
Ñâÿòî áåç ïàôîñó
� Êè¿â ñêðîìíî â³äçíà÷èâ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ

Ó òðàâí³ ð³âåíü
ïîòî÷íî¿ ñïëàòè
ìåøêàíöÿìè 
çà ñïîæèò³ ÆÊÏ
ñêëàâ 90,86 %

Ó òðàâí³ ð³âåíü ñïëàòè çà æèòëî-

âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ñåðåä áóäèí-

ê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ç óðàõó-

âàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíî-

ñò³ ñòàíîâèòü 99,35 %, à ïîòî÷íî¿

ñïëàòè—90,86 %.Ïðî öå «Õðåùà-

òèêó» ïîâ³äîìèëè óÊÏ «Ã²ÎÖ».Òàê,

ð³âåíü ñïëàòè ñåðåä áóäèíê³â êî-

ìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñòà-

íîâèòü 98,98 %.Ñòîâ³äñîòêîâèé ð³-

âåíü îïëàòè ïåðåâèùåíî ó ï’ÿòè

ðàéîíàõì³ñòà.Çîêðåìà óÏå÷åðñüêî-

ìó — 102,91 %, Ïîä³ëüñüêîìó —

101,11 %,Ãîëîñ³¿âñüêîìó—100,97

%, Øåâ÷åíê³âñüêîìó — 100,68 %

òà â Îáîëîíñüêîìó— 100,19 %.

Ð³âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñåðåä

áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè

âëàñíîñò³ ñêëàäàº 91,06 %. Ó ë³-

äåðàõ—Ãîëîñ³¿âñüêèé—93,90 %,

Ïå÷åðñüêèé—92,93 % òà Ïîä³ëü-

ñüêèé — 92,33 % ðàéîíè.

Íà îñòàíí³õ ïîçèö³ÿõ öüîãî ì³-

ñÿöÿ çà ð³âíåì ïîòî÷íî¿ ñïëàòè

Äí³ïðîâñüêèé (89,48 %) òà Ñâÿòî-

øèíñüêèé (89,81 %) ðàéîíè,çà ð³â-

íåì ñïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãà-

øåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³—Ñâÿòîøèí-

ñüêèé (97,13 %) òà Ñîëîì’ÿíñüêèé

(97,20 %) ðàéîíè.

Ð³âåíü îïëàòè ç óðàõóâàííÿì

ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñåðåä

áóäèíê³â ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ,ùî îáñëó-

ãîâóº ÊÏ «Ã²ÎÖ», ïåðåâèùóº ïî-

êàçíèêè ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ òà ñòà-

íîâèòü 99,19 % òà 101,73 % â³ä-

ïîâ³äíî.

Çà íåçàêîííå 
çàáðóäíåííÿ 
ïîâ³òðÿ äèðåêòîð
ï³äïðèºìñòâà 
îïèíèâñÿ 
ï³ä ñë³äñòâîì

Ïðîêóðàòóðà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó çä³éñíþº ïðîöåñóàëüíå êåð³â-

íèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâà-

äæåíí³ ñòîñîâíî ñëóæáîâèõ îñ³á

êîìïàí³¿,ÿêà çàáðóäíþâàëà àòìî-

ñôåðóøê³äëèâèìè âèêèäàìè ïðî-

òÿãîì òðüîõ ðîê³â.Âñòàíîâëåíî,ùî

íàóêîâå ï³äïðèºìñòâî,ÿêå çàáåç-

ïå÷óº ðîáîòó îá’ºêò³â ãàçîòðàíñ-

ïîðòíî¿ ñèñòåìè, çà ïåð³îä

2010—2013 ðîê³â çä³éñíþâàëî âè-

êèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïî-

â³òðÿ áåç ñïåö³àëüíèõ äîçâîë³â.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Ì³í³ñòåðñòâî

îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-

íîãî ñåðåäîâèùà íàäàëî çàçíà÷å-

í³é êîìïàí³¿ ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî íå-

îáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ âêàçàíèõ

äîçâîë³â.Òàêèì ÷èíîì, ³ãíîðóþ÷è

íîðìè ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêî-

íîäàâñòâà,ï³äïðèºìñòâî çàâäàëî

äåðæàâ³ çáèòê³â íà ñóìó 145 òèñ.

ãðèâåíü. Íàðàç³ äîñóäîâå ðîçñë³-

äóâàííÿ òðèâàº.

íîâèíè
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Ç² ÑÂßÒÎÌ ïðèâ³òàâ êèÿí ãîëîâà
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî öüîãî ðîêó Êè¿â ñòàâ
öåíòðîì âåëèêîãî ãðîìàäÿíñüêîãî
ïðîòåñòó, ³ ïîä³¿,ÿê³ â³äáóëèñÿ â ñòî-
ëèö³ ö³º¿ çèìè,çì³íèëè êîæíîãî ç íàñ.

«Äåíü ì³ñòà öüîãî ðîêó — îñî-
áëèâèé, ç ïî÷óòòÿì ãîðäîñò³ çà ã³ä-
íó ³ â³ëüíó êè¿âñüêó ãðîìàäó, ç ñó-
ìîì çà âòðà÷åíèìè æèòòÿìè, ç
î÷³êóâàííÿìè îñòàòî÷íî¿ ïåðåìî-
ãè ³ ìèðó â óñ³é êðà¿í³.

Ïîâàãà äî ³ñòîð³¿, â³ä÷óòòÿ îáî-
â’ÿçêó ïåðåä òèìè, õòî äîì³ãñÿ
çì³í, ëþáîâ äî ïðåêðàñíîãî Êè-

ºâà — âñå öå ðîáèòü íàñ ãðîìàäÿ-
íàìè ì³ñòà ñüîãîäí³. Ïèøàéìîñÿ
Êèºâîì ³ â³ääÿ÷óéìî éîìó äîáðè-
ìè ñïðàâàìè ³ ñïðàâæí³ì ïàòð³î-
òèçìîì»,— íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî òà çàçíà÷èâ, ùî Êè¿â
ñüîãîäí³ ïîòðåáóº êàðäèíàëüíèõ
çì³í ó ãîñïîäàðñòâ³.

Öüîãî ðîêó Äåíü ì³ñòà êèÿíè
â³äçíà÷àëè íåòðàäèö³éíî, òà é â
íåçâè÷íèé ÷àñ. ×åðåç âèáîðè ñâÿò-
êóâàííÿ ïåðåíåñëè íà òèæäåíü ï³ç-
í³øå, í³æ çàçâè÷àé, à ï³ñëÿ ïåðå-
æèòèõ çà ï³âðîêó ïîòðÿñ³íü òà ôàê-
òè÷íó â³éíó,ÿêà çàáèðàº ìèðí³ æèò-

òÿ íà ñõîä³, âñ³ ìàñîâ³ óðî÷èñò³ çà-
õîäè áóëè â³äì³íåí³. Àêöåíò çðî-
áèëè íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ. Òà
é â ïëàíè êèÿí â³äçíà÷àòè äåíü íà-
ðîäæåííÿ ì³ñòà â ïàðêàõ âíåñëà
êîðåêòèâè ïðèðîäà — ïîòóæí³ çëè-
âè çàâàæàëè â³äïî÷èíêó íà ïðèðî-
ä³ òà çàïëàíîâàíîìó çàïóñêó ïî-
â³òðÿíèõ çì³¿â ó Ïèðîãîâ³.

Íå çëÿêàëèñÿ äîùîâî¿ ïîãîäè
âåëîñèïåäèñòè — ó Êèºâ³ òàêè â³ä-
áóâñÿ òðàäèö³éíèé âåëîïðîá³ã. Ç³-
áðàëèñÿ ëþáèòåë³ äâîêîë³ñíèõ ùå î
10-é ðàíêó â ñóáîòó íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³.Äîðîñë³ ó÷àñíèêè—â äîùî-
âèêàõ, ïðèêðèâàþ÷èñü ïàðàñîëü-
êàìè, ïðî¿õàëèñÿ äî ïàðêó Äðóæáè
íàðîä³â, à îò ìàëþêè â³êîì â³ä 5-
òè ðîê³â — ïî ìåíøîìó êîëó — äî
áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ìàëèõ
ëþáèòåë³â ïîêàòàòèñÿ íà âåëîñè-
ïåäàõ â³ä íåãîäè çàõèùàëè áàòüêè.
Â³äáóëèñÿ ó ñòîëèö³ é ì³æíàðîäí³
çìàãàííÿ Race Horizon Park ç âåëî-
ñèïåäíîãî ñïîðòó íà øîñå.

Îò õòî ñïðàâä³ ðàä³â â³òðÿí³é
ïîãîä³ —òî öå ó÷àñíèêè òðàäèö³é-
íî¿ â³òðèëüíî¿ ðåãàòè, ùî ïðîé-
øëà íà Äí³ïð³. Â³äáóëèñÿ é ³íø³
ñïîðòèâí³ çàõîäè: íà ñòàä³îí³

«Ñïàðòàê» ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé
òóðí³ð ç ðåãá³, á³ëÿ àðêè Äðóæáè
íàðîä³â — òóðí³ð ç ê³êáîêñèíãó.

Ñïðàâæí³ì ñâÿòîì ºäíîñò³ òà
ñîë³äàðíîñò³ ñòàâ «Ïàðàä êóëüòóð»
íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é. Ïðåä-
ñòàâíèêè ïîíàä 20-òè êðà¿í ïðîé-
øëè óðî÷èñòîþ õîäîþ â êîñòþìàõ
ñâî¿õ êðà¿í, ç íàðîäíèìè ï³ñíÿìè
òà òàíöÿìè. À îò íà Àíäð³¿âñüêî-
ìó óçâîç³ âñ³, õòî íå çëÿêàâñÿ íå-
ãîäè, ìîãëè ïðèäáàòè óêðà¿íñüê³
òðàäèö³éí³ òîâàðè íà ôåñòèâàë³
ìèñòåöòâ. Ñåðåä ìèñòåöüêèõ çà-
õîä³â êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ òàêîæ
ìîãëè â³äâ³äàòè ôåñòèâàëü íàö³î-
íàëüíî-êóëüòóðíèõ òîâàðèñòâ «Åò-
í³÷íèé â³íî÷îê Êèºâà», ùî ïðîé-
øîâ íà ë³òí³é åñòðàä³ â Öåíòðàëü-
íîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èí-
êó. Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ â³äáóëàñÿ
ìèñòåöüêà ïðîãðàìà «Íà ñð³áí³ì áå-
ðåç³ Äí³ïðà ñëîâ’ÿíñüêà çîëîòà ñòî-
ëèöÿ», à â ìóçå¿ «Êè¿âñüêà ôîðòå-
öÿ» — ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ï³àí³ñ-
ò³â-àìàòîð³â «Êàøòàíîâèé ðîÿëü».
Ð³çíîìàí³òí³ êóëüòóðí³ çàõîäè
ïðîéøëè ³ â ïàðêàõ «Ïåðåìîãà» ³
«Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè», à òàêîæ ó
âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ �
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Íå çëÿêàëèñÿ äîùîâî¿ ïîãîäè âåëîñèïåäèñòè – ó Êèºâ³ òàêè â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé âåëîïðîá³ã

Íåîãîëîøåíà â³éíà, ÿêà âæå ïîíàä ì³ñÿöü òðèâàº íà ñõîä³

íàøî¿ äåðæàâè, òðèìàº â ïîñò³éí³é íàïðóç³ âñ³õ óêðà¿íö³â.

Òîæ öüîãîð³÷íèé äåíü Êèºâà ïðîéøîâ áåç ãó÷íèõ ãóëÿíü —

ñòîëè÷íà âëàäà â³äì³íèëà ³ ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíèõ êîí-

öåðò³â, ³ òðàäèö³éíèõ ìàñîâèõ ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â. Ñâî¿

êîðåêòèâè ó áàæàííÿ êèÿí â³äñâÿòêóâàòè äåíü íàðîäæåííÿ

ð³äíîãî ì³ñòà âíåñëà é ïîãîäà — âñ³ âèõ³äí³ ñòîëèöþ ïîëè-

âàëî ðÿñíèìè äîùàìè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó×ÎÐÀØÍ²Õ ë³öå¿ñò³â ïðèâ³òàâ ãî-
ëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.
«ß äóæå ðàäèé,ùî ó íàñ º òàêèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé âèõîâóº
ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â Óêðà¿íè. Áà-
æàþ óñï³øíî¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿,
ñèë òà âïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüî-
ìó äí³.Â³òàþ óñ³õ êàäåò³â ³ ïàíÿíîê
³ç çàâåðøåííÿì íàâ÷àëüíîãî ðîêó
òà áàæàþ äîáðå â³äïî÷èòè,íàáðàòè-
ñÿ ïîçèòèâíèõ åìîö³é, àáè ç íîâè-
ìè ñèëàìè ïîâåðíóòèñÿ äî øêîëè ³
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ùèðî äÿ-
êóþ ó÷èòåëÿì òà âñ³ì ïðàö³âíèêàì
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà ¿õí³ ñòàðàí-
íÿ òà òóðáîòó ïðî ìîëîäå ïîêîë³í-
íÿ.Âàøà ì³ñ³ÿ óí³êàëüíà—òâîðèòè
îñîáèñò³ñòü, ãðîìàäÿíèíà ³ ïàòð³î-
òà, âèõîâóâàòè ñâ³äîìîãî óêðà¿íöÿ
ç ºâðîïåéñüêèì ïîãëÿäîì íà ñâ³ò»,—
íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Âèïóñêíèê 11-ãî êëàñó Îëåã Ìî-
ðîç ïåðåâ³âñÿ ó ë³öåé ³ç çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè ó 7-é êëàñ. Õëî-
ïåöü æîäíîãî ðàçó íå ïîøêîäóâàâ
ïðî ñâîº ð³øåííÿ.Òåïåð â³í ñòàðøèé
êàäåò, ìàº íàì³ð âñòóïàòè ó â³éñü-
êîâå ó÷èëèùå. «Òóò ìåíå íàâ÷èëè

äèñöèïë³í³, ìóæíîñò³, ñàìîñò³éíî-
ñò³. Çâ³ñíî, ñïî÷àòêó áóëî âàæêî
çâèêíóòè äî êàçàðìåíîãî ðåæèìó,
òà ç ÷àñîì ïðèçâè÷à¿âñÿ.Òóò ÿ çíàé-
øîâ ñïðàâæí³õ äðóç³â,ç ÿêèìè,ñïî-
ä³âàþñÿ, ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâàòèìó
ñòîñóíêè. Áàòüêè áåç æîäíèõ çàïå-
ðå÷åíü ïðèéíÿëè ì³é âèá³ð ñëóæè-
òè Óêðà¿í³»,— ïîä³ëèâñÿ êàäåò.

Âèïóñêíèê Âëàäèñëàâ Ãîëîâêî
ó ìàéáóòíüîìó ìð³º ñëóæèòè â ì³-
ë³ö³¿. Ïîäàâàòèìå äîêóìåíòè â
Àêàäåì³þ ÌÂÑ Óêðà¿íè. Çàïåâíÿº,
ó ë³öå¿ ïðîéøîâ ãàðíèé âèøê³ë ³ ãî-
òîâèé äî äîðîñëîãî ñàìîñò³éíîãî
æèòòÿ. «Ó íàñ áóâ äðóæí³é êîëåê-
òèâ. Ó÷èòåë³ í³êîëè íå íàâ’ÿçóâà-
ëè ñâî¿õ ïîãëÿä³â, àëå âîäíî÷àñ ãî-
òóâàëè íàñ äî äîðîñëîãî æèòòÿ.
Ìè òóò ïðîéøëè õîðîøó øêîëó,
ÿêà ñòàíå ó íàãîä³ â ìàéáóòíüî-
ìó»,— ðîçïîâ³â Âëàäèñëàâ.

Âèïóñêíèêè â îäèí ãîëîñ çà-
ïåâíÿþòü — ãîòîâ³ çàõèùàòè Áàòü-
ê³âùèíó. Íàâ³òü çîâñ³ì þí³ âèõî-
âàíö³ ë³öåþ íàëàøòîâàí³ ïàòð³î-
òè÷íî. Òðåòüîêëàñíèêè Äàíèëî ³
Àíäð³é ó ìàéáóòíüîìó áà÷àòü ñå-

áå â³éñüêîâèìè. «Ìè ëþáèìî ñâîþ
Áàòüê³âùèíó ³ õî÷åìî çàõèùàòè ¿¿
â³ä âîðîã³â. Íàì çîâñ³ì íå ñòðàø-
íî»,— êàæóòü ï³äíåñåíî.

Áàòüêî âèïóñêíèêà ë³öåþ Àí-
äð³é Áàñåíêî ïèøàºòüñÿ ñâî¿ì ñè-
íîì ³ âïåâíåíèé, ùî òîé ñòàíå
ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êîì. «Êð³ì çíàíü,
ñèí îòðèìàâ âàæëèâ³ æèòòºâ³ óðî-
êè, ÿê³ ñòàíóòü ó íàãîä³ â äîðîñëî-
ìó æèòò³. Â³í ñòàâ ñàìîñò³éíèì,

äèñöèïë³íîâàíèì, ãîòîâèé ïðèé-
ìàòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ. Ëþäèíà ïî-
âèííà ãîòóâàòèñÿ äî äîðîñëîãî æèò-
òÿ ç äèòèíñòâà. Êð³ì òîãî, âåëèêó
óâàãó â ë³öå¿ ïðèä³ëÿþòü ô³çè÷í³é
ï³äãîòîâö³: ÷îòèðè ðàçè íà òèæ-
äåíü ô³çêóëüòóðà, ïëþñ òðè ðàçè
òðåíóâàííÿ ç êóíã-ôó ÷è ôóòáîëó».

Ç êîæíèì ðîêîì îõî÷èõ ïîïîâ-
íèòè ðÿäè ë³öåþ-³íòåðíàòó ¹ 23
«Êàäåòñüêèé êîðïóñ» ñòàº äåäàë³

á³ëüøå. Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äè-
ðåêòîðà ïî÷àòêîâî¿ øêîëè Òåòÿ-
íè Öåñàðåíêî, öüîãî ðîêó â ë³öåé
íàáåðóòü 90 ïåðøîêëàñíèê³â — 60
êàäåò³â ³ 30 ïàíÿíîê. «Áàòüêè ïî-
÷àëè ïîäàâàòè çàÿâè âæå â ñ³÷í³.
Íà ñüîãîäí³ ìàºìî âæå òðèñòà. Óñ³
ä³òêè ïðîéäóòü ñï³âáåñ³äó, çà ðå-
çóëüòàòàìè ÿêî¿ ³ çàðàõóºìî ¿õ íà
íàâ÷àííÿ»,— ïîÿñíèëà ïàí³ Öåñà-
ðåíêî �

...ÍÀ âåñü Âèíîãðàäàð ëóíàº ìóçè-
êà,à ç âóëè÷îê ³ ïðîâóëê³â,ç ì³ñüêî-
ãî òðàíñïîðòó âèõëþïóºòüñÿ âåñåë-
êîâà äèòÿ÷à þðáà ó áàðâèñòèõ âè-
øèâàíêàõ: ìàëþêè òðèìàþòü çà ðó-
êó çàêëîïîòàíèõ ìàì-òàòóñ³â-áà-
áóñü-ä³äóñ³â, âåñåëèìè çãðàéêàìè
á³æàòü øêîëÿð³ ñåðåäíüî¿ øêîëè,
ñòàòå÷íî êðîêóþòü ñòàðøîêëàñíè-
êè. Íà ïîäâ³ð’¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëè-
á³äü» ³ì. Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà öÿ
õàîòè÷íî-ñâÿòêîâà þðáà ïåðåòâîðþº-
òüñÿ ó ÷³òêî îðãàí³çîâàí³ äèòÿ÷³ êî-
ëåêòèâè-êëàñè, ÿê³ âñ³ ðàçîì óòâî-

ðþþòü âåëè÷åçíèé áàðâèñòèé â³-
íîê ³ç âèøèâàíîê, êâ³ò³â ³ ð³çíî-
áàðâíèõ ïîâ³òðÿíèõ êóëüîê. Ó âè-
øèâàíêàõ íå ëèøå ä³òè, à é ïåäà-
ãîãè ã³ìíàç³¿ ³ íàâ³òü áàòüêè.

Êîëèøóòüñÿ ïðàïîðè—Äåðæàâ-
íèé ïðàïîð Óêðà¿íè é ïðàïîð ã³ì-
íàç³¿, ÿê³ âèïóñêíèêè óðî÷èñòî é
ñõâèëüîâàíî ïåðåäàþòü íà çáåð³-
ãàííÿ äåñÿòèêëàñíèêàì. Ëóíàþòü
çâè÷í³ ñëîâà ïîäÿêè â÷èòåëÿì, ïî-
áàæàííÿ âèïóñêíèêàì, ãðàìîòàìè,
ïîäÿêàìè é ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè
íàãîðîäæóþòüñÿ êðàù³ ó÷í³ øêî-

ëè, àêòèâ³ñòè, ïåðåìîæö³ ð³çíîìà-
í³òíèõ êîíêóðñ³â, çìàãàíü, ôåñòè-
âàë³â. Â³äçíàêè âðó÷àº äèðåêòîð
ã³ìíàç³¿ Ë³ä³ÿ Ñåðàôèì³âíà Ñòðàø-
íà, ÿêà 32 ðîêè º áåççì³ííèì êàï³-
òàíîì øê³ëüíîãî êîðàáëÿ «Ã³ìíà-
ç³ÿ ¹ 34». Ï³ä ñóìíó ìåëîä³þ äî
ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíèêà ç ³ìåíàìè âî-
¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ÿê³ çàãè-
íóëè â Àôãàí³ñòàí³, ëÿãàþòü êâ³òè.
Ó ñêîðáîòíîìó ìîâ÷àíí³ á³ëÿ ïàì’-
ÿòíèêà é ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè Â³ê-
òîðó Ìàêñèìåíêó çàñòèãëà ïî÷åñ-
íà âàðòà.Âèïóñêíèê³â â³òàþòü áàòü-
êè, â÷èòåë³, ãîñò³, ñåðåä ÿêèõ — çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
Â’ÿ÷åñëàâ Âåëüãóñ ³ êîëèøí³ âî¿íè-
³íòåðíàö³îíàë³ñòè.Íåìîâáè çãðàé-

êà ÿñêðàâèõ ìåòåëèê³â, çàïîâíþ-
þòü ïëîùó ó÷àñíèêè òåàòðó òàíöþ
«ßíãîëÿòêî».Çâ³ñíî æ,ãîëîâí³ «³ìå-
íèííèêè» ñüîãîäí³ — âèïóñêíèêè.
Äëÿ íèõ — ³ êîðîâà¿ â³ä áàòüê³â íà
âèøèòèõ ðóøíèêàõ, ³ ïîñ³âàííÿ æè-
òîì-ïøåíèöåþ,³ñèìâîë³÷íèé áîðù
â³ä ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. À îñü ó
áîðù ìàëåíüê³ ãîñïîäèí³ ïîêëàëè
âñüîãî, ùî ïîòð³áíî äëÿ äîáðî¿ äî-
ë³: ïøåíèö³ íà ðîäþ÷³ñòü ³ â³âñà,
ùîá áóëà äîëåíüêà äîáðà âñÿ,ã³ëî÷-
êó äóáà íà ì³öí³ñòü ³ ãîëîâêó ÷àñ-
íèêà íà çäîðîâ’ÿ, êâàñîë³ é ãîðîõó
äëÿ ìàéáóòí³õ ä³òåé ³ äð³áî÷êó ñî-
ë³,ùîá óñüîãî áóëî äîâîë³...Âèïóñê-
íèêè òåæ íå çàëèøèëèñÿ â áîðãó —
òàêèé òàíöþâàëüíèé ôëåøìîá çà-

áàöàëè, ùî àæ íàâêîëèøí³ äåðåâà
âãèíàëèñÿ — ùå á, êîëè òàê³ «ñåð-
éîçí³ äÿäüêè» ó êîñòþìàõ ³ âèøè-
âàíêàõ çàñòðèáàëè-çàòàíöþâàëè!
Äî âåñåëîãî òàíöþâàëüíîãî ìàðà-
ôîíó äîëó÷èëèñÿ é äåâ’ÿòèêëàñíè-
êè, ÿê³ òåæ òðàäèö³éíî ââàæàþòü-
ñÿ «íàï³ââèïóñêíèêàìè». Ðîìàí-
òè÷íèé øê³ëüíèé âàëüñ... ² çàâæäè
õâèëþþ÷èé îñòàíí³é øê³ëüíèé
äçâîíèê, ÿêèé îäèíàäöÿòèêëàñíè-
êè òà ¿õí³ êëàñí³ êåð³âíèêè ïåðå-
äàþòü ³ç ðóê â ðóêè, íàìàãàþ÷èñü
õî÷à á ïî îäíîìó ðàçî÷êó äçåëåíü-
êíóòè. Íàðåøò³ äçâ³íêîâó åñòàôå-
òó ïåðåõîïëþþòü âèïóñêíèê Àð-
òåì ³ ïåðøîêëàñíèöÿ Ãàííóñÿ. ² ëó-
íàº øê³ëüíèé äçâîíèê, âèêëèêà-
þ÷è ðàä³ñòü ³ ñóì, ñì³õ ³ ñëüîçè ó
âèïóñêíèê³â ³ ¿õí³õ áàòüê³â. Îñòàí-
í³é øê³ëüíèé âàëüñ, íà ÿêèé äî-
ðîñë³ ä³òè ñîðîì’ÿçëèâî çàïðîøó-
þòü áàòüê³â ³ â÷èòåë³â. ² íåçì³ííà
ï³ñíÿ «Êîãäà óéäåøü ñî øêîëüíî-
ãî äâîðà ïîä çâóêè íåñòàðåþùåãî
âàëüñà»...

Ùàñëèâî¿ äîðîãè âàì, âèïóñê-
íèêè,äîáðî¿ äîë³ é ìèðíîãî íåáà! �

Æèòòÿ — Â³ò÷èçí³, ÷åñòü — í³êîìó
� Ó ë³öå¿-³íòåðíàò³ ¹ 23 «Êàäåòñüêèé êîðïóñ» â³äñâÿòêóâàëè ïåðøèé âèïóñê âèõîâàíö³â

Îñòàíí³é äçâîíèê â³äëóíàâ ó ë³öå¿-³íòåðíàò³ ¹ 23 «Êàäåò-

ñüêèé êîðïóñ». Öå áóâ ïåðøèé âèïóñê âèõîâàíö³â â³éñüêîâî-

ãî ë³öåþ. Á³ëüø³ñòü þíàê³â ìàþòü íàì³ð ñëóæèòè Áàòüê³âùèí³.

Ùå á ïàê, äåâ³ç âèõîâàíö³â — «Æèòòÿ — Â³ò÷èçí³, ÷åñòü — í³-

êîìó». Öüîãî ðîêó ñò³íè ë³öåþ ïîêèíóëè 17 ó÷í³â 11-ãî êëàñó

òà 45 — 9-ãî êëàñó.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»

Øê³ëüíèé âàëüñ
�Ó ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëèá³äü» ³ì. Â³êòîðà Ìàêñèìåíêà â óðî÷èñò³é 

îáñòàíîâö³ â³äñâÿòêóâàëè îñòàíí³é äçâîíèê
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Ó øêîëÿð³â ñòîëèö³ â³äëóíàâ îñòàíí³é äçâîíèê. Äëÿ êîãîñü —

ó ë³òî, äëÿ ³íøèõ — ó äîðîñëå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ. Íåçàáóòí³ì

âèäàëîñÿ öå ñâÿòî ³ äëÿ âèõîâàíö³â ã³ìíàç³¿ ¹ 34 «Ëèá³äü» ³ì.Â³ê-

òîðà Ìàêñèìåíêà, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó÷îðàøí³õ ë³öå¿ñò³â ³íòåðíàòó ¹ 23 "Êàäåòñüêèé êîðïóñ" ïðèâ³òàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî

Çàâæäè õâèëþþ÷èé îñòàíí³é øê³ëüíèé äçâîíèê, ÿêèé îäèíàäöÿòèêëàñíèêè 
òà ¿õí³ êëàñí³ êåð³âíèêè ïåðåäàþòü ³ç ðóê â ðóêè, íàìàãàþ÷èñü õî÷à á ïî îäíîìó
ðàçî÷êó äçåëåíüêíóòè. Íàðåøò³ äçâ³íêîâó åñòàôåòó ïåðåõîïëþþòü âèïóñêíèê ã³ìíàç³¿
¹ 34 "Ëèá³äü"Àðòåì ³ ïåðøîêëàñíèöÿ Ãàííóñÿ
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Áóä³âíèöòâî àðî÷íîãî ìîñòà çðóøèëî 
ç ìåðòâî¿ òî÷êè

Áóä³âíèöòâî àðî÷íîãî ìîñòà íà Äí³ïð³, ÿêå êèÿíè ñïîãëÿäà-
þòü îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â, íàðåøò³ îïèíèëîñÿ íà ô³í³øí³é
ïðÿì³é. Âæå íà öüîìó òèæí³ ïëàíóþòüñÿ àêòèâí³ ðîáîòè ç ï³ä-
í³ìàííÿ îñòàííüî¿ øîñòî¿ ÷àñòèíè àðêè, îòæå, çîâñ³ì ñêîðî
ñòîëèöÿ çìîæå ïîìèëóâàòèñÿ äîáóäîâàíèì Ïîä³ëüñüêî-Âîñ-
êðåñåíñüêèì ìîñòîì, ÿêèé âèäí³ºòüñÿ ç îáîõ áåðåã³â ì³ñòà.

Ìåòàëåâó êîíñòðóêö³þ âàãîþ ó 600 òîíí ï³äí³ìóòü ñïåö³-
àëüíèìè äîìêðàòàìè íà âèñîòó â 50 ìåòð³â, à ïîò³ì çì³öíÿòü.

Áóä³âåëüíèêè ñêàðæàòüñÿ, ùî ÷åðåç ïåðåáî¿ ç ô³íàíñó-
âàííÿì ðîáîòè ïðèçóïèíÿþòüñÿ, àäæå íåîáõ³äí³ êîøòè ó ðîç-
ì³ð³ òðüîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íå áóëè ïåðåðàõîâàí³ â÷àñíî,
à ÷àñòèíó àðêè, ÿêó áóäóòü ï³äí³ìàòè, íàâ³òü íå ï³äâîçèëè äî
ñïîðóäè, ùîá íå çàâàæàòè ïðîõîäæåííþ ñóäåí ï³ä ìîñòîì.

Âò³ì, ó ìåð³¿ êàæóòü, ùî ïèòàííÿ ç îïëàòîþ çà ï³äíÿòòÿ
àðêè âæå âèð³øåíå.

«Áóëè ïåâí³ òðóäíîù³ ç ô³íàíñóâàííÿì. Àëå ìè çíàéøëè
ó ñòîëè÷íîìó áþäæåò³ 3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ö³ ðîáîòè.Äíÿ-
ìè ö³ ãðîø³ áóäóòü ó ìîñòîáóä³âíèê³â, ³ âæå íåçàáàðîì ïî÷-
íóòüñÿ ðîáîòè ç ìîíòàæó îñòàííüî¿ ÷àñòèíè àðêè. Ìîñòîáó-
ä³âíèêè ïîâèíí³ ïðîâåñòè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè, îáñòåæèòè ñòàí
äíà íàâêîëî ïåðåïðàâè, ÿêèé ì³ã çì³íèòèñÿ çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü. Ïîò³ì áóäåìî øóêàòè êîøòè ³ ïîòèõåíüêó áóäóâàòè ³í-
ø³ ÷àñòèíè ïåðåïðàâè»,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëî Êîñòþê.

Êè¿âñüê³ êàôå «âïàëè íà äíî»

Çà îñòàíí³é ÷àñ áàãàòî ñòîëè÷íèõ ðåñòîðàí³â òà êàôå çà÷èíè-
ëèñÿ, à ò³, ùî çàëèøèëèñÿ íà ïëàâó, âæå íå â çìîç³ ñòðèìóâà-
òè ö³íè. Ùå ç êâ³òíÿ çàêëàäè õàð÷óâàííÿ ïî÷àëè ìàñîâî ï³ä-
í³ìàòè âàðò³ñòü ñòðàâ, à ÿêùî ï³ñëÿ òàêî¿ ïåðåîö³íêè âîíè âè-
õîäèëè çàíàäòî äîðîãèìè, ¿õ ïðîñòî âèêðåñëþâàëè ç ìåíþ.

Íàñàìïåðåä öþ ïðîáëåìó ïîì³òèëè â³äâ³äóâà÷³ ç ñåðåä-
íüîþ òîâùèíîþ ãàìàíöÿ, àäæå çäîðîæ÷àííÿ òîðêíóëîñÿ çà-
êëàä³â ñàìå ç òàêîþ ö³íîâîþ ïîë³òèêîþ. Ñâî¿ ö³ííèêè äîâå-
ëîñÿ ïåðåãëÿíóòè ñàìå âåëèêèì ìåðåæàì,òàêèì, ÿê «Ìàô³ÿ»,
«Ñóøèß», «²ëü Ïàò³î», «Ïèâíà ¹ 1».

Ö³íè íà ñòðàâè ðîñòóòü, ÿê íà äð³æäæàõ, îñîáëèâî çðîñ-
òàº â ö³í³ ³ìïîðòíå ñïèðòíå — íà 15 %.À ñòðàâè äîðîæ÷àþòü
â çàëåæíîñò³ â³ä âì³ñòó â íèõ ³ìïîðòíèõ ïðîäóêò³â. Ùîá íå
â³äëÿêóâàòè êë³ºíò³â, ðåñòîðàíè ïî÷àëè ñêîðî÷óâàòè àñîð-
òèìåíò äîðîãèõ ñòðàâ ç âåëèêîþ «³ìïîðòíîþ ñêëàäîâîþ».

Äåÿê³ çàêëàäè õèòðóâàòèìóòü, íàìàãàþ÷èñü çäåøåâèòè
ñòðàâè çà ðàõóíîê «òåõíîëîã³÷íèõ õèòðîù³â». Íàïðèêëàä, ó
ñàëàòè áóäóòü äîäàâàòè íà ê³ëüêà ãðàì³â ì’ÿñà ìåíøå, à îâî-
÷³â á³ëüøå.

Â³äâ³äóâàí³ñòü ó ñòîëè÷íèõ çàêëàäàõ õàð÷óâàííÿ âïàëà
íà 30 â³äñîòê³â. Áàãàòî ç íèõ áîðþòüñÿ ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ,
âëàøòîâóþ÷è âñ³ëÿê³ àêö³¿ ³ áîíóñè. Íàïðèêëàä, êàôå ³ ðåñ-
òîðàíè äàþòü «äðóãó ñòðàâó â ïîäàðóíîê», âëàøòîâóþòü ùàñ-
ëèâ³ ãîäèíè ç âåëèêèìè çíèæêàìè. Ïðîïîíóþòü çíèæêè äî
50 % ïðè çàìîâëåíí³ áàíêåòó ³ êîðïîðàòèâ³â, ðîáëÿòü çíèæ-
êè ³ìåíèííèêàì, à òàêîæ ðîçäàþòü çíèæêîâ³ êóïîíè â ñóñ³ä-
í³õ ìàãàçèíàõ.

Ïàì’ÿòíèê «Íåáåñí³é Ñîòí³» íà Îáîëîí³

Óêðà¿íö³ í³êîëè íå çàáóäóòü ñâî¿õ ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè çà ÷åñòü
òà ñâîáîäó íàðîäó. Â ì³ñòàõ òà ñåëàõ Óêðà¿íè ìàñîâî âñòà-
íîâëþþòü ïàì’ÿòí³ çíàêè íà ÷åñòü ãåðî¿â «Íåáåñíî¿ Ñîòí³».

Ïðî ñâî¿õ ãåðî¿â íå çàáóâàþòü ³ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³. Íåùîäàâíî òàì âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèé êàì³íü. Ïðè-
ñâÿ÷åíèé â³í ìåøêàíöÿì Îáîëîí³, ÿê³ çàãèíóëè íà ªâðîìàé-
äàí³. Ïàì’ÿòíèê çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ Îáîëîíñüêî¿
ÐÄÀ (âóë. Òèìîøåíêà, 16).

«ß âïåâíåíèé, ó ñåðö³ êîæíîãî ç íàñ çàëèøèòüñÿ ïàì’ÿòü
ïðî ïîäâèã òèõ, õòî ïîêëàâ æèòòÿ çà Óêðà¿íó, çà ñâîáîäó ³ ã³ä-
í³ñòü. Ñàìå çàâäÿêè ¿ì íàøà êðà¿íà ñòàëà ³íøîþ. Ìè îòðèìà-
ëè øàíñ íàïèñàòè íîâó ³ñòîð³þ íåçàëåæíî¿, ñèëüíî¿, çàìîæ-
íî¿ Óêðà¿íè»,— çàçíà÷èâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Äìèòðî
Àíäð³ºâñüêèé.

Ïîë³òèê ï³äêðåñëèâ, ùî ³ìåíà áàãàòüîõ ãåðî¿â ùå íåâ³äî-
ì³, îñê³ëüêè âîíè ïðîïàëè áåçâ³ñòè. Àëå ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³
ùå íå çàâåðøåíà. Íàøå çàâäàííÿ — îá’ºäíóâàòè âñ³ ñèëè,
ùîá íå äîïóñòèòè íîâèõ æåðòâ ³ çàõèñòèòè ñâîþ çåìëþ. «Öåé
ïàì’ÿòíèé çíàê — íàãàäóâàííÿ êîæíîìó ç íàñ, ÿêîþ ö³íîþ
áóëà çäîáóòà ïåðåìîãà. Ãåðî¿ íå âìèðàþòü! Ñëàâà «Íåáåñí³é
Ñîòí³!»,— íàãîëîñèâ íàðîäíèé äåïóòàò.

Ðîçâèâàºìî ä³ëîâèé òóðèçì ó ñòîëèö³

Êè¿â — ì³ñòî êðàñèâå òà ³ñòîðè÷íî áàãàòå, ³ áàãàòî òóðèñò³â
õî÷óòü â³ä÷óòè éîãî ÷àð³âí³ñòü ³ ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³. Àáè
çðîáèòè ñòîëèöþ ùå á³ëüø ïðèâàáëèâîþ äëÿ ä³ëîâèõ çóñòð³-
÷åé, âëàäà âèãàäàëà íîâèé ñïîñ³á ðåêëàìóâàòè ì³ñòî.

Ó Êèºâ³ âèäàäóòü êàòàëîã ä³ëîâî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ì³ñòà
«Kyiv Meetings Planner Guide».

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ, íàðàç³ Óïðàâë³ííÿ òó-
ðèçìó ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç í³ìåöüêèì òîâàðè-
ñòâîì ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà GIZ ïðîâîäèòü ðîáîòó
ç³ ñòâîðåííÿ òà âèäàííÿ òàêîãî êàòàëîãó.

Âèïóñê êàòàëîãó ñïðèÿòèìå ïðîâåäåííþ á³çíåñ-çóñòð³÷åé,
ñåì³íàð³â, êîíôåðåíö³é, à òàêîæ ñïîíóêàòèìå ðîçâèòîê ä³ëî-
âîãî òóðèçìó ñòîëèö³. Ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ äîâ³äíèêà ìîæóòü
âçÿòè çàêëàäè ðîçì³ùåííÿ,âèñòàâêîâ³ êîìïëåêñè,êîíôåðåíö-
õîëè, óí³âåðñèòåòè, ìóçå¿ òà òåàòðè ì³ñòà, ÿê³ íà ñüîãîäí³ âæå
ìàþòü äîñâ³ä ó ïðîâåäåíí³ âåëèêèõ ä³ëîâèõ çàõîä³â, à òàêîæ
ìàþòü â³äïîâ³äí³ çàëè òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó.

Ñòîëè÷í³ ä³òêè âðÿòóâàëè õëîï÷èêà 
ç Êðèâîãî Ðîãó

Íà æàëü, ñüîãîäí³ áàãàòüîì ùå çîâñ³ì ìàëåíüêèì ä³òêàì ë³-
êàð³ ñòàâëÿòü ñòðàøí³ ä³àãíîçè. Ë³êóâàííÿ òàêèõ õâîðîá ïî-
òðåáóº ñåðéîçíèõ, à çàçâè÷àé ³ çîâñ³ì íåìîæëèâèõ êàï³òàëî-
âêëàäåíü äëÿ áàòüê³â. Òà, íà ùàñòÿ, çà ÷àñ³â ñüîãîäí³øí³õ ³í-

ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ëþäè ä³çíàþòüñÿ ïðî òàê³ âèïàäêè
øâèäêî, ³ ÷àñòî çíàõîäÿòüñÿ áàæàþ÷³ áåçêîðèñëèâî äîïî-
ìîãòè.

Òàê, êè¿âñüê³ ä³òè íå çàëèøèëèñÿ îñòîðîíü ³ âëàøòóâàëè
ãðàíä³îçíå ê³ëüêàãîäèííå øîó, ùîá ç³áðàòè ãðîø³ íà ë³êó-
âàííÿ òà âðÿòóâàòè æèòòÿ òðèð³÷íîìó õëîï÷èêîâ³ ç Êðèâîãî
Ðîãó.

Ïàâëèê Ïàâëè÷åíêî ìàº ñòðàøíèé ä³àãíîç — ãîñòðèé ë³ì-
ôîáëàñòíèé ëåéêîç. Ë³êóºòüñÿ â Óêðà¿í³. Ùîá áîðîòèñÿ çà
æèòòÿ, äèòèí³ ïîòð³áí³ äîðîã³ ³ìïîðòí³ ïðåïàðàòè.

«Òàêå ïðåêðàñíå æèòòÿ» — ñï³âàþòü ä³òè. Àäæå âîíè âñ³
ðàçîì ç³áðàëèñÿ ðÿòóâàòè ³ùå îäíå äèòÿ÷å æèòòÿ.

Ïàâëèêó ëèøå òðè ðîêè. ² â³í ùå íå çîâñ³ì ðîçóì³º óñ³
ïðèíàäè öüîãî ñâ³òó. Éîãî îñîáèñòèé «ñâ³ò» — öå íåçì³íí³ ë³-
êàðíÿí³ ñò³íè. Óæå äâà ðîêè õëîï÷èê áîðåòüñÿ ç ëåéêîçîì.

Ðîäè÷àì Ïàâëèêà íåîáõ³äíî çíàéòè ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü
àáî æ âçàãàë³ íå çàéìàòèñÿ ë³êóâàííÿì. Àëå ñ³ì’ÿ íå çäàºòü-
ñÿ í³ ïðè ÿêèõ îáñòàâèíàõ òà áîðåòüñÿ çà æèòòÿ ìàëþêà.

Äâàäöÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü— öå ò³ëüêè ïðèáëèçíà
âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ. Ùîá ïîëåãøèòè ô³íàíñîâèé òÿãàð, õëîï-
÷èêîâ³ ³ç Êðèâîãî Ðîãó âçÿëèñÿ äîïîìàãàòè ä³òêè ³ç Êèºâà.

Ñâ³é ùîð³÷íèé çâ³òíèé êîíöåðò ìàëåíüê³ òàëàíòè çðîáè-
ëè ùå é áëàãîä³éíèì. À ç ãëÿäà÷³â âçÿëè ïëàòó çà âõ³ä.

Þí³ àðòèñòè ñïî÷àòêó íå çíàëè, ùî êîíöåðò áóäå áëàãî-
ä³éíèì.Àëå êîëè ä³çíàëèñÿ,ùî â³í áóäå äëÿ ìàëåíüêîãî õëîï-
÷èêà, ó ÿêîãî òàêà ñòðàøíà õâîðîáà, ïî÷àëè êðàùå ³ â³äïîâ³-
äàëüí³øå ãîòóâàòèñÿ.

Íèí³ Ïàâëèê ïðîõîäèòü îñòàíí³é çàïëàíîâàíèé êóðñ õ³-
ì³îòåðàï³¿. À ïîò³ì íà õëîï÷èêà ÷åêàº â³äíîâëþâàëüíå ë³êó-
âàííÿ, ÿêå äàñòü íàä³þ íà îäóæàííÿ.

Ïðîêóðàòóðà ïåðåâ³ðèòü çàêîíí³ñòü
áóä³âíèöòâà ó Êàäåòñüêîìó Ãàþ

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà çà äîðó÷åííÿì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòó-
ðè Óêðà¿íè îðãàí³çóâàëà ïåðåâ³ðêó çàêîííîñò³ áóä³âíèöòâà
íà òåðèòîð³¿ ïàðêó â³äïî÷èíêó Êàäåòñüêèé Ãàé ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

ßê âñòàíîâëåíî, ðàí³øå íà ö³é òåðèòîð³¿ âæå áóëî îáëàø-
òîâàíî àâòîçàïðàâíó ñòàíö³þ, îäíàê çàâäÿêè ðåàãóâàííþ îð-
ãàí³â ïðîêóðàòóðè ÀÇÑ äåìîíòóâàëè, îñê³ëüêè ¿¿ áóä³âíèöòâî
ïðîâîäèëîñÿ áåç â³äïîâ³äíî¿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ç
ïîðóøåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Íàðàç³ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ðîçì³ùåíî áóä³âåëüíó òåõí³-
êó, âåäóòüñÿ ï³äãîòîâ÷³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, òåðèòîð³þ îáãîðî-
äæåíî ïàðêàíîì.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ íåçàêîííîãî áóä³âíèöòâà îðãàíè
ïðîêóðàòóðè îðãàí³çóâàëè â³äïîâ³äíó ïåðåâ³ðêó ³ç çàëó÷åí-
íÿì êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â.

ßê â³äîìî, Êàäåòñüêèé Ãàé (Êàäåòñüêà ðîùà) º ³ñòîðè÷-
íîþ ì³ñöåâ³ñòþ ó Êèºâ³.

Âèÿâèëè øàõðàÿ, ÿêèé â³äáèðàâ 
êâàðòèðè ó ñòàðåíüêèõ

Êè¿âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ âèéøëè íà ñë³ä øàõðàÿ, ÿêèé â³äáè-
ðàâ êâàðòèðè ó ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà áóâ íåîäíîðàçîâî
ïðèòÿãíóòèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ðåöèäèâ³ñò ðàí³øå ñêîþâàâ çëî÷èíè íàñèëüíèöüêîãî õà-
ðàêòåðó ³ øàõðàéñòâà, â³í äî öèõ ï³ð àêòèâíî ï³äòðèìóº çâ’ÿç-
êè ç êðèì³íàëüíèì ñâ³òîì.

Ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî îáøóêó ó áóäèíêó çëîä³ÿ âèÿâèëè ÷è-
ìàëî äîêóìåíò³â, ÿê³ âêàçóþòü íà éîãî øàõðàéñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

Ñåðåä âèëó÷åíîãî — ïàñïîðòè, ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ðîçïèñêè â³ä ëþäåé ïðî í³áèòî äîá-
ðîâ³ëüíó ïåðåäà÷ó ö³ííîãî ìàéíà çëîâìèñíèêîâ³.

Êð³ì òîãî, ðåöèäèâ³ñò çáåð³ãàâ ö³ëèé àðñåíàë çáðî¿ — ï³ñ-
òîëåòè, ãðàíàòó, òðîòèëîâó øàøêó, åëåêòðîäåòîíàòîðè òà ï³â-
òèñÿ÷³ ð³çíèõ ïàòðîí³â.

Çàðàç ïðàâîîõîðîíö³ íàìàãàþòüñÿ âñòàíîâèòè âñ³õ ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä íåçàêîííèõ óãîä òà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷è-
íåííÿ öèõ çëî÷èí³â.

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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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

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2014 рік
Розпорядження № 626 від 21 травня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 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 забезпечен*
ня виконання територіальними медичними об’єднаннями своїх статутних функцій та завдань, в межах функ*
цій органу місцевого самоврядування:

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

живання���с�мі�3 754,9�тис.��рн�(з�них�на

оплат��праці —�2 486,3�тис.��рн,�на�енер�о-

носії —�247,7�тис.��рн),�передбачених�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�на�2014�рі����за-

�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�споживан-

ня�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів

та��редит�вання�місцевих�бюджетів�080500

«За�альні�та�спеціалізовані�стоматоло�ічні

полі�ліні�и»�та�збільшення�видат�ів�спожи-

вання�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

080102�«Територіальні�медичні�об’єднання»,

що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���с�мі�3 487,5�тис.��рн�(з�них�на

оплат��праці —�2 164,3�тис.��рн,�на�енер�о-

носії —�92,2�тис.��рн),�передбачених�Депар-

тамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�на�2014�рі����спе-

ціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�споживан-

ня�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів

та��редит�вання�місцевих�бюджетів�080500

«За�альні�та�спеціалізовані�стоматоло�ічні

полі�ліні�и»�та�збільшення�видат�ів�спожи-

вання�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

080102�«Територіальні�медичні�об’єднання»,

що�додається.

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

вит�����с�мі�1 990,0�тис.��рн,�передбачених

Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�на�2014�рі�

��спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва

в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних�при-

значень,�шляхом�зменшення�видат�ів�роз-

вит���по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�080500

«За�альні�та�спеціалізовані�стоматоло�ічні

полі�ліні�и»�та�збільшення�видат�ів�розвит-

���по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів

та��редит�вання�місцевих�бюджетів�080102

«Територіальні�медичні�об’єднання»,�що�до-

дається.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�подання�на�по�одження�перерозподі-

л��видат�ів�споживання�бюджет�,�передба-

чено�о�п�н�тами�1,�2,�3�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

5.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні

зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після

по�одження�в��становленом��поряд���пере-

розподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�та-

ми�1,�2,�3�цьо�о�розпорядження,�з�постій-

ною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит-

��.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кра-

марен�а�Р.�М.

Голова 
В. Бондаренко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.05.2014�р.�№�626

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік 

у загальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.05.2014�№�626

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 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 Сума

збільшення

1. 080500 "Загальні та спеціалізовані
стоматологічні поліклініки",

2100 3 388,5

2110 2 486,3

2120 902,2

2200 366,4

№ 
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 Сума

збільшення

1. 080500 "Загальні та спеціалізовані
стоматологічні поліклініки",

2100 3 388.5

2110 2 486,3

2120 902,2

2200 366,4

2100 2 940,5

2110 2 164,3

2120 776,2

2200 536,7

2210 38,9

2220 256,2

2240 146,4

2270 92,2

2271 21,2

2272 6,7

2273 64,3

2280 3,0

2282 3,0

2700 8,0

2710 8,0

2800 2,3

Всього 3 487,5

2210 0,8

2220 113,0

2240 4,9

2270 247,7

2271 127,0

2272 10,4

2273 110,3

Всього 3 754,9

2. 080102 «Територіально�медичні об’єднання» 21 00 З 388,5

2110 2 486,3

2120 902,2

2200 366,4

2210 0,8

2220 113,0

2240 4,9

2270  247,7

2271 127,0

2272 10,4

2273 110,3

Всього З 754,9

тис.��рн

тис.��рн
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Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

2. 080102 Територіально�медичні об’єднання 2100 2 940,5

2110 2 164,3

2120 776,2

2200 536,7

2210 38,9

2220 256,2

2240 146,4

2270 92,2

2271 21,2

2272 6,7

2273 64,3

2280 3,0

2282 3,0

2700 8,0

2710 8,0

2800 2,3

Всього 3 487,5

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.05.2014�р.�№�626

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік 

у загальному 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

Сума
збільшення

1. 080500 "Загальні та спеціалізовані
стоматологічні поліклініки",

3132

1 990,0

Всього 1 990,0

2. 080102 Територіально�медичні об’єднання 3132 1 990,0

Всього 1 990,0

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 
багаторівневого паркінгу з об’єктами 

транспортної інфраструктури, приміщеннями 
торговельно*офісного та соціально*побутового призначення 

на проспекті Оболонському, 6 
в Оболонському районі

Розпорядження № 647 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�па�проспе�ті�Оболонсь�ом�,�6�в�Обо-

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

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

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� інфра-

стр��т�ри�міста�Києва�від�26��р�дня�2013�ро-

���№ 55/2013)�Товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«КИЇВ-АРТ».

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.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Крама-

рен�а�Р.�М.

Голова  В. Бондаренко

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 

багаторівневого паркінгу 
з об’єктами транспортної інфраструктури, 

приміщеннями торговельно*офісного 
та соціально*побутового призначення 

на проспекті Оболонському (навпроти будинку № 20) 
в Оболонському районі

Розпорядження № 646 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 інфра*
структури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер*
жавної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення ін*
весторів 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:

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

л�чення�інвестора�б�дівництва�ба�аторівнево-

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

стр��т�ри,�приміщеннями�тор�овельно-офіс-

но�о�та�соціально-поб�тово�о�призначення�на

проспе�ті�Оболонсь�ом��(навпроти�б�дин��

№�20)�в�Оболонсь�ом��районі�(прото�ол�по-

стійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житло-

во�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�міста�Києва�від�26��р�дня�2013

ро��»�55/2013)�Товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«СВН —�ГРУП».

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.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Крама-

рен�а�Р.�М.

Голова В. Бондаренко

Про матеріально*технічне забезпечення роботи 
Київської міської виборчої комісії

Розпорядження № 633 від 24 травня 2014 року
Відповідно до статті 65 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів депутатів, сільських, селищних, міських голів» по*
станови Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 351 «Про Порядок організації роботи тери*
торіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», враховуючи лист Київської міської виборчої комісії від
23.05.2014 № 183 та з метою належного матеріально*технічного забезпечення роботи Київської міської ви*
борчої комісії:

1.�Розмістити�Київсь���місь���виборч���о-

місію�тимчасово,�з�24�травня�2014�ро���до

за�інчення�виборчо�о�процес�,���приміщен-

нях�адміністративної�б�дівлі�Голосіївсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції�за�адресою:�03039,�проспе�т�40-річчя�Жовт-

ня,�42,�тел.�(044)�280-05-19,(044)280-54-08.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

2.1.�Терміново�забезпечити�Київсь���місь-

���виборч���омісію�необхідними�приміщен-

нями,�обладнанням,�інвентарем,�ор�техні-

�ою,�а�та�ож�вживати�заходів�щодо�забез-

печення�охорони�цих�приміщень,�виборчих

бюлетенів��та�іншої�виборчої�до��ментації

відповідно�до�вимо��Постанови�Центральної

виборчої��омісії�від�15�вересня�2010�ро��

№ 351.

2.2.�Взяти�до�відома,�що�частина�ор�тех-

ні�и�необхідна�для�забезпечення�роботи�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�виборчої��омісії,�вже�переда-

на�Печерсь�ою�районною�в�місті�Києві�дер-

жавною�адміністрацією�зазначеній��омісії���по-

ряд��,�передбаченом��за�онодавством.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 

підземного паркінгу, громадських будівель та споруд 
із заїздами та гостьовою автостоянкою 

на просп. Академіка Глушкова, 1
(станція метро «Виставковий центр)

у Голосіївському районі
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року  № 5281189  «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 ін*
весторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури
та/або обслуговування населення у місті Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�підземно�о

пар�ін��,��ромадсь�их�б�дівель�та�спор�д�із

заїздами�та��остьовою�автостоян�ою�на

проспе�ті�А�адемі�а�Гл�ш�ова�1,�(станція

метро�«Вистав�овий�центр)���Голосіївсь�о-

м��районі�(прото�ол�постійно�діючою��он��рсної

�омісії� по� зал�ченню� іінвесторів� до

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

реставрації,�тощо�об’є�тів�нежитлово�о

призначення, незавершено�о�б�дівництва,

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста

Києва�від�26��р�дня�2013�ро���№55/2013)

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

«СВН-ГРУП».

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

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

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

��ласти�відповідний�інвестиційний�до�овір�з

переможцем��он��рс��та�замовни�ом�б�дів-

ництва.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кра-

марен�а�Р.�М.
Голова В. Бондаренко

тис�.��рн
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Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

«Київський іподром»
Розпорядження № 659 від 27 травня 2014 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядуван#
ня в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», рішення Київ#
ської міської ради від 28 лютого 2013 року № 56/9113 «Про визначення розміру статутного капіталу кому#
нального підприємства «Київський іподром», від 08 лютого 2013 року № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на
2013 рік», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу міс#
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Київсь�ий�іподром»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�22�березня�2000

ро���№ 392�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�04

люто�о�2009�ро���№ 115),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

іподром»�забезпечити�в��становленом��поряд-

���державн��реєстрацію�Стат�т���ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь�ий�іподром».

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�державної�ад-

міністрації�Д�баса�Б.Й.

Голова 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

22�березня�2000�ро���№392
(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
від�27.05.2014�р.�№�659)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ»
(Ідентифі�аційний��од�00846346)

(Нова�реда�ція)

Київ-2014

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�«Київсь�ий�іподром»�(далі —�Підприємство)�засноване�на��о-

м�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�входить�до�сфери��правління�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

1.2.�Підприємство�є�правонаст�пни�ом�Київсь�о�о�державно�о�іподром��відповідно�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�11�березня�1999�ро���№ 166/267�«Про�з�од��на�прийняття��

�ом�нальн��власність�територіальної��ромади�міста�Києва�Київсь�о�о�державно�о�іподром�»�та

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�25�листопада�1999�ро���№ 1875

«Про�затвердження�а�та�приймання-передачі����ом�нальн��власність�територіальної��ромади

м.�Києва�Київсь�о�о�державно�о�іподром�».

1.3.�Засновни�ом�та�власни�ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�іме-

ні�я�ої�вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Власни�).

1.4.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційною�формою�є��ом�нальним��нітарним�підпри-

ємством�і�безпосередньо�підпоряд�ов�ється�Департамент��промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

1.5.�Підприємство�провадить�свою�діяльність�на�підставі�Стат�т�,�я�ий�є��становчим�до��-

ментом,�що�затвердж�ється�рішенням�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�та�на�підста-

ві�за�онодавства�У�раїни.

1.6.�Підприємство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�а�тами�Пре-

зидента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

нями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�цим�Стат�том�та�іншими�нормативно-правовими�а�тами.

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.�Повне�наймен�вання�Підприємства:��ом�нальне�підприємство�«Київсь�ий�іподром».

2.2.�С�орочене�наймен�вання�Підприємства:�КП�«Київсь�ий�іподром».

2.3.�Місцезнаходження�Підприємства:�просп.�А�адемі�а�Гл�ш�ова,�10,�м.�Київ,�03680.

3.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Підприємство�є�юридичною�особою.�Права�і�обов’яз�и�Підприємство�наб�ває�з�момен-

т��йо�о�державної�реєстрації.

3.2.�Підприємство�провадить�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь�ої�самостійності,�пов-

но�о��осподарсь�о�о�розрах�н��,�має�самостійний�баланс,�розрах�н�овий�та�інші�рах�н�и�в��с-

тановах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�штампи,�блан�и,�інші�ре�візити.�Підприємство

може�мати�зна��для�товарів�і�посл��,�я�ий�реєстр�ється�відповідно�до�за�онодавства.

3.3.�Підприємство�має�право���ладати�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові

права,�вист�пати����осподарсь�их,�цивільних�та�адміністративних�правовідносинах�з�юридич-

ними�та�фізичними�особами,�наб�вати�майнових�прав�та�нести�обов’яз�и,�вист�пати�позива-

чем�та�відповідачем���с�дах�за�альної�юрисди�ції�та�несе�відповідальність�за�рез�льтати�своєї

�осподарсь�ої�діяльності.

3.4.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�на-

лежно�о�йом��майна�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.�Підприємство�не�несе�відповідальності

за�зобов’язаннями�Власни�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�а�Власни��та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов’язаннями�Підприємства.

4.�МЕТА�ТА�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

4.1.�Підприємство��творено�з�метою�отримання�приб�т���від��осподарсь�ої�діяльності�та�роз-

вит����онярства�і�підвищення�я�ості��оней�в�У�раїні.

4.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

4.2.1.�Утримання�в�належном��стані�існ�ючих�спор�д,�приміщень�та�іподром�.

4.2.2.�Трен�вання�та�випроб�вання�племінних��оней.

4.2.3.�Дорощ�вання��оней�та�проведення�зма�ань�з��онярсь�о�о�спорт�.

4.2.4.�Розведення��оней�та�інших�тварин�родини��онячих.

4.2.5.�Ор�анізація�і�проведення�виставо�,�а��ціонів�племінних��оней.

4.2.6.�Допоміжна�діяльність���тваринництві.

4.2.7.�Ф�н�ціон�вання�спортивних�спор�д.�

4.2.8.�Інша�діяльність���сфері�спорт�.

4.2.9.�Ор�анізація�інших�видів�відпочин���та�розва�.

4.2.10.�Про�ат�товарів�для�спорт��та�відпочин��.

4.2.11.�Ф�н�ціон�вання�атра�ціонів�і�тематичних�пар�ів.

4.2.12.�Вирощ�вання�зернових���льт�р�(�рім�рис�),�бобових���льт�р�і�насіння�олійних���ль-

т�р.

4.2.13.�Оптова�тор�івля�живими�тваринами.

4.2.14.�Оптова�тор�івля�зерном,�необробленим�тютюном,�насінням�і��ормами�для�тварин.

4.2.15.�Інші�види�роздрібної�тор�івлі�поза�ма�азинами.

4.2.16.�Надання�інших�допоміжних��омерційних�посл��.

4.2.17.�Ветеринарна�діяльність.

4.2.18.�Діяльність�ресторанів,�надання�посл���мобільно�о�харч�вання.

4.2.19.�Ви�онання�вантажних�перевезень.

4.2.20.�Ре�ламна�діяльність.

4.2.21.�Провадження�інших�видів�діяльності,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни.

4.3.�Види��осподарсь�ої�діяльності,�я�і�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�потреб�ють�лі-

цензій,�дозволів�тощо,�провадяться�Підприємством�після�їх�отримання���встановленом��за�о-

нодавством�поряд��.

5.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�10 518 801,�87��ривень�(десять�мільйонів�п’ят-

сот�вісімнадцять�тисяч�вісімсот�одна��ривня�87��оп.),�що�с�ладається:

5.1.1.�9701,87��ривень�(дев’ять�тисяч�сімсот�одна��ривня�87��оп.) —�вартість�основних�засо-

бів,�за�ріплених�за�Підприємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.1.2.�10 509 100,�00��ривень�(десять�мільйонів�п’ятсот�дев’ять�тисяч�сто��ривень�00��оп.)�за

рах�но���рошово�о�внес���Власни�а.

Стат�тний��апітал�Підприємства�може�форм�ватись�за�рах�но���рошово�о�та�майново�о�внес-

���Власни�а.

5.2.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та-

�ож�інші�матеріальні�та�фінансові�рес�рси,�інші�цінності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�са-

мостійном��балансі.

5.3.�Майно�Підприємства�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за-

�ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

майно�та��ошти,�передані�Підприємств��Власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності;

доходи�від�цінних�паперів;

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

�апітальні�в�ладення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановлено-

м��за�онодавством�поряд��;

інші�джерела,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

Усі��ошти�Підприємства�зарахов�ються�на�йо�о�рах�н�и�в��становах�бан�ів�У�раїни.�Обі�ові

�ошти�Підприємства�переб�вають���йо�о�повном��розпоряджанні.

5.5.�Підприємство�має�право�тіль�и�за�з�одою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич-

��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спи-

с�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

5.6.�Списання�майна,�за�ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в�поряд��,�визначено-

м��Власни�ом.

5.7.�Збит�и,�завдані�Підприємств��внаслідо��пор�шення�йо�о�майнових�прав��ромадянами,

юридичними�особами,�ор�анами�державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�вання,�відш�одов�ю-

ться�Підприємств��за�відповідним�рішенням�с�д�.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Права�Підприємства:

6.1.1.�Самостійно�провадити�б�дь-я����осподарсь���діяльність,�дозволен��за�онодавством,

в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

6.1.2.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�в�том��числі�інозем-

ними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�своєї�діяльності.

6.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�сво�о�розвит���і�визначати�страте�ію�відповід-

но�до��ал�зевих,�на��ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,��он’юн�т�ри�рин���прод��ції,�то-

варів,�робіт,�посл���та�е�ономічної�сит�ації.

6.1.4.�За�з�одою�Власни�а�зал�чати��ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді��ре-

дитів�і�пози��або�шляхом�вип�с���та�розміщення�в��становленом��за�онодавством�поряд���цін-

них�паперів,�а�та�ож�на�підставі�інших�відповідних���од.

6.1.5.�Придбавати���підприємств,��станов,�ор�анізацій�незалежно�від�їхньої�форми�власно-

сті,�а�та�ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси�без�обмеження�за�обся�ом�та�но-

мен�лат�рою,�отрим�вати�в��орист�вання�б�дь-я�е�майно.

6.1.6.�Ор�анізов�вати�прямі��осподарсь�і,�інформаційні�зв’яз�и�з�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями,���ладати�відповідно�до�овори�та���оди�за�основними�напрямами�діяльності

Підприємства.

6.1.7.�Вист�пати�с�б’є�том�інвестиційної�діяльності.

6.1.8.�Об’єдн�вати�на�добровільних�засадах�за�рішенням�Власни�а�свою�виробнич�,�на��о-

в�,��омерційн��та�інші�види�діяльності�з�діяльністю�інших�підприємств�і�входити�до�с�лад���ор-

порацій�та��онцернів�за��ал�зевими,�територіальними�та�іншими�озна�ами�за��мови�дотриман-

ня�за�онодавства�У�раїни.

6.1.9.�Встановлювати�з�ідно�із�за�онодавством�вільні�ціни�на�товари,�роботи�і�посл��и,�я�що

інше�не�визначене�за�онодавством�У�раїни�та�рішеннями�Власни�а,�розпорядженнями�ви�онав-

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

6.1.10.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до��менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих�ор�анів

державної�статисти�и —�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

6.1.11.�Брати��часть����он��рсах�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих�на�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста,�в�поряд���і�на�підставах,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

6.1.12.�Визначати���встановленом��поряд���форми,�системи�і�розміри�оплати�праці�(але�не

менше�мінімально�о�розмір�,�встановлено�о�державою).

6.1.13.�Від�ривати�в��становленом��за�оном�поряд���філії,�представництва,�відділення�та�ін-

ші�відо�ремлені�підрозділи�без�створення�юридичної�особи�з�правом�від�риття�поточних�і�роз-

рах�н�ових�рах�н�ів�та�затвердж�вати�положення�про�них.

6.1.14.�Здійснювати�інші�дії,�що�не�с�перечать�цьом��Стат�т�,�не�заборонені�за�онодавством

(За�інчення	
	наст
пном
	номері)
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. Çàìîâíèê: ÄÏ "ÅÊÑÒÐ²Ì ÏËÞÑ".
Ïîøòîâà àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 18 "Â".
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: íà ïåðåòèí³ âóë. Ïàâë³âñüêî¿ òà

âóë. Çëàòîóñò³âñüêî¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà: Áóä³âíèöòâî îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³: Çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ

êîìôîðòàáåëüíèì æèòëîì.
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè åêñïëóàòàö³¿: çåìåëüíèõ — 0,23 ãà; ñèðîâèííèõ — â³äñóòí³;

åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî) — åëåêòðîåíåðã³ÿ çã³äíî ç ÒÓ; òåïëî çã³äíî ç ÒÓ;
âîäíèõ — âîäîïîñòà÷àííÿ çã³äíî ç ÒÓ; òðóäîâèõ — áóä³âíèöòâî çã³äíî ç øòàòíèì ðîçêëàäîì.

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿): çã³äíî ç êîøòîðèñîì
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ïðè åêñïëóàòàö³¿: ï³äçåìíèé ïàðê³íã òà ãîñòüîâ³ àâòîñòîÿíêè.

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî âàð³àíòàì: â³äñóòí³.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîã³÷íî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òà çàõèñò òåðèòîð³¿ ïî âàð³àíòàì — âèêîíàí³

³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ.
9. Ìîæëèâèé âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè åêñïëóàòàö³¿) íà îòî÷óþ÷å ïðèðîäíå

ñåðåäîâèùå: êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò — âïëèâàº â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â; íà ïîâ³òðÿíå
ñåðåäîâèùå — âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä àâòîòðàíñïîðòó; íà âîäíå ñåðåäîâèùå —
âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çóâàííÿ áóäèíêó — öåíòðàë³çîâàíå ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷èõ
ìåðåæ; â³äâ³ä äîùîâèõ âîä ç òåðèòîð³¿ âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî
³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿; íà ãðóíò — âïëèâàº â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â; íà ðîñëèííèé
³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè — âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ, çã³äíî
ç àêòîì ïîïåðåäíüîãî îáñòåæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà òåðèòîð³¿ â³äñóòí³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ.
Ðåêîìåíäîâàíî â ïðîåêò³ çàáóäîâè ïåðåäáà÷èòè îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿: îáëàøòóâàííÿ ãàçîí³â,
âèñàäæåííÿ äåðåâî-÷àãàðíèêîâèõ íàñàäæåíü. Íà äàí³é òåðèòîð³¿ çàïîâ³äí³ îá'ºêòè â³äñóòí³.
Íà ñîö³àëüíå äîâê³ëëÿ — ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ îô³ñíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ñïðèÿòèìå
çàáåçïå÷åííþ íàñåëåííÿ æèòëîì, ñòâîðèòü äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ð³âåíü ñîö³àëüíîãî ðèçèêó
ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàºòüñÿ ïðèéíÿòíèì. Îòî÷óþ÷å òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — ð³âåíü
âïëèâó ïðèéíÿòíèé.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ,óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ
àáî áåçïå÷íîãî ïîõîâàííÿ: â³äõîäè â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ — ÒÏÂ òà ð³äê³ â³äõîäè áóäóòü
óòèë³çîâàí³ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

11. Îá'ºì âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ À.2.-1-2003.
Äëÿ ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü çâåðòàòèñÿ â ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â

Øåâ÷åíê³âñüêó ðàéîííó àäì³í³ñòðàö³þ çà àäðåñîþ: 01030,ì.Êè¿â,âóë.Á. Õìåëüíèöüêîãî,24 (Â³ää³ë
ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí), òåë. (044) 280-35-85, åë. ïîøòà: shevrda@shev.gov.ua.
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó òà ÎÂÍÑ çâåðòàòèñÿ äî ðîçðîáíèêà —ÒÎÂ "ÅÊÎÒÎÍ"
çà àäðåñîþ: 01010, ì. Êè¿â, ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 1/25, òåë. (044) 280-50-81.

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà 
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:
- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè

çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ
äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
- ôîòîêàðòêà ðîçì³ðîì 4 õ 6 ñì;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó,ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ,ïðèñóäæåííÿ

íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;
- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé

ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿";
- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;
- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ);
- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320 (ïí-÷ò ç 16.00 äî 17.30, ïò ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 284-06-37.

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïóáë³êóºìî â³äîìîñò³, çàçíà÷åí³ â äåêëàðàö³¿
ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè

ãåîëîã³¿ òà íàäð Óêðà¿íè Êàùóêà Äìèòðà Àíàòîë³éîâè÷à òà ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿ çà 2013 ð³ê.

×ëåíè ñ³ì'¿ äåêëàðàíòà: äðóæè-
íà Êàùóê Ë. Ð. òà äîíüêà Êàùóê Ì. Ä.

Â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè:
Çàãàëüíà ñóìà ñóêóïíîãî äîõî-

äó Êàùóêà Ä. À., îäåðæàíîãî (íàðà-
õîâàíîãî) ç óñ³õ äæåðåë â Óêðà¿í³
ñêëàëà 70215,5 ãðí.

Çàãàëüíà ñóìà ñóêóïíîãî äîõî-
äó ÷ëåí³â ñ³ì'¿, îäåðæàíîãî (íàðà-
õîâàíîãî) ç óñ³õ äæåðåë â Óêðà¿í³
ñêëàëà 1530949 ãðí.

Â³äîìîñò³ ïðî íåðóõîìå ìàéíî:
Ó âëàñíîñò³ Êàùóêà Ä. À. ïåðå-

áóâàº êâàðòèðà çàãàëüíîþ ïëîùåþ

215,5 ì2 òà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 5700 ì2.

Ó âëàñíîñò³ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ ïåðåáó-
âàþòü äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 2512 ì2,æèòëîâèé áó-
äèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 323,10
ì2 òà ³íøå íåðóõîìå ìàéíî çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 511,6 ì2.

Â³äîìîñò³ ïðî òðàíñïîðòí³ çàñîáè:
Ó âëàñíîñò³ Êàùóêà Ä. À. íà ê³-

íåöü 2013 ðîêó ïåðåáóâàëè ëåãêî-
â³ àâòîìîá³ë³ Lexus ES 350 2008
ðîêó âèïóñêó òà Mitsubishi Outlan-
der 2005 ðîêó âèïóñêó.

Ó âëàñíîñò³ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ íà ê³íåöü
2013 ðîêó ïåðåáóâàâ ëåãêîâèé
àâòîìîá³ëü Nissan Qashqai 2008ðîêó
âèïóñêó.

Â³äîìîñò³ ïðî âêëàäè â áàíêàõ,
ö³íí³ ïàïåðè òà ³íø³ àêòèâè:

Ñóìà êîøò³â íà ðàõóíêàõ ó áàí-
êàõ Êàùóêà Ä. À. ñêëàëà 806409,73
ãðí, ç íèõ â 2013 ðîö³ âêëàäåíî
802000 ãðí.

Ñóìà êîøò³â íà ðàõóíêàõ ó áàí-
êàõ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ ñêëàëà 286984 ãðí,
ðîçì³ð âíåñê³â äî ñòàòóòíîãî êàï³òà-
ëó òîâàðèñòâà ñêëàâ 325630,96 ãðí.

1. Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 31-02/04.14 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ
ÒÎÂ "Á³òåêî Á³îãàç" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38834198), ñòàòò³ 151 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ââîäèòü â îìàíó.

2. Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ¹ 144-04/10.13 ïðî ïîðóøåííÿ çîêðåìà
ÒÎÂ "Òåõîéë" (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 34527663), ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 4 ÷àñòèíè
äðóãî¿ ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿" òà íàêëàäåíî
íà ÒÎÂ "Òåõîéë" øòðàô ó ðîçì³ð³ 50 000 ãðí.

Äî óâàãè Ìàðòèíþêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à,
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå

çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"Ðîäîâ³ä Áàíê" äî Ìàðòèíþêà Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äêëàäåíî äî 21.07.2014 íà 11.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 35.

Ñóääÿ Ð. Â. Íîâàê

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Êîøåâîãî ²ãîðà Îëåêñàíäðîâè÷à, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 7, êâ. 86; ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 73-À,
êâ. 5, ó ñïðàâ³ ¹757/26448/13-ö çà ïîçîâîì Êîøåâî¿ Î. Ñ. äî Êîøåâîãî ². Î., òðåòÿ îñîáà: Â³ää³ë ãðîìàäÿíñòâà
ïàñïîðòíî¿ òà ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèâ ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ êâàðòèðîþ òà óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó çä³éñíåíí³ ïðàâà âëàñíîñò³ øëÿõîì çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³éíîãî
îáë³êó, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 19 ÷åðâíÿ 2014 ð. î 09.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â. Â.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº
êîíêóðñíà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõïðèì³ùåíüçàãàëüíîþ ïëîùåþ
48,40 êâ.ì,ìåçîí³í â áóäèíêó¹ 10,íà âóë.Áðàòñüê³é,äëÿ ðîçì³ùåííÿ
áëàãîä³éíîãî ôîíäó.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.00 20 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó â ïðèì³ùåíí³
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,Êîíòðàêòîâà ïëîùà,2,àêòîâà çàëà
íà 3 ïîâåðñ³.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 04071,ì.Êè¿â,âóë.Îáîëîíñüêà,
37-Á,ê³ì.2 (ïí —÷ò ç 9.00 äî 18.00,ïò ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà
ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 18.00 15 ÷åðâíÿ
2014 ðîêó.
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ http://podil.kievcity.gov.ua/.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº
êîíêóðñíà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõïðèì³ùåíüçàãàëüíîþ ïëîùåþ
48,80 êâ.ì,ðîçòàøîâàíèõóï³äâàë³ áóäèíêó¹16-Á,íà âóë.Ñàãàéäà÷íîãî,
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.00 20 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó â ïðèì³ùåíí³
Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,Êîíòðàêòîâà ïëîùà,2,àêòîâà çàëà
íà 3 ïîâåðñ³.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 04071,ì.Êè¿â,âóë.Îáîëîíñüêà,
37-Á,ê³ì.2 (ïí —÷ò ç 9.00 äî 18.00,ïò ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà
ç 13.00 äî 13.45).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 18.00 15 ÷åðâíÿ
2014 ðîêó.
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Ïîä³ëüñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ http://podil.kievcity.gov.ua/.

Âèñëîâëþºìî ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ Ðóäÿ Â. Ê.
Êîëåêòèâ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóð-
ñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³-
àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷å-
íèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ; 
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäà-

íó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè; 

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íå-
çàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè.Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíè-
êè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà,
âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè; 

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óò-

ðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâà-

íèé îá'ºêò îðåíäè; 
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè; 
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à); 
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³í-
æåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîí-
òó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà
ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè; 

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðî-
òèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó
îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äî-
ãîâîð³ îðåíäè;

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðè-

äè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñî-

áè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü

ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî ñïðà-

âó ïðî áàíêðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî âè-

äó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1, 2, 11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó

ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà

ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîç-
ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóá-
ë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30. ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà
âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåð-
øèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò
îðåíäè,íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîí-
êóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³ —ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè,ïðîïîçèö³þ
ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â îêðåìî-
ìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿"

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà
3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äî 16.00. Îòðèìàòè äî-
äàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-
òèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôî-
íè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹5

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 5,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 2 ê. À (2 ïîâåðõ)

Ïëàò³æíèé òåðì³íàë 1050,00 2100,00
ð/ð: 35429002001252,

Áàíê: ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³,
ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01993730

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 24,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
ïðîñï. Ïðàâäè, 64 À (1 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäà-
æó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòè-

ìåíòó
875,65 1751,30

ð/ð: 35427002001049,
Áàíê: ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 05492290
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 10

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 5,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59 Á, ê.3

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäà-
æó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
(àâòîìàò ç ïðîäàæó áàõ³ë)

1115,62 2231,24
ð/ð: 35427002001351,

Áàíê: ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³,
ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01993931

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію,

що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 27.05.2014 № 757 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів

( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для

споживачів на території У раїни червні 2014 ро становитим ть:

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

я і вводяться в дію з 1 червня 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и

(до 27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

89,08 17,82 106,90 113,39 22,68 136,07

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №749 від
23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ
№ 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00

з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00

з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами
час , встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ
№ 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà çà-

ì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.
Â³ää³ë âçàºìîä³¿ ç îð-

ãàíàìè äåðæàâíî¿
âëàäè òà ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè

Ïîì³÷íèê ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà
ì³í³ñòðà (1 øòàò-

íà îäèíèöÿ)

îñâ³òà âèùà (åêîíîì³÷íà) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáî-
òè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ àáî â îðãàíàõ
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìåíøå 2 ðîê³â.

П А К С Л П Е С

М У Н І Ц И П А Л І Т Е Т

О Д І Н Н О М Ж А Р Т

Л И С К А Р А П А Н А

Н А Ю Т У М Ф А

Г Е Н Х Р Е Щ А Т И К

С Р Т Е Р А Е М У

Ю Г Е К А Т А О Т И Т

Відповіді на сканворд КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  
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ЛЛ
ЬЬ
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ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2 

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÎÂÍÈ, æèòòÿ — âåñåëèé

ìàñêàðàä,îäíàê â ö³é áî÷-

ö³ ìåäó º é ëîæêà äüîãòþ

îáòÿæëèâèõ êàðì³÷íèõ áîðã³â ïåðåä

³íøèìè. Áóäüòå íà ïóáë³ö³, ãðàéòå,

çàõîïëþéòå, íàñíàæóéòå íà âèñî-

ê³ áëàãîðîäí³ â÷èíêè.

ÒÅËÜÖ² ñÿþòü ÷àðàìè, ùî

âñåëÿº íàòõíåííÿ, é âàø³

áàæàííÿ ìàþòü øàíñ íà

ïîâíó ðåàë³çàö³þ. Çáåð³òü ¿õ âñ³ äî

êóïè ³ ìåðù³é — óïåðåä! Ç äîìî-

÷àäöÿìè, øëþáíèìè ñóïóòíèêàìè

æèâ³òü äóøà â äóøó.

ÁËÈÇÍßÒÀ, äåíü ñïðèÿº

âñåá³÷í³é äóõîâí³é ãàðìî-

í³¿, â³äì³ííîìó ô³çè÷íîìó

òîíóñó. Îòæå — çàðÿäæàéòåñÿ ïîçè-

òèâîì, ò³ëüêè ïèëüíóéòå, àáè öå íå

íàøêîäèëî ðîáîò³. ßêùî íà äóø³

ñîíÿ÷íî — âè ³ñíóºòå ó ñï³âçâó÷÷³

ç â³áðàö³ÿìè Âñåëåíñüêî¿ Ëþáîâ³.

ÐÀÊÈ, äîëÿ âàñ ïåñòóâàòè-

ìå, òèì á³ëüøå, ÿêùî êå-

ðóâàòèìåòåñÿ øëÿõåòíè-

ìè íàì³ðàìè,ïðàãíó÷è çðîáèòè ñâ³ò

êðàùèì, äîáð³øèì, ãóìàíí³øèì.

Ñàìå òîä³ ùåäð³ñòü âåñíÿíîþ ïî-

â³ííþ çàïîâíèòü ñïîðîæí³ë³ ðåçåð-

âóàðè íàäáàíü.

ËÅÂÈ — æàäàí³, ëþáèì³,

ïîïóëÿðí³, ìîë³òüñÿ ïðî

äðóç³â òà êîõàíèõ! Äåíü

ïðîìàéíå íà ãðåáåí³ ùàñëèâîãî

ï³äíåñåííÿ. Âè â³ä÷óºòå ïîâíå çà-

äîâîëåííÿ ñîáîþ. Îäíàê ³ç äîìî-

÷àäöÿìè òðåáà ïîñï³ëêóâàòèñÿ —

³íàêøå ñòàíå íåïåðåëèâêè.

Ä²ÂÀÌÈ êåðóâàòèìóòü ï³ä-

ñâ³äîì³ ³íñòèíêòè, ôàíòà-

ç³¿, åìîö³¿... Íà ïðèðîäíó

ëîã³÷í³ñòü, ðîçóìí³ñòü, ïðàêòèöèçì

ðîçðàõîâóâàòè íå ñë³ä. Âò³ì, öå äî-

ïîìîæå óñï³øíî âò³ëèòè ïðîôåñ³é-

í³ çàäóìè.

ÒÅÐÅÇÈ — âè ñåðöå, äóøà

³ ìîçîê áóäü-ÿêîãî êîëåê-

òèâó (ñëóæáîâîãî, äðóæ-

íüîãî, ñ³ìåéíîãî). Ì³ñ³ÿ íàäçâè÷àé-

íî âèñîêà, òîìó ñàìå ïî÷óòòÿ âëàñ-

íî¿ çíà÷èìîñò³ ³ íåçàì³ííîñò³ íà-

êëàäàº îñîáëèâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü

çà äîë³ ëþäåé,óñï³õ ñï³ëüíèõ ñïðàâ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,çóñòð³÷àéòå ð³ç-

í³ ìîäåðí³çàö³¿ ç ðàä³ñòþ,

âîíè íà áëàãî,óñï³õ êàð’ºð-

íèõ óñòðåìë³íü çàëåæèòü â³ä ñëóæ-

áîâèõ, êàäðîâèõ ðåîðãàí³çàö³é, ÿê³

â³äïîâ³äàþòüäóõó÷àñó.Øàíóéòå ïàðò-

íåð³â, îð³ºíòóéòåñÿ íà ÷óæ³ ³íòåðå-

ñè,òîä³ é âàì ä³ñòàíåòüñÿ ëàñèé øìàò.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,ãîä³ ñèðîò³òè,áåç

ãàðìîí³éíî¿ ïàðè âè ÿê ïòàõ

ç ï³äáèòèì êðèëîì.Âò³ì,ÿê

â³äîìî, ñîþçè âåðøàòüñÿ íà íåáå-

ñàõ, ³ âàì ïîñëàíî ÷åðåç ïàðòíåðà

âàøå äçåðêàëî.Çàïëþù³òü î÷³ íà íå-

äîë³êè òà âàäè ñóïóòíèê³â (ä³ëîâèõ,

øëþáíèõ), áî é ñàì³ íå ñâÿò³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ íàëàøòîâàí³

ãðàòè íà ÷óæèõ ïî÷óòòÿõ,

åêñïëóàòóþ÷è ñëàáêîñò³

îòî÷óþ÷èõ, ùî äîïîìîæå ñòàòè ó

êåðìà êîëåêòèâà ³ ìàã³÷íî íèì óïðàâ-

ëÿòè, íàâ’ÿçóþ÷è ñâîþ âîëþ. Ìèñ-

ë³òü ëîã³÷íî òà òâåðåçî, äîòðèìóé-

òåñÿ âçÿòèõ çîáîâ’ÿçàíü,áî ðèçèêó-

ºòå ñàì³ ïîòðàïèòè â ïàñòêó.

ÂÎÄÎË²¯, òâîð÷³ óïîäîáàí-

íÿ, ñìàêè, çâè÷êè,åñòåòè÷-

í³ ïðèñòðàñò³ óëþáëåíî¿

ëþäèíè ñòàíóòü äëÿ âàñ âç³ðöåì

îáîæíåííÿ, ÿêùî âè ¿¿ ïî-ñïðàâæ-

íüîìó ëþáèòå. Òîìó ð³âíÿéòåñÿ íà

ïîëîâèíêó, á³ëüøå ïðèä³ëÿéòå ¿é

óâàãè — ³ âëàñí³ âàäè â³ä³éäóòü íà

çàäí³é ïëàí, ³íàêøå (â ðàç³ åãî¿ñ-

òè÷íî¿ âïåðòîñò³) ñïîòâîðèòå ðàé-

äóæíó êàðòèíó âçàºìèí.

ÐÈÁÈ, ïåíçåëü âàøî¿ óÿâè

âèìàëüîâóº êàðòèíè äàëå-

ê³ â³ä ðåàëüíîñò³,òîìó ïðè-

ñëóõàéòåñÿ äî ïîðàä òà çàóâàæåíü

äîìî÷àäö³â. Âò³ì, ÿêùî âàøà ä³ÿëü-

í³ñòü íîñèòü òâîð÷èé õàðàêòåð àáî

âàì ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè òðåáà ³äåàëü-

íî ïåðåâò³ëèòèñÿ â ïîòð³áíó ðîëü,

àòìîñôåðà äíÿ ÷óäîâî öüîìó ïî-

ñïðèÿº.

ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ
÷àñòèí, ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà âåëè-
êó â³äñòàíü, âçàºìîä³þòü ì³æ ñî-
áîþ. Îäíà ÷àñòèíà àâòîðñüêî¿
êîìïîçèö³¿ «Ðåæèñåð» çíàõîäèòü-
ñÿ íà îãëÿäîâîìó ìàéäàí÷èêó Ìà-
ð³¿íñüêîãî ïàðêó. Öå ðåæèñåð-
ñüêèé ñò³ëåöü ³ áðîíçîâà êàìåðà:
êîæåí áàæàþ÷èé ìàº çìîãó â³ä-
÷óòè ñåáå ðåæèñåðîì ³ ïîãëÿíó-
òè ó â³÷êî ñïðàâæíüî¿ ï³äçîðíî¿
òðóáè. Çâ³äòè äî íàéìåíøèõ äå-
òàëåé ìîæíà ðîçãëåä³òè äðóãó
÷àñòèíó êîìïîçèö³¿ — «Ñïîñòå-
ð³ãà÷». Öå äâîìåòðîâà ëþäèíà,
ÿêà ñèäèòü íà äàõó âåðòîäðîìó ³
âäèâëÿºòüñÿ â òèõ, õòî äèâèòüñÿ
â ê³íîêàìåðó íà îãëÿäîâ³é. Ïðî-
îáðàçîì ö³º¿ ñêóëüïòóðè ñòàâ â³-
äîìèé óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð ³ ñöå-
íàðèñò Àíäð³é Áåíêåíäîðô, ó
ô³ëüìîãðàô³¿ ÿêîãî — äåñÿòêè ê³-
íî- ³ òåëåô³ëüì³â, óëþáëåíèõ ì³ëü-
éîíàìè ãëÿäà÷³â. «Áàòüêî áóâ äó-
æå ñïîñòåðåæëèâîþ ëþäèíîþ,—
ãîâîðèòü ªãîð Áåíêåíäîðô.— Ñâî¿
ê³íî³ñòîð³¿ â³í ÷åðïàâ ç ñàìîãî
æèòòÿ, â ÿêå âäèâëÿâñÿ ùîñèëè,
íàìàãàþ÷èñü ó çâè÷àéíîìó ïî-
áà÷èòè íåçâè÷àéíå, à â áóäåííî-
ìó — ùîñü óí³êàëüíå ³ äèâîâèæ-
íå». Ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ íà-
ãàäóº, ùî âñ³ ìè º ðåæèñåðàìè

ñâîãî æèòòÿ ³ â òîé æå ÷àñ ñïîñ-
òåð³ãà÷àìè ³ òèìè, çà êèì ñïîñòå-
ð³ãàþòü.

Íàä ÷àñòèíîþ ïàì’ÿòíèêà
«Ñïîñòåð³ãà÷» ïðàöþâàëà ñêóëüï-
òîð Ñâ³òëàíà Êàðóíñüêà, à «Ðåæè-

ñåðà» ñòâîðþâàâ ¿¿ êîëåãà ²âàí Ãà-
ìîëüñüêèé. Ó «îïòè÷íîãî» àðò-îá’-
ºêòà âæå ç’ÿâèëàñÿ ³ ñâîÿ äîáðà
ïðèêìåòà: ÿêùî ïîäèâèòèñÿ â êà-
ìåðó ³ çàãàäàòè áàæàííÿ — âîíî
îáîâ’ÿçêîâî çáóäåòüñÿ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 90 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 96 %

1918 — â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿

ïî ðîçãëÿäó òîðãîâèõ ³ åêîíîì³÷íèõ

âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ Ðîñ³ºþ ³ Óê-

ðà¿íîþ. Â³äíîñíî ìèòíîãî ñîþçó

ç Ðîñ³ºþ á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿

âèñëîâèëèñü ïðîòè íüîãî. Ïðè îá-

ãîâîðåíí³ ñïðàâè ç òîâàðîîáì³íîì

ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³ºþ âèð³øåíî

óêëàñòè òèì÷àñîâèé òîðãîâåëü-

íèé äîãîâ³ð ñòðîêîì äî 31 ãðóä-

íÿ 1918 ð. Áóëè ðîçãëÿíóò³ ñïðà-

âè ùîäî ââîçó ÷óæîçåìíèõ ãðîøåé

â Óêðà¿íó, ïðî ïåðå¿çä ÷åðåç êîð-

äîí, ïðî âàíòàæ³, ùî ãóáèëèñü, òî-

ùî.

1922 —ÓÐÑÐïðèéíÿòî äî Ì³æíàðîä-

íî¿ ñï³ëêè òîâàðèñòâ Ñîþçó íàðîä³â.

1992 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

ïðèéíÿëà Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî Êîíñ-

òèòóö³éíèé ñóä".

1994—óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

âñòàíîâëåíî ïðîôåñ³éíå ñâÿòî

ïðàö³âíèê³â ãàëóç³ îõîðîíè çäî-

ðîâ`ÿ - Äåíü ìåäè÷íîãî ïðàö³âíè-

êà,ÿêå â³äçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ó òðå-

òþ íåä³ëþ ÷åðâíÿ.

ãîðîñêîï

3 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 ÷åðâíÿ

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ ïàì’ÿòíèê
ðåæèñåðîâ³

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 35688

дрейф�юча

морсь�а��ри�а

ор�ан�місцево-

�о�самовряд�-

вання

нащадо�

жанр�образо-
творчо�о�мис-

тецтва

домашня
тварина

ан�ели�з�шість-
ма��рилами

мар�а�пістоле-
та

с�анд.
верховний�бо�

пісня�на�честь
Аполлона

зроблене�для

розва�и,�дотеп

дрім�чий�ліс

болотний�птах

сорт�ш�іри
особливої�об-

роб�и

черевоно�ий
молюс�

висо�ий�тон
зв��а

захисна

спор�да�в

порт�

рослина�род.
зонтичних

одиниця�робо-
ти�або�енер�ії

�ормова

частина�пал�би

с�дна

монах-б�ддист

інтеле�т
почато��літо-
счислення

ор�анічна�спо-
л��а,��аз

нота

...�—а— ...�віч-
на-віч

фран.

письменни��—

«Паризь�і

таємниці»

одиниця

спад�овості Х Р Е Щ А Т И К
запі�ан�а�з

рис��чи�сир��з

фр��тами�(ан�.)

тропічне
вічнозелене,
плодове

дерево�род.
р�тових

японс.

б�ддійсь�ий

храм

�остюм�для
спання

вели�ий�неліта-
ючий�птах

бо�иня

ча�л�нства,

темряви�(міф.)

запалення�в�ха

(мед.)

Ó ñóáîòó äî Äíÿ ì³ñòà â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó â³äêðèëè íîâó ñêóëüïòóðíó êîìïîçèö³þ — «Ðåæè-

ñåð. Ñïîñòåð³ãà÷». Àðò-îá’ºêò, ñòâîðåíèé ó ðàìêàõ Kiev Fashion Park, ïðèñâÿ÷åíèé ê³íåìàòî-

ãðàô³ñòàì, ïðàö³âíèêàì òåëåáà÷åííÿ ³ âñ³ì òâîð÷èì ëþäÿì. Ïîäàðóíîê óëþáëåíîìó ì³ñòó çðî-

áèâ òåëåêàíàë «²íòåð», ùî ñòàâ ìåöåíàòîì öüîãî ïðîåêòó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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