
Ïåðø³ êðîêè äî ìèðó
�Ï’ÿòèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ñêëàâ Ïðèñÿãó óêðà¿íñüêîìó íàðîäó

Ãîëîâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð 
Áîíäàðåíêî 
ïîäàâ 
ó â³äñòàâêó

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäè-

ìèð Áîíäàðåíêî ïîäàâ çàÿâó

Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè ïðî ñêëà-

äàííÿ ïîâíîâàæåíü. Ïðî öå ó÷î-

ðà íà áðèô³íãó «Çâ³ò çà ï³äñóì-

êàìè 90 äí³â ðîáîòè» çàÿâèâ

ñàì Áîíäàðåíêî, ïåðåäàº ÐÁÊ-

Óêðà¿íà.

«ß ïîäàâ çàÿâó Ïðåçèäåíòó

Óêðà¿íè ïðî ñêëàäàííÿ ïîâíîâà-

æåíü.Òåïåð â³í çìîæå âèð³øèòè,

÷è áóäå êîðèñíèé ì³é äîñâ³ä â
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Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ ñï³ëü-

íî ç ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî ñåê-

òîðó á³çíåñó ó ðàìêàõ äåðæàâ-

íî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà òà ç

ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â

åêîíîì³êó ñòîëèö³ ïëàíóº ñòâî-

ðèòè òóðèñòè÷íèé êîíñîðö³óì

«Êè¿â òóðèñòè÷íèé». Ïðî öå ðîç-

ïîâ³ëà íà÷àëüíèê çãàäàíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Òåòÿíà Ñëèøèê ï³ä ÷àñ çó-

ñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ªâðî-

ïåéñüêî¿ á³çíåñ àñîö³àö³¿,Í³ìåöü-

êîãî òîâàðèñòâà ì³æíàðîäíîãî

ñï³âðîá³òíèöòâà (GIZ), à òàêîæ

ïðåäñòàâíèêàìè òóðèñòè÷íîãî

òà ãîòåëüíîãî á³çíåñó ñòîëèö³ òà

àâ³àïåðåâ³çíèêàìè.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òó-

ðèçìó ïîâ³äîìèëà, ùî áóäå íå-

çàáàðîì ï³äãîòîâëåíî ïðåçåí-

òàö³þ êîíñîðö³óìó, íà ÿêó áó-

äóòü çàïðîøåí³ äåïóòàòè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâ-

íèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîâ³äí³ ó÷àñ-

íèêè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó òà

ïðåäñòàâíèêè äèïëîìàòè÷íèõ

ì³ñ³é â Óêðà¿í³. Äàòó òà ÷àñ áó-

äå àíîíñîâàíî äîäàòêîâî.

Òàêîæ ó õîä³ çóñòð³÷³ âîíà ðîç-

ïîâ³ëà, ùî çà ñïðèÿííÿ Í³ìåöü-

êîãî òîâàðèñòâà ì³æíàðîäíîãî

ñï³âðîá³òíèöòâà (GIZ) áóëî óñï³ø-

íî ðîçðîáëåíî òà çàïóùåíî â

ðîáîòó îô³ö³éíèé òóðèñòè÷íèé

ïîðòàë ì. Êèºâà kyivinfo.travel,

ÿêèé íàðàç³ íàïîâíþºòüñÿ òà ïå-

ðåêëàäàºòüñÿ íà ÷îòèðè ìîâè.

Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ áó-

ëè îáãîâîðåí³ ïèòàííÿ ùîäî îñ-

íîâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó òó-

ðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ ñòîëèö³, øëÿõè

ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³,à òàêîæ ïåð-

ñïåêòèâè ðîçâèòêó òóðèñòè÷íî¿

ãàëóç³ Êèºâà.
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ÓÐÎ×ÈÑÒÀ öåðåìîí³ÿ ³íàâãóðà-
ö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïî-
ðîøåíêà â³äáóëàñÿ ó Âåðõîâí³é Ðà-
ä³ Óêðà¿íè. Íå îá³éøëîñÿ é öüîãî
ðàçó áåç êàçóñ³â — îäðàçó ï³ñëÿ
ïðîõîäæåííÿ ãàðàíòà ïî ÷åðâîí³é
äîð³æö³ îäèí ç á³éö³â Ïî÷åñíî¿
âàðòè íå âèòðèìàâ âèïðîáóâàííÿ
ñïåêîþ, çîìë³â òà âèïóñòèâ ç ðóê
êàðàá³í. Ñêåïòèêè âæå áà÷àòü ó
öüîìó ïîãàíèé çíàê äëÿ íîâîãî
ãëàâè äåðæàâè, îäíàê îïòèì³ñòè

ââàæàþòü — öå ñèìâîë ïðèïèíåí-
íÿ â³éñüêîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ íà-
øî¿ êðà¿íè,òàêèé ñîá³ íàòÿê: «Ïðî-
ùàâàé, çáðîº!».

Âæå òðàäèö³éíî ó ïàðëàìåíò³
óðî÷èñòå ä³éñòâî ðîçïî÷àëîñÿ ç âè-
êîíàííÿ Ã³ìíó Óêðà¿íè, ï³ñëÿ ÷îãî
ãîëîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ Ìèõàéëî Îõåíäîâñüêèé îãî-
ëîñèâ îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ãîëîâà Êîí-
ñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè Þð³é

Áàóë³í ïðèâ³â íîâîîáðàíîãî Ïðåçè-
äåíòà äî Ïðèñÿãè óêðà¿íñüêîìó íà-
ðîäó, ÿêó Ïåòðî Ïîðîøåíêî âèãî-
ëîñèâ, ïîêëàâøè ðóêó íà Êîíñòè-
òóö³þ Óêðà¿íè òà Ïåðåñîïíèöüêå
ªâàíãåë³º. Îï³ñëÿ ãëàâ³ äåðæàâè
âðó÷èëè ñèìâîëè ïðåçèäåíòñüêî¿
âëàäè — Çíàê, Ïå÷àòêó òà Áóëàâó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, à òàêîæ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Íà öåðåìîí³¿ â çàë³ áóëè ïðè-
ñóòí³ òðè ïîïåðåäí³õ Ïðåçèäåíòè
Óêðà¿íè — Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Ëåîí³ä
Êó÷ìà,Â³êòîð Þùåíêî,à òàêîæ áåç-
ïðåöåäåíòíà ê³ëüê³ñòü ïåðøèõ îñ³á
ñâ³òîâèõ äåðæàâ. Á³ëÿ òåëåâ³çîð³â
çà ïî÷åñòÿìè òà ïðîìîâîþ ï’ÿòîãî
Ïðåçèäåíòà ñïîñòåð³ãàëè ì³ëüéî-
íè ãëÿäà÷³â.Ó ñâîºìó âèñòóï³ Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî íàãîëîñèâ: ïðèé-
øîâ íà ïîñàäó, àáè çáåðåãòè ³ çì³ö-
íèòè ºäí³ñòü Óêðà¿íè. Ïðåçèäåíò
âèêëàâ ïðîïîçèö³þ ìèðíîãî ïëà-
íó âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ íà ñõî-
ä³, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ðîççáðîºííÿ
âñ³õ, õòî íåçàêîííî âçÿâ äî ðóê
çáðîþ, àìí³ñò³þ, çàáåçïå÷åííÿ êî-

ðèäîðó äëÿ â³äõîäó ðîñ³éñüêèõ íàé-
ìàíö³â òà øèðîêèé ìèðíèé ä³àëîã,
à òàêîæ äîñòðîêîâ³ ì³ñöåâ³ âèáîðè
íà Äîíáàñ³ òà ïàêåò åêîíîì³÷íèõ
ðåôîðì. Äî ìåøêàíö³â áóðåìíèõ
ðåã³îí³â ãàðàíò çâåðíóâñÿ «ç ìè-
ðîì, ç ïðîåêòîì äåöåíòðàë³çàö³¿
âëàäè, ç ãàðàíò³ºþ â³ëüíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè», à òà-
êîæ «ç òâåðäèì íàì³ðîì íå ä³ëè-
òè óêðà¿íö³â íà ïðàâèëüíèõ ³ íå-
ïðàâèëüíèõ, ç ïîâàæíèì ñòàâëåí-
íÿì äî ñïåöèô³êè ðåã³îí³â». Ïðè
öüîìó ðåôîðìà ùîäî äåöåíòðàë³-
çàö³¿ ìàº ðîçïî÷àòèñÿ âæå öüîãî
ðîêó çì³íàìè äî Êîíñòèòóö³¿.À ðà-
çîì ç ªâðîñîþçîì áóäå ðîçðîáëå-
íèé ïðîåêò ùîäî ñòâîðåííÿ ðîáî-
÷èõ ì³ñöü â ðåã³îí³.

Â÷îðà ñòàëî òàêîæ â³äîìî, ùî
Ïåòðî Ïîðîøåíêî äîðó÷èâ ñòâî-
ðèòè ðÿò³âíèé êîðèäîð äëÿ ìèð-
íîãî íàñåëåííÿ, ÿêå õî÷å ïîêèíó-
òè òåðèòîð³þ,äå íàðàç³ ïðîâîäèòü-
ñÿ àíòèòåðîðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ.

Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.

Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ Ïðèñÿãè óêðà¿íñüêîìó íàðîäó Ïåòðó Ïîðîøåíêó âðó÷èëè ñèìâîëè ïðåçèäåíòñüêî¿ âëàäè – Çíàê, Ïå÷àòêó òà Áóëàâó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, à òàêîæ
ïîñâ³ä÷åííÿ ãëàâè äåðæàâè

Ó ñóáîòó, 7 ÷åðâíÿ, Óêðà¿íà òà óêðà¿íö³ îòðèìàëè íîâîãî

Ïðåçèäåíòà äåðæàâè, à ðàçîì ç òèì ³ íàä³þ íà ñòàá³ë³çàö³þ

ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ òà ïðèïèíåííÿ â³éñüêîâèõ ä³é íà ñõîä³. Ó

Âåðõîâí³é Ðàä³ ï’ÿòèé ãàðàíò Êîíñòèòóö³¿ ïðèñÿãíóâ íà â³ð-

í³ñòü óêðà¿íñüêîìó íàðîäó. Îï³ñëÿ ïðîâ³â íèçêó äâîñòîðîí-

í³õ çóñòð³÷åé, äå ï³äòâåðäèâ ºäí³ñòü òà ö³ë³ñí³ñòü íàøî¿ äåð-

æàâè, à òàêîæ êóðñ íà ªâðîïó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»



Ì²ÑÒÎ

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Ñåðåä ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü
ãëàâè äåðæàâè — áåçïåêà êðà¿íè.
«Ùîá ìèð ñòàâ äîâãîòðèâàëèì,
íàì ñë³ä ïðèçâè÷à¿òèñÿ äî æèòòÿ
â óìîâàõ ïîñò³éíî¿ áîéîâî¿ ãîòîâ-
íîñò³,— ñêàçàâ â³í.— Àðì³ÿ òà ¿¿
ïåðåîçáðîºííÿ çóñèëëÿìè â³ò÷èç-
íÿíîãî â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî
êîìïëåêñó — öå íàø íàéãîëîâí³-
øèé ïð³îðèòåò». Äîäàº: âèêîðèñ-
òàº âåñü ñâ³é äèïëîìàòè÷íèé äî-
ñâ³ä, àáè ï³äïèñàòè ì³æíàðîäíèé
äîãîâ³ð íà çàì³íó Áóäàïåøòñüêî-
ãî ìåìîðàíäóìó.

Ãîâîðÿ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü âðå-
ãóëþâàííÿ â³äíîñèí ç Ðîñ³ºþ, Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî çàÿâèâ: «Í³ ç êèì
íå ìîæå áóòè êîìïðîì³ñó â ïèòàí-
íÿõ Êðèìó, ºâðîïåéñüêîãî âèáî-
ðó ³ äåðæàâíîãî óñòðîþ. À âñå ³í-
øå ïîâèííî îáãîâîðþâàòèñÿ ³ âè-

ð³øóâàòèñÿ çà ñòîëîì ïåðåãîâî-
ð³â».

Òàêîæ ãëàâà äåðæàâè íàãîëî-
ñèâ íà â³ääàíîñò³ ³äå¿ ïàðëàìåíò-
ñüêî-ïðåçèäåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè
òà ñïðîãíîçóâàâ äîñòðîêîâ³ âèáî-
ðè äî ïàðëàìåíòó ³ ïîâíå ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ âëàäè òà áîðîòüáó ç
êîðóïö³ºþ. Íàîñòàíîê Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî ï³äêðåñëèâ íåîáõ³äí³ñòü
ÿêíàéøâèäøîãî ï³äïèñàííÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ÷àñòèíè óãîäè ç ªâðîñî-
þçîì òà çàïðîâàäæåííÿ áåçâ³çî-
âîãî ðåæèìó.

«Íåìàº ñóìí³âó â òîìó, ùî ìè
çäîëàºìî âñ³ òðóäíîù³. Â³äñòî¿ìî
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü íàøî¿
êðà¿íè, çàáåçïå÷èìî ìèð òà ñïî-
ê³é. Íàñ óæå í³õòî íå îáåðíå â ðà-
á³â êðèì³íàëó òà áþðîêðàò³¿, â ïðè-
ñëóæíèê³â êîëîí³àëüíî¿ âëàäè. Íàñ
ï³äòðèìóº ö³ëèé ñâ³ò»,— ñêàçàâ
Ïåòðî Ïîðîøåíêî.

² òàê³ ñëîâà ï’ÿòîãî Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè äàëåêî íå ïîðîæí³é
çâóê. Íà ³íàâãóðàö³¿ Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà áóëà ïðèñóòíÿ ðåêîðäíà äëÿ
àíàëîã³÷íèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïîä³é
ê³ëüê³ñòü ïåðøèõ îñ³á äåðæàâ ñâ³òó.
Îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãëàâà äåðæà-
âè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó Êèºâ³
ïðèéíÿâ êîìàíäóâàííÿ Çáðîéíè-
ìè ñèëàìè Óêðà¿íè òà âçÿâ ó÷àñòü
ó Ïîäÿ÷íîìó ìîëåáí³ ó Ñîô³éñüêî-
ìó ñîáîð³, â³í ïðîâ³â íèçêó äâî-
ñòîðîíí³õ çóñòð³÷åé ç³ ñâ³òîâèìè
ë³äåðàìè. Çîêðåìà â³äáóëîñÿ ñï³ë-
êóâàííÿ Ãëàâè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæà-
âè ç Ôåäåðàëüíèì Ïðåçèäåíòîì
Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿, ä³-
þ÷èì ãîëîâîþ ÎÁÑª Ä³äüº Áóð-
êõàëüòåðîì, Ïðåçèäåíòîì Ãðóç³¿
Ãåîðã³ºì Ìàðãâåëàøâ³ë³, ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí
Êàð³ìîì Ìàñ³ìîâèì, â³öå-ïðåì’-
ºð-ì³í³ñòðîì — ì³í³ñòðîì çàêîð-

äîííèõ ñïðàâ Òóðêìåí³ñòàíó Ðàøè-
äîì Ìºðºäîâèì.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèñëîâèâ
ùèðó ïîäÿêó êåð³âíèöòâó òà ïðåä-
ñòàâíèêàì ÑØÀ òà ªâðîïåéñüêî-
ãî Ñîþçó, ÿê³ ï³äòðèìàëè Óêðà¿íó
ó ¿¿ ïðàãíåíí³ ñâîáîäè, ñïðàâåä-
ëèâîñò³ òà ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñ-
òåé. Òà çàïåâíèâ, ùî ãîòîâèé ï³ä-
ïèñàòè Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ,
ÿê ò³ëüêè Áðþññåëü óõâàëèòü â³ä-
ïîâ³äíå ð³øåííÿ. «Ìè ìàºìî öå
çðîáèòè íå ï³çí³øå 27 ÷åðâíÿ öüî-
ãî ðîêó»,— íàãîëîñèâ â³í.

Ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè
Ãåðìàí Âàí Ðîìïåé çàÿâèâ: ªâðî-
ïåéñüêèé Ñîþç ï³äòðèìóº Óêðà¿íó
òà çàëèøàºòüñÿ â³ääàíèì ñâî¿ì çî-
áîâ’ÿçàííÿì ïåðåä íåþ. «ªÑ — íà
áîö³ Óêðà¿íè òà ãîòîâèé ïðàöþâà-
òè ç òèìè, õòî ïîä³ëÿº ö³ë³ äåìî-
êðàò³¿, ïðîöâ³òàííÿ ³ ñòàá³ëüíî-
ñò³»,— ãîâîðèòüñÿ â îô³ö³éí³é çà-
ÿâ³ î÷³ëüíèêà ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè.
«Á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â, ÿêó Ïîðîøåí-
êî îòðèìàâ íà ïðåçèäåíòñüêèõ âè-
áîðàõ, º ñâ³ä÷åííÿì ð³øó÷îñò³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó ïîâåðíóòè ñòà-
á³ëüí³ñòü ñâî¿é êðà¿í³ òà ïîäîëàòè
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè âîíà ç³øòîâõ-
íóëàñÿ»,— íàãîëîøóºòüñÿ ó çàÿâ³.

Ó ñâîþ ÷åðãó Ïðåçèäåíò Ëèòîâ-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Äàëÿ Ãð³áàóñêàé-
òå òàêîæ âèñëîâèëà ñïîä³âàííÿ, ùî
Óãîäó ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ áóäå ï³ä-

ïèñàíî. «Öüîãî ðàçó ëþäè íå âè-
ïóñòÿòü ç ðóê òàêó ïåðñïåêòèâó,
ñâîþ ìð³þ. ² áóäå äîñÿãíóòî ò³º¿ ìå-
òè»,— ñêàçàëà âîíà òà â ÷åðãîâèé
ðàç âèñëîâèëà ï³äòðèìêó Ëèòâîþ
ºâðîïåéñüêîãî êóðñó Óêðà¿íè.À â³-
öå-ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîçåô Áàé-
äåí çàïåâíèâ, ùî ï³äòðèìóº ³í³ö³-
àòèâè, âèêëàäåí³ â ³íàâãóðàö³éí³é
ïðîìîâ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

Ç³ âñòóïîì íà ïîñàäó ïðèâ³òàâ
Ïåòðà Ïîðîøåíêà é ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÍÀÒÎ Àíäåðñ Ôîã Ðàñ-
ìóññåí.

Ó çàÿâ³, ïîøèðåí³é 7 ÷åðâíÿ,
ãëàâà Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿí-
ñó â³äçíà÷èâ, ùî ÍÀÒÎ ãîòîâå çà-
ïðîïîíóâàòè íîâèé ïàêåò çàõîä³â
íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íè. «Ìè çàâåð-
øóºìî ðîçðîáêó ïîäàëüøèõ êîì-
ïëåêñíèõ çàõîä³â ç íàäàííÿ äîïî-
ìîãè Óêðà¿í³ òà ï³äòðèìêè ðåôîðì
ó ñôåð³ áåçïåêè òà îáîðîííîãî ñåê-
òîðó».

Ãëàâà ÍÀÒÎ çàçíà÷èâ, ùî Óêðà-
¿íà º äàâí³ì ³ àêòèâíèì ïàðòíå-
ðîì ÍÀÒÎ. «Ìè ç íåòåðï³ííÿì î÷³-
êóºìî ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ç Ïðåçè-
äåíòîì Ïîðîøåíêîì. Ñîþçíèêè
ïî ÍÀÒÎ òâåðä³ ó ñâî¿é ï³äòðèìö³
ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè, íåçàëåæíî-
ñò³ òà ¿¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíî-
ñò³»,— çàÿâèâ â³í �

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïåðø³ êðîêè äî ìèðó
� Ï’ÿòèé Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ñêëàâ 

Ïðèñÿãó óêðà¿íñüêîìó íàðîäó

Îäðàçó ï³ñëÿ ³íàâãóðàö³¿ ãëàâà äåðæàâè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ó Êèºâ³ ïðèéíÿâ êîìàíäóâàííÿ Çáðîéíèìè ñèëàìè Óêðà¿íè 

Ó ñóáîòó Ïåòðî Ïîðîøåíêî âçÿâ ó÷àñòü ó Ïîäÿ÷íîìó ìîëåáí³ ó Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ 
Íà ³íàâãóðàö³¿ Ïåòðà Ïîðîøåíêà áóëà ïðèñóòíÿ ðåêîðäíà äëÿ àíàëîã³÷íèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïîä³é ê³ëüê³ñòü
ïåðøèõ îñ³á äåðæàâ ñâ³òó

Óêðà¿íà òà óêðà¿íö³ îòðèìàëè íîâîãî Ïðåçèäåíòà äåðæàâè, à ðàçîì ç òèì ³ íàä³þ
íà ñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ 
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«ßÊ ÁÈ ÄÎÂÃÎ íå òðèâàëà â³é-
íà, âîíà çàâæäè çàê³í÷óºòüñÿ ìè-
ðîì. Ó íàøîìó ìóçå¿ ìèð íàñòàâ
ñüîãîäí³, òîìó ùî òóò çàïàíóâà-
ëà æ³íêà — ¿¿ îáðàç, ôëþ¿äè, ãàð-
ìîí³ÿ»,— ï³äêðåñëèâ äèðåêòîð
ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
Þð³é Âàêóëåíêî íà â³äêðèòò³
ñï³ëüíî¿ âèñòàâêè.

Ä³îòèìà — öå äàâíüîãðåöüêà
æðèöÿ, ºäèíà æ³íêà-ñï³âðîçìîâ-
íèê Ñîêðàòà, ÿêîþ â³í çàõîïëþ-
âàâñÿ ³ äóæå ïîâàæàâ. Çãàäêè ïðî
íå¿ çóñòð³÷àþòüñÿ â ä³àëîç³ Ïëà-
òîíà «Áåíêåò». Âîíà áóëà ïðîðî-
÷èöåþ, â³äüìîþ-ë³êàðêîþ ³ äó-
æå ìóäðîþ æ³íêîþ, ÿêà, íàïðè-
êëàä, ââàæàëà, ùî êðàñà íàäèõàº
ëþäåé ðîáèòè âåëè÷í³ â÷èíêè —
ñàìå òàê âîíè ìîæóòü äîëó÷èòè-
ñÿ äî áîæåñòâåííîãî íà÷àëà. «Áåí-
êåò» — öå âåðøèíà ô³ëîñîôñüêî¿
äóìêè ³ ë³òåðàòóðè, á³ëüø³ñòü ïî-
ëîæåíü ÿêîãî ëÿãëè â îñíîâó ºâ-
ðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè. Ó íüîìó
éäåòüñÿ ïðî ïîøóêè ëþäèíîþ
ñâîº¿ ñóòíîñò³ ³ ñâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, ïðî êîõàííÿ ³ ïðèðîäó Åðîñó.
Ö³ºþ òåìîþ îá’ºäíàí³ ³ ðîáîòè,
ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³. Êîæåí
ç ìèòö³â âèð³øóº ¿¿ ïî-ñâîºìó, ³
êîæåí ìàº ñâîþ ìåòàôîðó ç öüî-
ãî ïðèâîäó»,— ðîçïîâ³äàº ìèñ-
òåöòâîçíàâåöü Äìèòðî Êîðñóíü.

Ï³äá³ðêà àâòîð³â áóëà íåâè-
ïàäêîâîþ: öèõ õóäîæíèê³â ùå ç
ê³íöÿ 1980-õ ðîê³â çäðóæèâ Àí-
äð³¿âñüêèé óçâ³ç, íà ÿêîìó áóëè
ñï³ëüí³ ìàéñòåðí³. Òîìó íà âè-
ñòàâö³ ïàíóº ñóòî äðóæíÿ àòìî-
ñôåðà. Êîæåí çàë ïðèñâÿ÷åíî
òâîð÷îñò³ îäíîãî àâòîðà. Â³äêðè-
âàº åêñïîçèö³þ ñêóëüïòóðà Îëåê-

ñ³ÿ Âëàä³ì³ðîâà. «Ó ìåíå ïðåä-
ñòàâëåíî 7 ðîá³ò,— ãîâîðèòü â³í.—
Òåìà Ä³îòèìè ìåí³ äóæå áëèçü-
êà, òîìó ùî â ìî¿é òâîð÷îñò³ º
æðèöÿ Àêêàäà, ³ ïðèñòðàñòü Àí-
äðîã³íà — îáðàçè, ÿê³ ïåðåãóêóþ-
òüñÿ ç Ä³îòèìîþ òà ¿¿ áà÷åííÿì
ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â». Õóäîæíèê
²ãîð Ãàëàí ïîêàçóº íà âèñòàâö³
ïîíàä 10 ïîëîòåí. «Ãåðî¿íÿ ìî-
¿õ êàðòèí — öå ³äåàë æ³íêè, ÿêèé
ÿ íàìàãàþñÿ çíàéòè. Çâ³ñíî, öå
ñó÷àñíà æ³íêà: óñï³øíà, êðàñè-
âà ³ ñåêñóàëüíà»,— çàçíà÷èâ â³í.

Â³äâ³äóâà÷³ âáà÷àëè ó òâîðàõ
õóäîæíèê³â ³ ìàòèñ³âñüê³ ìîòèâè,
³ àðõåòèïí³ îáðàçè, ³ âîäíî÷àñ áà-
ãàòî «ðèíêîâèõ» ñþæåò³â. Óò³ì,
áà÷åííÿ êðàñè,ÿê â³äîìî,ñóòî ³í-
äèâ³äóàëüíå. Äåÿêèì â³äâ³äóâà-
÷àì, çîêðåìà æ³íêàì, íå ïîäîáà-
ëàñÿ â³äâåðòà åðîòèêà íà ïîëîò-
íàõ, ÿê ³ íåàêàäåì³÷íà ãëàìóðíî-
ê³ò÷åâà ïîäà÷à ìàòåð³àëó. «Íàé-
ãîëîâí³øå—öå âðàæåííÿ, ³ â êîæ-
íîãî âîíî ñâîº. ßêáè éîãî íå áó-
ëî,òî äîö³ëüí³ñòü ìèñòåöòâà ç³é-
øëà á íàí³âåöü»,— ïðîêîìåíòó-
âàâ ñèòóàö³þ õóäîæíèê Â³êòîð
Òðîöåíêî �

ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ íàä³éøëî áëèçüêî
øåñòè òèñÿ÷ ðóêîïèñ³â ç Óêðà¿íè
òà ç-çà êîðäîíó: âñ³ (ùî º âèìî-
ãîþ) — äåðæàâíîþ ìîâîþ. ² ñàìà
öåðåìîí³ÿ òðèâàëà ê³ëüêà ãîäèí,
àäæå, îêð³ì îñíîâíèõ ïðåì³é, áó-
ëè ùå é ï³âñîòí³ ñïåö³àëüíèõ â³ä-
çíàê â³ä ð³çíèõ îðãàí³çàö³é, ïî-
ñîëüñòâ ³ êóëüòóðíèõ öåíòð³â. Çà-
ãàëîì äèïëîìè îòðèìàëè ïîíàä
74 àâòîðè. Ìè æ çóïèíèìîñÿ íà
ïåðåìîæöÿõ.

Îäðàçó â òðüîõ íîì³íàö³ÿõ ðîç-
ãëÿäàëè òâîðè äëÿ íàéìåíøèõ ÷è-
òà÷³â: ïåðøó ïðåì³þ ó íîì³íàö³¿
«Ïðîçîâ³ òâîðè äëÿ ä³òåé» îòðè-
ìàëà Îëåíà Êîë³íüêî ç Ïîëòàâè çà
òâ³ð «Â³òðè âåëèêîãî ëóãó», êðàùó
ï’ºñó äëÿ ä³òåé «Êàçêà ïðî êàçêó»
íàïèñàâ Â³êòîð Ì³ðîíåíêî ç ì³ñ-
òà Ð³âíå, à ï³ñåííó ë³ðèêó «Æàá’ÿ÷à
ìîâà» — Òàìàðà ×àéê³íà ç Êðåìåí-
÷óêà. Îáðàëè ³ êðàùèé ê³íîñöåíà-
ð³é äèòÿ÷îãî ô³ëüìó: «Êîìàðèê»
Þð³ÿ Âàñþêà ç ×åðí³ãîâà. Ó íîì³-
íàö³¿ «Ï³ñåííà ë³ðèêà» ïåðøå ì³ñ-
öå ïîñ³ëà Îêñàíà Øåðåíãîâà ç Êîð-
ñóíÿ-Øåâ÷åíê³âñüêîãî çà òâ³ð «Êè-
¿âñüêà îñ³íü», à êðàùîþ ï’ºñîþ ñòà-
ëà «Áàòÿðè, áðàòè áàòÿðè!», ïðè-
ñâÿ÷åíà ö³êàâ³é ëüâ³âñüê³é ñóá-
êóëüòóð³, àâòîðîì ÿêî¿ º àäâîêàò
Îëåêñ³é Äðîçäîâñüêèé.

Áàãàòî óâàãè ó 2014 ðîö³ «Êî-
ðîíàö³ÿ ñëîâà» ïðèä³ëèëà ê³íî-
ñöåíàð³ÿì. Íà äóìêó ÷ëåí³â æóð³,
ÿêùî êóëüòóðíèé øàð ïðîçè ³ ïî-
åç³¿ â Óêðà¿í³ âæå íàðîáëåíèé, òî
ñöåíàð³¿ ïèñàòè ùå íå íàâ÷èëèñÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³æ³ ïîãëÿäè é
³äå¿, ïðàöþâàòè ç íèìè ðåæèñå-
ðàì âàæêî. Õî÷à âæå º ãàðí³ ïðè-
êëàäè: «²âàí Ñèëà» çíÿòèé çà ñöå-
íàð³ºì-ïåðåìîæöåì «Êîðîíàö³¿
ñëîâà». Àáî æ êàðòèíà ïðî óêðà-
¿íñüêèõ çàðîá³ò÷àí â ²òàë³¿ «Ãí³ç-
äî ãîðëèö³», ùî íàðàç³ çí³ìàºòüñÿ
çà ñöåíàð³ºì äèïëîìàíòà êîíêóð-
ñó Âàñèëÿ Ìåëüíèêà ³ âèéäå íà åê-
ðàíè íàñòóïíîãî ðîêó. Êðàùèì
ñöåíàð³ºì-2014 ñòàëà «Ëåãåíäà
ïðî Ñêîâîðîäó» êèÿíêè Â³ðè Ìåëü-
íèê. ² öå íåâèïàäêîâî — öüîãîð³÷
âèïîâíþºòüñÿ 220 ðîê³â ç äíÿ ñìåð-
ò³ âåëèêîãî ìèñëèòåëÿ. «Ñ³ì ðîê³â
ÿ âèâ÷àëà òâîð÷³ñòü Ãðèãîð³ÿ Ñà-
âè÷à ³ êíèæêè ïðî íüîãî, ¿çäèëà
ïî ìóçåÿõ,— çãàäóº Â³ðà Ìåëüíèê.—
Öþ ëåãåíäàðíó îñîáèñò³ñòü ïîâà-
æàþòü â óñüîìó ñâ³ò³ ³ ââàæàþòü
ô³ëîñîôîì XXI ñòîð³÷÷ÿ, òîìó ïå-
ðåìîãó ïðèñâÿ÷óþ éîìó. Ñêîâî-
ðîäà ï³äí³ìàâ òåìè òðàíñôîðìà-
ö³¿ ñâ³äîìîñò³, ì³ñöÿ ëþäèíè ó ñâ³-
ò³ ³ ïîøóêó ñåíñó áóòòÿ, ïîäàâ ïðè-
êëàä äóõîâíîãî ïîäâèãó, òîæ éî-
ãî â÷åííÿ àêòóàëüíå ³ ñüîãîäí³».
Âëàñíå, Â³ðà Ìåëüíèê âæå ìàº
ïîä³áíèé äîñâ³ä — çà ¿¿ ñöåíàð³ºì
áóëî çíÿòî ñòð³÷êó «Ìàìà, ÿ ëüîò-
÷èêà ëþáëþ» ç Îëüãîþ Ñóìñüêîþ,
à çàðàç âîíà ïðàöþº íàä êàðòè-
íîþ ïðî Þð³ÿ ²ëëºíêà.

Îêðåìó íàãîðîäó — «Çîëîòèé
ï³ñòîëü» çà êðàùèé ãîñòðîñþæåò-
íèé òâ³ð — çàïî÷àòêóâàâ ïèñüìåí-
íèê Àíäð³é Êîêîòþõà. Íà éîãî äóì-
êó, â êðà¿í³ äîñòàòíüî æ³íî÷î¿ ïðî-

çè, à îñü ïðèãîäíèöüêî¿ ÷è äåòåê-
òèâíî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ÷îëîâ³ê³â
íå âèñòà÷àº. Ñâ³é ãîëîñ â³í â³ääàâ
Êîñòÿíòèíó Êîãòÿíöó ç Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà çà òâ³ð «Âèíàõîäè äàí-
òèñòà Ìåéíàðäà». Öåé àâòîð âæå
ìàº äâ³ âèäàí³ êíèæêè. «Äèëîã³ÿ
ïðèñâÿ÷åíà äâîì ïîä³ÿì — ãðî-
ìàäÿíñüê³é â³éí³ â ÑØÀ ³ ³íòåð-
âåíö³¿ â Ìåêñèö³,— ðîçïîâ³äàº Êîñ-
òÿíòèí Êîãòÿíö.— ß îïèñóâàâ åïî-
õó âåëèêî¿ ëþäèíè, â³äïîâ³äíî,
Ë³íêîëüíà ³ Õóàðåçà, ÿêèõ ââàæàþ
íàéñâ³òë³øèìè ïîñòàòÿìè XIX ñòî-
ë³òòÿ. Ó òâîð³ ä³º íå ñàì Ìåéíàðä,
à éîãî âèíàõîäè â ãàëóç³ âîãíå-
ïàëüíî¿ çáðî¿, ÿê âîãíåïðîâ³äíà
ñòð³÷êà ÷è ìåòàëåâèé ïàòðîí. Ãî-
ëîâíèì æå ãåðîºì º íàùàäîê çàïî-
ðîæöÿ, ÿêèé çìóøåíèé ò³êàòè äî
Àìåðèêè, íà Äèêèé Çàõ³ä».

Êðàùèì æå ðîìàíîì-2014 âè-
çíàëè «Â³ëüíèé ñâ³ò» êèÿíêè, âè-
êëàäà÷êè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
Òåòÿíè Áåë³ìîâî¿. «Â êíèç³ éäåòü-
ñÿ ïðî ïîä³¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè, äå ïåðåïë³òàþòüñÿ äîë³ äâîõ
÷îëîâ³ê³â — êèÿíèíà ³ âèõ³äöÿ ç
ñåëà,— ïîä³ëèëàñÿ âîíà.— Îáèäâà
ïîòðàïëÿþòü äî Í³ìå÷÷èíè, à äà-
ë³ ðîáëÿòü âèá³ð: îäèí ïîâåðòàº-
òüñÿ íà Áàòüê³âùèíó, ³íøèé åì³ã-
ðóº äî Àâñòðàë³¿. Ãîëîâíà òåìà — ÿê
ëþäèíà ìîæå ïîáóäóâàòè ñâ³é â³ëü-
íèé ñâ³ò ³ çíàéòè ñåáå â óìîâàõ òî-
òàë³òàðèçìó, à ãåðî¿ ñïèñàí³ ç ðå-
àëüíèõ ³ñòîð³é ìîº¿ ðîäèíè ³ ðîäè-
íè ìîãî ÷îëîâ³êà. Ââàæàþ, â íàø³
÷àñè óêðà¿íöÿì âêðàé íåîáõ³äíî
çãàäàòè ³ñòîð³þ ³ ñâîº ìèíóëå».

ßê â³äçíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè
êîíêóðñó Òåòÿíà ³ Þð³é Ëîãóø³, íà
öüîãîð³÷í³é «Êîðîíàö³¿ ñëîâà» ìàé-
æå íå áóëî òâîð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
îñòàíí³ì òðàã³÷íèì ïîä³ÿì, àäæå
ïðèéîì ðóêîïèñ³â çàâåðøèâñÿ 1
ãðóäíÿ. Òîæ ë³òåðàòóðíå îñìèñ-
ëåííÿ öèõ ÿâèù, íàïåâíå, áóäå â³ä-
çíà÷åíî íà íàñòóïí³é, ï’ÿòíàäöÿò³é
«Êîðîíàö³¿ ñëîâà» �

Æ³íî÷í³ñòü
ç-ï³ä ïåíçëÿ
� ßêèì áà÷àòü Åðîñ óêðà¿íñüê³ ìèòö³

«Êîðîíà» 
äëÿ ïèñüìåííèê³â
� Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè ïåðåìîæö³â ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó

ªâãåí Ìóõî¿ä, Àëüáåðò Äæàááàðîâ, ²ãîð Ãàëàí, Ìèêîëà Ñî-

ëîãóá, Îëåêñ³é Âëàä³ì³ðîâ ïðåäñòàâèëè ñâ³é ³äåàë æ³íêè.

Æèâîïèñ òà ñêóëüïòóðà ï’ÿòè ìèòö³â ç³áðàí³ â ñï³ëüíó åêñ-

ïîçèö³þ «Ïîñâÿòà Ä³îòèì³», ùî òðèâàº â Ìóçå¿ ðîñ³éñüêî-

ãî ìèñòåöòâà.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Êîæåí ç ï`ÿòè ìèòö³â òðàêòóº æ³íî÷å íà÷àëî, êðàñó ³ åðîòè÷íó ïðèðîäó ïî-ñâîºìó

Âæå â 14-é ðàç «Êîðîíàö³ÿ ñëîâà» îáèðàëà íàéêðàù³ òâîðè.

² ùî ñèìâîë³÷íî — öüîãîð³÷ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïðîõî-

äèëà â Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öåð³â. Ëàóðåàò³â âèçíà÷àëè

ó ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ: òâîðè äëÿ ä³òåé, ï³ñåííà ë³ðèêà, ï’ºñè, ê³íî-

ñöåíàð³¿ òà ðîìàíè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Êèÿíêà Òåòÿíà Áåë³ìîâà îòðèìàëà ïåðøó ïðåì³þ "Êîðîíàö³¿ ñëîâà"çà ðîìàí "Â³ëüíèé ñâ³ò"ïðî ïîøóêè ñåáå â óìîâàõ òîòàë³òàðèçìó

«Ïîñâÿòà Ä³îòèì³»

Äå: Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé

ìóçåé ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà,

âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 9

Êîëè: äî 16 ÷åðâíÿ, âò.,

ïò.— 11.00-19.00; ñð., ñá., íä.—

10.00-18.00; ïí., ÷ò.— âèõ³äí³

Âàðò³ñòü êâèòêà: 30 ãðí, äëÿ

ñòóäåíò³â — 10 ãðí, äëÿ ïåíñ³î-

íåð³â, ä³òåé — 5 ãðí.
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про затвердження змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 травня 2014 року № 577 
«Про заходи щодо організації сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві 
в 2014 році»

Розпорядження № 673 від 30 травня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства зов&

нішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затвердження Правил ро&
боти дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996
року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять», рішень Ки&
ївської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів па&
йової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально&культурного чи ін&
шого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торго&
вельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської місь&
кої ради», від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговель&
ного, побутового, соціально&культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно&
сті у м. Києві», з метою внесення змін до адресних розміщень об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговель&
ної мережі комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) та сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу без&
алкогольних напоїв, продовольчих товарів та квітів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�розмі-

щення�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі��ом�нальних�підпри-

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

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

12�травня�2014�ро���№ 577,�ви�лавши�йо�о

в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�розмі-

щення�сезонних�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�з�продаж�

безал�о�ольних�напоїв,�продовольчих�това-

рів�та��вітів,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

від�12�травня�2014�ро���№ 577,�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 09 липня 2008 року № 927 
«Про надання дозволу на тимчасове перекриття 

руху транспорту по вул. Вільшанській 
у Печерському районі»

Розпорядження № 695 від 2 червня 2014 року
Відповідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомо&

більні дороги», постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний за&
хист територій, об’єктів і споруд від зсувів», враховуючи звернення ТОВ «Український фонд розвитку регіо&
нів» від 05 травня 2014 року № 204 та з метою завершення протиаварійних робіт для забезпечення стійкості
схилу по вул. Вільшанській у Печерському районі:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�09�липня�2008�ро-

���№ 927�«Про�надання�дозвол��на�тимчасове

пере�риття�р�х��транспорт��по�в�л.�Вільшан-

сь�ій���Печерсь�ом��районі»�цифри�«01.07.2014»

замінити�цифрами�«01.07.2017».

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 травня 2013 року № 835 
«Про відселення мешканців з будинків 

на вул. Гоголівській, 32&А, вул. Дмитрівській, 60/19 
та у пров. Моторному, 8, що підлягають 

реконструкції, знесенню» та розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 12 листопада 2001 року № 2419 
«Про будинки комунального підприємства 

з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд»

Розпорядження № 690 від 2 червня 2014 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жит&

лового кодексу УРСР, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12 липня 2002 року № 1380
«Про реконструкцію будинку № 20 на вул. Гарматній у Солом’янському районі», враховуючи лист комуналь&
ного підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитло&
фонд» від 07 серпня 2013 року № 24/391, з метою забезпечення житлом мешканців будинку № 20 на вул. Гар&
матній, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�31�травня

2013�ро���№ 835�«Про�відселення�меш�ан-

ців�з�б�дин�ів�на�в�л.�Го�олівсь�ій,�32-А,�в�л.

Дмитрівсь�ій,�60/19�та���пров.�Моторном�,

8,�що�підля�ають�ре�онстр��ції,�знесенню»

та�і�зміни:

1.1.�За�олово��розпорядження�після�слів

та�цифр�«в�л.�Дмитрівсь�ій,�60/19»�доповни-

ти�словами�та�цифрами�«в�л.�Гарматній,�20».

1.2.�П�н�т�1�розпорядження�після�цифр

«216»�доповнити�цифрами�«42,�71,�75,94,135,

170,�197,200».

1.3.�У�п�н�ті�2�розпорядження:

1.3.1.�Слова�«на�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

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

ністрацію)�свідоцтв�про�право�власності»�за-

мінити�словами�«права��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва»

1.3.2.�Після�цифр�«210»�доповнити�циф-

рами�«42,�71,�75,�135,�204»,

1.3.3.�Слова�та�цифри�«�вартир��№ 14��

б�дин���на�в�л.�О.�Довжен�а,�2»�ви�лючити.

1.4.�Абзац�перший�п�н�т��6�розпоряджен-

ня�після�слів�«Голосіївсь�ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації»�доповнити

словами�«Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації».

1.5.�У�підп�н�ті�6.1�п�н�т��6�розпорядження:

1.5.1.�Після�слів�та�цифри�«��пров.�Мотор-

ном�,�8»�доповнити�словами�та�цифрами�«на

в�л.�Гарматній,�20».

1.5.2.�Цифри�204�ви�лючити.

1.5.3.�Після�цифр�«216»�доповнити�циф-

рами�«94,�170,�197,200».

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�12�лис-

топада�2001�ро���№ 2419�«Про�б�дин�и��о-

м�нально�о�підприємства�з��тримання�та�е�с-

пл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�при-

значення�«Спецжитлофонд»,�ви�лавши�по-

зицію�1�додат�а�1�до�розпорядження���та�ій

реда�ції:

«1.�в�л.�Борща�івсь�а,�10�(о�рім��вартир

№№ 1,� 4,� 21,� 25,� 28,� 39,� 42,48,� 52,

62,63,71,75,80,92,94,�103,�110,�111,�115,�123,

131,�135,�139,�146,�147,�150,�155,�159,�164,�166,

167,�168,�170,�171,�173,�175,�182,�187,�189,�197,

198,�200,�204,�208,�209,�210,�212,�216)».

Голова В. Бондаренко

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства «Шляхово&експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них 

Святошинського району» м. Києва
Розпорядження № 698 від 3 червня 2014 року

Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України,
частини третьої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб&підпри&
ємців», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 26 квіт&
ня 2012 року № 465/7802 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336
«Про бюджет міста Києва на 2012 рік», з метою проведення державної реєстрації змін розміру статутного ка&
піталу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

но�о�підприємства�«Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошин-

сь�о�о�район�»�м.�Києва,�затверджено�о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�19��р�дня�2001�ро���№ 2738

«Про�дея�і�питання�діяльності�підприємств,�що

входять�до�с�лад��Київсь�о�о��ом�нально�о

об’єднання�по�е�спл�атації�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�«Київмісь��ідрошляхміст»,

що�додаються.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Святошинсь�о�о�район�»�м.�Києва�заре-

єстр�вати�зміни�до�Стат�т��в�поряд��,�перед-

баченом��за�онодавством�У�раїни.

Голова В. Бондаренко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
03.06.2014�р.�№�698

ЗМІНИ
до Статуту комунального підприємства 

«ШЛЯХОВО&ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ 

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» м. Києва, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 19 грудня 2001 року № 2738 «Про деякі питання діяльності підприємств,
що входять до складу Київського комунального об’єднання 

по експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них 
«Київміськгідрошляхміст»

Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�Стат�т���ом�нально�о�підприємства�«Шляхово-е�с-

пл�атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них

Святошинсь�о�о�район�»�м.�Києва

Київ—2014
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Заступник голови & керівник апарату О. Долінська

Про реконструкцію ПС «Станкозаводська» 
на вулиці Дружківській 

в Святошинському районі
Розпорядження № 691 від 2 червня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26&1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні до&
роги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про вико&
нання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста», з метою підвищення надійності сис&
теми електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІ&
ЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 03 лютого 2014
року № 030/52&1211, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»)�здійснити�за�власні��ошти�відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��станов-

леном��поряд���прое�тно-�ошторисної�до-

��ментації�з�03�червня�2014�ро���до�28�лис-

топада�2014�ро���ре�онстр��цію�ПС�«Стан-

�озаводсь�а»�з�част�овим�обмеженням�р�х�

транспорт��та�розриттям�трот�арів�і�проїз-

ної�частини�в�лиці�Др�ж�івсь�ої.

Перехід�проїзної�частини�в�лиці�Др�ж�івсь-

�ої�здійснити�від�ритим�способом.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чин-

но�о�за�онодавства�щодо�поряд���ви�онан-

ня�б�дівельних�робіт.

2.2.Розробити�та�по�одити�в��правлінні�ДАІ

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт

необхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт�

ло�приле�лих�б�дин�ів�і��станов,�встановив-

ши�відповідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необ-

хідності�—�пішохідні�міст�и�шириною�не�мен-

ше�1,5�м.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правила-

ми�бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за

типом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн�

ширин��відновити�фі��рними�елементами

мощення�та�передати�їх�за�а�том��ом�наль-

ном��підприємств��«Шляхово-е�спл�атацій-

не��правління�по�ремонт��та��триманню�ав-

томобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Свято-

шинсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�без-

аварійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерів-

ни�а�Департамент���апітально�о�б�дівниц-

тва�СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�«�ПІД-

РОЗДІЛУ�«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»

ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�Лесь�іва�П.�Д.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

П�н�т�5.1�статті�5�Стат�т��ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.1.�Майно�підприємства�становлять�основні�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та�ож�інші�ма-

теріальні�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображається���йо�о�самостійном��балан-

сі.

Підприємств��Власни�ом�встановлено�стат�тний��апітал�в�розмірі�124 100��рн�(сто�два-

дцять�чотири�тисячі�сто��ривень�00��оп.),�я�ий�сформовано�за�рах�но���рошово�о�внес��

Власни�а�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26��вітня�2012�ро���№ 465/7802

«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29��р�дня�2011ро���№ 1100/7336

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2012�рі�.»

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 жовтня 2011 року № 1962 
«Про розширення мережі вулиць міста Києва 

з одностороннім рухом транспорту»
Розпорядження № 681 від 2 червня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 22, 23 «Про до&
рожній рух», з метою продовження термінів виконання робіт з розширення мережі вулиць міста з односто&
роннім рухом транспорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�25�жовтня�2011�ро��

№ 1962�«Про�розширення�мережі�в�лиць�міста

Києва�з�одностороннім�р�хом�транспорт�»��та�і

зміни:

1.�У�підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цифри�«2012»�замі-

нити�цифрами�«2014».

2.�У�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�цифри�«2012-2013»

замінити�цифрами�«2014-2015».

3.�П�н�т�3�розпорядження�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«3.�Департамент��транспортної�інфрастр��т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�подати��

встановленом��поряд���до�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�до�про�рам

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2014�рі��та�наст�пні�ро�и�з�розроб�и�прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�та�проведення�робіт�з

впровадження�односторонньо�о�р�х��міста�з�ід-

но�з�перелі�ом,�що�додається».

Голова В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 687 від 2 червня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

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

міщення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозво-

ли)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоряджен-

ня����іль�ості�19�дозволів.

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

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

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

санітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�-

вачів�зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зов-

нішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможли-

вість�розташ�вання�відповідних�ре�ламних

засобів —�до�настання�та�их�змін���за�аль-

номісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

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

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

02.06.2014��№�687

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№
№ 

дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 24904�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,32 Дніпровський район, просп. Юрія
Гагаріна, 2�А

2. 09827�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул. Горького,
51 (на розі з вул. Фізкультури)

3. 22933�08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, Дніпровський
узвіз (з'їзд до Набережного шосе в
бік мосту "Метро")

4. 22922�08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова дорога
(поворот на Петрівську алею)

5. 22903�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

64 Дніпровський район, просп. Юрія
Гагаріна, 2�А

6. 22909�08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова дорога
(150 м від пл. Андрія
Первозванного, праворуч
Петровської алеї)

7. 22900�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, вул. Василя
Липківського (Урицького), 26�28

8. 22899�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, вул.
Лукашевича / вул. Островського
(розподільчий трикутник)

9. 22905�08 ГОВ "Луверс" Щит, то стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Печерський район, вул. Кіквідзе, 14

10. 22908�08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова дорога
(250 м до пл. Андрія
Первозванного, праворуч)

11. 22925�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 62

12. 22926�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Печерський район, Залізничне шосе
(250 м від станції метрополітену
"Видубичі" у напрямку до розв'язки з
вул. Кіквідзе)

13. 06216�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,6476 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 68

14. 22730�08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова дорога
(250 м від пл. Андрія
Первозванного, праворуч в бік
центру)

15. 06501�04�П�1 ТОВ
"Максимус.ОЗР"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, вул.
Декабристів / вул. Вербицького (на
трикутнику)

16. 19903�07 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,82 Голосіївський район, Московська
площа, 1�3, літера А

17. 19934�07 ПІІ"МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

56,32 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана, 3�Б, літера А

18. 25279�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (бсклайт)

32 Печерський район, Набережне шосе
(станція метрополітену "Дніпро")

19. 12738�06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район, 
Повітрофлотський 
проспект, 70 / вул.Запорізька
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Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

28.05.2014�№�665

ПЕРЕЛІК
водопровідних споруд та обладнання, які приймаються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння
та користування публічному акціонерному товариству "Акціонерна

компанія "Київводоканал"

№ Назва об’єкта, адреса розташування Кількість,
шт.

Рік будівництва Балансова вартість, грн

первинна залишкова

1 Вулиця Січневого повстання, 26�а
Реконструкція вузлів на території 
НС «Десна III» з заміною зворотного
клапану і засувки Д�1000 мм та на
виході із НС «Десна � III» засувки
Д=500 мм

2006 148078

27500

148078

27500

Всього 175578 175578

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про затвердження змін до списку працівників 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 

в місті Києві, які вступають до житлово3будівельного 
кооперативу «Захисник» при Головному управлінні 
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві, 

і членів їх сімей, що виявили бажання оселитися 
в будинку кооперативу

Розпорядження № 666 від 28 травня 2014 року
Відповідно до статті 133 Житлового кодексу Української РСР, Постанови Ради Міністрів Української РСР від

30 квітня 1985 року № 186 «Про затвердження примірного статуту житлово3будівельного кооперативу», вра3
ховуючи лист Головного управління МВС України в місті Києві від 19 березня 2014 року № 21/505, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�спис���працівни�ів

Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�місті�Києві,�я�і�вст�пають�до

житлово-б�дівельно�о��ооператив��«Захисни�»

при�Головном���правлінні�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві,�і�членів�їх

сімей,�що�виявили�бажання�оселитися�в�б�-

дин����ооператив�,�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�05�березня�2014�ро���№ 240.

1.1.�Назв��додат�а�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«Списо��працівни�ів�Головно�о��правління

Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті

Києві,�я�і�вст�пають�до�житлово-б�дівельно�о

�ооператив��«Захисни�»�при�Головном���прав-

лінні�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в

місті�Києві,�і�членів�їх�сімей,�що�виявили�ба-

жання�оселитися�в�б�дин����ооператив�».

1.2.�П�н�т�90�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим

п�н�ти�91-126�вважати�відповідно�п�н�тами

90-125.

1.3.�П�н�ти�95,�97�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«95.�Гавінсь�ий�Оле�сандр�Петрович,�сім’я —

дві�особи�(він�та�син)�на�дво�імнатн���варти-

р��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вар-

тирном��облі���з�2011�ро��.»

«�97.�Мар�сеч�о�Володимир�Іванович,�сім’я —

дві�особи�(він�та�син)�на�дво�імнатн���варти-

р��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вар-

тирном��облі���з�2011�ро��.»

2.�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

Про затвердження змін до Заходів з оновлення зеленої зони 
м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням

зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» на 2014 рік
Розпорядження № 660 від 27 травня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк3
тів», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»,
рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку видалення
зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з озеленення, реконструкції, капі3
тального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення са3
нітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердити�зміни�до�Заходів�з�оновлення

зеленої�зони�м.�Києва,�запланованих�Київсь�им

�ом�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�дівниц-

тва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста

«Київзеленб�д»�на�2014�рі�,�затверджених�роз-

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

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

ністрації)�від�06�березня�2014�ро���№ 243,�ви-

�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�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)
06.03�2014�р.�№�243

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

27.05.2014�р.�№�660)

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані

Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на 2014 рік

№ Вид заходу Сума на 2014
рік, тис. грн

Одержувач/Замовник

1 2 3 4

1. Оплата придбаних у 2013 році саджанців дерев 2 138,10 КО "Київзеленбуд"

2. Оплата придбаних у 2013 році саджанців кущів 131,27 КО "Київзеленбуд"

3. Оплата виконаних у 2013 році робіт з капітального
ремонту зелених насаджень

109,24 КО "Київзеленбуд"

4. Оплата придбаних у 2013 році цибулин квіткових
рослин

958,18 КО "Київзеленбуд"

5.    Закупівля кущів троянд 1 122,00 КО "Київзеленбуд"

6. Закупівля саджанців дерев 2 224,13

6.1. КО "Київзеленбуд" 1 596,13 КО "Київзеленбуд"

6.2. КП УЗН Голосіївського району 99,00 КП УЗН Голосіївського району

6.3. КП УЗН Дарницького району 45,00 КП УЗН Дарницького району

6.4. КП УЗН Деснянського району 86,00 КП УЗН Деснянського району

6.5. КП УЗН Дніпровського району 50,00 КП УЗН Дніпровського району

6.6.   КП УЗН Оболонського району 77,00 КП УЗН Оболонського району

6.7. КП УЗН Печерського району 22,00 КП УЗН Печерського району

6.8. КП УЗН Подільського району 99,00 КП УЗН Подільського району

6.9. КП УЗН Святошинського району 30,00 КП УЗН Святошинського району

6.10. КП УЗН Солом'янського району 99,00 КП УЗН Солом'янського району

6.11. КП УЗН Шевченківського району 21,00 КП УЗН Шевченківського району

7. Закупівля саджанців кущів 1 204,36 КО "Київзеленбуд"

8. Закупівля кореневищ квіткових культур 858,45 КО "Київзеленбуд"

9. Закупівля квіткової продукції хризантем 650,00 КО "Київзеленбуд"

10. Закупівля родючого грунту 920,00 КО "Київзеленбуд"

11. Закупівля декоративних злакових трав 35,00 КО "Київзеленбуд"

12. Закупівля мінеральних добрив 98,00 КО "Київзеленбуд"

13. Створення зелених насаджень на територіях: 1190,00 КО "Київзеленбуд"

13.1. Голосіївського району 119,00

13.2. Дарницького району 119,00

13.3. Деснянського району 119,00

13.4. Дніпровського району 119,00

13.5. Оболонського району 119,00

13.6. Печерського району 119,00

13.7. Подільського району 119,00

13.8. Святошинського району 119,00

13.9. Солом'янського району 119,00

13.10. Шевченківського району 119,00

14. Захист зелених насаджень від шкідників та збудників
хвороб (видалення омели, аварійних та сухостійних
дерев) на територіях:

361,27 КО "Київзеленбуд"

14.1. Голосіївського району 47,00

14.2. Дарницького району 30,27

14.3. Деснянського району 22,00

14.4. Дніпровського району 25,00

14.5. Оболонського району 22,00

14.6. Печерського району 45,00

14.7. Подільського району 46,00

14.8. Святошинського району 36,00

14.9. Солом'янського району 42,00

14.10. Шевченківського району 46,00

Всього 12 000,00

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних споруд 

та обладнання приватного акціонерного товариства 
«ПО3НЯКИ3ЖИЛ3БУД»

Розпорядження № 665 від 28 травня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь3

кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери3
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», враховуючи звернення приватного акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ3ЖИЛ3БУД» (лист
від 11 жовтня 2013 року № 1304) з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�водопровід-

ні�спор�ди��та�обладнання�приватно�о�а�ціо-

нерно�о�товариства�«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

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

межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонерном�

товариств�� «А�ціонерна� �омпанія

"Київводо�анал"�майна,�що�є��ом�нальною

власністю�територіальної��ромади�міста�Києва

від�20�листопада�2003�ро���(зі�змінами�та

доповненнями),�я�����ладено�між�ВАТ�"АК

"Київводо�анал"� та� Київсь�ою� місь�ою

державною�адміністрацією.

2.Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

забезпечити�приймання�-�передач��водопровідних

спор�д�та�обладнання,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження�на��мовах,�визначених

відповідною�У�одою.

3.Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�по�ласти�ми�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої��державної��адміністрації

Гол�ба В.�В.

Голова В. Бондаренко
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(Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 14 æîâòíÿ 2010 ðîêó ¹ 109/4921
Ñëóæá³ çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè íàäàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ó ïîñò³éíå
êîðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 1,41 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà,åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ æèòëîâèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíó ì. Êèºâà.

Ôóíêö³¿ ³íâåñòîðà-çàáóäîâíèêà çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 301/13 â³ä
20.06.2013 ð. íà ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî âèêîíóº Äåðæàâíå Ïóáë³÷íå
Àêö³îíåðíå Òîâàðèñòâî "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "Óêðáóä". Çàìîâíèê — Ñëóæáà
çîâí³øíüî¿ ðîçâ³äêè Óêðà¿íè. ²íâåñòîð-çàáóäîâíèê — ÄÏÀÒ "Áóä³âåëüíà
êîìïàí³ÿ "Óêðáóä".Ïðîåêòíà óñòàíîâà —ÒÎÂ Ïðîåêòíî-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
"Ãðàíä-Ïðîäæåêò".

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâîãî æèòëî-
âîãî áóäèíêó ç ïðîêëàäàííÿì ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äîð³ã, áëàãîóñòðîºì
ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè, îáëàøòóâàííÿì äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, êîìïëåêñíèì îçåëåíåííÿì òåðèòîð³¿.

Äîòðèìàííÿ ä³þ÷èõ íîðì íà ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ãàðàíòóºìî.
Ñâî¿ çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü íàïðàâëÿòè çà
òåë. 503-70-18 òà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 23).

Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ñ³ð³óñ-Áóä"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ Äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí

â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 
02222, ì. Êè¿â, âóë. Òåîäîðà Äðàéçåðà, 21-à, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí.

Îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòòþ ï³äïðèºìñòâà º çäàâàííÿ ï³ä íàéì âëàñíî¿ íåðóõîìîñò³.

Âèä åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà ÊÂÅÄ — 70.20.1 Çäàâàííÿ ï³ä íàéì âëàñíî¿ òà äåðæàâíî¿
íåðóõîìîñò³ âèðîáíè÷îãî òà êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ê³ëüê³ñòü ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí — 5 îäèíèöü.

Âåëè÷èíà çàãàëüíîãî ìèòòºâîãî âèêèäó: 0,15 ã/ñ.

ßê³ñíèé ñêëàä çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí:

Îêñèäè àçîòó (îêñèä òà ä³îêñèä àçîòó) â ïåðåðàõóíêó íà ä³îêñèä àçîòó

Îêñèä âóãëåöþ

Ôðåîí 22.

Àíàë³ç ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàíü ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåðåâèùåíü âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-
çàõèñíî¿ çîíè ï³äïðèºìñòâà òà ñåëüáèùíî¿ çîíè íå âèÿâëåíî.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ùîäî íàì³ð³â ï³äïðèºìñòâà
íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Äåñíÿíñüêî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñïåêò Ìàÿêîâñüêîãî, 29, òåë. 546-40-62.

18 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Íîâîõàöüêîìó Ìèêîë³ Àíòîíîâèó, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Äåñíÿíñüêèé ð-í, âóë. Äèìèòðîâà, 13, ïëîùåþ 0,0920 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê, çîêðåìà: âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ð-í,
âóë. Äèìèòðîâà, 13-à.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâà-
æåíó îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³ äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ïî÷àòîê ðîá³ò î 10.00 çà àäðåñîþ: âóë. Äèìèòðîâà, 13
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Äîâ³äêè çà òåë. (050)338-88-13.

Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü
â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

19.06.2014 îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðï. 1, çàë 49, ñóääÿ: Êîñòåíêî Ä. À.,
â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 2à-1790/11/2670 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì
ïîçîâîì Êàðòîç³¿ Ë. Ø. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì â
÷àñòèí³ Ðåãëàìåíòó ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàáóòòÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ
çåìëåþ â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 15.07.04 ¹ 457/1867.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íà 2 ðîêè 364 äí³ íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 49,30 êâ. ì
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ². Êóäð³, á. 16 äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ àðõ³òåêòîðà ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â
ðîçì³ð³ 2238,67 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿
ñòàâêè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 671600, 00 ãðí áåç ÏÄÂ. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â
ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñòi âiäïîâiäà÷à Içîëàíi Ôóðiî â ñóäîâå çàñiäàííÿ, ÿêå
ïðèçíà÷åíî íà 11.30, 20.06.2014 ðîêó, ïî öèâiëüíié ñïðàâi çà ïîçîâîì Içîëàíi Ìàðiàííè Ãåííàäi¿âíè äî Içîëàíi
Ôóðiî, òðåòÿ îñîáà: Êðèâîøåºâ Î.Â., ÂÄÐÀÖÑ Äåñíÿíñüêîãî ÐÓÞ â ì.Êèºâi ïðî âèêëþ÷åííÿ çàïèñó ïðî áàòüêà
äèòèíè (êàáiíåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî,5-â,ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í. Ä. Áóøà

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü"

ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî (ðóõîìîãî) ìàéíà
Íàçâà ìàéíà: ..................................................................................Àâòîìîá³ëü HyundaiSonata Ñåäàí-Â Á³ëèé, ñ³ðèé (ð³ê âèïóñêó — 2012) — 60 îäèíèöü

Ñòðîê îðåíäè ìàéíà: ..................................................................35 (òðèäöÿòü ï'ÿòü) êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â

Îðåíäîäàâåöü: ................................................................................Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü"

Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ........................................................................Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè 

Còàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè: ....................................179 486,10 ãðí áåç ÏÄÂ çà 60 îäèíèöü

Ïåðøèé áàçîâèé ì³ñÿöü:..............................................................Êâ³òåíü 2014

ÎÑÍÎÂÍ² ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:
Íàéá³ëüøà çàïðîïîíîâàíà ïðåòåíäåíòîì îðåíäíà ïëàòà ïîð³âíÿíî ç³

ñòàðòîâîþ îðåíäíîþ ïëàòîþ çà ïåðøèé áàçîâèé ì³ñÿöü, ïðè îáîâ'ÿçêîâîìó
çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ âñ³õ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó. Ó ïîäàëüøîìó îðåíäíà ïëàòà
ï³äëÿãàº êîðèãóâàííþ íà ùîì³ñÿ÷í³ ³íäåêñè ³íôëÿö³¿.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà — çä³éñíåííÿ òàêñîìîòîðíèõ ïåðåâåçåíü
ïàñàæèð³â, ùî ïðÿìóþòü ç/â Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü".

Âèêîðèñòàííÿ ìàéíà â³äïîâ³äíî äî éîãî ïðèçíà÷åííÿ òà óìîâ Äîãîâîðó.
Íàëåæí³ óìîâè åêñïëóàòàö³¿ òà ï³äòðèìàííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó ìàéíà.
Ñâîº÷àñíå ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ âíåñåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè, à ñàìå: ùîì³ñÿ÷íî

äî 15-ãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì, ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿.
Çàáåçïå÷åííÿ Îðåíäîäàâöþ äîñòóïó äî îá'ºêò³â îðåíäè, ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè

¿õ ñòàíó ³ â³äïîâ³äíîñò³ íàïðÿìó âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì,
âèçíà÷åíîìó äîãîâîðîì îðåíäè;

Ñâîº÷àñíå çä³éñíåííÿ çà ðàõóíîê Îðåíäàðÿ êàï³òàëüíîãî, ïîòî÷íîãî òà
³íøèõ âèä³â ðåìîíòó.Öÿ óìîâà íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äîçâ³ë íà çä³éñíåííÿ ïîë³ïøåíü
îá'ºêòà îðåíäè ³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çîáîâ'ÿçàííÿ Îðåíäîäàâöÿ ùîäî êîìïåíñàö³¿
âàðòîñò³ ïîë³ïøåíü. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà ïîãîäæåííÿì ç
Îðåíäîäàâöåì.

Çîáîâ'ÿçàííÿ Îðåíäàðÿ ó ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó àáî âòðàòè (ïîâíî¿ àáî
÷àñòêîâî¿) îðåíäîâàíîãî ìàéíà ç âèíè Îðåíäàðÿ â³äíîâèòè ìàéíî àáî â³äøêîäóâàòè
Îðåíäîäàâöþ çáèòêè ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ éîãî â³äíîâëåííÿ.

Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ àáî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó Îðåíäàð ïîâèíåí ïîâåðíóòè
Îðåíäîäàâöþ îá'ºêò îðåíäè ó íàëåæíîìó ñòàí³, íå ã³ðøîìó,í³æ íà ìîìåíò ïåðåäà÷³
éîãî â îðåíäó, ç óðàõóâàííÿì íîðìàëüíîãî ô³çè÷íîãî çíîñó, òà â³äøêîäóâàòè
çáèòêè â ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó àáî âòðàòè îá'ºêòà îðåíäè ç âèíè Îðåíäàðÿ.

Ïîë³ïøåííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà, çä³éñíåí³ Îðåíäàðåì çà ðàõóíîê âëàñíèõ
êîøò³â, ÿê³ ìîæíà â³äîêðåìèòè â³ä îðåíäîâàíîãî ìàéíà, íå çàâäàþ÷è éîìó øêîäè,
º âëàñí³ñòþ Îðåíäàðÿ, à íåâ³ä'ºìíå ïîë³ïøåííÿ —âëàñí³ñòþ Îðåíäîäàâöÿ. Âàðò³ñòü
íåâ³ä'ºìíèõ ïîë³ïøåíü îðåíäîâàíîãî ìàéíà, çä³éñíåíèõ Îðåíäàðåì çà çãîäîþ,òàê
³ áåç çãîäè Îðåíäîäàâöÿ, íå ï³äëÿãàº êîìïåíñàö³¿.

Â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó êîøò³â çà âèêîíàíó íåçàëåæíó
îö³íêó ïëàòíèêó îö³íêè ïðîòÿãîì 10-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè óêëàäåííÿ
äîãîâîðó îðåíäè.

Çàáîðîíà ïðèâàòèçàö³¿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà.
Ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà (ÊÀÑÊÎ) ïðîòÿãîì 10-òè ðîáî÷èõ äí³â

ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íå ìåíøå,í³æ íà éîãî âàðò³ñòü çà çâ³òîì ïðî îö³íêó,
íà âåñü ñòðîê îðåíäè íà êîðèñòü Îðåíäîäàâöÿ òà íàäàííÿ éîìó êîï³¿ äîãîâîðó
ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà (ñòðàõîâèé ïîë³ñ) òà êîï³¿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ
ïðî ïåðåðàõóâàííÿ ñòðàõîâî¿ ïðåì³¿ (ïëàòåæó), ç îáîâ'ÿçêîâèì ïîãîäæåííÿì óìîâ
äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ ç Îðåíäîäàâöåì.

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò Îðåíäîäàâöÿ ç îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-
ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà óêëàäåííÿ
ïðÿìîãî äîãîâîðó ³ç ñòðàõîâèêîì îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íàäàííÿ Îðåíäîäàâöþ
êîï³¿ äîãîâîðó îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
âëàñíèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà êîï³¿ ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ïðî
ïåðåðàõóâàííÿ ñòðàõîâî¿ ïðåì³¿ (ïëàòåæó).

Äîãîâ³ð îðåíäè ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè ùîäî îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà.

Óêëàäåííÿ Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè ³ç Îðåíäîäàâöåì ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü òàêñ³ íà òåðèòîð³¿ Ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó"Áîðèñï³ëü"ç âèêîðèñòàííÿì
îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ë³â ³ç íàñòóïíèìè îáîâ'ÿçêàìè Îðåíäàðÿ: çä³éñíåííÿ îïëàòè
çà âèêîðèñòàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà ðîçðàõîâóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ³ç ïàñàæèðîïîòîêó
â Ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó "Áîðèñï³ëü" ó çâ³òíîìó ì³ñÿö³ (îêð³ì òðàíñôåðíèõ
ïàñàæèð³â), òà ñêëàäàº íå ìåíøå, í³æ 0,10 (íóëü ö³ëèõ îäíà äåñÿòà) ãðí (áåç
âðàõóâàííÿ ÏÄÂ) çà îäíîãî ïàñàæèðà; çàáåçïå÷åííÿ ö³ëîäîáîâî¿ òà áåçïåðåðâíî¿
ïîäà÷³ îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ë³â äî âèçíà÷åíèõ Îðåíäîäàâöåì ì³ñöü ñòîÿíêè
òàêñ³ á³ëÿ ïàñàæèðñüêèõ òåðì³íàë³â Îðåíäîäàâöÿ; êîíòðîëü çîâí³øíüîãî âèãëÿäó
âîä³¿â òà àãåíò³â-äèñïåò÷åð³â; âèêîíàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíèõ îðãàí³çàö³éíèõ,
òåõí³÷íèõ òà êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç íàäàííÿ ïîñëóã ç
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, âñòàíîâëåíèõ Ë³öåíç³éíèìè óìîâàìè ïðîâàäæåííÿ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, íåáåçïå÷íèõ
âàíòàæ³â, áàãàæó àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîðòîì, çàòâåðäæåíèõ Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó Óêðà¿íè â³ä 02.07.2010 ¹ 427, óìîâ Çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî
äîðîæí³é ðóõ" òà "Ïðî àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò", Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 18.02.1997 ¹ 176 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã
ïàñàæèðñüêîãî àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó"òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî
ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü òàêñîìîòîðíèõ ïåðåâåçåíü; îáëàäíàííÿ îðåíäîâàíèõ
àâòîìîá³ë³â òàêñ³ ïîñò-òåðì³íàëàìè äëÿ ìîæëèâîñò³ ðîçðàõóíêó ì³æíàðîäíèìè
ïëàò³æíèìè êàðòêàìè, çä³éñíþâàòè ïðèéîì çàìîâëåíü íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
÷åðåç ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó àáî áåçïîñåðåäíüî ó â³äâåäåíèõ ì³ñöÿõ
ïîñàäêè òà âèêëþ÷åííÿ çíàõîäæåííÿ âîä³¿â â çàëàõ î÷³êóâàííÿ ïàñàæèðñüêèõ
òåðì³íàë³â, çàáåçïå÷åííÿ ïåð³îäè÷íîãî ïðîõîäæåííÿ ³íñòðóêòàæó (íàâ÷àííÿ) âîä³¿â
îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ë³â ç ïèòàíü àâ³àö³éíî¿ áåçïåêè.

Â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò Îðåíäîäàâöÿ íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåíü ñòîñîâíî åòàï³â ïðîöåäóðè îðåíäè ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî (ðóõîìîãî)
ìàéíà (Àâòîìîá³ëü HyundaiSonata Ñåäàí-Â Á³ëèé, ñ³ðèé (ð³ê âèïóñêó — 2012) —
60 îäèíèöü) ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

²ÍØ² ÓÌÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ:
Íàäàííÿ Îðåíäàðåì çà âëàñíèé ðàõóíîê ãàðàíò³¿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî

âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì îðåíäè îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî
(ðóõîìîãî) ìàéíà, Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè òà Ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó íà âèêîðèñòàííÿ
çàðåºñòðîâàíîãî òîâàðíîãî çíàêó Îðåíäîäàâöÿ "SkyTaxi". Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî
âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ïîâèííî áóòè íàäàíå â ôîðì³ áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿ ïðîòÿãîì
20 (äâàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îêðåìîãî
³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî (ðóõîìîãî) ìàéíà ç íàñòóïíèìè óìîâàìè:

ñóìà áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿ ìàº ñêëàäàòè — 1 000 000,00 (îäèí ì³ëüéîí) ãðèâåíü;
áàíê³âñüêà ãàðàíò³ÿ ìàº áóòè áåçóìîâíîþ òà áåçâ³äêëè÷íîþ, çàáåçïå÷óâàòè

âèïëàòó ãàðàíòîâàíî¿ ãðîøîâî¿ ñóìè ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
ñâî¿õ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ'ÿçàíü çà äîãîâîðîì îðåíäè îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî
âèçíà÷åíîãî (ðóõîìîãî) ìàéíà, Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè òà Ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó íà

âèêîðèñòàííÿ çàðåºñòðîâàíîãî òîâàðíîãî çíàêó Îðåíäîäàâöÿ "SkyTaxi" àáî
âèêîíàííÿ ¿õ íå â³äïîâ³äíî äî óìîâ öèõ äîãîâîð³â;

ñòðîê ä³¿ ãàðàíò³¿ ìàº ïåðåâèùóâàòè ñòðîê âèêîíàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó,
ç ÿêèì áóäå óêëàäåíî äîãîâ³ð îðåíäè îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî
(ðóõîìîãî) ìàéíà òà Ãåíåðàëüíî¿ óãîäè òà Ë³öåíç³éíîãî äîãîâîðó íà âèêîðèñòàííÿ
çàðåºñòðîâàíîãî òîâàðíîãî çíàêó Îðåíäîäàâöÿ "SkyTaxi", çîáîâ'ÿçàíü çà öèìè
äîãîâîðàìè.

Íàÿâí³ñòü ó ó÷àñíèêà êîíêóðñó ä³þ÷èõ ë³öåíç³é íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî â³äïîâ³äàº ö³ëüîâîìó âèêîðèñòàííþ îðåíäîâàíîãî ìàéíà.

Íàÿâí³ñòü ó ó÷àñíèêà êîíêóðñó òåõí³÷íî¿ áàçè îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â òà/àáî íàÿâí³ñòü óêëàäåíîãî äîãîâîðó ³ç ñïåö³àë³çîâàíîþ êîìïàí³ºþ íà
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.Çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó (ó âèïàäêó âëàñíî¿ òåõí³÷íî¿ áàçè îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â)
àáî ñïåö³àë³çîâàíîþ êîìïàí³ºþ ³ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
ùîêâàðòàëüíèõ çâ³ò³â Îðåíäîäàâöþ ïðî òåõí³÷íèé ñòàí îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ë³â.

Íàÿâí³ñòü ó ó÷àñíèêà êîíêóðñó âëàñíî¿ ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè,
îáëàäíàíî¿ íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèìè çàñîáàìè äëÿ îïåðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ òà êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè àâòîìîá³ë³â òàêñ³ àáî íàÿâí³ñòü äîãîâîðó ³ç
êîìïàí³ºþ, ÿêà íàäàº òàê³ ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüê³ ïîñëóãè.

Íàäàííÿ ïîñëóã òàêñ³ íà îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ëÿõ ç âèêîðèñòàííÿì
çàðåºñòðîâàíîãî òîâàðíîãî çíàêó Îðåíäîäàâöÿ "SkyTaxi" çà îêðåìèì ë³öåíç³éíèì
äîãîâîðîì.

Íàÿâí³ñòü ïåðñîíàëó ³ç çíàííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ (àíãë³éñüêà ìîâà —îáîâ'ÿçêîâî).
Çàáåçïå÷åííÿ ïåðñîíàëó ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó óí³ôîðìîþ.
Çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ïðàö³âíèê³â ñëóæáè SkyTaxi, ùî áóëè

âèâ³ëüíåí³ ï³ä ÷àñ ñêîðî÷åííÿ ç ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü", çà çãîäîþ òàêèõ îñ³á.
Ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.
Çàáåçïå÷åííÿ íàÿâíîñò³ íà âñ³õ îðåíäîâàíèõ àâòîìîá³ëÿõ ëîãîòèïó êîìïàí³¿

ÒÎÂ "ÎÒÏ Ë²Ç²ÍÃ" ïðîòÿãîì 2-õ ðîê³â ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè îêðåìîãî
³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî (ðóõîìîãî) ìàéíà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿:
1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,

ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ó÷àñíèêîì.
4. Â³äîìîñò³ ïðî ó÷àñíèêà êîíêóðñó, çàâ³ðåí³ ï³äïèñîì òà ïå÷àòêîþ êåð³âíèêà —

ïðåòåíäåíòà:
äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- Êîï³ÿ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á —
ï³äïðèºìö³â;

- Êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà ïîäàòêó (ô-4îïï)
- Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ÏÄÂ (³íøå).
- Êîï³ÿ Ñòàòóòó (Ïîëîæåííÿ).
- Êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ îñîáè íà ïðàâî ï³äïèñó

äîãîâîðó (öå ìîæå áóòè âèçíà÷åíî ñòàòóòîì, ïîëîæåííÿì àáî ïðîòîêîëîì ÷è
âèïèñêîþ ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ, äîâ³ðåí³ñòü).

- Çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ïðåòåíäåíòà
ç óðàõóâàííÿì äåá³òîðñüêî¿ ³ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà îñòàíí³é ð³ê.

- Äîâ³äêà â³ä ïðåòåíäåíòà ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî
áàíêðóòñòâî.

äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ:
- Êîï³ÿ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü.
- Êîï³ÿ âèïèñêè àáî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà

ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â;
- Êîï³ÿ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —

ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó çà îñòàíí³é êàëåíäàðíèé ð³ê
5. Çîáîâ'ÿçàííÿ, ãàðàíò³éíèé ëèñò â³ä áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè ïðî íàäàííÿ áàíê³âñüêî¿

ãàðàíò³¿, ãàðàíò³éí³ ëèñòè ó÷àñíèêà òà äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ùîäî
âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî
ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ìàº â³äïîâ³äàòè óìîâàì êîíêóðñó,
ÿê³ çàçíà÷åí³ â öüîìó îãîëîøåíí³, òà ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó.

Íà êîíâåðò³ ç "Êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ" ìàº áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè,
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ"
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà 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 îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì
"Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿".

Äîêóìåíòè (êð³ì ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè) ïîäàþòüñÿ â
êàíöåëÿð³þ ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü" ó ðîáî÷³ äí³ ç 09.00 äî 18.00, ó ï'ÿòíèöþ äî 16.45
çà àäðåñîþ: 08307,Êè¿âñüêà îáëàñòü,ì.Áîðèñï³ëü,Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò"Áîðèñï³ëü".

Ïðèì³òêà. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè òà ïðîïîçèö³¿,
îôîðìëåí³ íå íàëåæíèì ÷èíîì, áóäóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çàãàëüíà êîðåñïîíäåíö³ÿ,
ùî íàä³éøëà íà ðîçãëÿä äî ÄÏ "Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü".

Äîïóùåí³ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèêè àáî óïîâíîâàæåí³ îñîáè ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó ïîäàþòü êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé
ì³ñÿöü îðåíäè â çàïå÷àòàíîìó íåïðîçîðîìó êîíâåðò³ íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³
êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â çà ó÷àñòþ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 01.07.2014 î 10.00 çà êè¿âñüêèì ÷àñîì çà àäðåñîþ:
08307, Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áîðèñï³ëü, Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü", ãîòåëü
"Áîðèñï³ëü", 1 ïîâåðõ, êîíôåðåíö-çàë.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â äî íèõ — 24.06.2014
âêëþ÷íî äî 18.00 çà êè¿âñüêèì ÷àñîì.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè â ñëóæá³ îðåíäíèõ â³äíîñèí çà
òåëåôîíàìè: 281-70-19, 281-73-97.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ......................................8 рн. 00 оп.

на 3 місяці ..................................24 рн. 00 оп.

на 6 місяців ................................64 рн. 00 оп.

на 12 місяців ..............................96 рн. 00 оп.

на місяць ......................................28 рн. 00 оп.

на 3 місяці ....................................84 рн. 00 оп.

на 6 місяців ................................168 рн. 00 оп.

на 12 місяців ..............................336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні ціни
на місяць ....................................12 рн. 00 оп.

на 3 місяці ..................................36 рн. 00 оп.

на 6 місяців ................................72 рн. 00 оп.

на 12 місяців ............................144 рн. 00 оп.

на місяць ......................................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..................................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ................................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ..............................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ çäàòí³ ÿêèìñü ïîòîé-

á³÷íèì ÷óòòÿì ðîçæàëîáè-

òè íàéçàòÿò³øîãî öèí³êà,

âò³ì,ïëàêàòèñÿ íà äîëþ,ÿêà äàº âàì

øàíñ óñï³øíî ðîçðàõóâàòèñÿ ç êàð-

ì³÷íèìè áîðãàìè,íå ñë³ä,ïëàò³òü òà

ðàäóéòåñÿ,ïîïåðåäó ïðåêðàñíå ìàé-

áóòíº! ² ìîë³òüñÿ íà ðîäèíó,òàì äæå-

ðåëî Áîæî¿ áëàãîäàò³! 

ÒÅËÜÖ² — êðàñèâ³, ñåêñó-

àëüí³, òîæ ãåíåðóéòå áà-

æàííÿ ó íàâêîëèøí³é

ïðîñò³ð, òîé ñèãíàë çàïåëåíãóºòü-

ñÿ ñàìå òèì ñåðöåì, ÿêå øóêàºòå.

Çì³íà îáñòàíîâêè — çàïîðóêà ö³-

êàâèõ çíàéîìñòâ òà ïîçèòèâíèõ

âðàæåíü.

ÁËÈÇÍßÒÀ —ñàìîäîñòàò-

íÿ ïðåçåíòàáåëüíà îñî-

áèñò³ñòü, çäàòíà äàðóâàòè

ùàñòÿ òà ðàä³ñòü ëþäÿì,íàñíàæóâà-

òè íà ìàñøòàáí³ ñïðàâè. Çàëèøàé-

òåñÿ íà ö³é âèñîê³é õâèë³ òà ðåàë³-

çîâóéòå òàëàíòè ³ á³éòåñÿ ñïîêóñè

«âïàñòè â ãîðäèíþ»!

ÐÀÊÈ, âàøà õàðèçìà —

òî äàð Áîæèé, ÷èì çëî-

âæèâàòè çàðàäè íèöèõ

çàäóì³â êàòåãîðè÷íî çàáîðîíå-

íî. Âîðîã³â òà êîíêóðåíò³â íå êëÿ-

í³òü, à áëàãîñëîâëÿéòå, òîä³ âàøå

æèòòÿ ïåðåòâîðèòüñÿ íà ùàñëèâó

êàçêó.

ËÅÂÈ, ñ³ì’ÿ òà ðîáîòà âè-

ìàãàþòü êîëîñàëüíèõ çó-

ñèëü, â³ääàéòå ïåðåâàãó

äîìàøí³ì ñïðàâàì (òóò ì³ñöå òÿæ-

êèõ êàðì³÷íèõ â³äïðàöþâàíü),îãîð-

í³òü ïîêðîâèòåëüñüêèì êðèëîì ñ³ì’þ,

áàæàíî ðîáèòè áëàã³ ñïðàâè òàºì-

íî,íå õâàñòàþ÷èñü, â íåáåñí³é êàí-

öåëÿð³¿ âñå çàðàõóºòüñÿ.

Ä²ÂÀÌ â³äâåäåíî ðîëü ôå¿-

÷àêëóíêè,ÿêà ìàã³÷íèì ñëî-

âîì çäàòíà ïðèâåðíóòè íà

ñâ³é á³ê ñóïåðíèê³â, ïåðåòâîðèòè

âîðîã³â íà äðóç³â. Íà ðîáîò³ âñå ÷ó-

äîâî,òóò ïîä³¿ íàáèðàþòü äèíàì³÷-

íèõ îáåðò³â äî 21 ÷åðâíÿ, ñïðè-

ÿþ÷è ôàõîâîìó òà ìàòåð³àëüíîìó

çðîñòàííþ, óêð³ïëåííþ êàð’ºðíèõ

ïîçèö³é íà ìàéáóòíº.

ÒÅÐÅÇÈ,øàíóéòå òà ëþá³òü

ñåáå, àäæå çäàòí³ íà îá’ºê-

òèâíóñàìîîö³íêó,òîä³ é îòî-

÷åííÿ çâåäå âàñ íà ï’ºäåñòàë. Âíóò-

ð³øíº ñàìîçâåëè÷åííÿ, ãåðîéñüêà

õîðîáð³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü ä³ÿòèìóòü,

íåìîâ ã³ïíîòè÷íà «êîäîâà» óñòàíîâ-

êà äëÿ òèõ, õòî ç âàìè ñï³âïðàöþº.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, åéôîð³ÿ ñà-

ìîçàêîõàíîñò³ — ÷óäîâèé

ðåëàêñ, äåô³ëþéòå, äàðó-

þ÷è ïóáë³ö³ â³ä÷óòòÿ ñâÿòà òà íàñî-

ëîäó ùàñòÿ. Âàì äîëåþ âèçíà÷åíî

«ðîáèòè ïîãîäó», äåìîíñòðóâàòè

ñèëó, âëàäó, óì³ííÿ ïðèéìàòè âèâà-

æåí³ ñàìîñò³éí³ ð³øåííÿ ÿê â øëþá-

íîìó ñîþç³, òàê ³ â ä³ëîâ³é êîìàíä³.

ÑÒÐ²ËÜÖ²Â, ùî îïèíèëè-

ñÿ ï³ä êàáëóêîì ïðàãìà-

òè÷íèõ áàæàíü, î÷³êóþòü

ÿê òð³óìôè, òàê ³ ïîðàçêè òà ïðèêð³

âòðàòè (òî êàðì³÷íèé áóìåðàíã).Ö³-

íà äîñÿãíåíü—âèñîêå âíóòð³øíº íà-

ïðóæåííÿ. Çàëèøàéòåñÿ â ò³í³, êîí-

òðîëþéòå äóøåâí³ ïîðèâè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, âàøå çàâäàí-

íÿ — ïðàâèëüíî ñåðäå÷íî

â³äðåàãóâàòè íà ïî÷óòòÿ

êîõàíèõ,ñòàòè îðèã³íàëüíèì òà êì³ò-

ëèâèì ðåæèñåðîì ñöåíàð³þ ï³ä íà-

çâîþ «îñâ³ä÷åííÿ â êîõàíí³».Ïàðò-

íåð — öå äàð Òâîðöÿ. ² ìåíøå ðå-

àãóâàòè íà äðàò³âëèâ³ñòü îòî÷åííÿ,

áî âè ñõèëüí³ ÿê ãóáêà âñìîêòóâà-

òè òîé íåãàòèâ.

ÂÎÄÎË²¯, ðîìàíòè÷íà åïî-

ïåÿ ó ðîçêâ³ò³, ñöåíàð³¿ ëþ-

áîâíèõ ïðèãîä âè çäàòí³

ñàì³ çðåæèñåðóâàòè, êîõàéòåñÿ ³

áóäüòå ùàñëèâèìè.À íà ñëóæá³ çà-

âçÿòî ïðàöþéòå, òóò íàêîïè÷èëîñÿ

÷èìàëî ðîáî÷èõ õâîñò³â.

Äëÿ ÐÈÁ ñèëüí³ ïåðåæèâàí-

íÿ ìîæóòü ñòàòè êàòàë³çàòî-

ðîì âåëüìè íàïðóæåíèõ

ïðîöåñ³â,ï³äøòîâõíóòè äî òðóäîâèõ

àáî òâîð÷èõ çâåðøåíü.Íåáåñí³ ñèëè

çàõèùàòèìóòü âàñ,òîæ ³äó÷è íà êîí-

ôë³êò çàðàäè òîðæåñòâà ñïðàâåäëè-

âîñò³ (îñîáëèâî â ðîáî÷îìó îô³ñ³),

âè ³íòó¿òèâíî â³ä÷óâàòèìåòå,ùî âñå

ñê³í÷èòüñÿ áëàãîïîëó÷íî.

ÄÎ ×ÎÃÎ ò³ëüêè íå âäàþòüñÿ ëþ-
äè, ìàþ÷è ôàíòàç³þ ³ â³ëüíèé ÷àñ.
Òàê, àìåðèêàíñüêèé ïåíñ³îíåð
Áðþñ Êåìïáåëë ó â³ö³ 64 ðîê³â, ìà-
þ÷è ðîáî÷³ ðóêè òà âèíàõ³äëèâ³ñòü
äóìîê, ïîáóäóâàâ ñîá³ áóäèíîê â
ãóñòîìó ë³ñ³. Âñå áóëî á çâè÷àéíî,

ÿêáè áóäèíîê íå áóâ ïîáóäîâàíèé
ç ë³òàêà Boeing 727.

Ñàëîí âåëè÷åçíîãî áóäèíêà-ë³-
òàêà ï³ääàâñÿ äîñèòü ñåðéîçí³é
ïåðåðîáö³: ÷îëîâ³ê ïðèâ³â ó ïîðÿ-
äîê êàá³íó, ñõîäè, âñòàíîâèâ ñâ³ò-
ëîä³îäíå îñâ³òëåííÿ. Ïåíñ³îíåð-

ðîìàíòèê íå ïîë³íèâñÿ ³ ï³äëîãî-
âå ïîêðèòòÿ çðîáèòè ïðîçîðèì.
Òàêèé áóäèíîê º íå ò³ëüêè íåçâè-
÷àéíèì, à é çðó÷íèì, â àïàðòà-
ìåíòàõ ïðèñóòí³é íàâ³òü äóø òà
âñ³ ñòàíäàðòí³ ðàäîù³ êîìôîðò-
íîãî æèòòÿ  �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 7 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 7 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 65 %

941 — ïðè ñïðîá³ çàõîïèòè

Êîíñòàíòèíîïîëü ôëîò âåëèêîãî

êíÿçÿ êè¿âñüêîãî ²ãîðÿ áóâ ðîçáèòèé

â³çàíò³éñüêîþ åñêàäðîþ.

978—ó ðåçóëüòàò³ ì³æóñîáíî¿ â³éíè

çà êè¿âñüêèé ïðåñòîë âåëèêèé êíÿçü

êè¿âñüêèé ßðîïîëê, ÿêèé ïðèáóâ äî

ì³ñòå÷êà Ðîäåíü (ïîáëèçó ñó÷àñíîãî

Êàíåâà) íà ïåðåãîâîðè äî ñâîãî

áðàòà íîâãîðîäñüêîãî êíÿçÿ

Âîëîäèìèðà, áóâ ï³äñòóïíî óáèòèé

çà éîãî íàêàçîì âàðÿçüêèìè âî¿íàìè.

Çãîäîì Âîëîäèìèð âçÿâ ó íàëîæíèö³

âäîâó ßðîïîëêà, ³ âîíà íåçàáàðîì

íàðîäèëà ñèíà, Ñâÿòîïîëêà

Îêàÿííîãî,— äèòÿ "äâîõ áàòüê³â".Ó

1044 ðîö³ ïëåì³ííèê ßðîïîëêà,

ßðîñëàâ Ìóäðèé, çâåë³â âèðèòè ç

ìîãèëè ê³ñòêè ñâî¿õ äÿäüê³â ßðîïîëêà

³ Îëåãà, ÿêèé òàêîæ çàãèíóâ ó

ì³æóñîáèö³, õðåñòèòè ¿õ îñòàíêè ³

ïåðåïîõîâàòè ¿õ ïîðó÷ ç

Âîëîäèìèðîì ó Äåñÿòèíí³é öåðêâ³

â Êèºâ³.

ãîðîñêîï

11 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 11 ÷åðâíÿ

Îðèã³íàëüíèé ïåíñ³îíåð

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 35833
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

11 ÷åðâíÿ 2014 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ãîëë³âóäñüê³
ç³ðêè íîñÿòü
âèøèâàíêè
ªÂÐÎÏÅÉ-
ÑÜÊ² é àìå-
ðèêàíñüê³ äè-
çàéíåðè ñòà-
ëè àêòèâíî
âèêîðèñòîâó-
âàòè ðîçøèò³
êâ³òàìè é íà-
ð î ä í è ì è
óêðà¿íñüêèìè
â³çåðóíêàìè,
³íîä³ ñòèë³çîâàíèìè, ñîðî÷êè, áëó-
çè é ñóêí³ ó ñâî¿õ êîëåêö³ÿõ.

Â ²íòåðíåò³ ìîæíà ëåãêî çíàé-
òè âñå á³ëüøå çí³ìê³â âñåñâ³òí³õ
ç³ðîê ó áëóçêàõ ³ ñóêíÿõ, ÿê³ ïðè-
êðàøåí³ âèøèòèìè â³çåðóíêàìè
é ñêðîºí³ çà ìîòèâàìè óêðà¿í-
ñüêîãî òðàäèö³éíîãî îäÿãó. Îäèí
ç íàéá³ëüø óïîäîáàíèõ ç³ðêàìè
âàð³àíò³â óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî êîñòþìà — áëóçêà â³ä äèçàé-
íåðà ²çàáåëü Ìàðàíò ³ç ¿¿ êîëåê-
ö³¿ Etoile 2014 ðîêó. Àäæå íå âñ³
ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè ç’¿çäèòè â
Óêðà¿íó é ïðèäáàòè ñïðàâæíþ âè-
øèâàíêó, çàçíà÷àº MyRadio. Íó à
íîâó êîëåêö³þ Alberta Ferretti 2014
Spring/Summer Collection ³íòåð-
íåò-êîðèñòóâà÷³ äðóæíî îõðåñòè-
ëè «îäí³ºþ ñóö³ëüíîþ âèøèâàí-
êîþ»  �


