåìîð³àëüí³ äîøêè,ïðèñâÿ÷åí³ ãåðîÿì

«Íåáåñíî¿ ñîòí³». Ó âåñòèáþë³ øêîëè ¹ 118 ïî âóë. Òóëü÷èí-

ñüê³é,5,äå íàâ÷àâñÿ 19-ð³÷íèé êèÿíèí Äìèòðî Ìàêñèìîâ—àê-

òèâ³ñò «Ìàéäàíó», ÿêèé çàãèíóâ 18 ëþòîãî íà âóë. Ãðóøåâñüêî-

ãî, ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ãðàí³òíà ïëèòà.

«Ìè âæå âñòàíîâèëè òàê³ äîøêè ó Â³ííèö³,×åðêàñàõòà Äí³ï-

ðîïåòðîâñüêó — ùîá êîæåí øêîëÿð ïàì’ÿòàâ çåìëÿê³â, ÿê³ áî-

ðîëèñÿ çà íåçàëåæí³ñòüÓêðà¿íè.Òåïåð íàñòàëà ÷åðãà Êèºâà.Íà-

ñòóïíîãî òèæíÿ ç’ÿâëÿòüñÿ äâ³ ïàì’ÿòí³ äîøêè â Ïîä³ëüñüêîìóòà

Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ»,— êàæå àêòèâ³ñò ²âàí Êðóëüêî.

À íàïåðåäîäí³ âèõ³äíèõ íà ñò³í³ á³ëÿ âõîäó äî øêîëè ¹ 270

(ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-â) âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíó äîøêó æóðíàë³ñ-

òó Â’ÿ÷åñëàâó Âåðåì³þ: â³í çàãèíóâ â³ä êóëüîâîãî ïîðàíåííÿ â

í³÷ íà 19 ëþòîãî íà ïåðåòèí³ âóëèöü Âîëîäèìèðñüêî¿ òà Âåëè-

êî¿ Æèòîìèðñüêî¿.

Ñòîëèöÿ äáàº ïðî çäîðîâ’ÿ ì³ñòÿí

Äáàþ÷è ïðî êèÿí, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà

áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì ïðîâîäèòü áåçêîøòîâí³ àíîí³ìí³ òåñòè

íà Â²Ë/ÑÍ²Ä. Âñ³ ì³ñòÿíè, ÿê³ ï³êëóþòüñÿ ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ,

çìîæóòü ïðîéòè òåñòóâàííÿ äî 6 ÷åðâíÿ â ñïåö³àëüíî îáëàä-

íàíîìó òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ç âèêîðèñòàííÿì øâèäêèõ òåñ-

ò³â. Ïðîåêò ðåàë³çóºòüñÿ çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ì³æíàðîä-

íî¿ îðãàí³çàö³¿ ÀHF (Aids Healthcare Foundation).

ßê ñàìå ïîõîäèòü òàêèé åêñïðåñ-òåñò? Â îõî÷îãî ä³çíàòè-

ñÿ ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ â³çüìóòü êðîâ ç ïàëüöÿ, àíàë³ç áðàòè-

ìåòüñÿ â ñòåðèëüíèõ óìîâàõ îäíîðàçîâèìè ³íñòðóìåíòàìè,

³ âæå ÷åðåç 15-30 õâèëèí ðåçóëüòàò áóäå ãîòîâèé. Ó ðàç³ ïî-

çèòèâíîãî ðåçóëüòàòó òåñòó íå âàðòî õâèëþâàòèñÿ, öå º îçíà-

êîþ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ òåñòó â óìîâàõ ëàáîðàòîð³¿ ç âè-

êîðèñòàííÿì äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ.

Ïåðåâ³ðèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ ìîæíà áóäå â ê³ëüêîõ ðàéîíàõ

ñòîëèö³:

28 òðàâíÿ ç 18.00 äî 22.00 — Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ïðîñ-

ïåêò Ëåñÿ Êóðáàñà, 8, ìàéäàí÷èê á³ëÿ ê³íîòåàòðó «Ëåéïöèã».

29 òðàâíÿ ç 18.00 äî 22.00 — Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, Ãîëî-

ñ³¿âñüêèé ïàðê, ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 87-Ã.

31 òðàâíÿ ç 16.00 äî 22.00—Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí, ñòàíö³ÿ

ìåòðî «Ã³äðîïàðê», ìàéäàí÷èê çà Âåíåö³àíñüêîþ ïðîòîêîþ.

3 ÷åðâíÿ ç 18.00 äî 22.00 — Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ñòàí-

ö³ÿ ìåòðî «Ëóê’ÿí³âñüêà», âóë. Ìåëüíèêîâà, 3.

5 ÷åðâíÿ ç 18.00 äî 22.00 — ê³íîòåàòð ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà,

âóë. Âèøãîðîäñüêà, 46.

6 ÷åðâíÿ ç 18.00 äî 22.00 — Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ñòàí-

ö³ÿ ìåòðî «Ëüâà Òîëñòîãî», âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 20.

Êèÿí çàïðîøóþòü âèïèòè êàâè 
â ðàðèòåòíèõ àâòîìîá³ëÿõ

Íåçâè÷àéíèé çàõ³ä çàäóìàíî äëÿ ïîøàíîâóâà÷³â àâòîìî-

á³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ òà ñïðàâæíüî¿ êàâè. Ïîºäíàòè äâ³ òàê³ ð³çí³

ðå÷³ âäàëîñÿ â³äîìîìó óêðà¿íñüêîìó õóäîæíèêó Â³êòîðó

Ç³í÷åíêó òà âèçíàíîìó çíàâöþ àâòîìîá³ëüíî¿ ³ñòîð³¿ Âîëî-

äèìèðîâ³ Â³ííèêó.

Ó ñàëîíàõ ðàðèòåòíèõ «ÏÀÇ 762» òà «ËÀÇ 965-Ì» ìîæíà

áóäå ïîñìàêóâàòè äóõìÿíèì íàïîºì ³ íàñîëîäèòèñü åïîõîþ

1960-70-õ ðîê³â.

Âîëîäèìèð Â³ííèê ðîçïîâ³ñòü â³äâ³äóâà÷àì ³ñòîð³þ òåõ-

í³êè, ùî ïðåäñòàâëåíà íà âèñòàâö³, òà ïðîâåäå â³êòîðèíó ç

ö³êàâèìè ïèòàííÿìè. Äî ðå÷³, î÷³êóþòüñÿ äåÿê³ ïðåì’ºðè, ÿê³

ñòàíóòü äëÿ âñ³õ âåëèêîþ íåñïîä³âàíêîþ.

Ï³ñëÿ âèñòàâêè î 12:30 â³äâ³äóâà÷³â çàïðîñÿòü ïðîéòèñÿ

âóëèöÿìè ð³äíîãî Êèºâà, ïîêëàñòè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà Âî-

¿íàì-àâòîìîá³ë³ñòàì á³ëÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ (ñò. ìåòðî «Äåì³-

¿âñüêà»).

Çàõ³ä ðîçðàõîâàíî íà âñ³õ áàæàþ÷èõ— âëàñíèê³â ³ ïîö³-

íîâóâà÷³â ðåòðî-òåõí³êè, òîáòî, âîðîòà â³äêðèò³ äëÿ êîæíî-

ãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÷èé «â³ê» ñÿãíóâ 30 ðîê³â! Àêòèâ

êëóáó çàïðîøóº íåáàéäóæèõ âëàñíèê³â êîë³ñíî¿ êëàñèêè ïðè-

ºäíàòèñü äî öüîãî ä³éñòâà.

Ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ñòàä³îíó Íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè

(ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè) 1 ÷åðâíÿ î 10.00 (¿õàòè â³ä ñò. ìåòðî «ÂÄÍÃ»

ìàðøðóòíèì òàêñ³ ¹ 212 äî çóïèíêè ïîðÿä ³ç öåíòðàëüíèì

ñòàä³îíîì íà òåðèòîð³¿ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ïî âóë. Ãåðî¿â Îáîðî-

íè, 18-À).

Ïðàâîîõîðîíö³ ñï³éìàëè ñòîëè÷íèé
ñòðèïòèç-êëóá «íà ãàðÿ÷îìó»

Íå áîþ÷èñü ñòðàæ³â ïîðÿäêó, â ñàìîìó öåíòð³ ñòîëèö³ íà Õðå-

ùàòèêó ïðàöþâàâ òàê çâàíèé ñòðèïòèç-êëóá ³ç íåäâîçíà÷íè-

ìè äîäàòêîâèìè ïîñëóãàìè. Â õîä³ ïåðåâ³ðêè ïðàâîîõîðîí-

ö³ ñï³éìàëè òàíö³âíèöü, êîòð³ çà îêðåìó ïëàòó íàäàâàëè â³ä-

â³äóâà÷àì ïîñëóãè ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó. Äëÿ óñàì³òíåí-

íÿ ç ä³â÷èíîþ â îêðåì³é ê³ìíàò³ îõî÷èé äî ñåêñ-ïîñëóã â³ä-

â³äóâà÷ ìàâ çàïëàòèòè 200 äîëàð³â. Çàòðèìàí³ ðîçïîâ³ëè, ùî

ïðàöþþòü â êëóá³ âæå òðèâàëèé ÷àñ òà çà çãîäîþ àäì³í³ñòðà-

òîðà êëóáó â îêðåìî âèä³ëåíèõ ê³ìíàòàõ íàäàþòü ïîñëóãè

ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó çà ãðîø³.

«Ñï³âðîá³òíèêè óïðàâë³ííÿ âñòàíîâèëè, ùî àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ çàêëàäó ñèñòåìàòè÷íî çàéìàëàñÿ ï³äáîðîì òàíö³âíèöü

äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó êë³ºíòàì êëó-

áó»,— ðîçïîâ³â ò. â. î. íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ç áîðîòüáè ç³

çëî÷èíàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç òîðã³âëåþ ëþäüìè, ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè

â ì. Êèºâ³ ßðîñëàâ Æóê. Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî â Óêðà¿í³

çà çãîäîþ ì³ë³ö³¿ áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì â³äêðèâàþòüñÿ ïðè-

òîíè ç ïîâ³ÿìè.

Ñèëüí³ çëèâè ï³äìî÷èëè ðåïóòàö³þ

Âæå íå ïåðøèé òèæäåíü ñïåêîòíèé Êè¿â ïîëèâàº ÿê ç â³äðà,

à ñèíîïòèêè ïðîäîâæóþòü ïðîãíîçóâàòè ðÿñí³ äîù³. Àëå, íà

æàëü, ö³ ïîãîäí³ ÿâèùà íå ïðîõîäÿòü áåçñë³äíî.Òàê, êð³ì ÷èñ-

ëåííèõ ï³äòîïëåíü, ÷åðåç çëèâè Êèºâó çàãðîæóþòü çñóâè.

Íà ñòàö³¿ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè «Òðîºùèíà-2» ñïîñòåð³ãàº-

òüñÿ ñåðéîçíà íåáåçïåêà âèíèêíåííÿ çñóâó, ³ ÿêùî â÷àñíî

íå âæèòè çàõîä³â, íåçàáàðîì ìîæå çíàäîáèòèñÿ ïðîâåäåí-

íÿ ðåìîíòó ïëàòôîðìè.

Ó Êèºâ³ âæå òðàïëÿëèñÿ ñåðéîçí³ çñóâè—òîð³ê ñïîâç ãðóíò

ïîðÿä ³ç æèòëîâèì áóäèíêîì íà âóëèö³ Âîçäâèæåíñüê³é, ³ùå

îäèí çñóâ çíèùèâ 20 ãàðàæ³â ³ ñåðéîçíî ïîøêîäèâ æèòëîâèé

áóäèíîê íà âóëèö³ Êóäðÿâñüê³é.

Çñóâîíåáåçïå÷íèìè â ñòîëèö³ çàëèøàþòüñÿ ãîðáèñò³ òå-

ðèòîð³¿ íà Ïîøòîâ³é ïëîù³, âåëèê³ ñõèëè á³ëÿ ìåòðî «Àðñå-

íàëüíà», Âîëîäèìèðñüêà ã³ðêà. ßêùî íå âæèòè çàõîä³â, â³ä

ñèëüíèõ çëèâ ìîæóòü ïîñòðàæäàòè äóõîâí³ öåíòðè Êèºâà —

òåðèòîð³ÿ Ëàâðè, Ìèñòåöüêèé àðñåíàë. Òàêîæ ï³ä çàãðîçîþ

çíàõîäÿòüñÿ Ðåï’ÿõ³â ÿð, Áàáèí ÿð, Ñìîðîäèíîâèé óçâ³ç òà

ñõèë á³ëÿ ìåòðî «Âèäóáè÷³».

Ñòîëè÷íà íåðóõîì³ñòü íåâïèííî 
ëåòèòü âíèç

Çà îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñòîëè÷í³ êâàðòèðè îáâàëèëèñÿ â ö³í³ íà

15 % â äîëàðàõ, à îò ùîäî ãðèâíåâîãî åêâ³âàëåíòó, òî ö³-

íà íà æèòëî â Êèºâ³ çíà÷íî çá³ëüøèëàñÿ ó çâ’ÿçêó ç äå-

âàëüâàö³ºþ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè, òîìó êóï³âëÿ êâàðòèðè,

ÿê ³ ðàí³øå, ëèøàºòüñÿ ìàëîäîñòóïíîþ äëÿ ïåðåñ³÷íèõ

ãðîìàäÿí. Ê³ëüê³ñòü óãîä çíèçèëàñÿ â áàãàòî ðàç³â — óêëà-

äåíî âñüîãî 350 óãîä êóï³âë³-ïðîäàæó çà ì³ñÿöü, êîëè ðà-

í³øå óêðàäàëîñÿ íå ìåíøå 3,5 òèñÿ÷³.

Îñîáëèâî ïîì³òíà ïîâíà çóïèíêà öüîãî ðèíêó â ñõ³äíèõ

ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. ² õî÷à îõî÷èõ ïðîäàòè íåðóõîì³ñòü ó öèõ ðå-

ã³îíàõ ÷èìàëî, ïîïèòó íà íüîãî íåìàº.

Òàêîæ ïîïèò óïàâ ³ íà îðåíäó æèòëà â ñòîëèö³, ó çâ’ÿçêó ç

÷èì ³ ö³íè íà òàêó íåðóõîì³ñòü çíèçèëèñÿ àæ íà 30-50 %.

Â³äáóäåòüñÿ êðåàòèâíèé 
êîëüîðîâèé çàá³ã

Íåçàáàðîì ñòîëèöÿ ïîðàäóº íåçâè÷àéíèì êîëüîðîâèì çà-

á³ãîì. Âçÿâøè ó÷àñòü ó òàêîìó íåîðäèíàðíîìó çàõîä³, êè¿â-

ñüêà ìîëîäü çìîæå ïðîÿâèòè ñåáå ³ ïîêàçàòè êðåàòèâí³ñòü

ñâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Òàê, 15 ÷åðâíÿ â 10:00 ðàíêó çàá³ã ñòàðòóº íà òåðèòîð³¿

Åêñïîöåíòðó Óêðà¿íè (ÂÄÍÃ). Ïîä³ÿ îõîïèòü íå ò³ëüêè ñïîðò-

ñìåí³â, àëå ³ áàãàòüîõ ëþáèòåë³â ÿñêðàâîãî, äèíàì³÷íîãî

â³äïî÷èíêó. Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü óñ³õ îõî÷èõ âçÿòè

ó÷àñòü ó Áàðâèñòîìó çàá³ãó â îðèã³íàëüíîìó êîñòþì³ àáî

ç íåçâè÷àéíèì àòðèáóòîì. Âîëîäàð³ êðàùèõ íåçâè÷àéíèõ

³ êðåàòèâíèõ êîñòþì³â áóäóòü íàãîðîäæåí³ ö³ííèìè ïðè-

çàìè.

Ïîá³ãàòè çìîæóòü âñ³ áàæàþ÷³ â³êîì â³ä 16 ðîê³â ³ ñòàð-

ø³. Íà ñòàðò äîïóñêàþòüñÿ ñïîðòñìåíè ò³ëüêè â á³ëèõ ôóòáîë-

êàõ. Ïåðøèì 500 ó÷àñíèêàì çàá³ãó áóäóòü âèäàí³ ñïåö³àëüí³

ôóòáîëêè.

Ïàêåò ó÷àñíèêà:

— ïàì’ÿòíà ôóòáîëêà;

— ñòàðòîâèé íîìåð ç ÷³ïîì õðîíîìåòðàæó;

— ïàêåò äëÿ çäà÷³ ðå÷åé â êàìåðó çáåð³ãàííÿ;

— âîäà íà ô³í³ø³.

Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â: â³äçíà÷àòèìóòüñÿ ÷îëîâ³-

êè òà æ³íêè, ÿê³ ïîñ³ëè 1-3 ì³ñöÿ â àáñîëþòí³é ïåðøîñò³ ³

â³êîâèõ ãðóïàõ. Ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè îòðèìóþòü ïàì’ÿò-

í³ ïðèçè.

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â íà ñàéò³ http://cup.running.kiev.ua �
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÐÎÅÊÒ ïåðåìîæö³â ïðåì³¿ Êàçè-

ìèðà Ìàëåâè÷à âò³ëèëè çà ï³äòðèì-

êè Ïîëüñüêîãî ³íñòèòóòó ó Êèºâ³ —

âëàñíå, ³í³ö³àòîðà ö³º¿ â³äçíàêè äëÿ ìî-

ëîäèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â.Åêñïîçèö³ÿ

çàéìàº òðè çàëè — öå ãðàô³êà, ôîòî,

â³äåî, ñêóëüïòóðè òà ³íñòàëÿö³¿. Ïðå-

çåíòàö³þ ïëàíóâàëîñÿ ïðîâåñòè ùå

â ëþòîìó, îäíàê ÷åðåç çèìîâ³ ïîä³¿

íà Ãðóøåâñüêîãî ¿¿ áóëî â³äêëàäåíî.

«Öå íàâ³òü íà êðàùå,— ãîâîðèòü êó-

ðàòîð ïðîåêòó Ìîí³êà Øåâ÷èê.—Àäæå

çì³íèëîñÿ ñóñï³ëüñòâî, ìóçåé ³ ñàì³

õóäîæíèêè. Òâîðè ³íàêøå ïðîçâó÷à-

ëè ³ íàáóëè íîâîãî êîíòåêñòó».

«Ö³ ïîä³¿ ³ãíîðóâàòè íå ìîæíà,
òîìó ÿ òðîõè çì³íèëà ³íñòàëÿö³þ —
çàðàç âè áà÷èòå ³íø³ ðîáîòè, í³æ
ìàëè áóòè»,— ïîä³ëèëàñÿ ëàóðå-
àòêà ïðåì³¿ 2012 ðîêó Æàííà Êà-
äèðîâà, ñêóëüïòîðêà ³ ó÷àñíèöÿ
ãðóïè Ðåâîëþö³éíèé åêñïåðèìåí-

òàëüíèé ïðîñò³ð (Ð. Å. Ï.). Çîêðå-
ìà íîâîþ ñòàëà ðîáîòà «Òåëåâ³-
çîð», ïðèñâÿ÷åíà ³íôîðìàö³éí³é
â³éí³, ÿêà âðàæàº ñâî¿ìè ìàñøòà-
áàìè. Ïðîäîâæóº òåìó ìàñ-ìåä³à
â³äåîêàìåðà, à òå, ùî îõîïëþº ¿¿
îá’ºêòèâ,—òðàäèö³éíî äëÿ ñêóëüï-
òîðêè âèë³ïëåíî ç öåìåíòó.

×àñòèíà ïðîåêòó Ñòàñà Âîëÿ-
çëîâñüêîãî íå çàçíàëà çì³í,õ³áà ùî
îáðîñëà äîäàòêîâèì êîíòåêñòîì.

Éîãî ³íñòàëÿö³ÿ íàçèâàºòüñÿ «Çàòè-
øîê» ³ ñòîñóºòüñÿ ëþäåé ç ïåâíèì
ìåíòàë³òåòîì—¿õíüîãî ðîçóì³ííÿ
êðàñè,ÿêå ðåàë³çóºòüñÿ ñëîâîì «ê³ò÷».
«Õî÷à âèñòàâêà áóëà çàäóìàíà äî
âñ³õ öèõ ïîä³é, âîíà ïåðåãóêóºòüñÿ
ç òèì «çàòèøêîì», ÿêèé ìè ïîáà-
÷èëè â æèòëàõ ßíóêîâè÷à, Ïøîíêè
òà ³íøèõ»,— ãîâîðèòü õóäîæíèê.
Ïðîäîâæóº ñóìíó òåìó âçàºìîä³¿
ñïðàâæíüîãî ìèñòåöòâà ³ ìàñ éîãî
ô³ëüì, ÿêèé ìîæíà ïîäèâèòèñÿ ó
âèñòàâêîâ³é çàë³, îäðàçó â «äîìàø-
íüîìó» àíòóðàæ³.

Òðåòÿ ó÷àñíèöÿ ïðîåêòó Àëåâ-
òèíà Êàõ³äçå ïðåäñòàâèëà ñâî¿ ðåô-
ëåêñ³¿ íà òåìó Ìàéäàíó («Â³òðè-
íè», «Íàëÿêàí³ â³òðèíè», «Ìàé-
äàí») ³ ì³ñöÿ ìèòöÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
Íàïðèêëàä, ÿêîþ áóëà á ¿¿ òâîð÷à

äîëÿ, ÿêáè âîíà íå áóëà õóäîæíè-
öåþ, à ïèñàëà ñöåíàð³¿, ïðàöþâà-
ëà â ðåêëàìíîìó àãåíòñòâ³ ÷è âè-
ðîùóâàëà òðàâè �

×è çì³íèëîñÿ âàøå ñïðèé-
íÿòòÿ ôåñòèâàëþ?

Ð. Þ.: Ìî¿ ñòîñóíêè ç «Ïðåì’ºðà-
ìè ñåçîíó» òðèâàþòü âæå äåñÿòü ðî-
ê³â. Ñàìå â ðàìêàõ öüîãî ôåñòèâà-
ëþ ó 2004 ðîö³ ÿ äàâ ñâ³é ïåðøèé
êîíöåðò ç òâîð³â ñó÷àñíèõ êîìïî-
çèòîð³â. Íà ñöåíó ç³ ìíîþ òîä³ âè-
õîäèëè ñîïðàíî Ñâ³òëàíà Ãëåáà,
ñêðèïàëü Ñåðã³é Îõð³ì÷óê,ã³òàðèñò
Ìèõàéëî Ñòðåëüí³êîâ,â³îëîí÷åë³ñò
Âàäèì Ëàð÷³êîâ ³ Áîãäàí Êðèâîïóñò
(òîä³ ùå â ðîë³ ï³àí³ñòà, à íå äèðåê-
òîðà âèäàâíèöòâà «Ìóçè÷íà Óêðà-
¿íà», ÿê çàðàç). Òàêå íå òå ùî çàáó-
òè ñêëàäíî, à é ïîâòîðèòè äóæå é
äóæå íåïðîñòî. ²ñíóâàííÿ ö³º¿ ³ì-
ïðåçè çàðàç—äëÿ ìåíå îçíàêà ïåâ-
íî¿ ñòàá³ëüíîñò³,ïîêàçíèê íåâ³äâî-
ðîòíîãî, êàëåíäàðíî-îáðÿäîâîãî
êîëîîá³ãó óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè.Ç óñ³-
ìà ïëþñàìè,ì³íóñàìè,øòàìïàìè,
ïðîðèâàìè, íîó-õàó, øàáëîíàìè. ²
âñóïåðå÷ óñüîìó. Òå, ùî ôåñòèâàëü
â³äáóâàºòüñÿ öüîãî ðîêó,— öå äóæå
âàæëèâèé, ìóæí³é â÷èíîê éîãî îð-
ãàí³çàòîð³â. ßê, ì³æ ³íøèì, ³ ôåñ-
òèâàëü «Äâà äí³ é äâ³ íî÷³» â Îäåñ³
òà êè¿âñüê³ ì³æíàðîäí³ êîìïîçè-
òîðñüê³ «COURSE» Áîãäàíà Ñåã³íà.

Êîìïîçèòîð Ñåðã³é Çà-
æèòüêî ó òâîð³, ÿêèé âè âäàëî
âèêîíàëè, ÿê íà ìåíå, ïîáàâèâ-
ñÿ ç³ ñòåðåîòèïàìè. ßê ïðîêî-
ìåíòóºòå öþ ï’ºñó âè?

Ð. Þ.: Ïðåì’ºðà âäàëàñÿ. Ïóá-
ë³êà çàëèøàëà çàëó ³ç âåëèêèì çà-
ðÿäîì ïîçèòèâíèõ åìîö³é — âëàñ-
íå, çàðàäè öüîãî ëþäè é õîäÿòü íà
òâîðè Çàæèòüêà. Öåé êîìïîçèòîð
ïðèí³ñ â óêðà¿íñüêó ìóçèêó ³ðî-
í³þ, ñì³õ, åðîòèêó. Ñëóõà÷³, çàòàìó-
âàâøè ïîäèõ, ÷åêàþòü íà éîãî êîí-
öåðòàõ ÷åðãîâî¿ ³í’ºêö³¿ ãàðíîãî
íàñòðîþ. Àâòîð ³ òåïåð ïîâí³ñòþ
âèïðàâäàâ î÷³êóâàííÿ. Òàê ñàìî,
ÿê êîëèñü ³ç «11 ìàëåíüêèìè ìó-
çè÷íèìè ïåðâåðñ³ÿìè äëÿ Àíàñ-
òàñ¿¿ Ãíàòþê» — åêñöåíòðè÷íîþ
ñþ¿òîþ äëÿ áàÿíà ñîëî, íàøèì ïåð-
øèì ñï³ëüíèì äîñâ³äîì.

Íîâèé òâ³ð Ñåðã³é çàäóìàâ ïè-
ñàòè ùå ð³ê òîìó. Ïåðøà ðîáî÷à
íàçâà áóëà «Ï³ñíÿ ïðî Áàòüê³â-
ùèíó». Òåïåð öå — «Ï³ñíÿ ïðî ãî-
ëîâíå»... Êîëè íàâ³òü Ñåðã³é Çà-
æèòüêî óòðèìóºòüñÿ â³ä çàéâî¿
³ðîí³¿ — öå âæå íåâåñåëà îçíàêà
òîãî, ùî ìè ä³éñíî æèâåìî ó íå-
ïðîñò³ ÷àñè.

Çäàºòüñÿ, âè âïåðøå â
Óêðà¿í³ ï³ñëÿ âñ³õ ïîä³é, ùî ñòà-
ëèñÿ â êðà¿í³ çà îñòàíí³ ì³ñÿö³.
ßê â³ä÷óâàºòå öåé «³íàêøèé»
Êè¿â?

Ð. Þ.: Ïåðøå âðàæåííÿ, ïî-
÷èíàþ÷è ç àåðîïîðòó,— ëþäè
ìàéæå íå ïîñì³õàþòüñÿ. Â³ä÷ó-
âàºòüñÿ âåëèêà âíóòð³øíÿ íàïðó-
ãà. Ðàçîì ³ç òèì, ïåâíà âèïðÿì-
ëåí³ñòü äóõîâíà — òàêå â³ä÷óòòÿ,
ùî çàì³ñòü ñóºòëèâîãî ïðèñòî-
ñóâàííÿ äî ìàòåð³àëüíèõ ðåàë³é,
ì³ñöå ó ñâ³äîìîñò³ ëþäåé çàéíÿ-
ëè ³íø³ âàãîì³ îð³ºíòèðè. Ìîæ-
ëèâî, öå ñòàëîñÿ íàâ³òü ïðîòè ¿õ-
íüî¿ âîë³.

Êîëè âèõîäèø ç ìåòðî íà Ìàé-
äàí³, õî÷åòüñÿ ïëàêàòè — íàñò³ëü-
êè òàì äîñ³ âñå ïðîñÿêíóòî ñìåð-
òþ. Öå é óëàìêè æèâîãî áîëþ, æàõ-
ëèâîãî íàö³îíàëüíîãî ëèõà, é ïëî-
ùà äëÿ äåìîíñòðàö³é ñàìîçàêîõà-
íèõ ðàäèêàëüíèõ óãðóïîâàíü, é
ñòàëêåðñüêà çîíà äëÿ «íåòóòåø-
í³õ».

×è ïîçíà÷èëèñÿ óêðà¿í-
ñüê³ ïîä³¿ íà òâîð÷èõ â³äíîñè-
íàõ ìóçèêàíò³â çà êîðäîíîì?
ßê òåïåð ³íîçåìö³ ðåàãóþòü íà
âàøå óêðà¿íñüêå ïîõîäæåííÿ?

Ð. Þ.: Ïî÷óâøè, ùî ÿ ç Óêðà-
¿íè, ó Í³ìå÷÷èí³ ïåðåâàæíî ñï³â-

÷óòëèâî ç³òõàþòü. ² áàæàþòü ùàñ-
ëèâî¿ äîë³ ìåí³ òà ìî¿é êðà¿í³. Êî-
ëèñü áóëî ïðèéíÿòî âñ³õ âèõ³äö³â
ç êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ çàïèñóâàòè äî
êàòåãîð³¿ «ðîñ³ÿí». Òåïåð ïðàâè-
ëî õîðîøîãî òîíó — ðîçð³çíÿòè
Óêðà¿íó é Ðîñ³þ òà çíàòè, äå íà ìà-
ï³ çíàõîäèòüñÿ Êðèì.

Ùîäî íàñ, «êîëèøí³õ», òî ñà-
ìå çíàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íàñ ³
ïîºäíóº, ³ ðîçä³ëÿº, äàº çìîãó ³
çíàéòè ïîðîçóì³ííÿ — ³/àáî ïå-
ðåñâàðèòèñÿ... Ãðóçèíñüêèé êîì-
ïîçèòîð Ã³ÿ Êàí÷åë³ íå ìîæå çà-
ñíóòè áåç ÷åðãîâî¿ ïîðö³¿ íîâèí
â³ä «Ðàä³î Ñâîáîäà» ³ íàïàì’ÿòü
çíàº ðîçòàøóâàííÿ áëîêïîñò³â
íàâêîëî Ñëîâ’ÿíñüêà. Îäèí ìóçè-
êàíò ç Ëèòâè ç îñòðàõîì ÷åêàº
ïðèõîäó äî ñâîº¿ êðà¿íè «çàõèñíè-
ê³â» ³ç òðèêîëîðîì. Ðîñ³éñüêèé
ñòóäåíò ³ç òðèâîãîþ ñë³äêóº çà
ïðèéíÿòòÿì ÷åðãîâèõ ñàíêö³é ùî-
äî éîãî êðà¿íè ³ ðîçì³ðêîâóº, ÷è
òîðêíóòüñÿ ³ ÿê ñàìå ö³ ñàíêö³¿
éîãî îñîáèñòî.

Îäí³ óêðà¿íö³ êâàïëÿòüñÿ áîé-
êîòóâàòè ïîñîëüñòâà é âèñòóïè
ðîñ³éñüêèõ ç³ðîê. ²íø³ ñêðåãîòà-
ëè çóáàìè, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ðå-
âîëþö³ºþ, é ñâ³é âëàñíèé â³äë³ê
æåðòâ âåäóòü ³ç òðàãåä³¿ â Îäåñ³.
Ìè âñ³ â³ðèìî â òå, ó ùî õî÷åìî
â³ðèòè. Áà÷èìî òå, ùî õî÷åìî áà-
÷èòè. É íàø³ ïîãëÿäè çì³íèòü

ò³ëüêè ïåðåá³ã æèòòÿ òà ñàìî¿ ³ñ-
òîð³¿.

Âàøà âëàñíà ³ñòîð³ÿ — ÿêîþ
âîíà áóëà îñòàíí³ì ÷àñîì? ßê³
ïðîåêòè âò³ëèëè òà ùî ïëàíó-
ºòå?

Ð. Þ.: Ó öüîìó ñåçîí³ áàãàòî ñèë
â³ääàâ çàïèñàì ñó÷àñíî¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìóçèêè äëÿ áàÿíà. Ñïðîáó-
âàâ ñåáå ó ðîë³ ïåäàãîãà — ñòàâ ãîñ-
òüîâèì ïðîôåñîðîì Àëìàòèíñüêî¿
êîíñåðâàòîð³¿ â Êàçàõñòàí³. Ñòâî-
ðèâ ïðîåêò ³ç âèäàòíèì ìàéñòðîì,
áåðë³íñüêèì êîíòðàáàñèñòîì Ìà-
ò³àñîì Áàóåðîì. Íà äàíèé ìîìåíò
òðèâàº çàïèñ êîìïàêò-äèñêó ³ç
ïðîâ³äíîþ âèêîíàâèöåþ íà åêçî-
òè÷íîìó òåðìåíâîêñ³ Ë³ä³ºþ Êà-
â³íîþ. Ó ìàëåíüêîìó í³ìåöüêîìó
ì³ñòå÷êó íà Ï³âí³÷íîìó ìîð³ ïëà-
íóþ ïðîâåñòè âë³òêó ñâ³é ì³í³-ôåñ-
òèâàëü. ² ãîòóþ âåëèêó êëàñè÷íó
ïðîãðàìó äëÿ êîíöåðòó ó ñòàðî-
âèííîìó çàìêó â áåëüã³éñüêîìó
Îòò³ãí³, äå ìåøêàþòü êîìïîçèòî-
ðè Æàêë³í Ôîíò³í ³ Â³êòîð Ê³ñ³í,
à çîâñ³ì íåïîäàë³ê — Ã³ÿ Êàí÷åë³.
Ìîæëèâî, âäàñòüñÿ ïðè¿õàòè äî
Óêðà¿íè ³ç êîíöåðòàìè âîñåíè.
Ïëàíóâàòè é çàãàäóâàòè íàïåðåä çà-
ðàç óñ³ì äóæå ñêëàäíî. Àëå õî÷åòü-
ñÿ áóòè ç³ ñâî¿ìè. Áóòè òàì,äå ïóëü-
ñóº æèòòÿ, çâó÷èòü òâîÿ ìîâà ³ ëþ-
äè ÷åêàþòü çì³í �

??

??

??

????

Ìîëîä³ õóäîæíèêè ïîêàçàëè ñâî¿ «Ì³ñöÿ»

Ðîìàí ÞÑÈÏÅÉ: 

«Õî÷åòüñÿ áóòè òàì,
äå çâó÷èòü òâîÿ ìîâà 
³ ëþäè ÷åêàþòü çì³í»

24 òðàâíÿ ó Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó ìóçå¿ ñòàðòóâàâ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé ïðîåêò, â ÿêî-

ìó ïðåäñòàâëåíî ðîáîòè Àëåâòèíè Êàõ³äçå, Ñòàñà Âîëÿçëîâñüêîãî, Æàííè Êàäèðîâî¿.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âèïóñêíèê Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ì. Ï. ×àéêîâñüêîãî, ëàóðåàò ÷èñëåííèõ

ì³æíàðîäíèõ ìóçè÷íèõ êîíêóðñ³â, à ç 2009 ðîêó — ñòàæåð Âèùî¿ øêîëè ìóçèêè ³ òåàòðó Ãàí-

íîâåðà, Ðîìàí Þñèïåé â Óêðà¿í³ áóâàº ð³äêî. Ó Õåðñîí³ æèâóòü éîãî áàòüêè. Ï³ä ÷àñ ñâîãî òå-

ïåð³øíüîãî â³çèòó áàÿí³ñò âèñòóïèâ ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ «Ìóçè÷í³ ïðåì’ºðè ñåçîíó», ÿêèé òðè-

âàº â ñòîëèö³, é ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ïðî óêðà¿íñüêó ìóçèêó, ïîë³òèêó, òâîð÷³ ïëàíè.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

28 òðàâíÿ 2014 ð.

¹73(4473)

3

� Ó ñòîëèö³ òðèâàº âèñòàâêà ëàóðåàò³â ïðåì³¿ Ê. Ìàëåâè÷à

Ì²ÑÖß. Ëàóðåàòè
ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ ³ì.
Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à.
Àëåâòèíà Êàõ³äçå.
Ñòàñ Âîëÿçëîâñüêèé.
Æàííà Êàäèðîâà

Êîëè: äî 22 ÷åðâíÿ, ñð, ÷ò, íä ç
10.00 äî 17.00, ñá ç 11.00 äî
18.00, ïò ç 12.00 äî 19.00
Äå: Íàö³îíàëüíèé õóäîæí³é ìó-
çåé Óêðà¿íè, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 6
Âàðò³ñòü êâèòêà: 20 ãðí, 10 ãðí
äëÿ ñòóäåíò³â, 5 ãðí äëÿ øêîëÿ-
ð³â, ïåíñ³îíåð³â
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹53 (1322) | ñåðåäà | 28 òðàâíÿ 2014 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 25 січня 2014 року № 88 «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішніх 

інженерних мереж водопостачання та водовідведення Публічного акціонерного товариства
«Трест «Південзахідтрансбуд»

Розпорядження № 599 від 16 травня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі�

альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Публічного акціонерного товариства «Трест «Південзахідтрансбуд» від 07 бе�
резня 2014 року № 22, з метою уточнення об’єктів, що передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�25�січня�2014

ро���№ 88�«Про�прийняття�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�зов-

нішніх�інженерних�мереж�водопостачання�та�во-

довідведення�П�блічно�о�а�ціонерно�о�товари-

ства�«Трест�«Південзахідтрансб�д»,�ви�лавши

додато��в�новій�реда�ції,�що�додається.

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

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
від�25�січня�2014�р.�№�88

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
16.05.2014����№�599

ПЕРЕЛІК
зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ Назва мережі та об'єкта, адреса
розташування

Діаметр труб,
мм Довжина, м Матеріал труб Кіл�ть кол�зів Рік побудови Середня глибина

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1
Внутрішньоквартальна водопровідна
мережа в районі житлового будинку №44
на вул. Щорса

315 1088 ПЕ 100 2013 4224075,81 4224075,81

2 Водопровід (винесений із під плями
забудови) 900 240 склопластик � 2013 � 3390318,67 3390318,67

3
Вулична каналізаційна мережа на вул.
Чигоріна (від житлового комплексу на вул.
Щорса, 44а до вул.  Івана Кудрі)

400 
400 
400

94,16 
30,97 

422,23

поліпропілен 
"Корсис" SN 16 
ПЕ 100 SDR 17

4 
2 
19

2014
4,58 
4,58 
4,58

580221,21 
173466,39 
3828236,2

580221,21 
173466,39 
3828236,2

4

Внутрішньоквартальний
колектор від житлового
будинку на бульв. Лесі Українки, 28 до вул.
Чигоріна (житловий комплекс на вул.
Щорса, 44а)

400
400
400

51,85
58,48

268,49

"Корсис" SN 16
поліпропілен
ПЕ 100 SDR 17 

2
2
9

2014
4,58
4,58
4,58

452263,2
131181,13
1832157,1

452263,2
131181,13
1832157,1

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерівни�а�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�До-

лінсь���О.�М.
Голова 

В. Бондаренко

Про затвердження змін до Тимчасового розподілу 
обов’язків між головою Київської міської державної 

адміністрації, першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації
та заступником голови Київської міської державної 

адміністрації — керівником апарату виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 585 від 12 травня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто�герой
Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

березня�2014�ро���№ 317,�що�додаються.

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�27�берез-

ня�2014�ро���№ 317�«Про�тимчасовий�розпо-

діл�обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)»�з�ідно�з�додат�ом.
Голова 

В. Бондаренко

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

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

12.05.2014�р.�№�585

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків

між головою Київської міської державної адміністрації,
першим заступником голови Київської міської державної

адміністрації, заступниками голови Київської міської державної
адміністрації та заступником голови Київської міської державної
адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року № 317
1.�У�розділі�2:

1.1.�Абзац�1�п�н�т��2�доповнити�словами�«�

сфері�я�існо�о�обсл��ов�вання�населення�під-

приємствами,��становами�та�ор�анізаціями

житлово�о��осподарства,�ви�ористання,��три-

мання�і�забезпечення�належно�о�технічно�о

стан��житлово�о�фонд��незалежно�від�форм

власності,�співпраці�з�об’єднаннями�співвлас-

ни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�здійснює��он-

троль�за�ходом�приватизації�житла;�реалізації

політи�и�щодо�я�існо�о�обсл��ов�вання�насе-

лення�підприємствами,��становами�та�ор�ані-

заціями,�що�зайняті�вивезенням�твердих�по-

б�тових�відходів;�паливно-енер�етично�о��ом-

пле�с�,�енер�озбереження,�здійснення��он-

тролю�за�забезпеченням�об’є�тів�житлово�о�і

соціально-��льт�рно�о�призначення�енер�е-

тичними�рес�рсами;�надання�рит�альних�по-

сл��»;

абзац�6�п�н�т��2�замінити�новими�абзаца-

ми�та�о�о�зміст�:

«У�межах�своїх�повноважень�забезпеч�є:

розроблення�та�здійснення�заходів�щодо�ре-

алізації�промислово-інноваційної�політи�и;

ор�анізацію�проведення�аналіз��стан��розвит-

���житлово-�ом�нально�о��осподарства�і�здійс-

нення�заходів�щодо�подальшо�о�йо�о�розвит-

��.»;

У�зв’яз���з�цим�абзаци�7-27�вважати�відпо-

відно�абзацами�9-29.

абзац�13�п�н�т��2�після�слів�«Міністерством

е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни»�допов-
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нити�словами�«Міністерством�ре�іонально�о

розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства�У�раїни»:

1.2.�П�н�т�5�доповнити�новим�абзацом�та�о-

�о�зміст�:

«Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)»;

1.3.�П�н�т�7�після�абзац��10�доповнити�но-

вими�абзацами�та�о�о�зміст�:

«ПАТ�«Київенер�о»;

ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»�(Дарниць�а

ТЕЦ)»;

ПАТ�«Київ�аз»;

ПАТ�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»;

ВАТ�«Комерційний�центр»;

ПАТ�«Техводсервіс»;

ПАТ�«Фірма�«Кпївспецтранс».�«

У�зв’яз���з�цим�абзац�11�вважати�абзацом�18.

2.�У�розділі�3:

2.1.�У�п�н�ті�2:

ви�лючити�слова�«��сфері�я�існо�о�обсл��о-

в�вання�населення�підприємствами,��стано-

вами�та�ор�анізаціями�житлово�о��осподарства,

ви�ористання,��тримання�і�забезпечення�на-

лежно�о�технічно�о�стан��житлово�о�фонд��не-

залежно�від�форм�власності,�співпраці�з�об’єд-

наннями�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�-

дин�ів,�здійснює��онтроль�за�ходом�привати-

зації�житла;�реалізації�політи�и�щодо�я�існо�о

обсл��ов�вання�населення�підприємствами,

�становами�та�ор�анізаціями,�що�зайняті�ви-

везенням�твердих�поб�тових�відходів;�палив-

но-енер�етично�о��омпле�с�,�енер�озбере-

ження,�здійснення��онтролю�за�забезпечен-

ням�об’є�тів�житлово�о�і�соціально-��льт�рно-

�о�призначення�енер�етичними�рес�рсами;�на-

дання�рит�альних�посл��»;

абзац�19�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�20-24�вважати�від-

повідно�абзацами�19-23.

У�абзаці�22�ви�лючити�слова�«Міністерством

ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�жит-

лово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни»;

2.2.�У�п�н�ті�4�ви�лючити�абзац�3;

2.3.�У�п�н�ті�6�абзаци�3-9�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�абзаци�10-12�вважати�від-

повідно�абзацами�3-5.

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
12.05.2014��№�585

Зміни 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київськоїміської державної адміністрації) 
від 27 березня 2014 року № 317 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків 

між головою Київської міської державної адміністрації, 
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації 
та заступником голови Київської міської державної адміністрації — 

керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

1.�Додато��2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Додато��2

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�27.03.2014�№ 317�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�12.05.2014�№�585)

РОЗПОДІЛ 
повноважень щодо координації діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Дубас Б.Й. � Печерська, Подільська

Голуб В.В. � Шевченківська, Святошинська

Долінська О.М. � Дарницька, Дніпровська

Костюк М.Д. � Голосіївська, Деснянська

Крамаренко Р.М. � Оболонська, Солом'янська

»

2.�У�додат���3�позицію�«Д�бас�Б.�Й.»�доповнити�новою�позицією�та�о�о�зміст�:

«

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"
Комунальне підприємство "Водно�інформаційний центр"
Комунальне підприємство "Київводфонд"

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
"Київбудреконструкція"

Комунальне підприємство "Київський міський туристично�інформаційний центр"

Ритуальна служба СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально�побутового
обслуговування"

Ритуальна служба СКП "Київський крематорій"
Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспотне підприємство № 2737"

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління
Державний історико�меморіальний Лук'янівський заповідник

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Комунальне підприємство "Міськпаливо"

Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго"

Комунальне підприємство "Київська спадщина"

Про прийняття та передачу зовнішніх інженерних 
мереж жилого будинку № 5 на вул. Мартиросяна 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 614 від 20 травня 2014 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 березня 2014 року № 056/24 —
3319, з метою належної експлуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг
мешканцям жилого будинку № 5 на вул. Мартиросяна у Солом’янському районі, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�зовнішньоб�дин�ові�інженерні�мережі

жило�о�б�дин���№ 5�на�в�л.�Мартиросяна��

Солом’янсь�ом��районі�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

разом�з��ом�нальним�підприємством�з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�забезпе-

чити�в��становленом��поряд���прийняття�зов-

нішньоб�дин�ових�інженерних�мереж,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�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. Бондаренко

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

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

20.05.2014��№�614

Зовнішньобудинкові інженерні мережі 
жилого будинку № 5 на вул. Мартиросяна у Солом’янському районі, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва «Київміськсвітло» 

Зовнішнє освітлення, матеріали та
обладнання

Вартість
матеріалів

та
обладнання,

грн

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

первинна залишкова

ВВГ 4х10�0,215км 9610,00

2013 133958,26 133958,26

ВВГ 4 х 2,5 � 0,252 км 1553,00

Кабельні колодязі � 9 шт. 9211,00

Люки � 9 шт. 8162,00

Труба пхв д. 63 � 0,36 км м 9909,00

Опора металева � 7 шт. 44806,00

Світильники Кorvet � 70S � 7 шт. 6255,00

Оголовники 1 � но рожк. � 7 шт. 5883,00

Інші витрати 38569,26

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва багаторівневого паркінгу 

з об’єктами транспортної інфраструктури, 
приміщеннями торговельно�офісного 

та соціально�побутового призначення на перетині 
вул. Оноре де Бальзака та вул. Костянтина Данькевича 

у Деснянському районі
Розпорядження № 648 від 26 травня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По�
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення
інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об’єктами транспортної інфраструк�
тури та/або обслуговування населення, а також влаштування та експлуатації відкритих автостоянок з об’єк�
тами транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення у місті Києві», в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�ба�аторів-

нево�о�пар�ін���з�об’є�тами�транспортної�ін-

фрастр��т�ри,�приміщеннями�тор�овельно-

офісно�о�та�соціально-поб�тово�о�призна-

чення�на�перетині�в�л.�Оноре�де�Бальза�а�та

в�л.�Костянтина�Дань�евича���Деснянсь�о-

м��районі�(прото�ол�постійно�діючої��он��рс-

ної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінан-

с�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рестав-

рації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово-

�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,� інженерно-транспортної� інфрастр��т�-

ри�міста�Києва� від� 24� �вітня� 2014�ро��

№ 57/2014)�Товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ГАРАНТ�ПРОФ�ІНВЕСТ»�(іден-

тифі�аційний��од�38887790)�(далі —�Пере-

можець��он��рс�).

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�Перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�б�дівництва —

�ом�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київтранспар�сер-

віс».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Гол�ба�В.�В.
Голова 

В. Бондаренко

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури 

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"

Комунальне підприємство "Водно�інформаційний центр" Комунальне підприємство
"Київводфонд"
Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
"Київбудреконструкція"

Комунальне підприємство "Київський міський туристично�інформаційний центр"

Ритуальна служба СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально�побутового
обслуговування"

Ритуальна служба СКП "Київський крематорій"

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспо; тне підприємство № 2737"

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління

Державний історико�меморіальний Лук'янівський заповідник

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Комунальне підприємство "Міськпаливо"

Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго"

Комунальне підприємство "Київська спадщина"

��позиції�«Костю��М.Д.»�ви�лючити�позицію:�«
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Про зміни у складах комісії з припинення 
Деснянської районної у місті Києві ради та комісії 
з припинення Деснянської районної у місті Києві 

державної адміністрації
Розпорядження № 623 від 21 травня 2014 року

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�при-

пинення�Деснянсь�ої�районної���місті�Києві�ра-

ди,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�верес-

ня�2010�ро���№ 787�(в�реда�ції�розпоряджен-

ня�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

09�люто�о�2011�ро���№ 175),�ви�лавши�йо�о

в�реда�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�при-

пинення�Деснянсь�ої�районної���місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�30�вересня�2010�ро���№ 787�(в�реда�-

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

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�09�люто�о�2011�ро���№ 175),

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

Голова 
В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва торговельного 

комплексу на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі
Розпорядження № 630 від 21 травня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По�
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11 січня 2014 року № 15 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення
інвестора до будівництва торговельного комплексу на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�переможцем��он��рс��із�за-

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�тор�овель-

но�о��омпле�с��на�в�л.�Полярній,�20�в�Обо-

лонсь�ом��районі�(прото�ол�постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�рес-

таврації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитло-

во�о�призначення,�незавершено�о�б�дівниц-

тва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

міста�Києва�від�15�травня�2014�ро���№ 58/2014)

товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«ЕПІЦЕНТР� К»� (ідентифі�аційний� �од —

32490244).

2.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���ласти

відповідний�інвестиційний�до�овір�з�Перемож-

цем��он��рс��та�замовни�ом�б�дівництва —

�ом�нальним�підприємством�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�«Київпастранс».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Гол�ба�В.�В.
Голова 

В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Шевченківській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 641 від 26 травня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою своєчасного проведення капітальних ремонтів закладів освіти Шевченківського
району м. Києва та створення належних умов для виховання і навчання дітей, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит�����за�альній�с�мі�3�773 900��рн,�передба-

чених�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�2014�рі����спеці-

альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах

за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,

шляхом�зменшення�видат�ів�розвит���по��о-

д��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070807�«Інші�ос-

вітні�про�рами»�в�с�мі�3 773 900��рн�та�збіль-

шення�видат�ів�розвит���по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�070101�«Дош�ільні�за�лади�освіти»

в�с�мі�802 900��рн,�по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070201�«За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.

ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),

спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і-

�ми»�в�с�мі�2 271 000��рн,�по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади

освіти,�заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�діть-

ми»�в�с�мі�700 000��ри,�що�додається.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�перед-

бачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�до

постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до

розпис��місцево�о�бюджет��після�по�одження

в��становленом��поряд���перерозподіл��ви-

дат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
26.05.2014�р.�№�641

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Шевченківській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік 
у спеціальному фонді бюджету 

міста Києва в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

№ п/п Код тимчасової
класифікації видатків

та кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду
тимчасової

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів   

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

(грн)

Сума
збільшення

(грн) 

1. 070807 Інші освітні програми 3132 3 773 900

2. 070101 Дошкільні заклади
освіти

3132 802 900   

3. 070201 Загальноосвітні
школи (в т.ч. школа�

дитячий садок,
інтернат 

при школі),
спеціалізовані школи,

ліцеї, гімназії,
колегіуми

3132 2 271 000

4. 070401 Позашкільні заклади
освіти, заходи із

позашкільної роботи
з дітьми  

3132 700 000

Заступник голови � керівник апарату О. Долінська

Про підсумки проведення міського конкурсу�огляду 
суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового в місті Києві у 2013 році
Розпорядження № 649 від 26 травня 2014 року

Відповідно до Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприєм�
ництва на 2013 — 2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 324/9381,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23 червня 2011 року № 1043 «Про міський конкурс�огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслу�
говування на присвоєння звання зразкового у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Присвоїти�с�б’є�там��осподарювання —

�часни�ам�місь�о�о��он��рс�-о�ляд��с�б’є�тів

�осподарювання�сфери�поб�тово�о�обсл��о-

в�вання�звання�зраз�ово�о�в�місті�Києві�за�ре-

з�льтатами�діяльності���2013�році�та�затвер-

дити�їх�перелі�,�що�додається.

2.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

ністрації)�на�ородити�переможців�місь�о�о��он-

��рс�-о�ляд��с�б’є�тів��осподарювання�сфери

поб�тово�о�обсл��ов�вання�свідоцтвами�про

присвоєння�звання�зраз�ово�о�в�місті�Києві�з�вр�-

ченням�їм�анотаційних�дощо��та��вітів.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Д�-

баса�Б.�Й.
Голова 

В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
26.05.2014�р.�№�649

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання—учасників міського конкурсу�огляду 

суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування, 
яким присвоєно звання зразкового в місті Києві за результатами

діяльності у 201 3 році

Голосіївсь�ий�район:

SРА —�салон�«Зоя»�ФО-П�Бой�о�З.�Д.�(в�л.

Василь�івсь�а,�2);�хімчист�а�«Ун�Моменто»�(в�л.

Тарасівсь�а,�21);�хімчист�а�ПАТ�«Хімчист�а

«О�самит»�(в�л.�Ам�рсь�а,�8).

Дарниць�ий�район:

хімчист�а�«Ун�Моменто»,�ТОВ�«Бріо»�(в�л.

Лариси�Р�ден�о,�11).

Деснянсь�ий�район:

салон-пер��арня�«Лонда»�ТОВ�«Кро��с»�(в�л.

Кіото,�10);

фотодр���та�полі�рафія�ФО-П�Лихо�оден�а

Є.�М.�«Фотодр�� —�Копіцентр»�(на�перетині

проспе�т��Володимира�Мая�овсь�о�о�та�в�л.�Тео-

дора�Драйзера);

ательє�з�пошиття�та�ла�одження�одя���та

х�тряних�виробів�МПП�«О�сана»�(в�л.�Оноре

де�Бальза�а,�60).

Дніпровсь�ий�район:

салон-пер��арня�«Лонда»�ТОВ�«Кро��с»�(в�л.

Серафимовича,�8);�салон��раси�«МАУ»�ФО-П�«Га-

лиць�а�Я.�П.�(в�л.�Андрія�Малиш�а,�4/1);�ін-

тер’єр-салон�«Калина»�ТОВ�«Фірма�«Калина»

(просп.�Юрія�Га�аріна,�15).

Оболонсь�ий�район:

хімчист�а�ТОВ�«А�ва-Клін»�(в�л.�Лайоша�Гав-

ро,�6).

Печерсь�ий�район:

салон -�пер��арня�«Олеся»,�ФО-П�Гл�щен�о

І.�М.�(б�льв.�Лесі�У�раїн�и,�15-А);

салон��раси�«Моло�о»,�ФО-П�Шевчен�о�Д.�М.

(Кловсь�ий� �звіз,� 13);� салон� �раси� «Д2»,�

ФО-П�Дюден�о�І.�П.�(пров.�Інженерний,�4);�фо-

тосалон�ФО-П�Брі�ез�І.�А.�(б�льв.�Лесі�У�раїн�и,

34).

Подільсь�ий�район:

хімчист�а�ТОВ�«Євролю�с»�Швейцарсь�ий

�омпле�с»�(в�л.�Ще�авиць�а,�30/39);

сервісний�центр�з�ремонт��еле�трооблад-

нання�ТОВ�«Епос»�(в�л.�Верхній�Вал,�34/13);

салон��раси�ТОВ�«Л��сор’С»�(в�л.�Петра�Са-

�айдачно�о,�25-Г).

Святошинсь�ий�район:

салон��раси�«Жаннет»�ФО-П�Б�н��І.�К.�(в�л.

Михайла�Котельни�ова,�31);

пер��арня�«Лонда»�ТОВ�«Кро��с»�(площа�Ге-

роїв�Бреста,�1);

фотоательє�«Фотомато�раф»,�приватне�під-

приємство�«Фотомато�раф»�(просп.�Леся�К�р-

баса,�2/13);

ремонт�вз�ття�та�одя���ФО-П�Ци�аню��І.�С.�(на

перетині�в�л.�Чорнобильсь�ої�та�в�л.�Ірпінсь�ої).

Солом’янсь�ий�район:

салон-�раси�«Панна»,�ТОВ�«ТС�Фешеней-

шен»�(в�л.�Івана�П�люя,�5);�технічний�центр

«МТІ»,�ТОВ�«МТІ»�(б�львар�Івана�Лепсе,�9);�фо-

тосалон�«Ірина»�ТОВ�«Ірина»�(в�л.�Авіа�онс-

тр��тора�Антонова,�17).

Шевчен�івсь�ий�район:

�омпле�с�з�надання�поб�тових�посл���ТОВ

«Б�дино��поб�т��«Столичний»�(в�л.�Симона

Петлюри.�28);

�омпле�с�з�надання�поб�тових�посл���ПАТ

АТ�«Світано�»�(в�л.�Льва�Толсто�о,�6);

технічний�центр�поб�тової�техні�и,�ТОВ�«МТІ»

(в�л.�Білор�сь�а,�26);

пер��арня�«Лонда»,�ТОВ�«Кро��с-П»�(в�л.

Павла�Пестеля,�11).
Заступник голови —

керівник апарату О. Долінська
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Відповіді на сканворд 

Про створення комісії з вивчення ситуації, що склалась в Київській міській
клінічній офтальмологічній лікарні «Центр мікрохірургії ока»

Розпорядження № 607 від 16 травня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити омісію з вивчення сит ації, що с лалась
в Київсь ій місь ій лінічній офтальмоло ічній лі арні
«Центр мі рохір р ії о а» (далі — Комісія) та затверди-
ти її с лад, що додається.
2. Надати олові Комісії право при необхідності зал чати

дороботивнійфахівців ор анів ви онавчої влади, підприємств,
станов та ор анізацій (за по одженням з їх ерівни ами),
одерж вати в становленом поряд від ор анів ви онавчої
влади до менти та матеріали, необхідні для її роботи.
3. Комісії в становленом за онодавством поряд

за рез льтатами роботи в термін до 21 травня 2014 ро-
подати відповідні пропозиції олові Київсь ої місь ої

державної адміністрації.
4. Департамент охорони здоров’я ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) на час роботи Комісії приз пинити пере-
вір в Київсь ій місь ій лінічній офтальмоло ічній лі-
арні «Центр мі рохір р ії о а», я а проводиться Депар-
таментом відповідно до на аз від 07 травня 2014 ро
№ 246 «Про створення омісії».
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Крамарен о Р. М.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

16.05.2014 № 607

Склад 
комісії з вивчення ситіуації, то склалась в Київській міськііі клінічній офтальмологічній 

лікарні «Центр мікрохірургії ока»
Долінсь а О сана Ми олаївна — заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — ерівни

апарат , олова омісії
Івасен о Михайло Ми олайович — начальни правління з питань правоохоронної роботи, запобі ання та

протидії ор пциії ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), заст пни олови омісії

Ареш ович Алла Оле сандрівна — ви он ючий обов’яз и дире тора Департамент охорони здоров’я ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)

Ідоятова Ев енія Ж ма аліївна — начальни відділ юридично о правління апарат ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Падал а Ві тор Михайлович — ви он ючий обов’яз и дире тора Департамент фінансів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Ш мбатю Карина Любомирівна — заст пни начальни а правління адрової роботи і на ород Київсь ої
місь ої державної адміністрації

Ярема Оле сандр Йосипович — радни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про переведення жилих приміщень квартири № 69 житлового будинку № 53
на бульварі Івана Лепсе в Солом’янському районі у нежилі

Розпорядження № 612 від 20 травня 2014 року
Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Порядку переведення жилих

будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у міс@
ті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034, враховуючи звернення громадянина Євтушенка Петра Антоновича від 27 березня 2014
року, що діє від імені громадянки Полежай Олени Петрівни, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення вартири№69,
розташовані на першом поверсі житлово о б дин № 53
на б льварі Івана Лепсе в Солом’янсь ом районі, нежи-
лі за мови ви онання п н т 2 цьо о розпорядження.
2. Громадянці Полежай Олені Петрівні:
2.1. Здійснити прое т вання та ре онстр цію части-

ни першо о поверх ( олишня вартира № 69) житлово-
о б дин № 53 на б льварі Івана Лепсе в Солом’ян-
сь ом районі під ма азин непродовольчих товарів з
влашт ванням о ремо о вход .
2.2. Одержати вихідні дані на прое т вання ре он-

стр ції.
2.3. Розробити та затвердити в становленом поряд-
прое тн до ментацію.

2.4. До за інчення робіт з ре онстр ції вирішити пи-
тання пайової часті створенні соціальної та інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва встанов-
леном поряд .
2.5. Роботи ви он вати відповідно до Правил бла о ст-

рою м. Києва, затверджених рішенням Київсь ої місь ої
ради від 25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
2.6. Забезпечити дотримання вимо за онодавства

щодо поряд ви онання б дівельних робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на олов Солом’янсь ої районої в місті Києві
державної адміністрації.

Голова В. Бондаренко

Про унесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 жовтня 2013 року

№ 1856 «Про реконструкцію автомобільних доріг біля багатофункціонального
торговельно@розважального комплексу з паркінгом 

на Великій Кільцевій дорозі, 1»
Розпорядження № 611 від 20 травня 2014 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра@
їні», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної ді@
яльності», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 15 жовтня 2013 ро № 1856 «Про ре он-
стр цію автомобільних дорі біля ба атоф н ціональ-
но о тор овельио-розважально о омпле с з пар ін ом
на Вели ій Кільцевій дорозі, 1» та і зміни:
1.1. У п н ті 1 та підп н ті 4.1 п н т 4 слова «ре он-

стр цію правоповоротно о з’їзд з Вели ої Кільцевої до-
ро и на проспе т А адемі а Гл ш ова та місцево о про-
їзд вздовж ньо о» замінити словами «ре онстр цію міс-

цево о проїзд вздовж правоповоротно о з’їзд з Вели-
ої Кільцевої доро и на проспе т А адемі а Гл ш ова».
1.2. У підп н ті 4.2 п н т 4 слова «на он рсних тор-

ах» замінити словами «відповідно до чинно о за оно-
давства».
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Костю а М. Д.

Голова В. Бондаренко

Д І А Д О Х И Ю Н А К
Е К Е Д Р П Л І Т Ф
В А Б Р Е В І А Т У Р А
А Д І Щ В Р И Х
Д У Е Т А М Е Т И С Т
А М Т А Н Т Е М П
С В І Т Л И Ц Ь К И Й У
І К О К А Ц М У Л

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº:
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 18.02.2014 ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â

äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà,
óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403,
ôàêòè÷íî ïðèïèíåíî íàñòóïí³ ²íâåñòèö³éí³ äîãîâîðè:
- â³ä 07.11.2007 ¹049-13/³/28 "Ïðî ³íâåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-

Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè "Ë³ñîâà" òà "×åðí³ã³âñüêà" ç îáëàäíàííÿì ï³øîõ³äíè-
ìè ì³ñòêàìè, ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü, ïàðê³íãó,
ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó "Ë³ñîâà" òà âçäîâæ ä³ëÿíêè "Ë³ñîâà"—"×åðí³ã³â-
ñüêà" ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà ÒÎÂ "Ñìàðò Ãðàä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 34925616);

- â³ä 07.11.2007 ¹049-13/³/29 "Ïðî ³íâåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè "Äàðíèöÿ" òà "Ë³âîáåðåæíà" ç îáëàäíàííÿì ï³øîõ³ä-
íèìè ì³ñòêàìè,ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü,ïàðê³í-
ãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà ñòàíö³¿ "Ë³âîáåðåæíà" òà âçäîâæ ä³ëÿíêè "Äàðíèöÿ"—"Ë³âîáåðåæíà"
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà ÒÎÂ "Ãðîññâ³ëü" (êîä ªÄÐÏÎÓ 34422789);

- â³ä 07.11.2007 ¹049-13/³/30 "Ïðî ³íâåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà íàêðèòòÿ â³äêðèòî¿ ÷àñòèíè Ñâÿòîøèíî-
Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó ì³æ ñòàíö³ÿìè "Ë³âîáåðåæíà" òà "Ã³äðîïàðê" ç îáëàäíàííÿì ï³øî-
õ³äíèìè ì³ñòêàìè,ñòâîðåííÿì ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî òà ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åíü,ïàð-
ê³íãó, ñóïóòíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà ñòàíö³¿ "Ã³äðîïàðê"òà âçäîâæ ä³ëÿíêè "Ë³âîáåðåæíà"—"Ã³äðîïàðê"
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà ÒÎÂ "².Ð.Á." (êîä ªÄÐÏÎÓ 35252449);

- â³ä 24.12.2007 ¹049-13/³/32 "Ïðî ³íâåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèõ ïðèì³ùåíü
³ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ç³ ñòîÿíêàìè àâòîìîá³ë³â äëÿ â³äâ³äóâà÷³â íà ïðîñïåêò³ Ì. Áà-
æàíà (ìåòðî "Îñîêîðêè", ïàðíà ñòîðîíà) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÒÎÂ "Á²ÇÍÅÑ ÀÐÃÓÌÅÍÒ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 35208080);

- â³ä 28.12.2007 ¹049-13/³/49 "Ïðî ³íâåñòóâàííÿ áóä³âíèöòâà îô³ñíèõ êîìïëåêñ³â ç ãîòåëÿìè, çàêëà-
äàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ ïàðê³í-
ãàìè ç³ ñòâîðåííÿì òà áëàãîóñòðîºì ïàðê³â â³äïî÷èíêó, ñêâåð³â, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ³ç ïîäàëüøîþ
åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà Ñòîëè÷íîìó øîñå (óðî÷èùå "Áè÷îê") ä³ëÿíêà 1", óêëàäåíîãî
ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÒÎÂ "Àâåñòà-Áóä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 35251534);

- â³ä 23.05.2008 ¹049-13/³/65 "Íà áóä³âíèöòâî òåðì³íàëó äëÿ âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó íà õàðê³âñüêî-
ìó íàïðÿìêó (Äàðíèöüêèé ðàéîí)", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî"òà ÒÎÂ "ÖÅÍÒÐ ÑÏÐÈßÍÍß ÑÒÀÁ²Ë²ÇÀÖ²¯ ÅÊÎÍÎÌ²-
ÊÈ ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 35576203);

- â³ä 23.05.2008 ¹049-13/³/70 "Íà áóä³âíèöòâî òåðì³íàëó äëÿ âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó íà êîâåëüñüêî-
ìó íàïðÿìêó (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìó-
íàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" òà ÒÎÂ "Íåòåêñ" (êîä ªÄÐÏÎÓ 34185817);

- â³ä 28.08.2008 ¹049-13/³/76 "Íà áóä³âíèöòâî ï³äçåìíèõ òîðãîâèõ ïðèì³ùåíü ³ç çàêëàäàìè ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó "Âèñòàâêîâèé öåíòð" Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿
ë³í³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó", óêëàäåíîãî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" òà ÒÎÂ "ÁÓÄÂÅÑÒÊÀÏ²ÒÀË"(êîä ªÄÐÏÎÓ 35532978);

- â³ä 28.08.2008 ¹049-13/³/80 "Íà ðåêîíñòðóêö³þ áóäèíêó íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 86-À", óêëàäåíîãî
ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),ÊÏ "Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" òà ÒÎÂ "Á³çíåñ Àêñ³îìà" (êîä ªÄÐÏÎÓ 35362291).

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 76 çà àäðåñîþ: ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
16-À,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,2 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,84 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 477 çà àäðåñîþ: âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,
33-À,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,60 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,42 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 223 çà àäðåñîþ: âóë.Îñòðîâñüêîãî,
13,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,80 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,61 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 7 çà àäðåñîþ: ïðîâ.Ïëàòîí³âñüêèé,
3,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 64,80 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,66 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 3 ïîâåðñ³ ÑØ ¹ 52 çà àäðåñîþ: âóë.Äîíöÿ Ìèõàéëà,
16,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,57 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,94 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿: 03087, ì.Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè

ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Ëüâîâà âèêëèêàº Ãàëàí ²ãîðà Êîðíåëüîâè÷à,
îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ÿêîãî — ì.Êè¿â, ïðîâ. Áîíäàðñüêèé, áóä. 19, êâ. 32
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãí³äåöü Ñâ³òëàíè Êîðíåë³âíè äî Ãàëàí ²ãîðà
Êîðíåëüîâè÷à,òðåò³ îñîáè Ãàëàí Ã.Ê,Ãí³äåöü Ñ. ²,Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ØÐÀ ËÌÐ
ïðî ïðèïèíåííÿ ïðàâà íà ÷àñòêó ó ñï³ëüíîìó ìàéí³ òà âèçíàííÿ ïðàâà íà ìàéíî.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 06 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î 14.00 ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ëüâîâà (79000, ì. Ëüâ³â, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 12.

Ñóääÿ Åäåð Ï. Ò.



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ, íå äîçâîëÿéòå ñîá³

ïàí³áðàòñòâà,êîíòðîëþéòå

åìîö³¿, ðåòåëüí³øå ï³äáè-

ðàéòå ñëîâà,àáè ïðàâèëüíî âèñëîâè-

òè âëàñíó äóìêó, ðîá³òü ïðîïîçèö³¿

ï³ñëÿ äåòàëüíîãî îáì³ðêóâàííÿ.Ìîæ-

ëèâî,âàì äîâåäåòüñÿ âñòóïèòè â ïå-

ðåãîâîðè ç ïàðòíåðîì ÷è âèêîíàòè

îá³öÿíêó,äàíó áëèçüêîìó ðîäè÷åâ³...

ÒÅËÜÖ²,âèçíà÷òåñÿ,ùî âàì

ïîòð³áíî äëÿ ïîâíîãî ùàñ-

òÿ, à ïîò³ì ñïðÿìóéòå êî-

ëîñàëüíèé ïîòåíö³àë òóäè, äå ìîæ-

íà ðåàë³çóâàòè çàïîâ³òí³ çàäóìè.

Êîëè «ñòðèíîæåí³» îáñòàâèíàìè,

äå âñå ÷³òêî ðåãëàìåíòîâàíî,áóäå-

òå äîòðèìóâàòèñÿ ïîðÿäêó,òîä³ ïðî-

ôåñ³éíèé òà ìàòåð³àëüíèé óñï³õ

áëèæ÷èì ÷àñîì ãàðàíòîâàíèé.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çàâåðøóéòå

ðîçïî÷àò³ ñïðàâè,ï³äâîäü-

òå ï³äñóìêè ì³ñÿöÿ. Ñïðî-

áóéòå îñòàòî÷íî ðîç³áðàòèñÿ ó âàæ-

ëèâèõ äëÿ âàñ ñòîñóíêàõ (ä³ëîâèõ,

øëþáíèõ, äðóæí³õ), ðîçñòàâèâøè â

íèõ ïðàâèëüí³ àêöåíòè.

ÐÀÊÈ, ïðî ñåáå, ëþáèõ,

òèì÷àñîâî çàáóäüòå, íà

ïåðøèé ïëàí âèñòóïàþòü

ðàö³îíàëüíå ìèñëåííÿ òà âèêîíàí-

íÿ âçÿòèõ çîáîâ’ÿçàíü. Çàéìàéòåñÿ

áëàãîä³éí³ñòþ, íå öóðàéòåñÿ ÷óæèõ

ïðîáëåì, ÿêùî âàñ ïðîñÿòü äîïî-

ìîãòè — ðàäî éä³òü íàçóñòð³÷, çà-

ìîâëÿéòå çà ëþäåé äîáðå ñëîâî,

ñêëàäàéòå ïðîòåêö³þ.

ËÅÂÈ, äåíü ï³äáèòòÿ ï³ä-

ñóìê³â, õîëîäíèé ðîçóì ³

çäîðîâèé ´ëóçä íå äîçâî-

ëÿòü ïåðåéòè ìåæó, íàðîáèòè äó-

ðîù³â, çðîáèòè â÷èíîê,ùî çàâäàñòü

øêîäè âëàñíèì ³íòåðåñàì. Âè ÷ó-

äîâî ïî÷óâàòèìåòåñÿ â òîâàðèñòâ³

ñïðàâæí³õ îäíîäóìö³â.

Ä²ÂÈ, ÷àñ ï³äâåñòè ðèñêó

ï³ä ìèíóëèìè äîñÿãíåí-

íÿìè òà ïîðàçêàìè,òà,çðî-

áèâøè â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè, íàì³-

òèòè çàãàëüíèé ïëàí ïîäàëüøèõ ä³é

â ïðîôåñ³éí³é ñïðàâ³, äå çàïóñêà-

ºòüñÿ ïðîöåñ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ».

ÒÅÐÅÇÈ,ñòàâòå ïåðåä ñîáîþ

ðîçóìí³, ðåàë³ñòè÷í³ ö³ë³,

³ óñï³õ íå çàáàðèòüñÿ. Âñå

âäàñòüñÿ íà ñëàâó. Ñï³ëêóâàííÿ ç

ëþäüìè éòèìå òî÷íî çà ñòâîðåíèì

ñöåíàð³ºì, äåìîíñòðàö³ÿ ïðîôå-

ñ³éíèõ íàäáàíü ïðîéäå íà óðà.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â øòóðìóâàòè-

ìå øàëåíèé åêñòðèì,âò³ì,

áîÿòèñÿ í³÷îãî, öå âàøà

ð³äíà ñòèõ³ÿ, çáåð³ãàéòå õîëîäíî-

êðîâí³ñòü, ìèñë³òü ëîã³÷íî, ³ âàø

æèòòºâèé êîðàáåëü í³õòî íå ïîòî-

ïèòü.Íàñòàâ êàðì³÷íèé ìîìåíò äëÿ

ïîçáàâëåííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ çàëåæ-

íîñò³, ³ âè äîñòîéíî ìàºòå âèéòè ç

òîãî ðàáñòâà!

ÑÒÐ²ËÜÖ², ðîçáèòîãî ãëå-

÷èêà íå ñêëå¿òè, ïîñòàâòå

ïîòðåáè òà ³íòåðåñè ³íøèõ

ëþäåé íà ï’ºäåñòàë, ñëîâî ïàðòíå-

ð³â º äëÿ âàñ çàêîíîì. ßêùî õî÷å-

òå ìàòè ïîðÿä äîñòîéíèõ ñîþçíè-

ê³â, ïîãîäüòåñÿ ç ¿õí³ìè âèìîãàìè

òà ïðåòåíç³ÿìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ÿêùî äîðîæè-

òå íèí³øí³ì êàð’ºðíèì ñòà-

òóñîì, íå ë³íóéòåñÿ, à çà-

ïðÿãàéòåñÿ ³ òÿãí³òü ñëóæáîâîãî âî-

çà, òóò ðîëü òðóäîâî¿ êîíÿêè ï³ä³-

éäå ³äåàëüíî. Ðàäî, ç ïðèòàìàííèì

âàì åíòóç³àçìîì, âèêîíóéòå äàí³

îá³öÿíêè, âçÿò³ ðàí³øå çîáîâ’ÿçàí-

íÿ ïåðåä ëþäüìè, êîëåêòèâîì, ô³ð-

ìîþ.

ÂÎÄÎË²¯, ó âàñ õèáíà ñà-

ìîîö³íêà, òåðì³íîâî çðî-

á³òü ðåâ³ç³þ â àìóðíîìó

«òàëìóä³», íàñòàâ ÷àñ «ïåðåïðîãðà-

ìóâàòè» ëþáîâíå áóòòÿ.Òóò ìàº áó-

òè ãàðÿ÷å ñåðöå é õîëîäíà ãîëîâà,

òîä³ ëþáîâí³ çàõîïëåííÿ íå ï³äóòü

â ï³ñîê.

ÐÈÁÀÌ â³äâåäåíî ðîëü àò-

ëàíòà, ùî òðèìàº íà ñîá³

äîìàøíº ñêëåï³ííÿ. ßêùî

â³ä ïñèõ³÷íîãî ïåðåâàíòàæåííÿ

«çðèâàº äàõ», âëàøòóéòå ãåíåðàëü-

íå ïðèáèðàííÿ, ïåðåñòàâòå ìåáë³,

ïîâèêèäàéòå çàéâ³ ðå÷³—âîíè àêó-

ìóëÿòîðè íåãàòèâíî¿ åíåðã³¿.

²í³ö³àòèâà ðîçðîáëåíà
ì³ñüêèì áëàãîä³éíèì
ôîíäîì ï³äòðèìêè àë-
êîãîë³ê³â ³ íàðêîìàí³â.
Ïëàòèòè «äâ³ðíèêàì» çà
ðîáîòó (â³ä 3 äî 6 ãîäèí
íà äåíü) ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ïèâîì ³ ¿æåþ, âîíè òà-
êîæ áóäóòü îäåðæóâàòè
«êèøåíüêîâ³ ãðîø³» ç
ðîçðàõóíêó 1,25 åâðî çà
ãîäèíó, êð³ì òîãî, ¿ì áó-
äå íàäàíà ìåäè÷íà äî-
ïîìîãà.

Ïðîãðàìà ðîçðàõîâà-
íà íà àëêîãîë³ê³â ç Åññå-
íà «ç³ ñòàæåì», áàãàòî ç
ÿêèõ ìàþòü ïðîáëåìè ç
íàðêîòèêàìè é â³äáóâà-
ëè òþðåìíå ïîêàðàííÿ.

«Ìåòîþ ïðîãðàìè íå
º çàáåçïå÷åííÿ àëêîãî-
ë³ê³â ïèâîì. Äëÿ íèõ öå
ìîæëèâ³ñòü âëèòèñÿ â ïî-
âñÿêäåííå æèòòÿ, â³ä÷ó-
òè ñåáå êîðèñíèì ³ ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç íîâèì ñî-

áîþ»,— éäåòüñÿ â òåêñò³
ïðîãðàìè.

Ó ôîíä³ â³äçíà÷èëè,
ùî ïðîåêò îïëà÷óºòüñÿ ç
äåðæàâíèõ êîøò³â. Àâòî-
ð³â ïðîåêòó íàäèõíóâ
ïðèêëàä Àìñòåðäàìà, äå

ïîä³áíà ïðàêòèêà ä³º íàä-
çâè÷àéíî óñï³øíî.

Âîäíî÷àñ ñóïðîòèâ-
íèêè ïðîãðàìè ââàæà-
þòü, ùî öÿ ïðîãðàìà áåç-
â³äïîâ³äàëüíà é åêñïëó-
àòóº õâîðèõ ëþäåé �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 0 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76%

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 738 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 738 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

ãîðîñêîï

28 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 òðàâíÿ

Ó Í³ìå÷÷èí³ àëêîãîë³êàì çàïðîïîíóþòü
ïðèáèðàòè âóëèö³ çà ïèâî

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 35593
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Ó í³ìåöüêîìó Åññåí³ â ÷åðâí³ ñòàðòóº åêñïå-

ðèìåíòàëüíà ð³÷íà ïðîãðàìà ³ç çàëó÷åííÿ

àëêîãîë³ê³â äî çáèðàííÿ ñì³òòÿ íà ì³ñüêèõ

âóëèöÿõ. Ïðî öå ïèøå The Local.de.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Äåíü ïðèêîðäîííèêà 
Äåíü ïðàö³âíèê³â âèäàâíèöòâ,
ïîë³ãðàô³¿ ³ êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ 

1917 — ó Êèºâ³ ² Âñåóêðà¿íñüêèé

ñåëÿíñüêèé ç`¿çä ï³äòðèìàâ ïîë³òè-

êó Öåíòðàëüíî¿ ðàäè, ñïðÿìîâàíó

íà çäîáóòòÿ àâòîíîì³¿ Óêðà¿íè.

1920—Ïî÷àòîê âèäàííÿ îô³ö³éíîãî

÷àñîïèñó"Êè¿âñüê³ Ãóáåðí³àëüí³ â³ñò³".

1965 — â³äêðèòî ïðÿìå ïîâ³òðÿíå

ñïîëó÷åííÿ Êè¿â – Ïðàãà.

1982 — â³öå-ïðåçèäåíò ÑØÀ

Äæ. Áóø íà ç`¿çä³ Óêðà¿íñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî ñîþçó çàÿâèâ ïðî

ïîâíó ï³äòðèìêó Ñïîëó÷åíèìè Øòà-

òàìè Àìåðèêè ïîíåâîëåíîãî óê-

ðà¿íñüêîãî íàðîäó.Ïðîìîâà çàê³í÷ó-

âàëàñÿ ñëîâàìè "Ùå íå âìåðëà Óê-

ðà¿íà!".

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

28 òðàâíÿ 2014 ð.
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