
Æèòòÿ ïîçà äîìîì
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Êè¿â ïðîäîâæóº çàáåçïå÷óâàòè âñ³ì íåîáõ³äíèì á³æåíö³â ç Êðèìó òà ñõîäó êðà¿íè

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³
ïîâåðíóëè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ó ïàðêó 
«Ïàðòèçàíñüêî¿ 
ñëàâè»

Çà ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêî¿ ïðîêó-

ðàòóðè ç íàãëÿäó çà äîäåðæàí-

íÿì çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîí-

í³é ñôåð³ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ç

íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ ïî-

âåðíóòî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïàð-

êó «Ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè», ùî ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Ó õîä³ ïðîêóðîðñüêî¿ ïåðå-

â³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî ä³ëÿíêà

ïëîùåþ 0,25 ãà òà âàðò³ñòþ ïî-

íàä 5,2 ìëí ãðèâåíü ïðîòÿãîì

òðèâàëîãî ÷àñó âèêîðèñòîâóâà-

ëàñü ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì

äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ êàôå «Êîëèáà».

Îäíàê ó õîä³ ïðîêóðîðñüêî¿

ïåðåâ³ðêè áóëî âñòàíîâëåíî,

ùî ó ï³äïðèºìöÿ áóëè â³äñóòí³

áóäü-ÿê³ ïðàâîóñòàíîâ÷³ äîêó-

ìåíòè íà âèêîðèñòàííÿ âêàçà-

íî¿ çåìë³, ÿêà íàëåæèòü äî 

îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî

ôîíäó.

Âðàõîâóþ÷è âèÿâëåí³ ïîðó-

øåííÿ, Êè¿âñüêîþ ïðèðîäîîõî-

ðîííîþ ïðîêóðàòóðîþ çàÿâëå-

íî ïîçîâ ïðî çâ³ëüíåííÿ çàé-

íÿòî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêèé

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäîâîëü-

íèâ ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé áóäèíîê
ïðèðîäè çàïðîøóº 
íà âèñòàâêó 
ô³àëîê òà 
ñòðåïòîêàðïóñ³â

Óïðîäîâæ 13-15 ÷åðâíÿ ó Êè-

¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèíêó ïðè-

ðîäè â³äáóäåòüñÿ îñòàííÿ â öüî-

ìó ñåçîí³ âèñòàâêà êîëåêö³é-

íèõ ê³ìíàòíèõ ô³àëîê òà ñòðåï-

òîêàðïóñ³â.

Â åêñïîçèö³¿ áóäóòü ïðåä-

ñòàâëåí³ íîâèíêè ñòðåïòîêàð-

ïóñ³â ñåëåêö³¿ Þë³¿ Ñêëÿðîâî¿,

ê³ìíàòíèõ ô³àëîê ñåëåêö³¿ Ëþä-

ìèëè ²âàíîâî¿, åï³ñö³é ñåëåêö³¿

²ðèíè Þì³íî¿ òà ùå ïîíàä 300

ñîðò³â êâ³òó÷èõ ðîñëèí.

Çà êîæíèé âõ³äíèé êâèòîê,

âàðò³ñòþ 15 ãðí, ó ïîäàðóíîê —

ëèñòêîâèé æèâåöü. Êð³ì òîãî, ó

ðàìêàõ âèñòàâêè ó ñóáîòó, 14

÷åðâíÿ, î 15.00 â³äáóäåòüñÿ ìàé-

ñòåð-êëàñ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ìîæíà

áóäå ä³çíàòèñÿ ïðî îñîáëèâî-

ñò³ äîãëÿäó çà ô³àëêàìè ó ë³ò-

íþ ñïåêó.

Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå ç

11.00 äî 18.00, ó íåä³ëþ 

(15 ÷åðâíÿ) — äî 17.00. Ö³íà

âõ³äíîãî êâèòêà — 15 ãðí, äëÿ

øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíå-

ð³â — 7 ãðí.

íîâèíè

¹82 (4482) | ï’ÿòíèöÿ | 13 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÍÀÏÐÈÊ²ÍÖ² áåðåçíÿ êðèìñüêèé
ëþä ïðîêèíóâñÿ â ³íø³é ðåàëüíî-
ñò³. Íåçãîäí³ æèòè â ÷óæ³é êðà¿í³
çà ÷óæèìè çàêîíàìè ïî÷àëè ïî-
êèäàòè ð³äí³ äîì³âêè òà øóêàòè
ïðèòóëêó â íåáàéäóæèõ óêðà¿íö³â.
Ïî÷àñòè çàëèøàòè áàòüê³âñüê³ îá³é-
ñòÿ çìóøóâàâ íå òàê ñòðàõ çà âëàñ-
íå ìàéáóòíº, ÿê çà ìàéáóòíº ä³-
òåé. Ñåðåä á³æåíö³â áàãàòî ðîäèí
ñàìå ç ìàëå÷åþ. Îäíà ç òàêèé —
ïàí³ Ëåéëà. Ïîêèíóòè äîì³âêó ó
ñåëèù³ â Áàõ÷èñàðàéñüêîìó ðàéî-
í³ æ³íö³ ç ï’ÿòèð³÷íîþ äîíüêîþ

äîâåëîñÿ íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ, îäðà-
çó ï³ñëÿ àíåêñ³¿ Êðèìó Ðîñ³éñüêîþ
Ôåäåðàö³ºþ. ¯¿ áàòüêè êàòåãîðè÷-
íî â³äìîâèëèñÿ ïîëèøàòè ð³äíó
çåìëþ, íà ÿêó íå òàê äàâíî ïîâåð-
íóëèñÿ ï³ñëÿ äåïîðòàö³¿.

Óìîâàìè ïðîæèâàííÿ æ³íêà
çàäîâîëåíà, ìàëåíüêó äîíüêó âæå
âëàøòóâàëà äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà.
«Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³äàº: íàâ³òü
íå î÷³êóâàëà íà òàêèé òåïëèé ïðè-
éîì. Âîëîíòåðè òà ïðîñò³ ëþäè
çàáåçïå÷óþòü âñ³ì íåîáõ³äíèì,
â³ä îòî÷óþ÷èõ ïàí³ Ëåéëà ïîñò³é-

íî â³ä÷óâàº ñï³â÷óòòÿ òà ï³äòðèì-
êó. Äëÿ ïðè¿æäæèõ âîëîíòåðè íà-
â³òü âëàøòîâóþòü åêñêóðñ³¿. Äî
Êðèìó ïîâåðòàòèñÿ ïîêè íå çáè-
ðàºòüñÿ, ñïîä³âàºòüñÿ çíàéòè òóò
ðîáîòó, à òàêîæ â³ðèòü ó òå, ùî
ñêîðî ï³âîñòð³â òàêè çíîâó ñòàíå
÷àñòèíîþ Óêðà¿íè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåí-
òó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ, ç
ïî÷àòêó ðîáîòè Ì³ñüêîãî êîîðäè-
íàö³éíîãî öåíòðó äëÿ äîïîìîãè
á³æåíöÿì (24 áåðåçíÿ) çà äîïîìî-
ãîþ çâåðíóëèñÿ 3 259 îñ³á ³ç Êðè-
ìó òà 614 ìåøêàíö³â ñõ³äíèõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè. Çà ñëîâàìè çàñòóï-
íèêà äèðåêòîðà â³äîìñòâà Ñâ³òëà-
íè Íàçàðåíêî, âæå 40 % ç íèõ ïî-
âåðíóëèñÿ äî ð³äíèõ îñåëü. Òà ôà-
õ³âö³ ïðîäîâæóþòü íàäàâàòè êîí-
ñóëüòàö³¿ á³æåíöÿì ³ç ð³çíèõ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè. Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³
íàéá³ëüøå õâèëþþòü òèõ, êîìó äî-
âåëîñÿ ïîêèíóòè ìàëó áàòüê³âùè-
íó, òàê³: æèòëî, ïåíñ³éíå çàáåçïå-
÷åííÿ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà âëàø-
òóâàííÿ ä³òåé äî íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Çàçíà÷èìî, ùî íàðàç³ á³-
æåíö³ ïðîæèâàþòü òà õàð÷óþòüñÿ
áåçêîøòîâíî. ² õî÷à í³õòî âèãàíÿ-

òè ðîäèíè ÷è êèäàòè íàïðèçâî-
ëÿùå íå çáèðàºòüñÿ, ¿õ íàìàãàþ-
òüñÿ àäàïòóâàòè äî æèòòÿ íà íî-
â³é òåðèòîð³¿. Òàê, ó ì³ñöÿõ ïåðå-
áóâàííÿ ïåðåñåëåíö³â ¿õ ïîñò³éíî
êîíñóëüòóþòü ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, ÿê³
ï³äøóêîâóþòü ðîáîòó, äàþòü íà-
ïðàâëåííÿ äî ðîáîòîäàâö³â.

Äî ðîáîòè ç á³æåíöÿìè ç³ ñõî-
äó àêòèâíî äîëó÷àºòüñÿ ³ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.Ó Öåíòð³
ñòâîðåíî ³íôîðìàö³éíî-êîîðäè-
íàö³éíèé ïóíêò, ÿêèé çáèðàº äàí³
ïðî ì³ñöÿ ìîæëèâîãî òèì÷àñîâîãî
ðîçì³ùåííÿ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé,äè-
òÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó. Äî
ö³º¿ ðîáîòè çàêëèêàþòü äîëó÷èòè-
ñÿ ³ âñ³õ íåáàéäóæèõ êèÿí.

Êð³ì òîãî, ïðàö³âíèêè Öåíòðó
ïðîäîâæóþòü çä³éñíþâàòè ñîö³-
àëüíèé ñóïðîâ³ä ñ³ìåé ïåðåñåëåí-
ö³â ç ÀÐ Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîëÿ,
ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ïàíñ³îíàòàõ «Ñà-
ëþò», «Ñóïóòíèê», «Ëàñò³âêà».

Íàãàäàºìî, ùî çâ’ÿçàòèñÿ ç Ì³ñü-
êèì êîîðäèíàö³éíèì öåíòðîì
ìîæíà çà òåëåôîíàìè: (044) 497-
57-15, (044) 404-33-20 �
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Íàðàç³ á³æåíö³ ç Êðèìó òà ñõîäó Óêðà¿íè ðîçñåëåí³ ïî ñàíàòîð³ÿõ, áàçàõ â³äïî÷èíêó òà ãóðòîæèòêàõ ì³ñòà 

Âòîðãíåííÿ Ðîñ³¿ äî Êðèìó òà — ÿê íàñë³äîê — îêóïàö³ÿ ï³â-

îñòðîâà, à òàêîæ íåîãîëîøåíà â³éíà, ùî âæå äâà ì³ñÿö³ òî-

÷èòüñÿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, çìóñèëà òèñÿ÷³ ëþäåé ïîêèäàòè

ð³äí³ äîì³âêè òà øóêàòè ïðèõèñòêó â á³ëüø ñïîê³éíèõ ì³ñ-

òàõ íàøî¿ äåðæàâè. Êè¿â îäíèì ç ïåðøèõ íà ì³ñüêîìó ð³âí³

íàäàâ çàõèñò ïåðåñåëåíöÿì òà çàáåçïå÷èâ óñ³ì íåîáõ³äíèì.

Íàðàç³ á³æåíö³ ðîçñåëåí³ ïî ñàíàòîð³ÿõ, áàçàõ â³äïî÷èíêó

òà ãóðòîæèòêàõ ì³ñòà, îäíàê º é ò³, ÿê³ âæå ïîâåðíóëèñÿ íà

ìàëó áàòüê³âùèíó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Âåëîôåðìà ó öåíòð³ ì³ñòà

Ç êîæíèì äíåì Êè¿â âñå á³ëüøå íàáëèæàºòüñÿ äî ªâðîïè, à ºâ-

ðîïåéñüêèé ìåíòàë³òåò ñòàº áëèæ÷èì äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³.

Ç’ÿâëÿþòüñÿ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ðîçðàõîâàí³ íà ïîðÿäíèõ ³ âè-

õîâàíèõ ëþäåé.

Òàê, â ñàìîìó öåíòð³ Êèºâà òåïåð ìîæíà áåçêîøòîâíî ïî-

êàòàòèñÿ íà âåëîñèïåä³. Á³ëÿ âèõîäó ç ìåòðî «Õðåùàòèê» âñòà-

íîâèëè âåëîìàéñòåðíþ.Òóò ðåìîíòóþòü ñòàð³ âåëîñèïåäè ³ äà-

þòü îõî÷èì áåçêîøòîâíî ïîêàòàòèñÿ.

Òàêèé ñîö³àëüíèé ïðîåêò âæå äàâíî º â ªâðîï³ ³ íàðåøò³

ç’ÿâèâñÿ â Óêðà¿í³.

Îðãàí³çàòîðè ïðîñÿòü ïðèíîñèòè ñòàð³ òà ïîëàìàí³ âå-

ëîñèïåäè, ÿê³ ïîò³ì ðåìîíòóþòü ³ äàþòü êàòàòèñÿ âñ³ì îõî÷èì.

Áóäü-ÿêà ëþäèíà ìîæå âçÿòè äâîêîë³ñíèé, ùîá ïî¿çäèòè

ïî ì³ñòó. Ïðè áàæàíí³ ìîæíà çàïëàòèòè áóäü-ÿêó ñóìó (âîíà

ï³äå íà ïîòðåáè âåëîôåðìè) àáî æ êîðèñòóâàòèñÿ âåëîñèïåäîì

áåçêîøòîâíî.

Ó íàéáëèæ÷³ äí³ íà êîíòåéíåð âñòàíîâëÿòü ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿

äëÿ îñâ³òëåííÿ ³ çàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ åëåêòðîâåëîñèïåä³â.

Ñòîëè÷í³ òàêñèñòè ïðîõîäÿòü ïåðåâ³ðêó

Ó ñòîëèö³ «íàðîäæóºòüñÿ» âñå á³ëüøå ð³çíîìàí³òíèõ òàêñ³, òà

â³ä öüîãî íå ìåíøàº ïàñàæèð³â-ñêàðæíèê³â íà æàõëèâ³ óìîâè

ïåðåâåçåíü. Ñ³äàþ÷è â àâòî, ì³ñòÿíè íå çàìèñëþþòüñÿ íàä òèì,

÷è º ó âîä³ÿ ë³öåíç³ÿ òà ÷è ãàðàíòóâàòèìå â³í áåçïåêó ï³ä ÷àñ

¿çäè.

Äëÿ áåçïåêè ïàñàæèð³â ó ñòîëèö³ ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè òàê-

ñèñò³â. Ïîêè Óêðòðàíñ³íñïåêö³ÿ ãîòóº ïðîåêòè çàêîí³â ùîäî ëå-

ãàë³çàö³¿ öüîãî ðèíêó ïîñëóã, ¿¿ ñï³âðîá³òíèêè ðàçîì ç ÄÀ² ïðî-

âîäÿòü ðåéäè ïîáëèçó îñíîâíèõ çàë³çíè÷íèõ âîêçàë³â. Ò³ëüêè

òðè òèñÿ÷³ êè¿âñüêèõ òàêñèñò³â (ç ìàéæå 20-òè òèñÿ÷) ìàþòü ë³-

öåíç³¿. Çà äâà òèæí³ «âèëîâèëè» ø³ñòü äåñÿòê³â ïîðóøíèê³â àä-

ì³íçàêîíîäàâñòâà. Ùå 130 âîä³¿â òàêîæ ïîðóøèëè çàêîí ïðî

àâòîòðàíñïîðò.

²íñïåêö³ÿ ï³ä ÷àñ ðåéä³â ñòâîðþº ñïèñîê ï³äïðèºìñòâ-

ïîðóøíèê³â ³ ðàçîì ç ïîäàòêîâîþ ïëàíóº ïðîâåñòè ïåðå-

â³ðêè.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Ì³í³íôðàñòðóêòóðè, îñíîâíà

ìåòà ïðè ï³äãîòîâö³ çàêîí³â ³ ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðîê — ëåãàë³-

çóâàòè ðèíîê òàêñîìîòîðíèõ ïåðåâåçåíü.Àäæå â Óêðà¿í³ 95 %

òàêñèñò³â ïðàöþþòü íåëåãàëüíî — áåç äîêóìåíò³â, íå ñïëà÷ó-

þ÷è ïîäàòêè, íå ãàðàíòóþ÷è áåçïå÷íèõ ³ êîìôîðòíèõ óìîâ ïå-

ðåâåçåíü. Çàðàç ïàñàæèðè âæå ñàì³ ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè ó

òàêñèñòà ë³öåíç³éíó êàðòêó, äîêóìåíòè ïðî ïðîõîäæåííÿ òåõ-

îãëÿäó ìàøèíè ³ ìåääîâ³äêó ó âîä³ÿ, ÿêùî, çâè÷àéíî, ¿ì íå áàé-

äóæà âëàñíà áåçïåêà â äîðîç³.

Ïðåäñòàâíèêè ïðîêóðàòóðè Ãîëîñ³ºâà
ïðîâîäÿòü ïðèéîìè ãðîìàäÿí

Ïðîêóðàòóðîþ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó çàïðîâàäæåíî ïðèéîì ãðî-

ìàäÿí îïåðàòèâíèìè ïðàö³âíèêàìè íà ï³äïðèºìñòâàõ,óñòàíîâàõ

òà îðãàí³çàö³ÿõ ðàéîíó,ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ êîæíîãî 2-ãî ÷åòâåðãà

ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî 18.00.

Ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀçà àäðåñîþ: ïð-êò 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,42 ïðî-

âîäèòü ïðèéîì ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Êîï³éêà Êèðèëî(ò.

226-24-57, ò/ô 281-66-61).

Ó ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó» çà àäðåñîþ: ïð-êò 40-ð³÷÷ÿ Æîâò-

íÿ, 17-á ïðîâîäèòü ïðèéîì ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó ªïóð³

Þë³ÿ (ò. 525-19-63, ò/ô 525-19-17).

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³,ùî çíàõîäèòü-

ñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ëîìîíîñîâà, 10 ïðîâîäèòü ïðèéîì ñòàðøèé

ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíóÕàðèòîíîâà Îêñàíà (ò.257-60-92).

Ó ÊÏ «ÆÅÎ-107» íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 23/25 ïðîâîäèòü ïðè-

éîì ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Ãîäóºâ Âîëîäèìèð 

(ò. 067-441-53-18, 526-12-12).

Â Óïðàâë³íí³ ïåíñ³éíîãî ôîíäóÓêðà¿íè â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîðüêîãî,70 ïðîâî-

äèòü ïðèéîì ñòàðøèé ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Ìàòâ³ºíêî

²ðèíà(ò/ô 287-13-62, 289-57-22, 200-88-57).

Ó ÊÏ «ÆÅÎ-112»,ùî íà âóë.Ãîðüêîãî,170/172,ïðîâîäèòü ïðè-

éîì ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Òèìîøåíêî Âàäèì 

(ò. 525-76-98, ò. 097-554-71-84).

Ó ÊÏ «ÆÅÎ-103» íà âóë.Äåì³¿âñüêà,33 ãðîìàäÿí ïðèéìàº ïðî-

êóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Áàðàíîâñüêèé Äìèòðî (ò/ô 257-63-17,

257-22-39, 050-861-34-80).

Ó ÊÏ «Ãîëîñ³¿âæèòëîñåðâ³ñ» íà âóë. Êàñ³ÿíà, 8 ïðèéîì ïðîâî-

äèòü ñòàðøèé ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Êàçàê Îëåíà 

(ò/ô 250-30-73, 063-401-25-74).

Ó ÊÏ «ÆÅÎ-108» íà âóë.Çàáîëîòíîãî,20-à ïðèéîì ïðîâîäèòü

ïðîêóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Êîâàëü÷óê Òàðàñ (ò. 526-12-12,

067-441-53-18).

ÊÏ «ÆÅÎ-110» íà ïð-ò³ Íàóêè, 11 ïðîâîäèòü ïðèéîì ïðîêó-

ðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Ñìîë³é Áîãäàí (ò. 525-76-98,

ò. 097-554-71-84).

Ó ÊÏ «ÆÅÎ-105», âóë. Òàðàñ³âñüêà, 2, ïðîâîäèòü ïðèéîì ïðî-

êóðîð ïðîêóðàòóðè ðàéîíó Øàïóëà ªâãåí (ò. 288-06-80, 288-09-

08, 067-411-53-91).

Îêð³ì òîãî,ïîâ³äîìèòè ïðîêóðàòóðó ðàéîíó ïðî íåçàêîíí³ ä³¿

æèòåë³ òàêîæ ìîæóòü çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» — 337-51-57.

Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³

Íà âóëèöÿõ Êèºâà âñå ÷àñò³øå ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çàêëàäè øâèä-

êîãî õàð÷óâàííÿ, ÿê³ ñòàþòü âñå á³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä ìî-

ëîä³. Òàêèé ñïîñ³á õàð÷óâàííÿ äóæå çðó÷íèé, îñîáëèâî â ñüî-

ãîäí³øí³é á³çíåñ-ñòîëèö³, àëå íå âñ³ çíàþòü, ùî ¿æà íà õîäó

ìîæå áóòè øê³äëèâîþ.

Òàê, 14-15 ÷åðâíÿ ó Íàö³îíàëüíîìó êîìïëåêñ³ «Åêñïîöåíòð

Óêðà¿íè» (ïð-òÀêàäåì³êà Ãëóøêîâà,1) ïðîéäå Øîñòèé ôåñòèâàëü

âóëè÷íî¿ ¿æ³.Çàâäàííÿ ôåñòèâàëþ,ÿê ³ ðàí³øå,—ðîçâèâàòè êóëü-

òóðó âóëè÷íî¿ ¿æ³, ï³äâèùóâàòè ñòàíäàðòè ðèíêó, ïîêàçàòè ãîñ-

òÿì, ùî â ì³ñò³ ìîæíà ¿ñòè íà õîäó ñìà÷íó ³ êîðèñíó ¿æó.

Îðãàí³çàòîðè ïðàãíóòü ñòâîðèòè ïðîôåñ³éíó ïëàòôîðìó, ñå-

ðåäîâèùå, â ÿêîìó ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ôîðìàòè âóëè÷íî¿ ¿æ³. Öå

ìîæëèâ³ñòü ìîëîäèì ³ àêòèâíèì ëþäÿì ñïðîáóâàòè ñåáå, çðî-

çóì³òè, ÷è çàòðåáóâàíèé ¿õí³é ïðîäóêò.Àäæå ñàìå òàê ç’ÿâëÿþ-

òüñÿ íîâ³ çàêóñî÷í³ íà âóëèöÿõ Êèºâà. Ìîëîäü áåðå ó÷àñòü, ãî-

òóº, ïðîáóº, ñï³ëêóºòüñÿ ³ çàâîäèòü íîâ³ á³çíåñ-êîíòàêòè.

Øóëÿâñüêèé øëÿõîïðîâ³ä ïîòðåáóº 
ðåêîíñòðóêö³¿

Íåîáõ³äí³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ Øóëÿâñüêîãî øëÿõîïðîâîäó âæå

äàâíî íàçð³ëà, â öüîìó âïåâíåí³ ÿê êèÿíè, òàê ³ ñòîëè÷í³ êå-

ð³âíèêè. Ñêîðî Øóëÿâêà çìîæå ïîõâàëèòèñÿ òðèð³âíåâîþ ðîç-

â’ÿçêîþ, ÿêà çäàòíà áóäå ðîçâàíòàæèòè äîñèòü ïðîáëåìíå ì³ñ-

öå. Ïëàíóþòü âæå öüîãî ðîêó ðîçïî÷àòè ðîáîòè, à çàê³í÷èòè,

ÿêùî áóäå ñòàá³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ, ÷åðåç 1,5-2 ðîêè. Ïðè âå-

äåíí³ ðîá³ò ðóõ òðàíñïîðòó îá³öÿþòü íå ïåðåêðèâàòè ïîâí³-

ñòþ.

Ç âàðò³ñòþ ïîêè ùî íå âèçíà÷èëèñÿ, àëå àâòîðè ïðîåêòó

ïðèïóñêàþòü, ùî öå áëèçüêî 300 ìëí ãðí. Öå çíà÷íî äåøåâøå

â³ä ïðîåêòó, ðîçðîáëåíîãî ðàí³øå ³íñòèòóòîì «Êè¿âäîðì³ñò-

ïðîåêò», äå ïëàíóâàëè ë³êâ³äóâàòè öåõ ¹ 5 çàâîäó «Á³ëüøî-

âèê». Ó íîâîìó ïðîåêò³ ðîçáèðàºòüñÿ ò³ëüêè ÷àñòèíà áóä³âë³, à

öå äîçâîëÿº çíà÷íî çàîùàäèòè âèòðàòè.

Ïîâí³ñòþ ïðèáåðóòü ñòàðèé øëÿõîïðîâ³ä, ïîáóäîâàíèé ùå

ó 1968 ðîö³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í ïåðåæèâ ê³ëüêà ïîæåæ, éîãî âè-

òðèâàë³ñòü âèêëèêàº ïîáîþâàííÿ ó ³íæåíåð³â.

Ó íîâîãî îá’ºêòà áóäå ïî ÷îòèðè ñìóãè ðóõó â êîæíîìó íà-

ïðÿìêó. Öå çá³ëüøèòü ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü êîíñòðóêö³¿ ³ ïîçáà-

âèòü â³ä ìîæëèâîãî âèíèêíåííÿ ïðîáîê.Àëå íàéãîëîâí³øå òå,

ùî ñõåìà ðóõó íîâî¿ ðîçâ’ÿçêè áóäå ïðîñòîþ ³ çðîçóì³ëîþ.

Ðîçðîáíèêè íå çàáóëè é ïðî âåëîñèïåäèñò³â.Äëÿ íèõ ó ïðî-

åêò³ ïåðåäáà÷åí³ âåëîäîð³æêè,ùî íå ïåðåòèíàòèìóòüñÿ ç òðàíñ-

ïîðòíèì ïîòîêîì.

«Êàðòèíè ç³ ñâ³òó íàóêè»

Êèÿíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîìèëóâàòèñÿ âèñòàâêîþ ôîòîãðà-

ô³é ç ð³çíèõ îáëàñòåé íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.Òàê, ç 12 ÷åðâíÿ ïî

12 âåðåñíÿ â Äåðæàâíîìó ïîë³òåõí³÷íîìó ìóçå¿ ïðè Íàö³î-

íàëüíîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ Óêðà¿íè «ÊÏ²» ïðàöþâàòè-

ìå âèñòàâêà «Êàðòèíè ç³ ñâ³òó íàóêè».

Ñïåêòð çàñòîñîâóâàíèõ òåõíîëîã³é äëÿ îòðèìàííÿ öèõ çí³ì-

ê³â äóæå øèðîêèé: â³ä çâè÷àéíî¿ ôîòîãðàô³¿ çà äîïîìîãîþ êî-

ëüîðîâî¿ çéîìêè ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîãî âèäó ì³êðîñêîï³â —

ñâ³òëîâà ì³êðîñêîï³ÿ,ðàñòðîâà åëåêòðîííà ì³êðîñêîï³ÿ,ðàñòðî-

âî-òóíåëüíà ì³êðîñêîï³ÿ — äî êîìï’þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ.

Ïðåçåíòîâàíå â Óêðà¿í³ ç³áðàííÿ íàë³÷óº 50 øèðîêîôîð-

ìàòíèõ çîáðàæåíü, êîòð³ ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñàéò³: www. images.

mpg.de.

Åêñïîçèö³ÿ «Êàðòèíè ç³ ñâ³òó íàóêè» â Óêðà¿í³ ñòàëà ìîæëè-

âîþ çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ôåäåðàëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà îñ-

â³òè ³ äîñë³äæåíü Í³ìå÷÷èíè (BMBF), à òàêîæ Ïîñîëüñòâà Ôå-

äåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Í³ìå÷÷èíà â Óêðà¿í³ òà åêñïåðòà ç ïè-

òàíü êîîïåðàö³¿ â ãàëóç³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü çà çàâäàííÿìè

BMBF ïàíà Åð³õà Áèñòðèêåðà.

Àäðåñà âèñòàâêè: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 37; êîðï. 6; ÍÒÓÓ

«ÊÏ²»,Äåðæàâíèé ïîë³òåõí³÷íèé ìóçåé.Äîâ³äêè çà òåëåôîíà-

ìè: (044) 406-86-40, 406-85-17, www.museum.kpi.ua

Ó ñóáîòó êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³â-

ë³ òà ïîáóòó, 14 ÷åðâíÿ â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Òàê, ó

ñóáîòó òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Áóð-

ìèñòåíêà; â Äàðíèöüêîìó— íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêî-

ìó— íà âóë. Ì. Öâºòàºâî¿, âóë. Ëèñê³âñüê³é, âóë.Àêàäåì³êà Êóð-

÷àòîâà; â Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. À. Ìàëèøêà, 5-15; â Îáî-

ëîíñüêîìó — íà âóë. Ë. Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë.

². Êóäð³ (â ìåæàõ âóëèöü Ï. Ëóìóìáè òà ×èãîð³íà); ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25; ó Ñâÿòîøèíñüêîìó—

íà âóë. Ñåìàøêà; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòî-

ïîëÿ, 42 (â ìåæàõ âóëèöü Ì. Äîíöÿ òà Àêàäåì³êà Ñòðàæåñêà); ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿, 1-17.

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèñëîâëþº ùèðå

ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 

ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ

Ïàïåíêà Ìèêîëè Ôåäîðîâè÷à 
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ÇÀÇÂÈ×ÀÉ äîâîë³ áàãàòî ì³ñ-
òÿí ³ãíîðóþòü ïîïåðåäæóâàëüí³
íàïèñè â³ä ÑÅÑ ì. Êèºâà ó ïàðêàõ —
«Îáåðåæíî, êë³ù³!». Òàê, íàøèõ
ãðîìàäÿí í³÷èì íå íàëÿêàºø, àëå
íå âàðòî çàáóâàòè ïðî íàé-
ãîëîâí³øå — áåçïåêó. Áî äóæå ÷àñ-
òî äîðîñë³, ä³òè òà ¿õí³ äîìàøí³
óëþáëåíö³ ïîâåðòàþòüñÿ ç â³äïî-
÷èíêó íå îäí³, à ç íåáàæàíèìè ³
íåáåçïå÷íèìè «äðóçÿìè». Íàé-
á³ëüø ðîçïîâñþäæåí³ ç íèõ — êë³-
ù³.

Â³ä óêóñó äî â³ðóñó — îäèí êðîê

×îìó ñàìå ö³ ìàëåíüê³ æó÷êè âè-
êëèêàþòü òàêèé ñïîëîõ? Ó ïåðøó
÷åðãó,êë³ù³ º ïåðåíîñíèêàìè çáóä-
íèê³â â³ðóñíèõ,ðèêêåòñ³îçíèõ,áàê-
òåð³àëüíèõ çàõâîðþâàíü ëþäåé òà
òâàðèí. Çà äàíèìè ïðåñ-ñëóæáè ÃÓ
Äåðæñàíåï³äåìñëóæáè ó ì. Êèºâ³,
íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ êë³ù³ ïåðåíî-
ñÿòü õâîðîáó Ëàéìà,ÿêà ùîðîêó íà-
áèðàº òåìï³â (³êñîäîâèé êë³ùîâèé
áîðåë³îç) ñåðåä ëþäåé,ï³ðîïëàçìîç
ñåðåä ñîáàê, à â óìîâàõ Óêðà¿íè —
ùå é êë³ùîâèé åíöåôàë³ò,òóëÿðåì³þ
òîùî,ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî òÿæ-
êèõ óñêëàäíåíüòà ³íâàë³äíîñò³. Çà-
çíà÷èìî, ùî êë³ù³ æèâóòü ó âîëî-

ãèõ ì³ñöÿõ,çîêðåìà â ìåæàõ àáî ïî-
áëèçó ë³ñèñòî¿ àáî òðàâ’ÿíèñòî¿ ì³ñ-
öåâîñò³,òîìó ùî äëÿ âèæèâàííÿ ¿ì
íåîáõ³äíà âèñîêà âîëîã³ñòü ïîâ³ò-
ðÿ. Ó ñóõèõ ñîñíîâèõ áîðàõ, äå íå-
ìàº òðàâè,ö³ êîìàõè çóñòð³÷àþòüñÿ
ð³äêî.Àêòèâí³ñòüêë³ù³â ðîçïî÷èíàº-
òüñÿ ó òåïë³ ñîíÿ÷í³ äí³ òðàâíÿ-÷åðâ-
íÿ. Íàäàë³ àêòèâí³ñòü çíèæóºòüñÿ,
à äðóãèé, ìåíøèé ï³ê àêòèâíîñò³,
ïðèïàäàº íà ê³íåöü ñåðïíÿ—ïî÷à-
òîê âåðåñíÿ.

ßê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³ åï³äåì³-
îëîã³÷íîãî â³ää³ëó Óïðàâë³ííÿ îð-
ãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó ÃÓ Äåðæ-
ñàíåï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³, êë³ù³ ìî-
æóòü íàïàäàòè íà ëþäèíó ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ äíÿ ³ íî÷³, ó áóäü-ÿêó ïî-
ãîäó. Òàêîæ âîíè ìîæóòü ïðèñìîê-
òàòèñÿ íå ëèøå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàí-
íÿ íà ïðèðîä³, à é ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ
ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ çåëåíî¿ çîíè,
çàëèøèâøèñü íà îäÿç³, ðå÷àõ, àáî
æ çàíîñèòèñü äî æèòëà ëþäèíè ç
áóêåòàìè êâ³ò³â, ñîáàêàìè, ³íøèìè
òâàðèíàìè. Êë³ù ïðèñìîêòóºòüñÿ
ïðîòÿãîì 15—20 õâèëèí òà ï³ä ÷àñ
óêóñó ðàçîì ç³ ñëèíîþ âèä³ëÿº àíåñ-
òåçóþ÷ó ð³äèíó, ùî ðîáèòü óêóñ
ïðàêòè÷íî áåçáîë³ñíèì, ³ ò³ëüêè
÷åðåç ê³ëüêà ãîäèí âèíèêàº â³ä-
÷óòòÿ áîëþ. ² ñàìå òóò ãîëîâíå â÷àñ-

íî ïîì³òèòè öüîãî «õèæàêà». Â ì³ñ-
ö³ ¿õ íàÿâíîñò³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðè-
ïóõë³ñòü, ñâåðá³æ, ïî÷åðâîí³ííÿ,
ñàì êë³ù çá³ëüøóºòüñÿ ó ðîçì³ðàõ
ç ÷àñîì. Âàðòî ðîçóì³òè, ùî ÷èì
ðàí³øå éîãî áóäå ïîì³÷åíî, òèì
ëåãøå ïðîéäå âèäàëåííÿ. À ÷èì
á³ëüøå ÷àñó ïðîéøëî â³ä ïðèñìîê-
òóâàííÿ êë³ùà, òèì á³ëüøà â³ðî-
ã³äí³ñòü çàðàæåííÿ. Òîìó, ïîâåð-
íóâøèñü äîäîìó, îáîâ’ÿçêîâî ïî-
òð³áíî îãëÿíóòè ñåáå, äèòèíó òà
òâàðèí íà íàÿâí³ñòü êë³ù³â. Ó âè-
ïàäêó ¿õ âèÿâëåííÿ ðàäèìî çâåð-
íóòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ôàõ³âö³â,
ÿê³ ö³ëîäîáîâî ïðàöþþòü ó òðàâì-
ïóíêòàõ ó êîæíîìó ðàéîí³ Êèºâà,
äå êë³ùà âèäàëÿòü, îáðîáëÿòü ì³ñ-
öå óêóñó, íàäàäóòü ðåêîìåíäàö³¿
òîùî.

Âèäàëÿºìî ñàìîñò³éíî

Ïðè â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³
çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ âèäàëåííÿ
ìîæíà ïðîâåñòè ñàìîñò³éíî.Ðîçõè-
òóþ÷è êë³ùà ç áîêó â á³ê ïàëüöÿ-
ìè, îáãîðíóòèìè ìàðëåâîþ ñåð-
âåòêîþ, ï³íöåòîì ÷è ïåòëåþ ç íèò-
êè, ÿêó ñë³ä çàêð³ïèòè ì³æ õîáîò-
êîì êë³ùà òà øê³ðîþ ëþäèíè, ñë³ä
ïîâ³ëüíî âèäàëèòè éîãî ðàçîì ç
õîáîòêîì. Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñöå ïðè-
ñìîêòóâàííÿ íåîáõ³äíî çìàñòèòè
3 % ðîç÷èíîì éîäó, ñïèðòîì àáî
îäåêîëîíîì. ßêùî õîáîòîê çàëè-
øèâñÿ â ðàíö³, éîãî âèäàëÿþòü ñòå-
ðèëüíîþ ãîëêîþ. Íàîñòàíîê ñë³ä
ðåòåëüíî âèìèòè ðóêè ç ìèëîì.
Àëå ïðè ïåðø³é ìîæëèâîñò³ òðåáà
ïîêàçàòèñÿ ë³êàðÿì, àáè óíèêíóòè
ìîæëèâèõ óñêëàäíåíü ç³ çäîðîâ’-
ÿì.

Òàêîæ âñ³ì îñîáàì, ÿê³ ï³äïà-
ëè ï³ä íàïàä êë³ùà, ðåêîìåíäóº-
òüñÿ ïðîâîäèòè ùîäåííî òåðìî-
ìåòð³þ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ³
ñë³äêóâàòè çà ñàìîïî÷óòòÿì. Ó ðà-
ç³ ïîÿâè áóäü-ÿêèõ îçíàê çàõâî-
ðþâàííÿ — ï³äâèùåííÿ òåìïåðà-
òóðè ò³ëà, ïî÷åðâîí³ííÿ, ïðèïóõ-
ëîñò³ íà øê³ð³ â ì³ñö³ óêóñó — çâåð-
òàòèñü äî ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà.

Ðèçèê çàðàæåííÿ íà õâîðîáó
Ëàéìà (Ëàéì-áîðåë³îç, ³êñîäîâèé
êë³ùîâèé áîðåë³îç), ³íôåêö³éíå çà-
õâîðþâàííÿ, ïåðåíîñíèêàìè ÿêî-
ãî º ³êñîäîâ³ êë³ù³, çàëåæèòü â³ä
òðèâàëîñò³ ïðèñìîêòóâàííÿ êë³-
ùà: íà ïðîòÿç³ äîáè â³ðîã³äí³ñòü
³íô³êóâàííÿ äîñèòü ìàëà, à â ê³íö³
òðåòüî¿ äîáè íàáëèæàºòüñÿ äî 
100 %.Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî çàêëà-
äó «Óêðà¿íñüêèé öåíòð ç êîíòðî-
ëþ òà ìîí³òîðèíãó çàõâîðþâàíü

Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-
¿íè», â äåðæàâ³ ó 2013 ðîö³ çàðåºñ-
òðóâàëè 1 932 âèïàäêè õâîðîáè
Ëàéìà. À ó Êèºâ³ âèÿâèëè 431 õâî-
ðîãî íà Ëàéì-áîðåë³îç. Çàõâîðþ-
âàíü íà êë³ùîâèé â³ðóñíèé åíöå-
ôàë³ò ñåðåä êèÿí ìèíóëîð³÷ çàðå-
ºñòðîâàíî íå áóëî. Ñòîëèöÿ â³äíî-
ñèòüñÿ äî áëàãîïîëó÷íèõ òåðèòî-
ð³é ùîäî êë³ùîâîãî åíöåôàë³òó,
àëå ìîæëèâà ðåºñòðàö³ÿ çàâ³çíèõ
âèïàäê³â, ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåáó-
âàííÿì ó ïðèðîäíèõ âîãíèùàõ.

Äî ªâðîïè ç âàêöèíàö³ºþ

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà ñüîãî-
äí³ ïðèðîäí³ âîãíèùà êë³ùîâîãî
â³ðóñíîãî åíöåôàë³òó ðîçòàøîâàí³
ïî âñ³é ë³ñîâ³é òà ë³ñîñòåïîâ³é ïîì³ð-
í³é êë³ìàòè÷í³é çîí³ ªâðàç³éñüêî-
ãî êîíòèíåíòó.Ì³ñöåâ³ âèïàäêè õâî-
ðîáè ðåºñòðóþòüñÿ â Àâñòð³¿, Ðåñ-
ïóáë³ö³ Á³ëîðóñü, íà Áðèòàíñüêèõ
îñòðîâàõ, ó Áîñí³¿, Óãîðùèí³, Ìîë-
äîâ³,Áåëüã³¿,Ïîëüù³,Í³ìå÷÷èí³ (ï³â-
äåííà òà öåíòðàëüíà Áàâàð³ÿ, Áà-
äåí-Âþðòåìáåðã, Ãåññåí,Òþð³íã³ÿ),
Äàí³¿ (îñòð³â Áîðíõîëüì),²òàë³¿ (ï³â-
í³÷íî-ñõ³äíà ÷àñòèíà òà öåíòð),Êà-
çàõñòàí³, Ìîíãîë³¿, Ï³âí³÷íîìó Êè-

òà¿, Ëèòîâñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Ëàòâ³é-
ñüê³é Ðåñïóáë³ö³, Íîðâåã³¿ (ï³âäåí-
íà ÷àñòèíà), ²ñëàíä³¿, ²ðëàíä³¿, Ñåð-
á³¿, Ñëîâàöüê³é Ðåñïóáë³ö³,Óêðà¿í³,
Ô³íëÿíä³¿, Ôðàíö³¿ (ñõ³äíà ÷àñòè-
íà — Åëüçàñ), Õîðâàò³¿, ×åõ³¿, Øâåé-
öàð³¿, Øâåö³¿ (ï³âäåííà ÷àñòèíà),
Åñòîí³¿ òîùî.

Çà äàíèìè ÌÎÇ Óêðà¿íè, íåáåç-
ïå÷íèìè ç êë³ùîâîãî åíöåôàë³òó
(äå ìîæëèâå çàðàæåííÿ, òà ùîð³÷-
íî ðåºñòðóþòüñÿ ì³ñöåâ³ âèïàäêè)
º îêðåì³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè: Âîëèí-
ñüêà îáëàñòü (Ðàòí³âñüêèé, Ê³âåð-
ö³âñüêèé,Êàì³íü-Êàøèðñüêèé,Êî-
âåëüñüêèé,Ëþáîìèëüñüêèé,Ìàíå-
âèöüêèé,Ëóöüêèé ðàéîíè),Ëüâ³âñüêà
îáëàñòü (ßâîð³âñüêèé ðàéîí). Ó ðà-
ç³ âè¿çäó äî âêàçàíèõ ì³ñöåâîñòåé
íåîáõ³äíî ïðîéòè êóðñ ùåïëåíü
ïðîòè êë³ùîâîãî â³ðóñíîãî åíöåôà-
ë³òó.Îñîáè,ÿê³ ïðèáóëè ç íåáåçïå÷-
íèõ ç êë³ùîâîãî åíöåôàë³òó òåðè-
òîð³é, ìîæóòü çâåðíóòèñü äî êàá³-
íåò³â ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëà-
ä³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äëÿ ë³-
êàðñüêîãî êîíòðîëþ.

Çàãàëîì æå, àáè óíèêíóòè âñ³-
ëÿêèõ íåãàðàçä³â ç³ çäîðîâ’ÿì, ïðè-
íàéìí³ â³ä êë³ù³â, ïîòð³áíî áóòè
âêðàé îáåðåæíèì òà îáà÷ëèâèì �

Áåçïåêà 
íà ïðèðîä³
� ßê â³äïî÷èòè áåç çàãðîçè äëÿ çäîðîâ’ÿ

Ë³òíÿ ïîðà äëÿ êèÿí îñîáëèâî ïðèºìíà â³äïî÷èíêîì â³ä ñïå-

êè â ñêâåðàõ, ïàðêàõ, ó ë³ñîâèõ çîíàõ òà á³ëÿ âîäîéì. Àëå,

îêð³ì ïðèºìíèõ âðàæåíü òà ãàðíîãî íàñòðîþ, ³íîä³ ìîæóòü

âèíèêíóòè ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, àäæå â ïîä³áíèõ ì³ñöÿõ íà

ëþäèíó ìîæå ÷åêàòè, íàïðèêëàä, çóñòð³÷ ç òàêèìè íåáåçïå÷-

íèìè ë³ñîâèìè ìåøêàíöÿìè, ÿê êë³ù³. Òîìó, àáè ïîïåðåäèòè

âñ³ íåãàðàçäè, ïîòð³áíî â³äïî÷èâàòè ç ðîçóìîì. «Õðåùàòèê»

âèð³øèâ ç³áðàòè êîðèñí³ ïîðàäè òà íàãàäàòè ïðàâèëà áåçïå-

êè ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó íà ïðèðîä³.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Óáåçïå÷ ñåáå
Äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè ìîæëèâèõ íàïàä³â êë³ù³â, ïîòð³áíî äîòðèìó-

âàòèñÿ ïåâíèõ çàõîä³â îñîáèñòîãî çàõèñòó:

— Îäÿãàòèñÿ ó ñâ³òëèé îäíîòîííèé, ç äîâãèìè ðóêàâàìè, ù³ëüíî ïðè-

ëÿãàþ÷èé äî ò³ëà îäÿã, ùîá áóëî ëåãøå ïîì³òèòè êë³ù³â, ùî ïîâçàþòü.

Ãîëîâó ñë³ä ïîêðèâàòè ãîëîâíèì óáîðîì;

— Ïðîâîäèòè ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè ñàìî-òà âçàºìîîãëÿäè ÷åðåç êîæ-

í³ 2 ãîäèíè òà ùå ðàç âäîìà. Îñîáëèâî ðåòåëüíî ïîòð³áíî îáñòåæóâà-

òè ä³ëÿíêè ò³ëà, ïîêðèò³ âîëîññÿì;

— Çâ³ëüíèòè â³ä ñóõî¿ òðàâè, ã³ëîê, õìèçó â ðàä³óñ³ 20-25 ì ì³ñöå

äëÿ ïðèâàë³â, í³÷íîãî ñíó íà ïðèðîä³;

— Âäîìà îäðàçó çì³íèòè îäÿã, á³ëèçíó, ðåòåëüíî ¿õ îãëÿíóòè, âèïðà-

òè òà âèïðàñóâàòè. Íå ìîæíà çàëèøàòè öåé îäÿã á³ëÿ ë³æêà ÷è ñïàòè â

íüîìó. Âèòðóøóâàííÿ îäÿãó íå ïîçáàâëÿº â³ä êë³ù³â;

— ßêùî ðàçîì ç âàìè íà ïðèðîä³ ïåðåáóâàâ âàø ïåñ — éîãî òåæ

ñë³ä îãëÿíóòè íà íàÿâí³ñòü êë³ù³â äî òîãî, ÿê âïóñòèòè äî ïîìåøêàííÿ;

— Âèêîðèñòîâóâàòè ðåïåëåíòè (çàñîáè, ùî â³äëÿêóþòü êë³ù³â). Ïðå-

ïàðàòè ñë³ä êóïóâàòè â àïòå÷í³é ìåðåæ³, íàíîñèòè â³äïîâ³äíî äî ³íñò-

ðóêö³¿.

Äîòðèìàííÿ äàíèõ ðåêîìåíäàö³é äîçâîëèòü çðîáèòè âàøå ïåðåáó-

âàííÿ íà ïðèðîä³ á³ëüø áåçïå÷íèì.

1. Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í — ÊÍÏ

«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð», ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,

59-à, òåë. (044)257-02-69;

2. Äàðíèöüêèé ð-í — Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1,

Õàðê³âñüêå øîñå,121,òåë. (044)562-

57-62;

3. Äåñíÿíñüêèé ð-í — ÊÍÏ

«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-

òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2», âóë.Äðàé-

çåðà, 19, òåë. (044)515-88-52;

4. Äí³ïðîâñüêèé ð-í — Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàð-

íÿ ¹ 2, âóë. Àë³øåðà Íàâî¿, 3, òåë.

(044)540-96-95;

5. Îáîëîíñüêèé ð-í — Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 8,

âóë. Êîíäðàòþêà, 8, òåë. (044)502-

37-19;

6.Ïå÷åðñüêèé ð-í—Êè¿âñüêà

ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 12,âóë.Ï³ä-

âèñîöüêîãî,4-à,òåë.(044)528-40-25;

7. Ïîä³ëüñüêèé ð-í — ÊÍÏ

«Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð», âóë. Ìîñòèöüêà, 9, òåë.

(044)460-31-89;

8. Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í — Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7,

âóë.Êîòåëüíèêîâà,95,òåë. (044)424-

74-71;

9. Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í — Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4,

âóë.Ñîëîì’ÿíñüêà,17,òåë. (044)249-

78-84;

10. Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í —

ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-

í³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1», âóë. Á.

Õìåëüíèöüêîãî, 37, òåë. (044)234-

45-22.

Ë³êàðñüêà äîïîìîãà
Ïåðåë³ê ö³ëîäîáîâèõ òðàâìïóíêò³â ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-

êëàäàõ ì. Êèºâà:
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 688 від 2 червня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро'
ку № 2067, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер'
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

1.�С�ас�вати�14�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

дження�залишаю�за�собою.
Голова В. Бондаренко

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

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

02.06.2014��№�688

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного 

засобу

1. 02554�03 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
"АLTER�V" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Набережно�
Хрещатицька, 1

2. 02560�03 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
"АLTER�V" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Володимирська,
39/24 (№1)

3 02588�03 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
"АLTER�V" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер. шо
стоїть окремо
(беклайт)

4.32 Шевченківський
район,вул. Велика
Житомирська, 6/1 1

4. 06956�04 ПП "Метеор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Воровського, 1/37
(напроти будинку)

5.  . 06957�04 ПП "Метеор" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Рейтарська, 41 (за
парканом біля будинку)

6. 07199�04 ПП "Метеор" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район,
Володимирський узвіз
(за підпірною стіною)

7. 07740�05 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО
"АLTER�V" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

6,48 Шевченківський район,
вул. Володимирська
(біля паркової зони)

8. 08622�05�П�1 ТОВ "Українська реклама" Тумба, об’ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

12,6 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 30/1 (між
підземними
переходами)

9. 13064�06 ПАТ"Сведбанк" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2168 Печерський район, вул.
Тверська, 6

10. 13066�06 ПАТ "Сведбанк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,768 Печерський район, вул.
Тверська, 6

11. 31949�12 ТОВ "БУКТІКЕТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

Голосіївський район,
вул. Червоноармійська,
38

12. 32113�12 ТОВ "ОСПБ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,7 Печерський район, вул.
Архітектора
Городецького, 9

13. 32728�13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8 Оболонський район,
Московський проспект,
21

14. 38973�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,3784 Дніпровський район,
вул.Раскової Марини, 13

Заступник голови ' керівник апарату О. Долінська

Про безоплатне прийняття квартири № 118 у будинку № 109'В 
на вул. Алма'Атинській від військової частини А0515 

та передачу до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Розпорядження № 684 від 2 червня 2014 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327

Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнят'
тя до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженер'
них мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення військової частини А0515 від 14
червня 2013 року № 222/5Д/1352 та рішення командира військової частини А0515 від 14 червня 2013 року № 1
«Про безоплатну передачу квартири № 118 на вул. Алма'Атинській, будинок № 109'В у місті Києві у комуналь'
ну власність», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

передати�до�сфери��правління�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�вартир��з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоря-

дження.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�в��становлено-

м��поряд���приймання-передач��майна,�за-

значено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�та

надати�до�Департамент���ом�нальної�власно-

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

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

трації)��опію�а�та�приймання-передачі.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

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

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

02.06.2014��№�684

Квартира, що безоплатно приймається від військової частини А0515 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передається до сфери управління 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — 
керівник апарату О. Долінська

№ Адреса будинку №
квар�
тири

Кількість
кімнат

Загальна
площа
(кв.м)

Житлова
площа
(кв. м)

Дата
договору
закупівлі
квартири

Дата та реєстраційний номер
запису про державну

реєстрацію прав (дата,
номер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 вул. Алма�Атинська, 109�В 118 3 92,90 46,60 27.10.2011 16.12.2011  № 34992962

Про безоплатне прийняття відомчого гуртожитку, 
зовнішніх інженерних мереж Державного видавництва “Преса

України” Державного управління справами до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 685 від 2 червня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 4, 4'1, 6 Закону України “Про передачу об’єктів права дер'
жавної та комунальної власності”, частини другої статті 14 Закону України “Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків”, рішення Київської міської ради від 15грудня 201 1 року № 844/7080
“Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи розпорядження
керівника Державного управління справами від 05 липня 2012 року № 190 “Про безоплатну передачу з дер'
жавної до комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єкта соціальної інфраструктури”
та звернення Державного видавництва “Преса України” Державного управління справами від 21 січня 2013
року № 103'736'к, в межах функції органу місцевого самоврядування:

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�ві-

домчий���ртожито��та�передати�до�сфери��прав-

ління�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрацій�з�ідно�з�додат�ом�1.

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

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

нішні�інженерні�мережі�відомчо�о���ртожит��

та�передати���володіння�та��орист�вання�п�б-

лічном��а�ціонерном��товариств��“КИЇВЕНЕ-

РГО”�з�ідно�з�додат�ом�2�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених���одою�щодо�реалізації�прое�-

т���правління�та�реформ�вання�енер�етично-

�о��омпле�с��міста�Києва�від�27�вересня�2001

ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�і���ла-

дено�між�А�ціонерною�енер�опостачальною

�омпанією�“Київенер�о”�та�Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією.

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

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

нішні�інженерні�мережі�відомчо�о���ртожит��

та�передати���володіння�та��орист�вання�ПАТ

“АК�“Київводо�анал”�з�ідно�з�додат�ом�3�в�ме-

жах�та�на��мовах,�визначених�до�овором�на

володіння�та��орист�вання�майном�територіаль-

ної��ромади�м.�Києва�від�01��р�дня�2006�ро��

(зі�змінами�та�доповненнями),�я�ий���ладено

між�від�ритим�а�ціонерним�товариством�“А�-

ціонерна��омпанія�“Київводо�анал”�та�Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

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

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

нішні�інженерні�мережі�відомчо�о���ртожит��

та�передати���володіння�та��орист�вання�ПАТ

“Київ�аз”�з�ідно�з�додат�ом�4�в�межах�та�на

�мовах,�визначених�до�овором�на�володіння
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та��орист�вання�майном�територіальної��ро-

мади�м.�Києва�від�21��вітня�2006�ро���(зі�змі-

нами�і�а�доповненнями),�я�ий���ладено�між

від�ритим�а�ціонерним�товариством�“Київ�аз”

та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією).

5.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити�в��ста-

новленом��поряд���приймання-передач��май-

на,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�та��опію�а�та�приймання-передачі,

надані�Департамент���ом�нальної�власності

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

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

ністрації).

6.�Департамент���ом�нальної�власності�м. Ки-

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

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

нити���встановленом��поряд���приймання-

передач��майна,�зазначено�о���п�н�тах�2-4

цьо�о�розпорядження.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей міста Києва у 2014 році

Розпорядження № 680 від 30 травня 2014 року
Відповідно до статті 7 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статті 5 Закону України

“Про охорону дитинства”, статті 8 Закону України “Про позашкільну освіту”, рішення Київської міської ра'
ди від 04 лютого 2014 року № 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік” та з метою належної підготовки
й проведення заходів літньої оздоровчої кампанії 2014 року, в межах повноважень органу місцевого само'
врядування:

1.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції):

1.1.�Ор�аніз�вати�міжвідомчий�оперативний

штаб�з�під�отов�и�й�проведення�літньої�оздо-

ровчої��ампанії�2014�ро��.

1.2.�Забезпечити�створення�та�ф�н�ціон�-

вання�автоматизованої�системи�облі���дітей,�я�і

потреб�ють�оздоровлення,�ві�ом�від�7�до�18

ро�ів�та�реєстр��облі���видачі�п�тіво��на�оздо-

ровлення�та�відпочино��дітей���м.�Києві.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції),�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Київсь�ом��місь�ом��цен-

тр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�моло-

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

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

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

ціям:

2.1.�Ор�аніз�вати�оздоровлення�та�відпочи-

но��дітей�міста�Києва�в��становленом��за�оно-

давством�поряд��.

2.2.�Сприяти�створенню�безпечних��мов�для

оздоровлення�та�відпочин���дітей�з�по�ладан-

ням�персональної�відповідальності�на��ерівни-

�ів�і�працівни�ів�дитячих�за�ладів�оздоровлен-

ня�та�відпочин���за�охорон��життя�і�здоров’я�ді-

тей,�дотримання�санітарних,�протипожежних

правил,�поряд���проведення�е�с��рсій,�похо-

дів�і���пання���водоймах.

2.3.�Узяти�до��ва�и,�що�за�рах�но���оштів

бюджет��міста�Києва�діти�мають�право�на�оздо-

ровлення�та�відпочино��протя�ом�2014�ро��

тіль�и�один�раз.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції),�районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити���першочер�овом�

поряд���направлення�на�ор�анізоване�оздо-

ровлення�та�відпочино��дітей-сиріт�та�дітей,

позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання;�без-

до�лядних�і�безприт�льних�дітей;�дітей-інва-

лідів;�дітей,�я�і�постраждали�внаслідо��стихій-

но�о�лиха,�техно�енних�аварій,��атастроф;�ді-

тей�із�ба�атодітних�і�малозабезпечених�сі-

мей;�дітей,�бать�и�я�их�за�ин�ли�від�нещас-

них�випад�ів�на�виробництві�або�під�час�ви-

�онання�сл�жбових�обов’яз�ів;�дітей,�я�і�пе-

реб�вають�на�диспансерном��облі��;�тала-

новитих�та�обдарованих�дітей,�відмінни�ів�на-

вчання,�лідерів�дитячих��ромадсь�их�ор�ані-

зацій,�дитячих�творчих��оле�тивів�і�спортив-

них��оманд,�вихованців�дитячо-юнаць�их�спор-

тивних�ш�іл.

4.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�ор�аніз�вати�оздоровлен-

ня�та�відпочино��дітей-сиріт�та�дітей,�позбав-

лених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�бездо�лядних

і�безприт�льних.

5.�Київсь�ом��місь�ом��центр��соціальних

сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�ор�аніз�вати�оздо-

ровлення�та�відпочино��дітей,�я�і�потреб�ють

особливої�соціальної��ва�и�й�підтрим�и.

6.�Київсь�ом��місь�ом��центр��з�фізичної

��льт�ри�і�спорт��інвалідів�“Інваспорт”�ор�ані-

з�вати�оздоровлення�та�відпочино��дітей-

спортсменів�з�обмеженими�ф�н�ціональними

можливостями.

7.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�спільно�з�позаш�ільним�навчальним�за�ла-

дом�“Київсь�ий�палац�дітей�та�юнацтва”�про-

вести�відпочин�ов��змін��в�рам�ах�XII�Міжна-

родно�о�тематично�о�навчально-оздоровчо�о

збор��для�талановитих�та�обдарованих�дітей-

лідерів��чнівсь�о�о�самовряд�вання�за�ально-

освітніх�навчальних�за�ладів�міста�Києва.

8.Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям:

8.1.�На�базі�навчальних�за�ладів�ор�аніз�ва-

ти�робот��таборів�із�денним�переб�ванням�та

забезпечити�дотримання�в�них�належно�о�до-

�ляд��за�дітьми,�режим��харч�вання,�денно�о

відпочин��,�про��ляно�,�а�та�ож�проводити�від-

повідн��виховн�,�фіз��льт�рно-спортивн��та

��льт�рно-е�с��рсійн��робот�;�передбачити

зміцнення�матеріальної�бази�навчальних�за-

�ладів,�на�базі�я�их�б�д�ть�ф�н�ціон�вати�та�і

табори.

8.2.�Забезпечити�оздоровлення�дітей-сиріт

та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�ван-

ня,�я�і�переб�вають�на�повном��державном�

�триманні,�протя�ом��сьо�о�літньо�о�період�.

8.3.�Сприяти�зайнятості�в�літній�період�дітей

ш�ільно�о�ві��,�особливо�із�сімей,�я�і�переб�-

вають���с�ладних�життєвих�обставинах,�та�ви-

�ористов�вати�потенціал�позаш�ільних�навчаль-

них�за�ладів�для�ор�анізації�літньо�о�оздоров-

лення�та�відпочин���дітей.

8.4.�Збільшити�в�літній�оздоровчий�період

витрати�на�харч�вання�дітей���дош�ільних�на-

вчальних�за�ладах�на�10�відсот�ів�для�придба-

ним�свіжих�овочів�і�фр��тів.

9.�Головним�розпорядни�ам�бюджетних��ош-

тів�забезпечити�фінанс�вання�заходів�з�оздо-

ровлення�та�відпочин���дітей�в�с�мі�5 517,0

тис.��рн�та�таборів�з�денним�переб�ванням�в

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

чень�за�за�альним�фондом�з��рах�ванням�ін-

ших��оштів,�не�заборонених�за�онодавством

У�раїни.

10.�Координацію�діяльності��сіх�стр��т�рних

підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�ор�анізацій�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,�що�здійснюють�оздоров-

лення�та�відпочино��дітей�міста�Києва�2014�ро-

��,�по�ласти�на�Департамент�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації).

11.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�та�ор�анізаціям,

що�здійснюють�оздоровлення�за�рез�льтатами

проведених�процед�р�державних�за��півель

(�он��рсних�тор�ів)����десятиденний�термін�на-

дати�повн��інформацію�про�місця�оздоровлен-

ня�та�планов���іль�ість�оздоровлених�дітей�до

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

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

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

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

ївсь�ої� місь�ої� державної� адміністра-

ції Долінсь�� О.М.

Голова В. Бондаренко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 686 від 2 червня 2014 року

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

1.�С�ас�вати�5�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Про утворення комісії з питань передачі корабля'пам’ятки 
монітора “Железняков” з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 682 від 2 червня 2014 року

Відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної га комунальної власності”, поста'
нови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності”, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) від 30 лютого 2014 року № 168 “Про прийняття до комунальної влас'
ності територіальної громади міста Києва корабля'пам’ятки монітора “Железняков”, враховуючи наказ Ре'
гіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 11 грудня 2009 року № 1753 “Про
прийняття управлінського рішення щодо державного майна”, листи Регіонального відділення Фонду дер'
жавного майна України по місту Києву від 12 березня 2014 року № 30'02/2561, Управління охорони культур'
ної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
06 березня 2014 року № 066/08'558, публічного акціонерного товариства “Завод “Ленінська кузня” від 05 бе'
резня 2014 року № 1/60, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Утворити��омісію�з�питань�передачі��о-

рабля-пам’ят�и�монітора�“Железня�ов”�з�дер-

жавної����ом�нальн��власність�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�затвердити�її�с�лад,

що�додається.

2.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�розпорядження,�ор�аніз�вати�робот��в��с-

тановленом��поряд��,�підписати�а�ти�прий-

мання-передачі�та�направити�їх�на�затвер-

дження�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�—��ерівни�а

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

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

ністрації) Долінсь���О.�М.

Голова В. Бондаренко

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

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

02.06.2014�р.�№�682

СКЛАД комісії з питань передачі корабля'пам’ятки монітора 
“Железняков” з державної у комунальну власність територіальної громади

міста Києва

Корнієць�Сер�ій�Дарович

Ба�рій�Валентина�

Михайлівна

Г�меню��Валентина�

Ми�олаївна

Краєв�Валентин�

Оле�сандрович

М�раш�о�О�сана�Анатоліївна

Нов�ородсь�ий�Сер�ій�

Оле�сандрович

Попи��Ніна�Ми�олаївна

Реєнтен�о�Тетяна�Михайлівна

перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії

заст�пни��начальни�а��правління�приватизації,��орпоративних

прав,�форм�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності —�началь-

ни��відділ��форм�вання�та�розподіл���ом�нальної�власності�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

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

трації)

�оловний�б�х�алтер�Управління�охорони���льт�рної�спадщини

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

державної�адміністрації)

�оловний�спеціаліст�се�тор��облі���пам’ято��та�майнових�питань

Управління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ції)

б�х�алтер�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�“Завод�“Ленін-

сь�а���зня”

заст�пни��начальни�а —�начальни��відділ��моніторин���місто-

б�дівельних�перетворень�та�реєстрації�об’є�тів���льт�рної�спад-

щини�Управління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о

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

міністрації)

�оловний�б�х�алтер�п�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�“Завод

“Ленінсь�а���зня”

начальни��відділ���правління��орпоративними�правами,�дер-

жавним�майном�та�продаж��а�цій�Ре�іонально�о�відділення
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Тимчен�о	Оле�сандра	

Володимирівна

Шандра	Валерій	

Оле�сандрович

Шпотен�о	Ві�торія	

Ві�торівна

Фонд�	державно�о	майна	У�раїни	по	міст�	Києв�

завід�вач	се�тор�	облі��	пам’ято�	та	майнових	питань	Управ-

ління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

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

�олова	правління	п�блічно�о	а�ціонерно�о	товариства	“Завод	“Ле-

нінсь�а	��зня”

�оловний	спеціаліст —	юрис�онс�льт	Управління	охорони	��ль-

т�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Заступник голови — 
керівник апарату О. Долінська

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
“Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню

автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського 
району” м. Києва

Розпорядження № 697 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 29.1 2.2011 № 1100/7336 “Про
бюджет міста Києва на 2012 рік”, з метою проведення державної реєстрації змін розміру статутного капіта�
лу, 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	Шевчен�ів-

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	Шевчен�івсь�о�о	район�”	м.	Києва	заре-

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

баченом�	за�онодавством	У�раїни.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Костю�а

М.	Д.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

03	червня	2014	р.	№	697

ЗМІНИ
до Статуту комунального підприємства “ШЛЯХОВО�

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 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�спл�атаційне	�правління	по	ремонт�	та	�триманню	автомобільних	шляхів	

та	спор�д	на	них	Шевчен�івсь�о�о	район�”	м.	Києва

Київ-2014

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	мате-

ріальні	та	фінансові	рес�рси,	вартість	я�их	відображається	�	йо�о	самостійном�	балансі.

Підприємств�	Власни�ом	встановлено	стат�тний	�апітал	в	розмірі	483 300	�рн	(чотириста	ві-

сімдесят	три	тисячі	триста	�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	бю-

джет	міста	Києва	на	2012	рі�.”

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська

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.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Костю�а

М.	Д.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

03	червня	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�спл�атаційне	�правління	по	ремонт�	та	�триманню	автомобільних	шляхів	та	спо-

р�д	на	них	Святошинсь�ою	район�”	м.	Києва

Київ —	2014

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	мате-

ріальні	та	фінансові	рес�рси,	вартість	я�их	відображається	�	йо�о	самостійном�	балансі.

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

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	внесен-

ня	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 затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства “Автодорсервіс”

Розпорядження № 699 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�нально�о	підприємства	“Автодорсервіс”,	затверджено-

�о	розпорядженням	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	від	14	червня	1999	ро��	№ 920	“Про

реор�анізацію	�ом�нально�о	підприємства	по	ремонт�	і	�триманню	мостів	та	шляхів	м.	Києва

“Київавтошляхміст”,	що	додаються.

2.	Ком�нальном�	підприємств�	“Автодорсервіс”	зареєстр�вати	зміни	до	Стат�т�	в	поряд��,

передбаченом�	за�онодавством	У�раїни.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпорядження	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації	Костю�а	М.	Д.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

03	червня	2014	р.	№	699

ЗМІНИ 
до Статуту комунального підприємства ”Автодорсервіс”, 

затвердженого розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації від 14 червня 1999 року № 920 

“Про реорганізацію комунального підприємства 
по ремонту і утриманню мостів та шляхів м. Києва 

“Київавтошляхміст”

Цей	до��мент	є	невід’ємною	частиною	

Стат�т�	�ом�нально�о	підприємства“Автодорсервіс”

Київ-	2014

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	мате-

ріальні	та	фінансові	рес�рси,	вартість	я�их	відображається	�	йо�о	самостійном�	балансі.

Підприємств�	Власни�ом	встановлено	стат�тний	�апітал	в	розмірі	160 400	�рн	(сто	шістде-

сят	тисяч	чотириста	�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	вне-

сення	змін	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	29	�р�дня	2011	ро��	№ 1100/7336	“Про	бю-

джет	міста	Києва	на	2012	рі�.”

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська
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Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

7 вітня 2014 р. за № 5/1058

Про внесення змін до Порядку направлення на оздоровлення 
і відпочинок дітей, учнів професійно�технічних навчальних закладів 

та студентів вищих навчальних закладів міста Києва
Наказ № 182 від 27 березня 2014 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», з метою належної організації направлення на оздоровлення ді�
тей із багатодітних сімей міста Києва,

НАКАЗУЮ:

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ, ÌÎËÎÄ² ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ
ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÍÀÊÀÇ

1. Унести до Поряд направлення на оздоровлення і
відпочино дітей, чнів професійно-технічних навчаль-
них за ладів та ст дентів вищих навчальних за ладів міс-
та Києва, затверджено о на азом Департамент освіти
і на и, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 29 березня 2013 ро № 275, зареєстровано о в Го-
ловном правлінні юстиції місті Києві 19 вітня 2013 ро-

за № 21/1013, та і зміни:
1.1. Підп н т 3.2.1.4. підп н т 3.2.1. п н т 3.2. роз-

діл ІІІ ви ласти та ій реда ції:
«3.2.1.4. Дітям із ба атодітних сімей;».
1.2. Ви ласти підп н т 3.2.2. п н т 3.2. розділ III

та ій реда ції:
«3.2.2. П тів и з част овою оплатою розмірі 10 від-

сот ів вартості п тів и, я а сплач ється за рах но бать-

ів (іншо о за онно о представни а дитини) або др их
джерел, не заборонених за онодавством, надаються та-
лановитим та обдарованим дітям, дитячим творчим о-
ле тивам та спортивним омандам — переможцям між-
народних, все раїнсь их олімпіад, он рсів, фестива-
лів, зма ань, спарта іад.».
1.3. П н т 5.4. розділ V ви лючити.
У зв’яз з цим п н ти 5.5.-5.24. розділ V вважати

відповідно п н тами 5.4.—5.23.
2. На аз набирає чинності з дня йо о оприлюднення.
3. Контроль за ви онанням цьо о на аз по ласти на

заст пни а дире тора Департамент — начальни а прав-
ління сім’ї, молоді та спорт Костючен а В. К.

Директор Департаменту 
О. Добровольська

Про затвердження Положення про Центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Дарницького району міста Києва

Розпорядження № 683 від 2 червня 2014 року
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України віл 01 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального поло�

ження про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року №
201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про Центр соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді Дарниць о о район міста Ки-
єва, що додається.
2, Визнати та им, що втратило чинність, розпоряджен-

ня ви онавчою ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 16 травня 2012 ро-

№ 812 «Про затвердження Положення про Центр со-

ціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді Дарниць о о
район міста Києва».
З. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Костю а М. Д.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28.05.13ð. ¹501/9558 Çàêðèòî-
ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó"Òóðáîòà" çàòâåðäæåíî òåõí³÷íó äîêó-
ìåíòàö³þ íà âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,6075 ãà ïî âóë. Ñòàðîêè¿âñüêà, 10 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà,åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Çàìîâíèê ÒÎÂ "Áóä³âåëüí³ ìåðåæ³"
²íâåñòîð ÇÀÒ "Òóðáîòà"
Ïðîåêòíà óñòàíîâà ÒÎÂ "Àðõ³ìîäóëü"
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äî-

ð³ã, ïîâíèé áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè, îáëàøòóâàííÿ äèòÿ-
÷èõ,ñïîðòèâíèõ òà ãîñïîäàð÷èõ ìàéäàí÷èê³â, òðîòóàðíèõ òà âåëî-
ñèïåäíèõ äîð³æîê, êîìïëåêñíå îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Äîòðèìàííÿ ä³þ÷èõ íîðì ïðîåêòóâàííÿ íà áóä³âíèöòâ³ ãàðàíòî-
âàíî. Ñâî¿ çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü
íàïðàâëÿòè çà òåëåôîíîì 287-87-03.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ãëîáàëüíà ðåñòîðàííà
ãðóïà — Óêðà¿íà" (äàë³ ÒÎÂ "Ãëîáàëüíà ðåñòîðàííà ãðóïà — Óêðà¿íà") ìàº
íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Äåñíÿíñüêèé ð-í, ïðîñïåêò Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 44-á.

Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ º âèòÿæí³ âåíòèëÿö³¿
â³ä êóõí³. Ôàêòè÷íèé ð³÷íèé îáñÿã âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íå
ïåðåâèùóâàòèìå 0,066 ò, â ò.÷. àêðîëå¿í³ — 0,066 ò. Ïåðåâèùåíü
ãðàíè÷íîäîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é /ÃÄÊ/ òà îð³ºíòîâíèõ áåçïå÷íèõ ð³âí³â
ä³ÿííÿ /ÎÁÐÄ/ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íå
ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: 03049, ì. Êè¿â,
Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í, âóë. Ïîëçóíîâà, 1, òåë.: (044) 290-80-81.

Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ç öüîãî
ïèòàííÿ ìîæóòü íàäñèëàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿
ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ì. Êèºâ³ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â,
ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 29, òåë. (044)515-77-75.

Äî óâàãè æèòåë³â ñòîëèö³!
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Êè¿âåíåðãî"³íôîðìóº,ùî ó çâ'ÿçêó ç çàòâåðäæåííÿì

ç 1 ëèïíÿ 2014 ðîêó Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íîâèõ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ, íà
âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 81 â³ä 25 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
òà ³íøèõ âèìîã ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, äëÿ ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" áóäóòü âñòàíîâëåí³
íîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

Ïðî ðîçì³ð íîâèõ òàðèô³â òà ïîðÿäîê ¿õ çàñòîñóâàííÿ áóäå ïðî³íôîðìîâàíî
äîäàòêîâî ï³ñëÿ ¿õ çàòâåðäæåííÿ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

ÒÎÂ "Ñ²ÃÎÎ"ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿
åíåðã³¿ ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ÖÎ òà ÃÂÏ äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â.

Ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ òà ÖÎ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 759 ãðí 27 êîï., ç ÏÄÂ 20% — 911 ãðí
12 êîï.Òàðèô íà ÖÎ çà 1 ì2 ç ÏÄÂ â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä — 22,32 ãðí, òàðèô íà ÃÂÏ çà 1 ì3 ç ÏÄÂ —
53,53 ãðí.

Ï³äñòàâîþ äëÿ êîðåãóâàííÿ òàðèôó º ïîñòàíîâà Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè â³ä 30.04.2014 ð. ¹ 577.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.
Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà: âóë. ²íñòèòóòñüêà, 18, ñåê. Á, ì. Êè¿â, 01021.

ÎÑÁÁ "Ïîë³òåõ"îãîëîøóº òåíäåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî ïðèâåäåííþ
â ïðàöåçäàòíèé ñòàí òà çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ ñèñòåìè äèìîâèäàëåííÿ
â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîðùàã³âñüêà, 145. Ê³íöåâèé
òåðì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â: 01.07.2014 ðîêó íà àäðåñó: 03056,ì. Êè¿â,
âóë. Áîðùàã³âñüêà, 145. Êîíòàêòíà îñîáà â îðãàí³çàö³¿: ßçâ³íñüêèé
Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷, òåë.: (067)581-65-49.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî íà êâ. 84
ïî âóë. Ðåâóöüêîãî, 34, âèäàíå â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ Äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó Õàðê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà â³ä 14.01.1998 ð. ¹ 17238,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüã;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüã (òèì÷àñîâà).
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè.Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³

íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.

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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ñòðîê îðåíäè — 12 ì³ñÿö³â
Îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí. íà ð³ê
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,

10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ

äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí) Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

1
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ ¹5 (03115, âóë. Â³äïî÷èíêó, 11, 450-82-55)

1,2 ïîâåðõ Â³äïî÷èíêó, 11 179,14

2 1,2 ïîâåðõ Â³äïî÷èíêó, 11 1358,32

3 ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó (04074, Ìîñòèöüêà, 9 , 460-30-13) 1, 2 ïîâåðõè Ìîñòèöüêà, 9 996,70

4 ÊÍÏ"Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó (04074, Ìîñòèöüêà, 9 , 460-30-13) 2 ïîâåðõ Ìîñòèöüêà, 9 291,00

5 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó" ì³ñòà Êèºâà (03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7 , 424-20-77) 1, 2, 4, 5, 6 ïîâåðõè Âîëîñüêà, 47 1950,29

6 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (02091, Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 5 , 563-06-51) 1,2 ïîâåðõ Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 5 115,00

7 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (02091, Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 5 , 563-06-51) 1,4,5 ïîâåðõ Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 5 1135,82

8 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (02091, Âåðáèöüêîãî Àðõ³òåêòîðà, 5 , 563-06-51) 1 ïîâåðõ Äÿ÷åíêî, 12 590,30

9 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04214, Ï³âí³÷íà, 4à , 411-50-36) 1, 2,3,5,7 ïîâåðõè Ëàéîøà Ãàâðî, 26 2098,20

10 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04214, Ï³âí³÷íà, 4à , 411-50-36) 1, 3,4 ïîâåðõè Ëàéîøà Ãàâðî, 26 829,50

11 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04214, Ï³âí³÷íà, 4à , 411-50-36) 1, 2 ,3,4 ïîâåðõè Ï³âí³÷íà, 4-à 1600,32

12 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04214, Ï³âí³÷íà, 4à , 411-50-36) 1,2,3 ïîâåðõè Òèìîøåíêà, 14 286,42

13 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04201, Ì³íñüêèé Ïðîñï., 8 , 432-37-15) 1, 2 ïîâåðõè Ì³íñüêèé ïðîñï., 6, ë³ò. À 140,00

14 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (04201, Ì³íñüêèé Ïðîñï., 8 , 432-37-15) 1, 2 ïîâåðõè Âèøãîðîäñüêà, 54-À 1228,60

15 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó (04215, Ñâîáîäè ïðîñï., 22 , 434-57-77) 1,2,3,4,5,6,7 ïîâåðõè Ñâîáîäè ïðîñï., 22 2675,40

16 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1” Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (02093, Áîðèñï³ëüñüêà, 30-à , 566-20-90) 1-4 ïîâåðõ Áîðèñï³ëüñüêà, 30-À 183,95

17 ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî- ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó" ì³ñòà Êèºâà (03179, ×îðíîáèëüñüêà, 5/7 , 424-20-77) 1,2,4 ïîâåðõè Ôðóíçå, 107 715,54

18 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð (04201, Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 6 , 430-05-78) 1,2,3,5,6,7 ïîâåðõè Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 6 2312,28
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, òèæäåíü íàïîâíå-

íèé êàðì³÷íèìè ñþæåòà-

ìè, ï³äêîð³òüñÿ îáñòàâè-

íàì,íàâ’ÿçóâàòè âëàñí³ ³í³ö³àòèâè íå

ñë³ä, ä³éòå ò³ëüêè òîä³, êîëè âàñ ïî-

ïðîñÿòü. Ñòàâøè æåðòâîþ îáìàíó,

ó â³ä÷àé íå âïàäàéòå, öå ðîçïëàòà

çà ÿê³ñü êîëèøí³ ïîìèëêè. Ïîíÿò-

òÿ «õî÷ó» ³ «ìóøó» íå çì³øóéòå äî

îäí³º¿ êóïè, à ðîçìåæîâóéòå, ïî-

ñòàâèâøè ³íòåðåñè ïàðòíåð³â íà

÷³ëüíå ì³ñöå, íåõàé âåðõîâîäÿòü.

ÒÅËÜÖ² âèéøëè íà íîâèé

âèòîê ðîçâèòêó, ñÿéòå ÷à-

ðàìè, æèâ³òü ïîâíîêðîâ-

íî, øòóðìóéòå êàð’ºðí³ âèñîòè.Äî-

ëåíîñíèé âåêòîð ïðîëÿãàº ÷åðåç

ñëóæáîâó ñôåðó,äå äîñêîíàëèì ôà-

õ³âöÿì òà ñóìë³ííèì òðóäàðÿì, âè-

êîíóþ÷èì ê³ëüêà ïîâíîâàæåíü îä-

íî÷àñíî, íà äèâî ïîùàñòèòü.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âíóòð³øíº ïå-

ðåòâîðåííÿ òðèâàº,çà ñïè-

íîþ âèðîñòàþòü òâîð÷³

êðèëà,âàøó ÿñêðàâ³ñòü,ïðåçåíòàáåëü-

í³ñòü í³÷èì íå çàòüìàðèòè! Ñòàòè

íàéêðàùèìè, íàéäîñòîéí³øèìè â

ñîö³óì³ ìîæíà, ÿêùî âñ³õ ëþáèòè,

íå ðîçð³çíÿþ÷è, äå ñâ³é, à äå ÷ó-

æèé, ïðàãíó÷è çðîáèòè ñâ³ò äîñêî-

íàë³øèì, à ëþäñòâî ùàñëèâ³øèì.

ÐÀÊÈ, êàðì³÷íà ñìóãà òðè-

âàº, êàéòåñÿ ó äîïóùåíèõ

îãð³õàõ, ïðîìàõàõ ³ âñ³õ

ïðîùàéòå. Âäàëå âèð³øåííÿ ñ³ìåé-

íèõ ïðîáëåì ïîçèòèâíî âïëèíå íà

ìàéáóòíº, àäæå âåêòîð äîëåíîñíèõ

ïåðñïåêòèâíèõ çì³í ïðîëÿãàº ÷å-

ðåç äîìàøí³ ïåíàòè. Áóäüòå ùàñ-

ëèâèìè, æèòòºðàä³ñíèìè, ³ âàì ïî-

òàëàíèòü.

ËÅÂÈ, æèâ³òü çà ïîêëèêîì

ñåðöÿ, òâîð³òü, âåñåë³òüñÿ,

ðîçâàæàéòåñÿ,àëå íå ñòðè-

áàéòå â ãðå÷êó... Âèçíà÷òåñü ÷³òêî

ç ïîíÿòòÿì ëþáîâ ³ äðóæáà. ²äåàëü-

íèé âàð³àíò — çíàéòè äðóãà ³ êî-

õàíöÿ â îäí³é ëþäèí³.

Ä²ÂÈ, ïðîôåñ³éíà ñôå-

ðà — öå ïîëå òâîð÷èõ âè-

ïðîáóâàíü, äå âàø³ òà-

ëàíòè ðîçêâ³òàþòü, âèðîñòàþòü

êàð’ºðí³ êðèëà, îìð³ÿí³ âèñîê³ çà-

ðîá³òêè ñòàþòü ðåàëüí³ñòþ. Ò³ñí³-

øå êîíòàêòóéòå ç êåð³âíèöòâîì

(âàøà îá³çíàí³ñòü, êì³òëèâ³ñòü ¿ì

äî âïîäîáè), ïðèíàéìí³ áàãàò³ ô³-

íàíñîâ³ óëîâè çàëåæàòü ñàìå â³ä

øåôà.

ÒÅÐÅÇÈ, çì³íà îáñòàíîâ-

êè º âíóòð³øíüîþ ïîòðå-

áîþ. Ïîïóòíèé â³òåð óäà-

÷³ íàäóâàòèìå æèòòºâ³ â³òðèëà âäà-

ëèí³ â³ä äîì³âêè, íàïîâíþþ÷è òðå-

ïåòîì õâèëþþ÷èõ âðàæåíü. Ïî-

äîðîæóéòå, àêòèâ³çóéòå ðîìàíòè÷-

í³ òà ä³ëîâ³ çâ’ÿçêè â äàëåêèõ êðà-

ÿõ, íèí³ âè ñàì ñîá³ ïàí ³ ñëóãà,

âç³ðåöü äëÿ îòî÷åííÿ, àäæå óì³-

ºòå ïðàâèëüíî ïîçèö³îíóâàòè ñå-

áå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çáàëàíñóâà-

òè «õî÷ó» ³ «òðåáà» ñêëàä-

íî, àëå öå º ãîëîâíèì çàâ-

äàííÿì; ðåàë³çàö³ÿ ãëîáàëüíî¿ ìå-

òè, êàð’ºðíèõ óñòðåìë³íü çàëåæèòü

â³ä ùåäðîñò³ ðåñóðñ³â ä³ëîâèõ êîì-

ïàíüéîí³â ³ âàøî¿ òàºìíî¿ ñòðàòå-

ã³¿.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ïîòð³áí³ âñ³ì,

ïîïóëÿðí³ñòü çàøêàëþº!

Îäíàê íå ñèëüíî òàíöþé-

òå ï³ä ÷óæó äóäêó, çáåð³ãàéòå ïî-

÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ ³ ìàéòå ñïðà-

âè ò³ëüêè ç äðóçÿìè, ÿê³ çàâæäè ïî-

ðó÷.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ÿêùî ï³äêà-

÷àº çäîðîâ’ÿ, òî çíàê, ùî

íàêîïè÷èëèñÿ ñòðåñîâ³

òîêñèíè (çà ìèíóëèé ð³ê), ÿê³ ñë³ä

çíåøêîäèòè õâîðîáàìè, à äóøà

çö³ëèòüñÿ ÷åðåç ïîêàÿííÿ òà ìî-

ëèòâè, ïñèõîëîã³÷íó ðåëàêñàö³þ.

Íà ñëóæá³ ïðàöþéòå ç òâîð÷èì âîã-

íèêîì, íå öóðàþ÷èñü äîäàòêîâèõ

ïîâíîâàæåíü, ï³äðîáëÿéòå íà ñòî-

ðîí³.

ÂÎÄÎË²¯, æèòòÿ ïðåêðàñ-

íå ³ ïðîìàéíå íà âèñî-

ê³é òâîð÷³é òà ðîìàíòè÷-

í³é îêòàâ³. Íå ñì³éòå éîãî çà-

òüìàðþâàòè ô³íàíñîâèìè íåïî-

ðîçóì³ííÿìè, ñåêñóàëüíèì íå-

âäîâîëåííÿì, òî ïðîÿâè áàãàòî-

ëèêîãî åãî¿çìó. Çàïîâçÿòëèâî

òðóä³òüñÿ íà äîìàøíüîìó òà ñëóæ-

áîâîìó ôðîíòàõ, äå âè ìàéñòåð

íà âñ³ ðóêè. Êàð’ºðíå ñõîäæåí-

íÿ âãîðó (ç êàðì³÷íèõ ïðè÷èí)

äîëåþ ïîêè ùî çàáëîêîâàíî, òî-

ìó íå êðîêóéòå ïî ãîëîâàõ, áî

çâàëèòåñÿ â ïð³ðâó. Çàòå çðîñ-

òàííÿ ïî ñëóæáîâèõ ñõîäàõ áó-

äå áëèñêó÷èì! Âè çäàòí³ ñìè-

ðåííî òÿãòè â³ç ð³çíîìàí³òíèõ

ïîâíîâàæåíü, ñàìå öå çðîáèòü

âàñ íåçàì³ííèì ïðàö³âíèêîì íà

çàçäð³ñòü ëåäàðÿì.

ÐÈÁÀÌ âèçíà÷åíî îïàíî-

âóâàòè ðîëü âç³ðöåâîãî

ñ³ì’ÿíèíà, äáàòè ïðî áëà-

ãîïîëó÷÷ÿ ðîäèíè, ñâÿòî âèêîíó-

âàòè ìîðàëüí³ òà ìàòåð³àëüí³ îáî-

â’ÿçêè, àáè ñòâîðèòè íàä³éíèé ñ³-

ìåéíèé òèë (íàéá³ëüøå ïîðàäóþòü

ä³òè, êîõàí³). Íèí³ Òâîðåöü äàâ óí³-

êàëüí³ øàíñè,àáè îùàñëèâèòè âñ³õ,

õòî âîëåþ äîë³ îïèíèâñÿ íà âàøî-

ìó æèòòºâîìó ïîë³, íàâ³òü âèïàä-

êîâèõ çíàéîìèõ.Óâàãà çàêîõàíèì:

ïðèãóá³òü áëàãîäàòíó ÷àøó ëþáîâ³

³ âèïèéòå ¿¿ äî äíà!

Í²ÌÅÖÜÊ² ôóòáîëüí³ ôàíàòè òðå-
íóþòüñÿ ñï³âàòè õ³ò óêðà¿íñüêèõ
óëüòðàñ ïðî ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Âî-
ëîäèìèðà Ïóò³íà «Ïóò³í — õ**ëî»,
ÿêèé íàáóâ íàäçâè÷àéíî¿ ïîïó-
ëÿðíîñò³. Â³äåîçàïèñ âèêîíàííÿ
ç’ÿâèâñÿ â ²íòåðíåò³.

Ç â³äïîâ³äíèì çàêëèêîì óêðà-
¿íñüê³ âáîë³âàëüíèêè ðàí³øå çâåð-
íóëèñÿ äî óëüòðàñ óñüîãî ñâ³òó.

Âîíè ïðèçâàëè ïðîñï³âàòè öåé
õ³ò íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôóòáî-
ëó, ÿêèé ó÷îðà ñòàðòóâàâ â Áðà-
çèë³¿. Çá³ðíà Ðîñ³¿ ç³ãðàº ñâ³é ïåð-
øèé ìàò÷ 17 ÷åðâíÿ ïðîòè êîìàí-
äè Ï³âäåííî¿ Êîðå¿. Çá³ðíà Óêðà-
¿íè, íà æàëü, íå ïðîéøëà ó ô³íàë
×Ì-2014.

ßê ïîâ³äîìëÿâ ÍÁÍ, â ²íòåðíå-
ò³ ç’ÿâèëîñÿ â³äåî âèêîíàííÿ «Ïó-

ò³í — õ**ëî» ìåêñèêàíñüêèìè ìó-
çèêàíòàìè â îäíîìó ç ïàðê³â Ëîñ-
Àíäæåëåñà. Ëàòèíñüêà ìàíåðà âè-
êîíàííÿ íàäàëà ìåãàõ³òó ï³êàíò-
íîñò³.

4 ÷åðâíÿ óëüòðàñ êè¿âñüêîãî
«Äèíàìî» çàÿâèëè, ùî áóäóòü äî-
ìàãàòèñÿ,ùîá ï³ñíÿ «Ïóò³í—õ**ëî»
ñòàëà íåîô³ö³éíèì ã³ìíîì ×åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ç ôóòáîëó �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +15o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 742 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

ãîðîñêîï

15 – 21 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 ÷åðâíÿ

Õ³ò óêðà¿íñüêèõ óëüòðàñ ïðî Ïóò³íà
çàñï³âàëè ³ í³ìåöüê³ ôóòáîëüí³ ôàíàòè 

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 35835

те, про�що

�овориться

б��ва��ирилиці Х
нечесна�в�своїх

�чин�ах�людина

волосся�над

��бою

�охана�

Ф.�Петрар�и Р чорна�тополя
те�стовий

шрифт

приховане
�л�з�вання
найвищий
по�азни�
(спорт.) Е

полінезійсь�а

т�анина�з��ори

верхній�одя� Щ
зодіа�альне

с�зір’я

тит�л�баронета

(ан�.)

доповідь�про

свою�робот�

ор�ан�зор�

прянощі�(�рец.)

теле�анал

є�ип.�бо�

мистецтв,

ремесел

�р�ба�помил�а

(розм.)

��

парапсихоло�ії�—

особливе�поле А
роман�Стівена

Кін�а

�ип’ято� Т
вн�трішня

частина��оріха

х�д.�стиль

(сер.-віч.)

маля��іш�и

(зменш.-пестл.) И
япон.

письменни��

20�ст,�«Нар�мі

Сен�іті»

��р.�

х�дожни�,

ви�ладач�«Над

Дніпром»

оздоровлення

фінансово�о

стан�

підприємства

��стоїцизмі�—

во�няна�д�ша

�осмос� К
вид�вишні�—

символ�Японії

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

13 ÷åðâíÿ 2014 ð.

¹82(4482)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

313 — ðèìñüê³ ³ìïåðàòîðè Êîñòÿíòèí Âå-

ëèêèé ³ Âàëåð³é Ë³öèí³àí Ë³öèí³é ï³äïèñà-

ëè Ì³ëàíñüêèé åäèêò, ÿêèì ïðîãîëîøóâà-

ëàñü ðåë³ã³éíà òåðïèì³ñòü íà òåðèòîð³¿ Ðèì-

ñüêî¿ ³ìïåð³¿: âñ³ ðåë³ã³¿ óð³âíþâàëèñü ó ïðà-

âàõ, à õðèñòèÿíàì ïåðåäáà÷àëîñü ïîâåð-

íåííÿ âñ³º¿ âëàñíîñò³, ÿêà áóëà ó íèõ

â³ä³áðàíà ï³ä ÷àñ ïåðåñë³äóâàíü.

1373 — ì³æ êîðîëåì Àíãë³¿ Åäóàðäîì III òà

êîðîë³âñüêèì ïîäðóææÿì Ïîðòóãàë³¿ Ôåð-

äèíàíäîì òà Åëåîíîðîþ ï³äïèñàíî Àíãëî-

ïîðòóãàëüñüêèé â³éñüêîâèé ñîþç, íàéäàâ-

í³øèé ³ç äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíèõ ³

÷èííèõ äî ñèõ ï³ð.

1494 — Õðèñòîôîð Êîëóìá â³äêðèâ «Îñ-

òð³â ñêàðá³â» ³ íàçâàâ éîãî Ñàí-Õóàí-

Åâàíãåë³ñòà (íèí³ Õóâåíòóä, ùî íàëåæèòü

Êóá³).

1638 — ïî÷àëàñÿ Æîâíèíñüêà áèòâà, âèð³-

øàëüíà áèòâà ïîâñòàíö³â íà ÷îë³ ç Äìèòðîì

Ãóíåþ ïðîòè ïîëüñüêî-øëÿõåòñüêîãî â³éñüêà

ï³ä ÷àñ ïîâñòàííÿ Îñòðÿíèíà. Çàçíàâøè ïî-

ðàçêè â³ä êîðîííîãî â³éñüêà Ñòàí³ñëàâà Ïî-

òîöüêîãî òà çàãîí³â êíÿçÿ ßðåìè Âèøíåâåöü-

êîãî, ßê³â Îñòðÿíèí ç ÷àñòèíîþ êîçàê³â â³ä-

ñòóïèâ ç-ï³ä Æîâíèíà íà Ñëîá³äñüêó Óêðà¿íó

â ìåæ³ Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâè.

1921 — ñòâîðåíî ï³äï³ëüíèé Óêðà¿íñüêèé

öåíòðàëüíèé ïîâñòàíñüêèé êîì³òåò ó Êèºâ³.

1948 — óêðà¿íñüê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ òà îð-

ãàí³çàö³¿ â åì³ãðàö³¿ ñõâàëèëè ñòàòóò Óêðà-

¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè (ÓÍÐàäè).

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 


