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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïîïåðåäæàº ñòîëè÷íèõ ÷èíîâíèê³â ïðî âàæê³ ÷àñè 
òà ïðîñèòü ðåàëüíî îö³íþâàòè âëàñí³ ìîæëèâîñò³

Ïåðøó ÷åðãó 
ðåêîíñòðóêö³¿ 
Ïîøòîâî¿ ïëîù³ 
çäàäóòü
äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ â ñòîëèö³

çäàäóòü ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóê-

ö³¿ Ïîøòîâî¿ ïëîù³.Çîêðåìà ïëà-

íóºòüñÿ çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî

òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè òà âèêîíà-

òè ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ íàáåðåæ-

íî¿ Äí³ïðà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó

ÊÏ «Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõî-

âî-òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä».Òàê,äî-
ðîæíèêè çàâåðøàòü ïðîêëàäàí-
íÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,çä³éñíÿòü
óêëàäêó âåðõíüîãî øàðó àñôàëü-
òîáåòîíó, îáëàøòóþòü ðîçä³ëü-
íó ñìóãó íà âóë.Íàáåðåæíî-Õðå-
ùàòèöüê³é, çàâåðøàòü ôàðáó-
âàííÿ òóíåëþ, à òàêîæ îáëàø-
òóâàííÿ ï³äñâ³òêè é äåêîðàòèâ-
íîãî îñâ³òëåííÿ, íàíåñóòü ðîç-
ì³òêó íà Íàáåðåæíîìó øîñå,âóë.
Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, Áî-
ðè÷³â ò³ê,Âîëîäèìèðñüê³é.Êð³ì
òîãî, áóäå çàâåðøåíî áëàãîóñò-
ð³é íàáåðåæíî¿ â³ä öåðêâè ñâ.
Ìèêîëàÿ äî Êîëîíè Ìàãäåáóð-
çüêîãî ïðàâà. Íàðàç³ ðîáîòè íà

Ïîøòîâ³é ïëîù³ òðèâàþòü. Çàðàç

òàì âèêîíóþòüñÿ ðîáîòè ç òîð-

êðåòóâàííÿ êîëîí òóíåëþ, óêëà-

äàííÿ ïîáóòîâîãî êàìåíþ ï³äï³ð-

íèõ ñò³í.Òàêîæ ðîçïî÷àëèñÿ ï³ä-

ãîòîâ÷³ ðîáîòè äëÿ óêëàäàííÿ

âåðõíüîãî øàðó àñôàëüòîáåòîíó,

çàìîâëåíî øóìîïîãëèíàþ÷³ ïà-

íåë³ äëÿ òóíåëþ, ïðîäîâæóþòüñÿ

ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ äåêîðà-

òèâíîãî îñâ³òëåííÿ.

Àêö³ÿ «Ìàíäðóé 
äî Êèºâà çà ï³âö³íè»
ïðîäîâæåíà 
äî 1 ëèïíÿ

Àêö³þ «Ìàíäðóé äî Êèºâà çà ï³â-

ö³íè»,ÿêà ñòàðòóâàëà ö³º¿ âåñíè çà

³í³ö³àòèâè óïðàâë³ííÿ òóðèçìó

ÊÌÄÀ,áóëî âèð³øåíî ïîäîâæèòè

äî 1 ëèïíÿ öüîãî ðîêó.Òåïåð â³ä-

â³äàòè ñòîëèöþ çà ïðèéíÿòíèìè

ö³íàìè ìîæíà áóäå íå ëèøå ó âè-

õ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³. Íàãàäàºìî,

òóðèñòè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ìàþòü íà-

ãîäó ñêîðèñòàòèñÿ ïðèâàáëèâèìè

ïðîïîçèö³ÿìè, ÿê³ äëÿ íèõ ïðèãî-

òóâàëè ïðåäñòàâíèêè òóðèñòè÷íî-

ãî á³çíåñó,ãîòåëüºðè òà åêñêóðñ³é-

í³ êîìïàí³¿ ì³ñòà. Çîêðåìà àêö³ÿ

ïåðåäáà÷àº ó öåé ïåð³îä çíèæêó

íà ïîñåëåííÿ íà 50 % äåøåâøå.

Êð³ì òîãî,ðåñòîðàíè,åêñêóðñ³éí³ áþ-

ðî,óêðà¿íñüêèé àâ³àïåðåâ³çíèê òà

³íø³ ó÷àñíèêè àêö³¿ ï³äãîòóâàëè

ñïåö³àëüí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ òóðèñ-

ò³â. ßê çàçíà÷àëîñÿ ðàí³øå, ìåòà

àêö³¿—ñòèìóëþâàííÿ âíóòð³øíüî-

ãî òóðèçìó êðà¿íè, à òàêîæ ïîïó-

ëÿðèçàö³ÿ Êèºâà ÿê òóðèñòè÷íî¿

ñòîëèö³. Óìîâè ó÷àñò³ òà ñïèñîê

ó÷àñíèê³â àêö³¿ íà: kyivinfo.travel

àáî facebook.com/KyivTourism.
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ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ìåð Â³òàë³é Êëè÷-
êî ââàæàº ðîáîòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âðàäè — Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ — íå-
çàäîâ³ëüíîþ. Ïðî öå â³í çàÿâèâ
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ,
äå ðîçãëÿíóëè ñòàí ì³ñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. «Öå íå ìîº áà÷åííÿ, öå
áà÷åííÿ êèÿí, ÿê³ êîæíîãî äíÿ äà-
þòü îö³íêó ñòàíó ãîñïîäàðñòâà ì³ñ-
òà. ² â³í, íà æàëü, íå ïîêðàùóºòü-
ñÿ. ² öå òàêîæ â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîæ-
íîãî, õòî çíàõîäèòüñÿ ïðè âëàä³.
Àäæå æèòè â Êèºâ³ ñòàëî íåáåç-
ïå÷íî ³ íåêîìôîðòíî äëÿ éîãî
ìåøêàíö³â»,— çàçíà÷èâ ìåð. Ïðè
öüîìó â³í çàêëèêàâ ÷èíîâíèê³â
àäåêâàòíî îö³íèòè âëàñí³ ìîæëè-
âîñò³ ³ âñ³õ, õòî íå âïåâíåíèé â òî-
ìó, ùî çìîæå íàäàë³ ïðàöþâàòè
íàä âèð³øåííÿì ïðîáëåì ì³ñòà,
íàïèñàòè çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ. Êåð-
ìàíè÷ ì³ñòà òàêîæ àíîíñóâàâ ïå-
ðåâ³ðêè ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Ïåðø³ êàäðîâ³ ð³øåííÿ âæå ïðèé-
ìàþòüñÿ. Ï³ñëÿ êîíòðîëüíî¿ çà-
êóïêè â êîìåðö³éí³é àïòåö³ òà òà-
êîìó æ çàêëàä³ ìåðåæ³ ÊÏ «Ôàð-
ìàö³ÿ» äîáðîâ³ëüíî ïîêèíóòè çàé-
ìàíó ïîñàäó Â³òàë³é Êëè÷êî
ïîïðîñèâ ãåíäèðåêòîðà ì³ñüêîãî
ï³äïðèºìñòâà Îëåãà Êë³ìîâà. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðèäáàí³ ìåäèêàìåí-
òè â êîìóíàëüí³é àïòåö³ íà 15 %
äîðîæ÷³ â³ä àíàëîã³÷íèõ ç êîìåð-
ö³éíîãî çàêëàäó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ïåðåêîíàíèé:
òàêèõ ïðèêëàä³â ó ñòîëèö³ áàãàòî.
Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, íà ñüîãî-
äí³ â Êèºâ³ áëèçüêî 30 % áþäæåòó
çíàõîäèòüñÿ â ò³í³, à êîðóïö³ÿ òà
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòàëè îñíîâ-
íèìè ðèñàìè ÷èíîâíèöüêî¿ âåð-
òèêàë³. Òîæ ìåð çàïåâíèâ, ùî êàä-
ðîâèõ ð³øåíü áóäå íàáàãàòî á³ëü-
øå, ³ ïåðø³ ç íèõ â³äáóäóòüñÿ âæå
öüîãî òèæíÿ. Â³í òàêîæ íàãàäàâ,
ùî íàðàç³ â Êè¿âðàä³ ïðàöþº äå-

ïóòàòñüêà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ïåðåâ³ðÿº
âñ³ ð³øåííÿ êîìàíäè åêñ-ìåðà Ëåî-
í³äà ×åðíîâåöüêîãî òà êîëèøíüî-
ãî ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïî-
ïîâà. Ìàòåð³àëè ïåðåâ³ðîê áóäóòü
ïåðåäàí³ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â, à âèíí³ — ïîêàðàí³. «Ìè ïî-
âåðíåìî êîøòè â áþäæåò. ßê ³ íå-
çàêîííî â³ä÷óæåíó âëàñí³ñòü —
ãðîìàä³. ß îñîáèñòî ïðîñë³äêóþ,
ùîá âèíí³ ïîíåñëè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà öå»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Êëþ÷îâèì ñâî¿ì çàâäàííÿì
ì³ñüêèé ãîëîâà íàçèâàº ïîâåðíåí-
íÿ äî ìèðíîãî, ñïîê³éíîãî æèò-
òÿ — íàðàç³ âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè
ç àêòèâ³ñòàìè Ìàéäàíó, àáè â³ä-
íîâèòè òàì ðóõ, âñòàíîâèòè ìå-
ìîð³àë ïîëåãëèì òà ïåðåéìåíóâà-
òè ÷àñòèíó âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿
íà ÷åñòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
Îá³öÿº ìåð ÿê çàâåðøåííÿ âåëè-
êèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â (Ïî-
ä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêèé ì³ñò, Ïî-
øòîâà ïëîùà), ñïîðóäæåííÿ ìåò-
ðî íà Òðîºùèíó,òàê ³ âèð³øåííÿ ³í-
øèõ ïðîáëåì: áîðîòüáó ç íåçàêîí-
íèìè ê³îñêàìè, ðåìîíò àâòîäîð³ã
òà îá’ºêò³â ÆÊÃ.Àáè â³äíàéòè êîø-
òè íà çàäóìàíå, êåðìàíè÷ ñòîëè-
ö³ ïëàíóº ïîâåðíóòè äî ì³ñòà 
50 % ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ
îñ³á (ëèøå ìèíóëîãî ðîêó ö³ âè-
ëó÷åííÿ ñòàíîâèëè 8 ìëðä ãðí) òà
çàëó÷èòè ïðèâàòíèé êàï³òàë, ñòâî-
ðèâøè ñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³é-
íèé êë³ìàò.

Îêð³ì òîãî,ÿê ïîâ³äîìèâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìà-
ðåíêî, íàðàç³ âåäóòüñÿ ïåðåãîâîðè
ç Ì³íô³íîì òà Íàöáàíêîì ùîäî ðå-
ô³íàíñóâàííÿ áîðãó ñòîëèö³.Éäåòü-
ñÿ ïðî âèïóñê íîâèõ âíóòð³øí³õ îá-
ë³ãàö³é.Íà ñüîãîäí³ áîðã ì³ñòà ñêëà-
äàº 550 ìëí äîëàð³â ³ 5,5 ìëðä ãðí.

Ïðî ðåçóëüòàòè 110-òè äí³â ñâîº¿
ðîáîòè ïðîçâ³òóâàâ ³ ãîëîâà ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî. «Ó íàñ áó-
ëè îñîáëèâ³ óìîâè ðîáîòè. Íå ïðà-
öþâàâ îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ — Êè¿âðàäà, ÷åðåç ùî ìè íå
ìîãëè âèð³øèòè áàãàòî âàæëèâèõ
ïèòàíü,ó ïåðøó ÷åðãó, ïèòàííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.
Ìè çìóøåí³ áóëè îäíî÷àñíî ïðà-
öþâàòè íà âåëåòåíñüêå ì³ñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî òà óñóâàòè ñàí³òàðíî-ã³-
ã³ºí³÷í³ íàñë³äêè ðåâîëþö³¿. Áóëè
çíÿò³ íåïîòð³áí³ áàðèêàäè, ðîçïî-
÷àòî ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ àäì³íáó-
ä³âë³ Êè¿âðàäè,äå âæå â³äðåìîíòî-
âàíî äåê³ëüêà ïîâåðõ³â.Ó ïðåäñòàâ-
íèê³â Ìàéäàíó áóâ ð³çíèé íàñòð³é,
òà ìè çíàéøëè ç íèìè ñï³ëüíó ìî-
âó»,— ñêàçàâ ãîëîâà ÊÌÄÀ òà çà-
çíà÷èâ, ùî îäíèì ç éîãî ïåðøî-
÷åðãîâèõ çàâäàíü áóëî çàáåçïå÷åí-
íÿ ñòàá³ëüíîñò³ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ì³ñòà: â³äíîâëåííÿ ðîáîòè áîìáî-
ñõîâèù, íàëàãîäæåííÿ àëüòåðíà-
òèâíîãî âîäîçàáåçïå÷åííÿ, ñòâî-
ðåííÿ ñïåöáàòàëüéîíó òà ³í. Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî çàïåâíèâ, ùî
ãîòîâèé ³ íàäàë³ â³ääàíî ïðàöþâà-
òè íà áëàãî êèÿí �
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âïåðøå ïðîâ³â çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ÊÌÄÀ, íà ÿêîìó çàñëóõàâ çâ³òè ùîäî ñòàíó ñòîëè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà

Çì³íè â êðà¿í³ ìàþòü ðîçïî÷àòèñÿ ç Êèºâà — ñâîþ ïåðåäâè-

áîð÷ó îá³öÿíêó ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâñÿ àêòèâíî

âïðîâàäæóâàòè ó æèòòÿ. Â÷îðà â³í âïåðøå ïðîâ³â çàñ³äàííÿ

êîëåã³¿ ÊÌÄÀ, äå çàñëóõàâ çâ³òè ùîäî ñòàíó ó ð³çíîìàí³òíèõ

ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³. Âèñíîâêè äëÿ íîâîîáðàíîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè íåâò³øí³: äîêîð³ííèõ çì³í ïîòðåáóþòü óñ³

ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ Êèºâà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïàòð³îòè ïîôàðáóâàëè 
Ìîñêîâñüêèé ì³ñò

Çà îñòàíí³õ ï³âðîêó æîâòî-áëàêèòí³ ñòÿãè ïðîñòî çàïîëî-

íèëè êðà¿íó, ³ ê³ëüê³ñòü ¿õ ïîñò³éíî çðîñòàº, ùî íå ìîæå íå íà-

äèõàòè. Îêð³ì äóæå ïîïóëÿðíèõ ñüîãîäí³ ïàòð³îòè÷íèõ àêñå-

ñóàð³â, êîëüîðè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà âñå ÷àñò³øå ñòàþòü ïðè-

êðàñàìè âåëèêèõ, ïîì³òíèõ çäàëåêó áóä³âåëü òà ñïîðóä.

Òàê, êèÿíè íå îá³éøëè óâàãîþ ³ Ìîñêîâñüêèé ì³ñò. Íå äèâ-

ëÿ÷èñü íà éîãî íàçâó, ì³ñò ïåðåôàðáóâàëè ó íàö³îíàëüí³ êî-

ëüîðè Óêðà¿íè.Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ âëàñíèì êîøòîì ïðèäáàëè ôàð-

áó, âàëèêè, ïåíçë³ òà ³íø³ ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè, öå âñå îá³éøëî-

ñÿ ïàòð³îòàì òðîõè á³ëüøå îäí³º¿ òèñÿ÷³ ãðèâåíü.Àëå ðîçïîâ³-

äàþòü, ùî çîâñ³ì íå øêîäóþòü, áî ðàä³ñòü òà ïîçèòèâí³ åìîö³¿

îòî÷óþ÷èõ ëþäåé — íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ó æèòò³.

Àêòèâ³ñòè â³äçíà÷èëè, ùî àâòîìîá³ë³ñòè, ÿê³ ïðî¿æäæàëè,

àêòèâíî ñèãíàëèëè, â³òàþ÷è òàêó ÷óäîâó ³í³ö³àòèâó êèÿí. «Çó-

ïèíÿëèñü, ï³äõîäèëè òà ïðîïîíóâàëè âçÿòè 50—100 ãðèâåíü

ÿê âíåñîê ó âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. Öå ùå ðàç äîâîäèòü, ùî ãðî-

ìàäÿíè ãîòîâ³ äî ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ ïðîåêò³â, íå ÷åêàþ÷è ï³ä-

òðèìêè ç áîêó äåðæàâè â òàêèé íåëåãêèé ÷àñ»,— çàóâàæóþòü

àêòèâ³ñòè.

Ðèíîê íåðóõîìîñò³ çðóøèâñÿ 
ç ìåðòâî¿ òî÷êè

Âñ³ ìè íåîäíîðàçîâî ÷óëè ïðî íåéìîâ³ðíå ïàä³ííÿ ñòîëè÷-

íîãî ðèíêó íåðóõîìîñò³ — ÿê ïåðâèííîãî, òàê ³ âòîðèííîãî. Íà

æàëü,òàêà íåñòàá³ëüíà ñèòóàö³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç åêîíîì³÷íèìè ïðîá-

ëåìàìè, ÿê³ çàðàç ïåðåæèâàº Óêðà¿íà.

Òà îñòàíí³ì ÷àñîì ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèëàñÿ, ïîïèò íà æèòëî

ñåðåä ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â äåùî àêòèâ³çóâàâñÿ ïîð³âíÿíî ç

ïîïåðåäí³ìè ì³ñÿöÿìè òà çðóøèâñÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè. Áåðåçåíü

ñòàâ íàéòÿæ÷èì äëÿ ðèíêó êè¿âñüêî¿ íåðóõîìîñò³. Òàêî¿ ìàëî¿

ê³ëüêîñò³ óãîä â ñòîëèö³ íå áóëî îñòàíí³õ 20 ðîê³â. Òà ó òðàâí³

ñèòóàö³ÿ ïî÷àëà ïîñòóïîâî çì³íþâàòèñü, ê³ëüê³ñòü óãîä ïî÷à-

ëà çðîñòàòè, ³ âæå ñüîãîäí³ ðèíîê á³ëüø-ìåíø ñòàá³ë³çóâàâñÿ.

Ùîäî âàðòîñò³ æèòëà, òî ó äîëàðàõ âîíà çíèçèëàñü ç ïî÷àò-

êó ðîêó íà 20—25 %, ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ íàâ³òü á³ëüøå. À îò ó

íàö³îíàëüí³é âàëþò³ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ö³íà íà ïåðâèííîìó

ðèíêó äåùî çðîñòàº, òîáòî äåÿê³ çàáóäîâíèêè ï³äíÿëè âàðò³ñòü

êâàäðàòíîãî ìåòðà íà 10 %. Öå º ëîã³÷íèì, àäæå äî îñòàííüî-

ãî ìîìåíòó âîíè óòðèìóâàëè ö³íè íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³ ³ çà-

ðàç ïðîñòî çìóøåí³ ¿õ ï³ä³éìàòè, ïîÿñíþþ÷è, ùî ³ áóä³âåëüí³

ìàòåð³àëè, ³ òðàíñïîðòí³ âèòðàòè äîðîæ÷àþòü. Íà æàëü, ó ðàç³

ïîäàëüøîãî çäîðîæ÷àííÿ ïàëèâà òà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â

çàáóäîâíèêè áóäóòü òàêîæ ï³äâèùóâàòè ö³íè íà æèòëî.

Íîâå ïîêàðàííÿ äëÿ âîä³¿â-õàáàðíèê³â

Ìè çâèêë³ ââàæàòè, ùî ó õàáàðàõ íà äîðîç³ çàâæäè âèííèé

äà³øíèê, àëå ÷àñòî ñàì³ ãîðå-âîä³¿, ïîðóøèâøè ïðàâèëà, íà-

ìàãàþòüñÿ «â³äêóïèòèñÿ» â³ä ïðèñê³ïëèâîãî ³íñïåêòîðà, ïðî-

ïîíóþ÷è éîìó ãðîøîâó âèíàãîðîäó.Ñàìå òîìó íîâèé ãîëîâà Äå-

ïàðòàìåíòó ÄÀ² Àíàòîë³é Ñ³ðåíêî äîðó÷èâ ïðîâîäèòè ôîòî-,

â³äåîçéîìêó çà ôàêòàìè ñïðîáè äà÷³ õàáàðà.

²íñïåêòîðè â³äòåïåð ïîâèíí³ ô³êñóâàòè íà ôîòî ³ â³äåî ñïðî-

áè âîä³¿â äàâàòè ¿ì õàáàð³.

Íàãàäóºìî, çà ñïðîáó äàòè õàáàð ïðåäñòàâíèêó ÄÀ² âëàñ-

íèêó àâòî ïðèéäåòüñÿ ïîòðÿñòè ãàìàíöåì âæå îô³ö³éíî â³ä 500

äî 750 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (äî

12 750 ãðí) àáî íàâ³òü ñ³ñòè ó â’ÿçíèöþ íà ñòðîê äî ÷îòèðüîõ

ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Â³äòåïåð äîðîæí³ «øê³äíèêè» ìàþòü ïàì’ÿòàòè: ïðîïîíó-

þ÷è õàáàð äà³øíèêó, ùîá óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà â÷èíåíó øêî-

äó, âîíè ìàþòü âñ³ øàíñè ïîòðàïèòè â îá’ºêòèâ ôîòîàïàðàòà

àáî â³äåîêàìåðè, ÿêà çàô³êñóº ìîìåíò ïåðåäà÷³ «âäÿ÷íîñò³»

³íñïåêòîðó ÄÀ². Çà ùî, â³äïîâ³äíî, âîä³ºâ³ àâòî äîâåäåòüñÿ äî-

ðîãî çàïëàòèòè, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

Ñòîëè÷íèì äîðîãàì çàãðîæóº ñåðéîçíà
íåáåçïåêà

Çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ì³ñÿöÿ êèÿíè ìàëè çìîãó áóòè ñâ³äêà-

ìè ê³ëüêîõ ñåðéîçíèõ ïðîâàë³â íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ. Ó ÷îìó

æ ïðè÷èíà òàêèõ ð³çêèõ òà íåïåðåäáà÷óâàíèõ îáâàë³â? À ñïðà-

âà, âèÿâëÿºòüñÿ, ó òðóáîïðîâ³äí³é ñèñòåì³ ñòîëèö³, ÿêà çíîñèëà-

ñÿ ìàéæå íà 80 %.Òàê³ ñòàð³ òðóáè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ìàñî-

âèõ îáâàë³â ó Êèºâ³.

Àâàð³éíèìè º ìàéæå 4 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â òðóá. Ìåøêàíöÿì

ïðîñòî ïîùàñòèëî, àäæå àâàð³¿, ÿê³ ñòàëèñÿ, îá³éøëèñÿ áåç

æåðòâ.Àëå ÿêùî ïðîáëåìó íå âèð³øóâàòè, ó âåëè÷åçí³ ÿìè ìî-

æóòü âïàñòè àâòîìîá³ë³ òà ïîñòðàæäàòè íåâèíí³ ëþäè. Íà æàëü,

â áþäæåò³ íà îáñòåæåííÿ, ìîäåðí³çàö³þ ÷è ðåìîíò òðóáîïðî-

â³äíî¿ ñèñòåìè ô³íàíñè íå ïåðåäáà÷åí³. Äî òîãî æ ñüîãîäí³,

íàïðèêëàä, òàðèôè çà âîäó ïîêðèâàþòü ò³ëüêè áëèçüêî ïîëî-

âèíè âñ³õ âèòðàò.

Íàãàäàºìî, 2 ÷åðâíÿ ïðîâàëèâñÿ àñôàëüò íà âóë. Ãîðüêîãî

á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó «Îêåàí Ïëàçà». ßìà ä³àìåòðîì 10

ì ³ çàâãëèáøêè 12 ì íà ïðîòÿç³ äâîõ äí³â óñêëàäíþâàëà ðóõ àâ-

òîìîá³ë³â. Ó òðàâí³ ìåòðîâà ÿìà óòâîðèëàñÿ íà âóë. Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî. Çà ê³ëüêà äí³â äî öüîãî ïðîâàëèëàñÿ ìàøèíà

íà âóë. Ãîãîë³âñüê³é.

Ùî ïîòð³áíî çíàòè äëÿ âñòóïó 
äî ×åðâîíîãî óí³âåðñèòåòó

Øê³ëüí³ ðîêè óñï³øíî çàê³í÷èëèñÿ, ³ ìàéáóòí³ ïåðøîêóðñ-

íèêè çàìèñëþþòüñÿ íàä íîâèì îñåðåäêîì îñâ³òè äëÿ ñåáå. Öå

çàâæäè õâèëþþ÷èé ïåð³îä â æèòò³ àá³òóð³ºíòà,ï³ä ÷àñ ÿêîãî âàæ-

ëèâî íå ïîìèëèòèñÿ ó âèáîð³, òîìó ³ ðîáèòè âñå ïîòð³áíî çà-

â÷àñíî.

Ñïåêîòíà ïîðà âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ îñü-îñü ðîçïî÷íåòüñÿ. ²

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ò. Ã. Øåâ÷åíêà óæå ï³ä-

ãîòóâàâ äëÿ àá³òóð³ºíò³â îíîâëåí³ Ïðàâèëà ïðèéîìó äî óí³-

âåðñèòåòó â 2014 ðîö³.

Òåðì³íè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ íà ñòóï³íü áàêàëàâðà äåùî çì³-

íèëèñÿ. Äëÿ âñòóïó òåïåð âðàõîâóþòü ÿê³ñòü àòåñòàòó — äî 60-

òè áàë³â, òàêîæ çàïðîâàäèëè ïåðåõðåñíèé âñòóï íà äåÿê³ ñïå-

ö³àëüíîñò³ ìàã³ñòðàòóðè.

Äîêóìåíòè ó ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â ïðèéìàòèìóòüñÿ ç 11 äî

24 ëèïíÿ.À ç 25 ëèïíÿ ïî 1 ñåðïíÿ â Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíî-

ìó óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷íóòüñÿ òâîð÷³ êîíêóðñè òà âèïðîáóâàí-

íÿ.

Àá³òóð³ºíòè ìîæóòü äåòàëüí³øå îçíàéîìèòèñÿ ³ç ïðàâèëà-

ìè âñòóïó äî ÊÍÓ íà ñàéò³: http://pedpresa.com.ua/wp-

content/uploads/2014/06/pravila-priyoma.pdf

Êèÿíè çìîæóòü ïîë³òàòè ïðîñòî 
ïîñåðåä ñòîëèö³

ßêà ëþäèíà íå õî÷å õî÷à á ðàç ó æèòò³ âèïðîáóâàòè ïî÷óò-

òÿ â³ëüíîãî ïîëüîòó? Òåïåð âò³ëèòè ñâîþ ìð³þ ìîæíà,íå âè¿æäæà-

þ÷è ç³ ñòîëèö³. Êèÿíè çìîæóòü âèïðîáóâàòè â³ä÷óòòÿ, ÿê ïðè

ñòðèáêó ç ïàðàøóòîì, ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíî áåçïå÷íî, àäæå

íåïîäàë³ê â³ä Ìîñêîâñüêîãî ìîñòà, à ñàìå â ïàðêó «Äðóæáè

íàðîä³â», â³äêðèâñÿ âåðòèêàëüíèé àåðîäèíàì³÷íèé òðåíàæåð—

â³äêðèòà àåðîòðóáà, ÿêà ïîâí³ñòþ ³ì³òóº â³ëüíå ïàä³ííÿ — ïî-

â³òðÿíèé ïîò³ê ç³ øâèäê³ñòþ áëèçüêî 200 êì íà ãîäèíó äîçâî-

ëèòü êèÿíàì íàñîëîäèòèñÿ â³ä÷óòòÿì â³ëüíîãî ïîëüîòó.

Ðåêîìåíäîâàíèé ì³í³ìàëüíèé ïîë³ò äëÿ ïåðøîãî ðàçó ìàº

òðèâàòè äâà ðàçè ïî 2 õâèëèíè. Âàðò³ñòü äâîõ õâèëèí ïîëüîòó

äëÿ äîðîñëèõ — 265 ãðèâåíü, äëÿ ä³òåé — 160 ãðèâåíü. Ó âàð-

ò³ñòü ïîëüîòó â àåðîòðóá³ âõîäèòü: ³íñòðóêòàæ ïåðåä ïîëüîòîì

(20 õâèëèí) ³ îðåíäà åê³ï³ðîâêè (øîëîì, îêóëÿðè, êîìá³íåçîí).

Ó âàðò³ñòü íå âõîäèòü ôîòî òà â³äåîçéîìêà. Âàðò³ñòü ôîòî- òà

â³äåîçéîìêè ïîëüîò³â ³ ï³äãîòîâêè (çàïèñ íà 1 äèñê àáî âàøó

ôëåøêó) — 100 ãðèâåíü.

Ãîòóþ÷èñü äî ïîëüîòó, êðàùå îäÿãòèñÿ â ëåãêó êîôòó ç äîâ-

ãèìè ðóêàâàìè ³ ñïîðòèâí³ øòàíè, ÿê³ íå áóäóòü ñêîâóâàòè âà-

ø³ ðóõè. Ïîâåðõ îäÿãó âàñ îäÿãíóòü ó ñïåö³àëüíèé êîìá³íåçîí.

Ë³òàòè ïîòð³áíî ó ñïîðòèâíîìó âçóòò³. Ó âçóòò³ íà ï³äáîðàõ äî

ïîëüîòó íå äîïóñêàþòü. Íà ïîëüîòè íå äîïóñêàþòüñÿ ëþäè â

ñòàí³ àëêîãîëüíîãî òà/àáî íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ.

Äëÿ ìàëå÷³ â³äêðèëèñü
«Êàí³êóëè îí-ëàéí»

Íàðåøò³ ðîçïî÷àâñÿ ñåçîí ë³òí³õ êàí³êóë — â³äðàäà äëÿ ñòî-

ëè÷íèõ ìàëþê³â.Ë³òî —öå ïðåêðàñíà ³ íåçàáóòíÿ ïîðà ðîêó, ÿêà

äàðóº ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ, ð³çíîìàí³òí³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ òà

ïîäîðîæ³, ö³êàâ³ òà ñïðàâæí³ äðóæí³ ñòîñóíêè. Êè¿âñüêèé ïà-

ëàö ä³òåé òà þíàöòâà íà ïðîõàííÿ áàòüê³â â³äêðèâ Öåíòð â³ä-

ïî÷èíêó òà ðîçâèòêó «Êàí³êóëè îí-ëàéí» äëÿ ä³òåé â³ä 6 äî 12

ðîê³â.

Ïðîãðàìà ðîáîòè öåíòðó ö³êàâà ³ ð³çíîìàí³òíà: åêñêóðñ³¿

ïî ì³ñòó, ðîáîòà â ãóðòêàõ, äí³ îë³ìï³éö³â òà ñïîðòèâí³ çìàãàí-

íÿ êîæåí äåíü, ³ãðîâ³ ê³ìíàòè òà ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, à òàêîæ

ð³çí³ òâîð÷³ êîíêóðñè þíèõ äèçàéíåð³â, êîíñòðóêòîð³â, çíàâ-

ö³â ïðèðîäè, ³ãðîòåõí³ê³â òà õóäîæíèê³â.

Ðîáîòó öåíòðó ï³äòðèìàëè ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³ää³ëåí-

í³ ÍÎÊ Óêðà¿íè òà ïðåçåíòóâàëè Êè¿âñüêîìó ïàëàöó ä³òåé òà

þíàöòâà ïîäàðóíîê: ôóòáîëüí³, áàñêåòáîëüí³, âîëåéáîëüí³ ì’ÿ÷³,

ñêàêàëêè, íàñò³ëüíèé òåí³ñ ³ áàäì³íòîí — àäæå âñå öå íåîáõ³ä-

íî äëÿ àêòèâíîãî ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó ä³òåé.

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÕ çàëàõ «ßÃàëå-
ðå¿» îñåëèëèñÿ ø³ñòü äèâî-³ñòîò
ç ìåòàëó. Öå â³äêðèëàñÿ íîâà åêñ-
ïîçèö³ÿ òðüîõ ñï³âàâòîð³â, äå àí-
òðîïîìîðôí³ îá’ºêòè óîñîáëþ-
þòü óæå íå òâàðèí, àëå é íå çîâ-
ñ³ì ëþäåé. Çà ñëîâàìè Îëåêñàí-
äðà Áàáàêà, íà íåçâè÷í³ ñêóëüï-
òóðè íàäèõíóëè âèðîáè ç ëîçè,
ÿê³ éîãî äðóæèíà âïåðøå ïðåä-
ñòàâèëà ùå 2007 ðîêó â ïðîåêò³
«Îãîëåíà». Ñàìå ò³ ðîáîòè é äàëè
ïîøòîâõ åêñïåðèìåíòàì ç ìåòà-
ëîì.

Ïðîäîâæóþ÷è ðîçïî÷àòó òåìó
ðóõó â³ä òâàðèííîãî äî ëþäèíè, õó-
äîæíèêè ñòâîðþþòü ñåð³þ ìåòà-
ëåâèõ «³ñòîò-òðèí³ã» ³ «îäÿãàþòü»
¿õ â êîë³ð (ó âèêîíàíí³ Òèáåð³ÿ Ñèëü-
âàø³). Ñàìå öå é çóìîâëþº íàçâó
åêñïîçèö³¿—ZOOANTROPO (ç ãðåö.
«òâàðèíà», «ëþäèíà»). Óò³ì, âèðî-
áè ç ëîçè á³ëüø æ³íî÷í³,ïëàâí³ (ñàì
ìàòåð³àë çàäàº íàïðÿìîê ðóõó é
ôîðìè), à ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿,
ñõîæ³ íà âåëåòåíñüê³ îðèãàì³, ìî-
æóòü òðàêòóâàòèñÿ ÿê ³ íåîàâàí-
ãàðä, òàê ³ àðõ³òåêòóðí³ îá’ºêòè.

«ß çàäóìóâàâ öåé ïðîåêò äóæå
äàâíî. Òåõíîëîã³÷íî âèãîòîâèòè
îá’ºêòè — öå ñêëàäíèé ïðîöåñ, òî-
ìó ðîáîòà òðèâàëà ïîíàä 9 ì³ñÿ-
ö³â,—ðîçïîâ³â îäèí ³ç àâòîð³â Îëåê-
ñàíäð Áàáàê.—Òàêîæ ìåí³ áóëî âàæ-
ëèâî çð³âíÿòè ñòàðòîâ³ óìîâè ñòâî-
ðåííÿ êîíñòðóêö³é — öå ïðîïîð-
ö³éíà ôîðìàòó À4 ïëîùèíà. ²
çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ðîçêðî¿ø öþ
ïëîùèíó, ìîäåëþþòüñÿ ð³çí³ âàð³-
àíòè. Ñïî÷àòêó ÿ õîò³â çàëèøèòè
ìåòàë íåôàðáîâàíèì, ùîá ïåðåäà-
òè ãëÿäà÷àì éîãî ôàêòóðó, îäíàê ó

ñï³âïðàö³ ³ç Òèáåð³ºì Ñèëüâàø³ âè-
ð³øèëè éîãî ïîôàðáóâàòè». Êîëüî-
ðîâå ð³øåííÿ öèõ ñêóëüïòóð äîâî-
ë³ àñêåòè÷íå, áåç òðàäèö³éíî¿ åñòå-
òèêè æèâîïèñó,ëèøå ÷èñòèé êîë³ð.

«Äóæå çàõîïëþþ÷å âðàæåííÿ, ÿê
ç ïëîùèíè îäíèì ðóõîì óãîðó ï³-
ä³éìàþòüñÿ ð³çí³ ãåîìåòðè÷í³ êîíñ-
òðóêö³¿»,— êîìåíòóº ðîáîòè ìèñ-
òåöòâîçíàâåöü Âàëåð³é Ñàõàðóê.
Â³í çàóâàæèâ ³ íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü,
³ ïðîñò³ð òâîð÷èõ ïîøóê³â Îëåê-
ñàíäðà Áàáàêà — â³ä æèâîïèñó äî
³íñòàëÿö³¿ (÷åðåç â³äåî, êîíöåïòó-
àëüí³ ïðîåêòè), äî ñêóëüïòóðè.

Ñï³âïðàöÿ ç «ßÃàëåðåºþ»,äå òðè-
âàº âèñòàâêà, ñòàëà âæå äîáðîþ ðî-
äèííîþ òðàäèö³ºþ äëÿ Áàáàê³â,àäæå
³ âæå çãàäàíà «Îãîëåíà»,ÿêà ñòàëà ïî-
øòîâõîì äî ïîäàëüøèõ òâîð÷èõ ïî-
øóê³â, ïðîõîäèëà òåæ ó öèõ ñò³íàõ.
«ZOOANTROPO âèäàºòüñÿ äóæå ïðîñ-
òèì, îäíàê, ÿê ³ âñå ïðîñòå, º îäíèì
³ç íàéñêëàäí³øèõ ïðîåêò³â,— ãîâî-
ðèòü êóðàòîð «ßÃàëåðå¿» Ïàâëî Ãó-

ä³ìîâ.— Êð³ì òîãî, «ßÃàëåðåÿ» íå º
ñóòî êîíöåïòóàëüíèì ïðîñòîðîì.
Á³ëüø³ñòü çàõîä³â òðèìàºòüñÿ íà
çâè÷àéíîìó òðàäèö³éíîìó ìèñòåö-
òâ³.² òîìó òàêèé íîâèé ôîðìàë³çì—
öå äóæå âàæëèâèé íàïðÿìîê. ßê íà
ìåíå,º ê³ëüêà âàãîìèõ ïðàâèë ìèñ-
òåöòâà: âîíî ìàº áóòè ³íòåðíàö³î-
íàëüíèì (óí³âåðñàëüíèì) — ùîá
ïðîåêò ì³ã îäíàêîâî ñïðèéìàòèñÿ â
ð³çíèõ êðà¿íàõ, ³ âîíî ìàº áóòè ³í-
òåëåêòóàëüíèì. Òîìó öåé ïðîåêò,
ïîïðè ñâîþ íåòðàäèö³éí³ñòü, ö³ë-
êîì ï³äïàäàº ï³ä îáèäâ³ õàðàêòå-
ðèñòèêè» �

Â³ä òâàðèííîãî äî ëþäèíè

Ìàêñèì ØÀËÈÃ²Í: 

«Íàéñòðàøí³øå, ùî ëþäåé îá’ºäíóº 
íå ìóçèêà, à â³éíà...»

Ó ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ìèñòåöüêèé ïðîåêò ZOOANTROPO Òàìàðè ³ Îëåêñàíäðà Áàáàê³â ³ Òè-

áåð³ÿ Ñèëüâàø³. Ïðåäñòàâëåí³ ñêóëüïòóðè âðàæàþòü ãëÿäà÷³â ñâîºþ íåòðàäèö³éí³ñòþ.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íàø ã³ñòü— ìîëîäèé óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð, ÿêèé íèí³ ìåøêàº â Í³äåðëàíäàõ. ×îòèðè ðîêè òîìó, ìàþ÷è çà ïëå÷èìà äîñâ³ä ñòàæóâàííÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-

çüê³é êîíñåðâàòîð³¿ ³ìåí³ Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà ³ äèïëîì Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ ³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî, â³í çàê³í÷èâ ìàã³ñòðàòóðó Êîðîë³âñüêî¿ êîí-

ñåðâàòîð³¿ â Ãààç³. Òåïåð³øí³é â³çèò ìóçèêàíòà äî Êèºâà ïîâ’ÿçàíèé ç ï³äãîòîâêîþ äî ñåðïíåâîãî ôåñòèâàëþ «Ë³òí³ ìóçè÷í³ ïðîìåí³», ùî â³äáóäåòüñÿ â ñòî-

ëè÷í³é ô³ëàðìîí³¿, äå íà îäíîìó ç êîíöåðò³â ïðîçâó÷èòü éîãî «Ïîòð³éíèé êîíöåðò Des-dur» ï³ä äèðèãóâàííÿì ãðóçèíñüêîãî ìàåñòðî Ì³õå¿ëà Ìåíàáäå.

Íåîðäèíàðíèé àâòîð íèçêè êàìåðíèõ, âîêàëüíèõ, ñèìôîí³÷íèõ ï’ºñ, à òàêîæ ìóçèêè äî ñïåêòàêë³â, áàëåò³â ³ ê³íî ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ïðî òå, ÷èì º äëÿ íüî-

ãî ìóçèêà, íàñê³ëüêè óñâ³äîìëåíèì º ïðîöåñ àäàïòàö³¿ âïëèâ³â ³ ÿêèì º ìóçè÷íå æèòòÿ â Í³äåðëàíäàõ.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

� Êèÿíàì ïîêàçóþòü íåçâè÷íå ìèñòåöòâî ç ìåòàëó

Îäèí äîáðèé ïîåò ñêàçàâ,
ùî ïîåç³ÿ — öå ôîðìà áîæåâ³ë-
ëÿ. À ùî òàêå äëÿ òåáå ìóçèêà?

Ì. Ø.: Áàæàííÿ òâîðèòè âèíè-
êàº â³ä òîãî, ùî òîá³ ùîñü íå ïîäî-
áàºòüñÿ, òîáòî òè â³ä÷óâàºø, ùî ó
ñâ³ò³ íå âèñòà÷àº ÷îãîñü äóæå âàæ-
ëèâîãî. Îäíà ç ïðè÷èí òîãî, ùî ÿ
ïî÷àâ ïèñàòè, — íóäüãà; ìåí³ ÿê
âèêîíàâöþ ñòàëî íåö³êàâî â÷èòè
÷óæèé òâ³ð. Ïîñò³éíî õîò³ëîñÿ ùîñü
â íüîìó âèïðàâèòè, ïåðåïèñàòè.
Â ÿêèéñü ìîìåíò ÿ çðîçóì³â, ùî
õî÷ó ïèñàòè òàêó ìóçèêó, ÿêà á ìå-
íå çàõîïèëà ïîâí³ñòþ, çì³íèëà.
Êîëè öå âäàºòüñÿ, â³äáóâàºòüñÿ
ñâîãî ðîäó çàïîâíåííÿ ÷îãîñü âñå-
ðåäèí³ òåáå...

Ùî äëÿ òåáå îçíà÷àº çàé-
ìàòèñÿ ìóçèêîþ? Ïèñàòè ¿¿?

Ì. Ø.: Íå ò³ëüêè. Öå é îáäóìó-
âàòè ¿¿. Àäæå íà ïàï³ð éäå ò³ëüêè
5 % ³ç òîãî, ùî âèíèêàº.

À ùî ðîáèòè ³ç ðåøòîþ 
95-ìà â³äñîòêàìè?

Ì. Ø.: Í³÷îãî, çàáóòè. Ïðàâäà,
ÿêùî ùîñü çàëèøàºòüñÿ «â òîá³», öå
ìîæíà âèêîðèñòàòè â ³íøèõ òâî-
ðàõ. Àëå ó ìåíå º ìàòåð³àë, ÿêèé
ëåæèòü âæå áàãàòî ðîê³â. Â³í ìåí³
ñòðàøåííî ïîäîáàºòüñÿ. Àëå ÿ íå
çíàþ, ùî ç íèì ðîáèòè.

Ö³º¿ çèìè, äî ðå÷³, íàïèñàâ ìó-
çèêó äî áàëåòó «Îä³ññåé», êóäè
óâ³éøëî áàãàòî ìàòåð³àëó, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó íå ïîòðàïèâ ó ê³íî. Öåé
ìàòåð³àë ìåíå äóæå âðÿòóâàâ. Áî
òðåáà áóëî íàïèñàòè ï³âòîðè ãî-
äèíè ìóçèêè çà 25 äí³â. ß ïîâè-
íåí áóâ ïèñàòè ïî îäíîìó
íîìåðó â äåíü. ² òàê éøëî,
àæ ïîêè ÿ íå ä³éøîâ äî
ñöåíè, äå òàíåöü âæå áóâ
ïîñòàâëåíèé, òîáòî áóâ
ò³ëüêè òåìï ³ ðàõóíîê. Íà
öþ ìóçèêó â ìåíå ï³øëî
òðè äí³. Âïåðøå ìåí³
äîâåëîñÿ ïåðå-
âîäèòè çâè÷àé-
íèé ïóëüñ â ìó-
çèêó...

Òè ìî-
æåø îõà-
ðàêòåðèçó-
â à ò è
ñòèëü, â
ÿ ê î ì ó
ï ð à ö þ -
ºø? 

Ì. Ø.: Óÿâ-
ëåííÿ íå ìàþ ïðî
ñâ³é ñòèëü.Â Ãîëëàí-
ä³¿ ó êîíñåðâàòîð³¿
º òàêà ïðàêòèêà äëÿ
ñòóäåíò³â-êîìïîçè-

òîð³â — ïîêàçóâàòè ïóáë³÷íî ñâ³é
òâ³ð, à ïîò³ì â³äêðèòî îáãîâîðþ-
âàòè éîãî. ßêîñü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ
ïîêàçàâ ñâ³é Ïîòð³éíèé êîíöåðò,
îäèí àìåðèêàíåöü ïî÷àâ îáóðþ-
âàòèñü. Íó äîáðå, êàæå, ÿ ðîçóì³þ
ñòèë³ñòè÷íó ãðó, àëå ãàðìîí³ÿ —òè

æ âçàãàë³ íå ïðàöþºø ç ãàðìî-
í³ºþ! Ìîæå, â³í ³ ìàº ðàö³þ, ó
ìåíå í³êîëè é ãàäêè íå áóëî
ùîñü ñïåö³àëüíî âèãàäóâàòè
â öüîìó ïèòàíí³... Çàãàëîì
ìåí³ ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî
ñâîþ ìóçèêó, ÿ ñàì ÷àñòî äè-

âóþñü ñâî¿ì òâîðàì.

Ùî äëÿ òå-
áå ìóçè÷í³ âïëè-
âè? Öå óñâ³äîì-
ëåíèé ïðîöåñ? 

Ì. Ø.: Çâè-
÷àéíî. Òóò æå
òàêà ð³÷: óñå
çàëåæèòü â³ä
òîãî, ùî òè
âèêîðèñòî-
âóºø. ßêùî
öå òåõí³÷-
íèé ïðè-
éîì, òî éî-
ãî ìîæíà
âèêîðèñòî-

â ó â à ò è
ñê³ëüêè çàâãî-

äíî, ãîëîâíå, ÿê òè öå ðîáèø. À
ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ïîâòîðåííÿ âæå
çíàéäåíîãî êèìîñü ñìèñëó — çâî-
ðîòó, ïåðåõîäó — òî öå âæå ïðîá-
ëåìà, êë³øå. Àëå, áóâàº, ïîñëóõà-
ºø ùîñü, à ïîò³ì ðîê³â ÷åðåç ÷î-
òèðè öå òîá³ â ïàðòèòóðó çàë³çå
ÿêèìîñü áîêîì.

Ç óêðà¿íñüêèõ êîìïîçè-
òîð³â íà òåáå âåëèêèé âïëèâ
ñïðàâèëà ìóçèêà Ñâÿòîñëàâà
Ëóíüîâà.

Ì. Ø.: Ëóíüîâ ìåí³ äóæå ïîäî-
áàºòüñÿ. Ïðèíàéìí³ ç òîãî, ùî â³í
íàïèñàâ â îñòàíí³ ðîêè. ß íå çíàþ
òâîðó, ÿêèé áè ìåí³ áóëî íåö³êàâî
ñëóõàòè. Ìåí³ òàêîæ äóæå ïîäîáà-
ºòüñÿ Âàëåíòèí Ñèëüâåñòðîâ. Éî-
ãî ìóçèêó ïåð³îäè÷íî ïåðåñëóõî-
âóþ, çîêðåìà ñèìôîí³¿ ¹ 4, ¹ 5
— öå âðàæàº.

Íàñê³ëüêè îðãàí³÷íî òè
âïèñóºøñÿ ç³ ñâî¿ì ñòèëåì â ìó-
çè÷íèé êîíòåêñò Ãîëëàíä³¿? 

Ì. Ø.: Îò ùî ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ â Ãîëëàíä³¿,òî öå òå, ùî òàì ðîç-
ìîâ ïðî ñòèë³ âçàãàë³ íåìàº, í³õòî
öèì íå ïåðåéìàºòüñÿ. Êîæåí çàé-
ìàºòüñÿ òèì, ùî éîìó ö³êàâî. Íå
çíàþ, íàñê³ëüêè îðãàí³÷íî âïèñó-
þñü, ÿ ïðîñòî íå ìîæó â³äñòåæó-
âàòè âåñü ñïåêòð òîãî, ùî òàì â³ä-

áóâàºòüñÿ. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ìîÿ
âîêàëüíà ìóçèêà íà ðîñ³éñüê³ òåê-
ñòè òàì íå ìàòèìå óñï³õó, áî òóò
âàæëèâèé òåêñò.

ßê òàì ñïðàâè ç ìóçè÷íèì
æèòòÿì? 

Ì. Ø.: Âîíî äóæå íàñè÷åíå.
Ò³ëüêè â Ãààçüê³é êîíñåðâàòîð³¿
íàâ÷àºòüñÿ áëèçüêî 50-òè ÷îëî-
â³ê êîìïîçèòîð³â ç ð³çíèõ êðà¿í.
Ìèòåöü âçàãàë³ ïðèð³âíþºòüñÿ äî
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, àëå ïî-
äàòêîâà ñèñòåìà ³íøà. Êð³ì òîãî,
ñàìà ³íôðàñòðóêòóðà íàëàãîäæå-
íà ïðåêðàñíî. Òóò óñå çáàëàíñî-
âàíî. ª áàãàòî ôåñòèâàë³â, çàö³-
êàâëåíèõ ó ñó÷àñíèõ êîìïîçèòî-
ðàõ, àêòèâíî ïðàöþþòü ìîëîä³
ìåíåäæåðè. ª îêðåìèé êîíöåðò-
íèé çàë, äå â îñíîâíîìó ãðàþòü
ñó÷àñíó ìóçèêó.

ß òàê ðîçóì³þ, ïèòàííÿ
íàö³îíàëüíîñò³ òàì âçàãàë³ íå
ïîðóøóºòüñÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî
òâîð÷³ñòü.

Ì. Ø.: Àáñîëþòíî. ªäèíèé ðàç,
êîëè ïîñòàº ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî-
ñò³, öå êîëè îòðèìóºø â³çó.À ó ñâ³ò-
ë³ îñòàíí³õ ïîä³é â Óêðà¿í³ â³ä÷ó-
âàºø,ùî òîá³ ñï³â÷óâàþòü.Àëå íàé-
ñòðàøí³øå òå, ùî ëþäåé, íàñïðàâ-
ä³, îá’ºäíóº íå ìóçèêà, à â³éíà... �
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ZOOANTROPO

Êîëè: äî 7 ëèïíÿ, ïí.-ñá.— ç
10.00 äî 19. 00, íä.— âèõ³äíèé
Äå: «ßÃàëåðåÿ», âóë. Õîðèâà,
49-á, òåë.: (044) 492-92-03
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Ð²ØÅÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
Про порядок денний пленарного засідання II сесії Київради 

VII скликання 06.06.2014
Рішення Київської міської ради № 1/1 від 6 червня 2014 року

Враховуючи подання Київського міського голови, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�II�сесії�Київради�VII�слиання�06.06.2014

таі�питання:

1.�Про��творення�лічильної�омісії�II�сесії�Ки-

ївсьої�місьої�ради�VII�слиання.

2.�Про�переймен�вання�в�лиці���Печерсьо-

м��районі�міста�Києва.

3.�Про��творення�робочої��р�пи�з�під�отов-

и�пропозицій�щодо�форм�вання�постійних�о-

місій�Київсьої�місьої�ради�VII�слиання,�По-

ложення�про�постійні�омісії�Київсьої�місьої

ради�та�Ре�ламент��Київсьої�місьої�ради�VII

слиання.

3.�Про�першочер�ові�заходи�щодо�збере-

ження��осподарсьих�товариств���ом�наль-

ній�власності,�паети�ацій�(части)�яих�нале-

жать�територіальній��ромаді�міста�Києва.

4.�Про�створення�тимчасової�онтрольної�о-

місії�Київради�з�питань�перевіри�ле�ітимності

рішень�Київсьої�місьої�ради,�прийнятих�піс-

ля�травня�2006�ро�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про утворення лічильної комісії II сесії Київради VII скликання
Рішення Київської міської ради № 2/2 від 6 червня 2014 року

Керуючись статтями 46, 50, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Регла)
менту Київради та з метою забезпечення роботи II сесії Київради VII скликання — встановлення результатів
голосувань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�лічильн��омісію�Київсьої�місь-

ої�ради���сладі�9�осіб —��олови�лічильної�о-

місії�та�8�членів�омісії.

2.�Обрати�до�слад��лічильної�омісії�деп�-

татів:

Кри�нова�Ю.�В.—��олова�омісії,

Андрійа�Р.�Ю.,

Киричена�О.�М.,

Андрейа�Р.�Б.,

Мандри�В.�Л.,

Михайлена�В.�О.,

Брич�а�К.�Г.,

Колісничена�О.�М.,

Лапшова�О.�В.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 3/3 від 6 червня 2014 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря)
дування в Україні», з метою увічнення пам’яті загиблих під час подій у центральній частині міста Києва у січ)
ні — лютому 2014 року під час проведення акцій громадської непокори Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�вионавчом��ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьій�місьій�державній�адмі-

ністрації)�провести��ромадсьі�сл�хання�та�під-

�от�вати�і�подати�на�пленарне�засідання�Київ-

сьої�місьої�ради�проет�рішення�щодо�пе-

реймен�вання�в�лиці�Інстит�тсьої���Печер-

сьом��районі�міста�Києва�на�в�лицю�Героїв

Небесної�Сотні.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�Київсьо�о�місьо�о��олов�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій 
щодо формування постійних комісій Київської міської ради 

VII скликання, Положення про постійні комісії 
Київської міської ради та Регламенту Київської міської ради 

VII скликання
Рішення Київської міської ради № 4/4 від 6 червня 2014 року

Керуючись частиною 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підго)
товки пропозицій щодо переліку, функціональної спрямованості, кількісного і персонального складу постій)
них комісій, Положення про постійні комісії Київської міської ради та Регламенту Київської міської ради VII
скликання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�під�отови�про-

ет��Положення�про�постійні�омісії�Київсьої

місьої�ради�та�пропозицій�щодо�перелі�,

ф�нціональної�спрямованості,�ільісно�о�та

персонально�о�слад��постійних�омісій�та�Ре�-

ламент��Київсьої�місьої�ради�VII�слиання��

сладі:

Кличо�В.�В.—��олова�робочої��р�пи,

члени�робочої��р�пи:

Мосійч��І.�В.,

Лозовой�А.�С.,

Петровець�О.�Ф.,

Ш�ро�М.�Ю.,

Меліхова�Т.�І.,

Омельчено�О.�О.,

Г�совсьий�С.�М.,

Столар�В.�М.,

Головня�Р.�Г.,

Непоп�В.�І.,

Резніов�О.�Ю.,

Старостено�Г.�В.,

Странніов�А.�М.,

Кононено�І.�В.,

Проопів�В.�В.,

Левчено�Ю.�В.,

Янчено�Г.�І.,

Павли�В.�А.,

Бродсьий�О.�Я.,

Семенено�О.�А.,

Бере�овий�Ю.�М.

2.�Дор�чити�робочій��р�пі�до�наст�пно�о�пле-

нарно�о�засідання�Київради�сформ�вати�на�ос-

нові�подання�деп�татів,�деп�татсьих�фрацій,

�р�п�пропозиції�щодо�Ре�ламент��Київради,

Положення�про�постійні�омісії�Київсьої�місь-

ої�ради�та�пропозиції�щодо�перелі�,�ф�н-

ціональної�спрямованості,�ільісно�о�та�пер-

сонально�о�слад��постійних�омісій�Київради

VII�слиання.

3.�Діяльність�робочої��р�пи�припиняється

після�прийняття�Київрадою�рішень�про��тво-

рення�постійних�омісій,�Положення�про�них

та�Ре�ламент��Київсьої�місьої�ради�VII�сли-

ання.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�Київсьо�о�місьо�о��олов�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про першочергові заходи щодо збереження 
господарських товариств у комунальній власності, пакети акцій

(частки) яких належать територіальній громаді міста Києва
Рішення Київської міської ради № 5/5 від 6 червня 2014 року

Відповідно до статей 26, 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 28 Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 371/1805 (із зміна)
ми і доповненнями), статей 248, 249 Цивільного кодексу України, статті 39 Закону України «Про акціонерні
товариства» та з метою недопущення відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної гро)
мади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Сас�вати�всі�без�винят��довіреності�на

право�представництва�інтересів�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�в�особі�Київсьої�місь-

ої�ради�для��часті�в�за�альних�зборах�аціо-

нерів�(�часниів)�та�засіданнях�на�лядових�рад

�осподарсьих�товариств,�паети�ацій�(част-

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ Ì²ÑÜÊÎÃÎ
ÃÎËÎÂÈ

Про проведення 19.06.2014 пленарного засідання 
ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання

Розпорядження № 55 від 10 червня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс)

цеве самоврядування в Україні», а частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердже)
ного рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територі)
альної громади міста Києва та враховуючи винятковість термінового розгляду питань Київрадою:

1.�Провести�19�червня�2014�ро��пленарне

засідання�ІІ�сесії�Київсьої�місьої�ради�VІІ�сли-

ання�об�11.00�в�Колонній�залі�на�2-м��повер-

сі�(в�л.�Хрещати,�36)�з�внесенням�до�прое-

т��поряд��денно�о�таих�питань:

— Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�ор-

�анам�та�посадовим�особам;

— Про�обрання�заст�пниа�місьо�о��оло-

ви —�серетаря�Київсьої�місьої�ради;

— Про�перелі�та�слад�постійних�омісій

Київради;

— Про�Положення�про�постійні�омісії�Київ-

сьої�місьої�ради;

— Про�затвердження�стр�т�ри�та�за�альної

чисельності�серетаріат��Київсьої�місьої�ра-

ди.

2.�Пропозиції�деп�татів�Київради�до�прое-

т��поряд��денно�о�пленарно�о�засідання�Ки-

ївради�19.06.2014,�в�разі�їх�наявності,�пода-

ються�до�серетаріат��Київради�до�16.06.2014

до�18.00.

3.�Серетаріат��Київсьої�місьої�ради�до-

вести�до�відома�деп�татів�Київсьої�місьої�ра-

ди�VІІ�слиання�і�населення�про�проведення

пленарно�о�засідання�ІІ�сесії�Київсьої�місьої

ради�VІІ�слиання�19.06.2014�та�здійснити�ор-

�анізаційне�і�матеріально-технічне�забезпечен-

ня�під�отови�та�проведення�пленарно�о�засі-

дання�Київради.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови 

від 10.06.2014 № 55 
«Про проведення 19.06.2014 

пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради 
VІІ скликання»

Розпорядження № 56 від 13 червня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс)

цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено)
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль)
ної громади міста Києва та враховуючи винятковість термінового розгляду питань Київрадою:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсьо-

�о�місьо�о��олови�від�10.06.2014�№ 55�«Про

проведення�19.06.2014�пленарно�о�засідання

ІІ�сесії�Київсьої�місьої�ради�VІІ�слиання»,�а

саме:

— ��першом��п�нті�слова�та�цифри�«в�Ко-

лонній�залі�на�2-м��поверсі�(в�л.�Хрещати,

36)»�замінити�на�слова�та�цифри�«в�приміщен-

ні�за�адресою:�площа�Лесі�Ураїни,�1�(2-й�по-

верх,�мала�сесійна�зала)».

2.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення,�деп�татів�Київсьої�місьої�ради�VІІ

слиання�та�ерівниів�стр�т�рних�підрозді-

лів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�пра-

цівниів�серетаріат��Київсьої�місьої�ради��

встановленом��поряд�.

Київський міський голова В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до Статуту 

комунального комерційного унітарного підприємства 
«Фінансова компанія «Житло)інвест» 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 730 від 5 червня 2014 року
Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, статті 4 За)

кону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб)підприємців», статті 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення установчих документів комунально)
го комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло)інвест» виконавчого органу Київ)
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства, вра)
ховуючи рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 483/9971 «Про перейменування кому)
нального комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло)інвест», в межах функцій ор)
гану місцевого самоврядування:

лово�о�б�дівництва,�б�дівництва�нежилих�б�дин-
ів,�об’єтів�соціальної�сфери,�реонстр�ції�та
апітально�о�ремонт��б�динів,�розширення�мож-
ливостей�інвест�вання���б�дівництво�та�надан-
ня�фінансових�посл��.
2.2.�Предметом�діяльності�Фінансової�омпа-

нії�є:
2.2.1.�Здійснення�операцій�з�фінансовими�а-

тивами,�що�вион�ються�в�інтересах�третіх�осіб
за�власний�рах�но�чи�за�рах�но�цих�осіб,�а��
випадах,�передбачених�заонодавством,—�і�за
рах�но�зал�чених�від�інших�осіб�фінансових�а-
тивів,���том��числі:
— зал�чення�оштів�фізичних�та�юридичних

осіб�з�метою�фінанс�вання�масово�о�житлово�о
б�дівництва,�б�дівництва�нежилих�б�динів,�об’-
єтів�соціальної�сфери,�реонстр�ції�та�апіталь-
но�о�ремонт��б�динів;
— �правління�фінансовими�ативами�з�метою

фінанс�вання�житлово�о�б�дівництва,�реонстр�-
ції�та�апітально�о�ремонт��б�динів�тощо;
— надання�оштів���пози�,�в�том��числі�і�на

�мовах�фінансово�о�редит�;
— фінансовий�лізин�;
— фаторин�;
— надання��арантій�та�пор�чительств.
2.2.2.�На�до�овірних�засадах�веде:
— фінанс�вання�масово�о�житлово�о�б�дів-

ництва,�б�дівництва�нежилих�б�динів,�об’єтів
соціальної�сфери,�реонстр�ції�та�апітально�о
ремонт��б�динів;
— інвест�вання�зал�чених�оштів�в�операції�з

нер�хомістю�та�цінними�паперами;
— �ладання�з�заб�довниами���оди,�яа�ре-

��лює�взаємовідносини�щодо�ор�анізації�спор�-
дження�об’єтів�житлово�о�б�дівництва,�б�дів-
ництва�нежилих�б�динів�з�виористанням�отри-
маних�Фінансовою�омпанією�в�довірче��прав-
ління�фінансових�ативів�та�подальшим�отриман-
ням�від�заб�довниа�об’єтів�інвест�вання;
— ор�анізація�розроби�та�реалізації�про�рам�по

зал�ченню�інвестицій�для�ново�о�б�дівництва�об’-
єтів�соціальної�сфери�та�обсл��ов�вання�населен-
ня,�реонстр�ції�та�ремонт��жилих�б�динів;
— ор�анізація�проведення�он�рсів�та�тенде-

рів�з�питань�зал�чення�інвестицій���апітальне
б�дівництво,�реонстр�цію�апітально�о�ремон-
т��об’єтів�ом�нальної�власності�міста;
— здійснення�інформаційно-аналітично�о�за-

безпечення�інвесторів�на�базі�банів�даних�про
об’єти�інвест�вання�та�потенційних��часниів�ін-
вестиційної�діяльності;
— �півля�та�продаж���встановленом��заоно-

давством�поряд��житла,�об’єтів�соціально-по-
б�тової�сфери,�незавершено�о�б�дівництва�то-
що;
— веде�інш���осподарсь��діяльність�на�до�о-

вірних�засадах,�що�не�заборонена�чинним�зао-
нодавством.
2.3.�У�разі�ящо�відповідно�до�заон��здійс-

нення�оремих�видів�діяльності,�зазначених��
цьом��Стат�ті,�потреб�є�ліценз�вання,�Фінансо-

ва�омпанія�має�право�на�здійснення�таої�діяль-
ності�лише�після�отримання���встановленом��по-
ряд��відповідних�ліцензій.
2.4.�Фінансова�омпанія�взаємодіє�з�підпри-

ємствами,��становами,�ор�анізаціями�незалеж-
но�від�форм�власності�з�питань,�що�відносяться
до�її�омпетенції.
3.�МАЙНО,�КОШТИ�ТА�ФОНДИ�ФІНАНСОВОЇ

КОМПАНІЇ
3.1.�Майно�Фінансової�омпанії�становлять�ви-

робничі�і�невиробничі�фонди,�а�таож�інші�цінно-
сті,�вартість�яих�відображається�в�самостійно-
м��балансі�Фінансової�омпанії.�Майно,�наб�те
Фінансовою�омпанією�в�процесі��осподарсьої
діяльності,�належить�їй�на�праві��осподарсьо�о
відання.
3.2.�Майно,�що�заріплене�власниом�за�Фі-

нансовою�омпанією,�є�ом�нальною�власністю
територіальної��ромади�міста�Києва�і�заріплює-
ться�за�нею�на�праві��осподарсьо�о�відання.
Здійснюючи�право��осподарсьо�о�відання,�Фі-
нансова�омпанія�чинить�щодо�заріплено�о�за
нею�майна�б�дь-яі�дії,�яі�не�с�перечать�зао-
нодавств��та�цілям�діяльності�Фінансової�омпа-
нії�з��рах�ванням�обмеження�правомочності�роз-
порядження�майном.�Власни�майна,�заріпле-
но�о�на�праві��осподарсьо�о�відання�за�Фінан-
совою�омпанією,�здійснює�онтроль�за�вио-
ристанням�та�збереженням�належном��йом��май-
на�через�Департамент�б�дівництва�та�житлово-
�о�забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої
місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-
ністрації),�не�втр�чаючись�в�оперативно-�осподар-
сь��діяльність�Фінансової�омпанії.
3.3.�Розмір�стат�тно�о�апітал��Фінансової�ом-

панії�становить�145 000 000�(сто�соро�п’ять�міль-
йонів)��ривень.
3.4.�При�створенні�Фінансової�омпанії�або���ра-

зі�збільшення�розмір��зареєстровано�о�стат�тно-
�о�апітал�,�стат�тний�апітал�сплач�ється����ро-
шовій�формі�та�розміщ�ється�на�банівсьих�ра-
х�нах�омерційних�банів,�ящо�інше�не�перед-
бачено�заонодавством�Ураїни�з�ре��лювання�рин-
ів�фінансових�посл��.
3.5.�Джерелами�форм�вання�майна�Фінансо-

вої�омпанії�є:
— �рошові�та�матеріальні�внеси,�передані�їй

власниом;
— доходи,�одержані�від�надання�посл��,�вио-

нання�робіт,�а�таож�від�іншої�діяльності,�що�від-
повідає�меті�та�предмет��діяльності�Фінансової
омпанії;
— редити�банівсьих��станов�та�інших�ре-

диторів;
— безоплатні�або�бла�одійні�внеси,�пожер-

тв�вання�юридичних�та�фізичних�осіб;
— майно,�придбане�в�інших�юридичних�та�фі-

зичних�осіб;
— омпенсаційні�виплати�та�надходження,�в�т.

ч.�яі�отримані���рах�но�заподіяної�Фінансовій�ом-
панії�матеріальної�та�(або)�немайнової�шоди;
— інші�джерела,�не�заборонені�заоном.

1.�Переймен�вати�ом�нальне�омерційне��ні-
тарне�підприємство�«Фінансова�омпанія�«Жит-
ло-інвест»�Головно�о��правління�житлово�о�забез-
печення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-
ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)��
ом�нальне�омерційне��нітарне�підприємство
«Фінансова�омпанія�«Житло-інвест»�вионавчо-
�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-
ої�державної�адміністрації).
2.�Підпоряд�вати�ом�нальне�омерційне��ні-

тарне�підприємство�«Фінансова�омпанія�«Жит-
ло-інвест»�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої
ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)
Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забез-
печення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-
ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).
1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ
1.1.�Ком�нальне�омерційне��нітарне�підпри-

ємство�«Фінансова�омпанія�«Житло-інвест»�ви-
онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-
сьої�місьої�державної�адміністрації)�(надалі�Фі-
нансова�омпанія)�створено�рішенням�Київсьої
місьої�ради�від�18��р�дня�2003�ро��№ 275/1150
«Про�створення�ом�нально�о�омерційно�о��ні-
тарно�о�підприємства�«Фінансова�омпанія�«Жит-
ло-інвест»�та�лівідацію�державної��оспрозрах�н-
ової�ор�анізації�«Житло-інвест».
1.2.�Фінансова�омпанія�за�своєю�ор�анізацій-

но-правовою�формою�є�ом�нальним�омерцій-
ним��нітарним�підприємством,�що�засновано�на
ом�нальній�власності�територіальної��ромади
міста�Києва,�віднесено�до�сфери��правління�ви-
онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-
сьої�місьої�державної�адміністрації)�та�підпо-
рядовано�Департамент��б�дівництва�та�житло-
во�о�забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої
місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-
ністрації).
1.3.�Фінансова�омпанія�є�юридичною�особою,

має�оремий�баланс,�свій�розрах�новий�та�ін-
ші�рах�ни�в�банах,�печати,�штампи,�а�таож
блани�з�власними�ревізитами.
1.4.�Фінансова�омпанія�наб�ває�стат�с��юри-

дичної�особи�з�дня�її�державної�реєстрації.
1.5.�Фінансова�омпанія�наб�ває�стат�с��фі-

нансової��станови�з�дати�внесення�про�неї�від-
повідно�о�запис��до�Державно�о�реєстр��фінан-
сових��станов.�До�ментом,�що�підтвердж�є�ста-
т�с�Фінансової�омпанії�я�фінансової��станови,
є�Свідоцтво�про�реєстрацію�фінансової��стано-
ви,�яе�не�підля�ає�передачі�для�виористання
іншим�юридичним�або�фізичним�особам�для�на-
дання�фінансових�посл��.
1.6.�У�своїй�діяльності�Фінансова�омпанія�е-

р�ється�Констит�цією�Ураїни,�заонами�Ура-
їни,�постановами�Верховної�Ради�Ураїни,��а-
зами�та�розпорядженнями�Президента�Ураїни,
деретами,�постановами�та�розпорядженнями
Кабінет��Міністрів�Ураїни,�рішеннями�Київсьої
місьої�ради,�розпорядженнями�Київсьо�о�місь-
о�о��олови,�розпорядженнями�вионавчо�о�ор-
�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-
жавної�адміністрації),�наазами�Департамент�
б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�вио-
навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації),�цим�Стат�том
та�іншими�нормативними�до�ментами.
1.7.�Фінансова�омпанія�не�несе�відповідаль-

ності�за�зобов’язаннями�власниа�та�ор�ан�,�до
сфери��правління�яо�о�вона�входить.
1.8.�Збити,�завдані�Фінансовій�омпанії�вна-

слідо�вионання�рішень�ор�анів�державної�вла-
ди�чи�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підля-
�ають�відшод�ванню�зазначеними�ор�анами
добровільно�або�за�рішенням�с�д�.
1.9.�Наймен�вання�Фінансової�омпанії:
— повна�назва��раїнсьою�мовою —�ом�-

нальне�омерційне��нітарне�підприємство�«Фі-
нансова�омпанія�«Житло-інвест»�вионавчо�о
ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої
державної�адміністрації);
— сорочена�назва��раїнсьою�мовою:�ККУП

«Фінансова�омпанія�«Житло-інвест».
1.10.�Місцезнаходження�Фінансової�омпанії:

01601,�м.�Київ —�30,�в�л.�Володимирсьа,�42.
2.�МЕТА�ТА�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�ФІНАНСО-

ВОЇ�КОМПАНІЇ
2.1.�Фінансова�омпанія�створена�з�метою�а-

тивізації�роботи�по�зал�ченню�оштів�фізичних�і
юридичних�осіб�для�фінанс�вання�масово�о�жит-

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради,

прийнятих після травня 2006 року
Рішення Київської міської ради № 6/6 від 6 червня 2014 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Ки)
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов��онтрольн��омісію

Київради�з�питань�перевіри�ле�ітимності�рі-

шень�Київсьої�місьої�ради,�прийнятих�після�трав-

ня�2006�ро��(далі —�тимчасова�онтрольна

омісія).

2.�Обрати�персональний�слад�тимчасової

онтрольної�омісії:

Меліхова�Т.�І.—��олова�омісії,

члени�омісії:

Бондарено�В.�Д.,

Л�цено�І.�В.,

Он�фрійч��В.�М.,

Опадчий�І.�М.,

Омельчено�О.�О.,

Бондарено�Д.�С.,

Гордон�Д.�І.,

Найдьонов�О.�В.,

Бри�инець�П.�М.,

Андрєєв�А.�С.,

Тарасю�П.�І.,

Клюс�О.�В.,

Заревсьа�Л.�О.,

Михайлено�В.�О.,

Велімовсьий�А.�Р.,

Яловий�К.�В.,

Гапч��М.�М.,

Левчено�Ю.�В.,

Коліснічено�О.�М.,

Семенено�О.�А.,

К�зи�П.�М.,

Андрійо�Р.�Ю.,

Конобас�М.�П.,

Гал�ша�О.�М.,

Мосійч��І.�В.,

Лозовой�А.�С.,

Вовчено�О.�Л.

3.�Основними�завданнями�тимчасової�он-

трольної�омісії�визначити�перевір��відповід-

ності�прийнятих�Київсьою�місьою�радою�піс-

ля�травня�2006�ро��рішень�вимо�ам�заоно-

давства�Ураїни�та�інтересам�територіальної

�ромади�міста�Києва,�визначення�необхідно-

сті�сас�вання�або�внесення�змін�до�цих�рі-

шень.

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

онтрольної�омісії —�шість�місяців.

5.�Попередній�звіт�тимчасової�онтрольної

омісії�про�вионан��робот��та�пропозиції�за-

сл�хати�на�пленарном��засіданні�Київсьої�місь-

ої�ради�не�пізніше�тримісячно�о�термін��з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

6.�Матеріально-технічне,�інформаційне�та

ор�анізаційне�забезпечення�роботи�тимчасо-

вої�онтрольної�омісії�поласти�на�серетарі-

ат�Київсьої�місьої�ради.

8.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�Київсьо�о�місьо�о��олов�.

Київський міський голова
В. Кличко

и)�яих�належать�територіальній��ромаді�міс-

та�Києва,�що�чинні�на�момент�прийняття�цьо-

�о�рішення.

2.�Кандидат�ри�осіб�для�здійснення�пред-

ставництва�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�в�особі�Київсьої�місьої�ради�на�за�аль-

них�зборах�аціонерів�(�часниів)�та�засідан-

нях�на�лядових�рад��осподарсьих�товариств,

паети�ацій�(части)�яих�належать�територі-

альній��ромаді�міста�Києва,�по�одж�ються�Ки-

ївсьою�місьою�радою�шляхом�прийняття�рі-

шення���поряд�,�встановленом��Ре�ламентом

Київсьої�місьої�ради.

3.�Вионавчом��ор�ан��Київради�(Київсьій

місьій�державній�адміністрації)�повідомити

про�прийняття�цьо�о�рішення:

3.1.�Осіб,�яі�б�ли��повноважені�представ-

ляти�інтереси�територіальної��ромади�міста

Києва�в�особі�Київсьої�місьої�ради�для��час-

ті�в�за�альних�зборах�аціонерів�(�часниів)�та

засіданнях�на�лядових�рад��осподарсьих�то-

вариств,�паети�ацій�(части)�яих�належать

територіальній��ромаді�міста�Києва�на�підста-

ві�довіреностей,�сасованих�відповідно�до�п�н-

т��1�цьо�о�рішення;

3.2.�Господарсьі�товариства,�паети�ацій

(части)�яих�належать�територіальній��рома-

ді�міста�Києва.

4.�Київсьом��місьом���олові�вжити�ор�ані-

заційно-правові�заходи�на�вионання�цьо�о�рі-

шення.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�Київсьо�о�місьо�о��олов�.

Київський міський голова
В. Кличко
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3.6.�Доходи�Фінансової��омпанії��творюю-

ться�за�рах�но��оплати�Фізичними�та�юри-

дичними�особами�вартості�посл��,�я�і�на-

даються�з�ідно�з�тарифами,�затвердженими

��встановленом��поряд��,�та�відповідно�до

��ладених�до�оворів.

3.7.�Фінансова��омпанія�має�право�прода-

вати,�передавати�(о�рім�безоплатної�пере-

дачі),�обмінювати,�здавати�в�оренд�,�лізин�,

передавати�в�іпоте��,�довірче��правління,

�онцесію,�надавати�в�тимчасове�безоплат-

не��орист�вання�іншим�юридичним�та�фізич-

ним�особам�належні�їй�на�праві�власності�б�-

дин�и,�спор�ди,��стат��вання,�обладнання,

транспортні�засоби,�ор�техні��,�сировин��та

інші�матеріальні�цінності,�а�та�ож�спис�вати

їх�з�баланс��за�по�одженням�з�власни�ом�в

�становленом��поряд���відповідно�до�вимо�

підп�н�т��3.2.�п�н�т��3�цьо�о�Стат�т�.

3.8.�Для�забезпечення�діяльності�Фінан-

сової��омпанії�в�ній�форм�ються�за�рах�но�

приб�т���(доход�)�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�спеціальні�(цільові)�фонди,�при-

значені�для�по�риття�витрат,�пов’язаних�з�її

діяльністю:

— фонд�розвит���виробництва;

— фонд�споживання�(оплати�праці);

— амортизаційний�фонд;

— резервний�фонд;

— інші�фонди,�створення�я�их�передбаче-

но�за�онодавством.

3.9.�Фінансова��омпанія�я��фінансова��с-

танова�для�ви�онання�своїх�стат�тних�зав-

дань�за�основним�напрям�ом�своєї�діяльно-

сті�має�право�створювати�за�власною�ініці-

ативою�цільові�фонди�фінанс�вання�б�дів-

ництва�(ФФБ)�та�фонди�операцій�з�нер�хо-

містю�(ФОН),�я�і�форм�ються�за�рах�но��за-

л�чених�Фінансовою��омпанією���довірче

�правління��оштів�юридичних�та�фізичних

осіб,�а�та�ож�іншо�о�майна,�майнових�прав

та�доходів,�наб�тих�від��правління�зал�чени-

ми��оштами.

3.10.�Фінансова��омпанія�по��ожном��за-

б�довни���може�створити�о�ремий�фонд�фі-

нанс�вання�б�дівництва�(ФФБ).�Для��ожно-

�о�ФФБ�розробляє�й�затвердж�є�правила

ФФБ�та�інші�вн�трішні�до��менти,�що�ре�-

ламент�ють�ф�н�ціон�вання�цьо�о�ФФБ.�Пра-

вила�ФФБ�є�обов’яз�овими�для�ви�онання

всіма�с�б’є�тами�цієї�системи�фінанс�вання

б�дівництва�житла.

3.11.�Фінансова��омпанія�при�реалізації

права�довірчої�власності:

— має�право�одночасно�здійснювати��прав-

ління��іль�ома�різними�фондами;

— не�відповідає�за�своїми�бор�ами�а�тива-

ми�фондів,�зазначених���підп�н�ті�3.9�п�н�-

т��3�цьо�о�Стат�т�;

— несе�відповідальність�за�дотримання

Правил�фонд��та�вимо��спеціально�о�за�оно-

давства�У�раїни�з�ре��лювання�о�ремих�рин-

�ів�фінансових�посл��.

4.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ФІНАНСОВОЇ

КОМПАНІЇ

4.1.�Фінансова��омпанія�має�право:

— здійснювати��омерційно-�осподарсь��

діяльність�на�основі�повної��осподарсь�ої�са-

мостійності;

— від�ривати�поточні,�розрах�н�ові,�ва-

лютні,�депозитні�та�інші�рах�н�и,�в�том��чис-

лі�на�ім’я�інших�юридичних�та�фізичних�осіб,

для�збері�ання��оштів�та�здійснення�всіх�ви-

дів�розрах�н�ових,��редитних,��асових�опе-

рацій;

— зал�чати��ошти�фізичних�і�юридичних

осіб�з�метою�фінанс�вання�масово�о�жит-

лово�о�б�дівництва,�б�дівництва�нежилих

б�дин�ів,�об’є�тів�соціальної�сфери,�ре�он-

стр��ції�та��апітально�о�ремонт��б�дин�ів;

— наб�вати�майнових�та�інших�прав,�в�то-

м��числі�прав�інтеле�т�альної�власності,�ма-

ти���власності�б�дь-я�е�р�хоме�та�нер�хоме

майно,��рім�та�о�о,�що�вил�чене�з�цивільно-

�о�обі��;

— здійснювати�довірче��правління�зал�че-

ними�фінансовими�а�тивами,�майном;

— створювати���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни,�фонди�фінанс�вання

б�дівництва,�фонди�операцій�з�нер�хомістю,

інші�спеціальні�(цільові)�фонди;

— ��ладати�до�овори,�зо�рема�до�овори

��півлі-продаж�,�страх�вання,�іпотечні�до�о-

вори,�до�овори��правління�майном�з�юри-

дичними�та�фізичними�особами�я��в�У�раїні,

та��і�за�її�межами�в��становленом��за�оно-

давством�поряд��;

— ��п�вати�та�брати�в�оренд����юридич-

них�та�фізичних�осіб�відповідно�до�чинно�о

за�онодавства�б�дин�и,�спор�ди,�обладнан-

ня�та�матеріали,�транспортні�засоби,�обчис-

лювальн��техні���тощо�для�потреб�фінансо-

вої��омпанії;

— �орист�ватися�бан�івсь�ими��редита-

ми,�отрим�вати�інвестиції�в�поряд��,�перед-

баченом��за�онодавством�У�раїни;

— ви�он�вати�роботи,�надавати�посл��и

за�цінами�та�тарифами,�що�встановлюють-

ся�самостійно�або�на�до�овірній�основі,�ви-

ходячи�з��мов�їх�е�ономічної�доцільності�та

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни;

— брати��часть���прилюдних�тор�ах�та�а��-

ціонах;

— отрим�вати�безоплатні�або�бла�одійні

внес�и,�пожертв�вання�юридичних�та�фізич-

них�осіб;

— здійснювати�спільн��на��ово-технічн�,

виробнич�,��омерційн��та�соціальн��діяль-

ність�з�іншими�юридичними�та�фізичними

особами;

— брати��часть����осподарсь�их�об’єднан-

нях�(асоціаціях,��орпораціях,��онцернах,��он-

сорці�мах,�фінансово-промислових��р�пах)

і�спільних�з�іноземними�партнерами�підпри-

ємствах;�здійснювати��правління�власними��ор-

поративними�правами�за�по�одженням�з�Де-

партаментом�б�дівництва�та�житлово�о�забез-

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

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

ністрації);

— здійснювати�ре�лам��своєї�діяльності

через�засоби�масової� інформації�та�іншим

шляхом�відповідно�до�за�онодавства,�в�том�

числі�шляхом�проведення�виставо�,�презен-

тацій,�семінарів�тощо;

— вживати�необхідних�заходів�для�збере-

ження��омерційної�таємниці�Фінансової��ом-

панії;

— ��ладати��оле�тивний�до�овір�між�ад-

міністрацією�та�тр�довим��оле�тивом�Фінан-

сової��омпанії,�розробляти�і�затвердж�вати

за��частю�тр�дово�о��оле�тив��положення

про�преміювання�та�порядо��застос�вання

доплат�і�надбаво��до�посадових�о�ладів�пра-

цівни�ів�Фінансової��омпанії;

— вести��осподарсь���діяльність,�я�а�не

с�перечить�нормам�за�онодавства�У�раїни.

4.2.�Обов’яз�и�Фінансової��омпанії:

— забезпечення�своєчасної�сплати�подат-

�ів�та�інших�відрах�вань�до�державно�о�та

місь�о�о�бюджетів�з�ідно�з�за�онодавством;

— забезпечення�цільово�о�ви�ористання

�оштів,�спрямованих�на�фінанс�вання�масо-

во�о�житлово�о�б�дівництва;

— створення�належних��мов�для�висо�о-

прод��тивної�праці�своїх�працівни�ів,�додер-

жання�за�онодавства�про�працю,�правил�і

норм�охорони�праці,�соціальне�страх�вання;

— вжиття�заходів�з�метою�підвищення�ма-

теріальної�заці�авленості�працівни�ів,�забез-

печення�е�ономічно�о�і�раціонально�о�ви�о-

ристання�фонд��споживання�(оплати�праці),

своєчасних�розрах�н�ів�із�працівни�ами�Фі-

нансової��омпанії;

— ви�онання�норм�і�вимо��щодо�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та�за-

безпечення�е�оло�ічної�безпе�и;

— здійснення�б�х�алтерсь�о�о�та�статис-

тично�о�облі��,�с�ладання�та�подання�відпо-

відним�ор�анам�звітності�з��сіх�видів�діяль-

ності�за�затвердженою�формою�в��станов-

леном��поряд��;

— ви�онання�інших�обов’яз�ів,�передба-

чених�за�онодавством.

5.�УПРАВЛІННЯ�ФІНАНСОВОЮ�КОМПА-

НІЄЮ,�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ТА�СОЦІАЛЬ-

НІ�ГАРАНТІЇ�ПРАЦІВНИКІВ

5.1.�Управління�Фінансовою��омпанією

здійснюється�на�основі�поєднання�прав�влас-

ни�а�щодо��осподарсь�о�о�ви�ористання�сво-

�о�майна�і��часті�в��правлінні�Фінансовою

�омпанією�тр�дово�о��оле�тив�.

5.2.�Фінансова��омпанія�с�ладається�з�ад-

міністрації�та�стр��т�рних�підрозділів�(�прав-

лінь,�відділів,�сл�жб�тощо).�Адміністрація�Фі-

нансової��омпанії�с�ладається�з�дире�тора

та�йо�о�заст�пни�ів.

5.3.�Управління�Фінансовою��омпанією

здійснює�дире�тор,�я�ий�призначається�на

посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им

місь�им��оловою�за�поданням�дире�тора�Де-

партамент��б�дівництва�та�житлово�о�забез-

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

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

ністрації)�та�по�одженням�з�відповідним�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�на��онтра�тній�основі.

5.4.�Заст�пни�и�дире�тора�Фінансової��ом-

панії�призначаються�на�посад��і�звільняють-

ся�з�посади�дире�тором�Фінансової��омпа-

нії�за�по�одженням�з�дире�тором�Департамен-

т��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення

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

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

5.5.�Дире�тор�Фінансової��омпанії�має�та-

�і�повноваження:

— ��ладає�від�імені�Фінансової��омпанії

до�овори��правління�майном�(до�овори�про

�часть���фондах�фінанс�вання�б�дівництва);

— здійснює�поточне��ерівництво�Фінансо-

вою��омпанією;

— діє�без�дор�чення�від�імені�Фінансової

�омпанії,�представляє�її�інтереси�в�ор�анах�дер-

жавної�влади�і�ор�анах�місцево�о�самовряд�-

вання,�інших�ор�анізаціях,���відносинах�з

юридичними�особами�та��ромадянами;

— несе�відповідальність�за�рез�льтатами�ді-

яльності�Фінансової��омпанії;

— ор�анізов�є�ви�онання�поточних�і�перспе�-

тивних�про�рам�діяльності�Фінансової��ом-

панії;

— розпоряджається�майном�і��оштами�Фі-

нансової��омпанії�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�та�цьо�о�Стат�т�;

— ��ладає���оди�з��сіх�питань��осподар-

сь�ої�діяльності;

— видає�на�ази,�розпорядження,�дор�чен-

ня�та�довіреності;

— від�риває�бан�івсь�і�рах�н�и;

— затвердж�є�зраз�и�печато�,�штампів,

блан�ів�Фінансової��омпанії;

— затвердж�є�за�по�одженням�з�дире�то-

ром�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�стр��т�р�,�штатний�розпис

Фінансової��омпанії;

— затвердж�є�положення�про�стр��т�рні

підрозділи,�розподіл�обов’яз�ів�між�своїми

заст�пни�ами,�ф�н�ціональні�обов’яз�и�пра-

цівни�ів�Фінансової��омпанії�та��ошторис�ви-

трат�на�її��тримання;

— встановлює��мови�оплати�праці�праців-

ни�ів�Фінансової��омпанії�та�їх�преміювання;

— здійснює��онтроль�за�дотриманням�пра-

вил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд��;

— застосов�є�заходи�морально�о�та�ма-

теріально�о�заохочення�до�працівни�ів�Фі-

нансової��омпанії�та�притя��є�їх�до�дисцип-

лінарної�відповідальності�з�ідно�з�за�онодав-

ством�У�раїни;

— виріш�є��адрові�питання�з�ідно�з�за�о-

нодавством�У�раїни;

— забезпеч�є�ви�онання�правил�охорони

праці;

— виріш�є�інші�питання,�пов’язані�з�діяль-

ністю�Фінансової��омпанії.

5.6.�Дире�тор�або�працівни��Фінансової

�омпанії�не�мож�ть�брати��часть���під�отов-

ці�та�прийнятті�рішення�щодо�прийняття�Фі-

нансовою��омпанією�б�дь-я�о�о�зобов’язан-

ня�на�їх��ористь.

5.7.�Дире�тор�або�працівни��Фінансової

�омпанії�та�ож�не�мож�ть�брати��часть���під-

�отовці�та�прийнятті�рішення�на��ористь�юри-

дичних�осіб,���я�их�вони,�їх�близь�і�родичі�є

засновни�ами�або�мають�істотн���часть.

5.8.�Рішення�з�соціально-е�ономічних�пи-

тань,�що�стос�ються�діяльності�Фінансової

�омпанії,�розробляються�і�приймаються�за

�часті�адміністрації�та�тр�дово�о��оле�тив�

і��повноважених�ним�ор�анів.

5.9.�Тр�довий��оле�тив�Фінансової��ом-

панії�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю

працею�бер�ть��часть���її�діяльності�на�ос-

нові�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди)

або�інших�форм,�що�ре��люють�тр�дові�від-

носини�працівни�ів�з�Фінансовою��омпа-

нією.

5.10.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��що-

до��часті�в��правлінні�Фінансовою��омпанією

реаліз�ються�за�альними�зборами�та�йо�о

виборним�ор�аном,�члени�я�о�о�обираються

таємним��олос�ванням�на�зборах�тр�дово-

�о��оле�тив��стро�ом�на�4�ро�и�не�менш�я�

2/3��олосів�від�за�альної��іль�ості�членів�тр�-

дово�о��оле�тив�.�Зміна��мов�тр�дово�о�до-

�овор�,�оплати�праці,�притя�нення�до�дис-

циплінарної�відповідальності�та�звільнення

членів�виборно�о�ор�ан��з�ініціативи�адмі-

ністрації�Фінансової��омпанії�доп�с�ається

лише�за�попередньою�з�одою�виборно�о�ор-

�ан��цьо�о��оле�тив�.

5.11.�Між�адміністрацією�Фінансової��ом-

панії�і�тр�довим��оле�тивом�в�особі�йо�о�ви-

борно�о�ор�ан��з�метою�вре��лювання�ви-

робничих,�тр�дових�і�соціально-е�ономічних

відносин�та��з�одження�взаємних�інтересів,

розробляється�і�затвердж�ється��оле�тив-

ний�до�овір.

5.12.�Працівни�и�Фінансової��омпанії�ма-

ють�права,�піль�и�та��арантії�з�ідно�з�за�о-

нодавством�та��оле�тивним�до�овором.�Умо-

ви��оле�тивно�о�до�овор��не�мож�ть�по�ір-

ш�вати�норми�за�онодавства�щодо�захист�

прав�працівни�ів.

5.13.�У��оле�тивном��до�оворі�встанов-

люються�взаємні�права�та�зобов’язання�сто-

рін�щодо�ре��лювання�виробничих,�тр�до-

вих,�соціально-е�ономічних�відносин,�зо�ре-

ма:

— зміни�в�ор�анізації�виробництва�і�праці;

— норм�вання�і�оплата�праці,�встановлен-

ня�форм,�системи,�розмірів�заробітної�пла-

ти�та�інших�видів�тр�дових�виплат�(доплат,�над-

баво�,�премій�та�ін.);

— встановлення��арантій,��омпенсацій,

піль�;

— �часті�тр�дово�о��оле�тив����форм�-

ванні,�розподілі�і�ви�ористанні�приб�т���Фі-

нансової��омпанії;

— режимі�роботи,�тривалості�робочо�о�ча-

с��і�відпочин��;

— �мов�і�охорони�праці;

— забезпечення�житлово-поб�тово�о,���ль-

т�рно�о,�медично�о�обсл��ов�вання,�ор�а-

нізації�оздоровлення�і�відпочин���працівни-

�ів;

— �арантій�діяльності�виборно�о�ор�ан�

тр�дово�о��оле�тив�,�розмеж�вання�повно-

важень�за�альних�зборів�тр�дово�о��оле�ти-

в��та�йо�о�виборно�о�ор�ан�;

— �мов�ре��лювання�фондів�оплати�пра-

ці�та�встановлення�між�валіфі�аційних�(між-

посадових)�співвідношень�в�оплаті�праці.

Коле�тивний�до�овір�може�передбачати

додат�ові�порівняно�з�за�онодавством�і���о-

дами��арантії,�соціально-поб�тові�піль�и.

У��оле�тивном��до�оворі�передбачаються

стро�и,�порядо��ведення�пере�оворів,�вирі-

шення�розбіжностей,�що�вини�ають�під�час

їх�ведення,�порядо��розроб�и,���ладання�та

внесення�змін�і�доповнень�до��оле�тивно�о

до�овор�,�відповідальність�за�йо�о�ви�онан-

ня.

5.14.�Ви�онання�положень��оле�тивно�о

до�овор��є�обов’яз�овим�я��для�адміністра-

ції�та��і�для�всіх�працівни�ів�Фінансової��ом-

панії.

5.15.�Усі�працівни�и�Фінансової��омпанії

підля�ають�за�альнообов’яз�овом��держав-

ном��страх�ванню.�Види�матеріально�о�забез-

печення�та�соціальних�посл���за�за�ально-

обов’яз�овим�державним�соціальним�страх�-

ванням�працівни�ів,�а�в�дея�их�випад�ах�і

членам�їх�сімей,��мови�їх�надання�та�розмі-

ри�визначаються�за�онами�У�раїни�та�інши-

ми�нормативно-правовими�а�тами.

6.�ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ФІНАНСО-

ВОЇ�КОМПАНІЇ,�ПОРЯДОК�РОЗПОДІЛУ�ПРИ-

БУТКУ�ТА�ПОКРИТТЯ�ЗБИТКІВ

6.1.�Основним��за�альнюючим�по�азни-

�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої

діяльності�Фінансової��омпанії�є�приб�то�

(дохід).
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6.2. Приб то Фінансової омпанії творюється з
надходжень від її осподарсь ої діяльності після по-
риття всіх матеріальних та прирівняних до них ви-
трат. З балансово о приб т Фінансової омпанії
сплач ються передбачені за онодавством подат и та
інші обов’яз ові платежі.
6.3. Чистий приб то Фінансової омпанії ви орис-

тов ється відповідно до нормативів та напрям ів, за-
тверджених рішенням Київсь ої місь ої ради.
6.4. Розмір відрах вання поповнення власних обі-

ових оштів на форм вання Фонд розвит вироб-
ництва становить не менше 40% приб т , я ий за-
лишається Фінансовій омпанії.
6.5. Відрах вання Фінансовою омпанією частини

приб т до бюджет міста Києва в межах розмір , пе-
редбачено о Київсь ою місь ою радою, здійснюється
першочер ово, після сплати обов’яз ових платежів.
6.6. Відносини Фінансової омпанії з юридичними

та фізичними особами в сіх сферах осподарсь ої ді-
яльності здійснюються на основі до оворів.
6.7. Контроль за діяльністю Фінансової омпанії та

її відносинами з ор анами державної ви онавчої вла-
ди та правління здійснюються відповідно до за оно-
давства У раїни.
6.8. Фінансова омпанія здійснює оперативний та б х-

алтерсь ий облі рез льтатів своєї діяльності і подає
фінансов , статистичн та інш звітність поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни. Фінансова звітність
Фінансової омпанії подається Департамент ом наль-
ної власності міста Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департамент б дівництва та житлово о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) та іншим ор анам ви-
пад ах, передбачених за онодавством У раїни.

7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
7.1. Під омерційною таємницею Фінансової ом-

панії роз міються відомості, пов’язані з виробниц-
твом, техноло ією інформації, правлінням, фінанса-
ми та іншою діяльністю Фінансової омпанії, роз оло-
шення (передача, виті ) я их може завдати ш оди її
інтересам. С лад і обся відомостей, що становлять о-
мерційн таємницю, порядо її захист визначаються
дире тором Фінансової омпанії з рах ванням за о-
нодавчих обмежень. Неза онне збирання та ви орис-
тання відомостей, що становлять омерційн таємни-

цю Фінансової омпанії ( омерційне шпи нство), а
та ож роз олошення омерційної таємниці тя не від-
повідальність, встановлен за онодавством У раїни.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КОМ-
ПАНІЇ
8.1. Припинення Фінансової омпанії здійснюється

з додержанням вимо відповідних за онів У раїни та
нормативно-правових а тів державних ор анів з пи-
тань ре лювання діяльності фінансових станов та
рин ів фінансових посл шляхом її лі відації або ре-
ор анізації (злиття, приєднання, поділ, перетворен-
ня) — за рішенням Київсь ої місь ої ради, а випад-
ах, передбачених за оном — за рішенням с д .
8.2. Фінансова омпанія лі від ється:
— за рішенням Київсь ої місь ої ради;
— за рішенням с д ;
— разі визнання її встановленом поряд бан -

р том, рім випад ів, передбачених за оном;
— разі с ас вання її державної реєстрації ви-

пад ах, передбачених за оном.
8.3. С ас вання державної реєстрації позбавляє Фі-

нансов омпанію стат с юридичної особи і є підста-
вою для її вил чення з державно о реєстр . Фінансо-
ва омпанія вважається лі відованою з дня внесення
до державно о реєстр запис про припинення її ді-
яльності.
8.4. Лі відація Фінансової омпанії здійснюється лі -

відаційною омісією, я а творюється в становлено-
м поряд .
Порядо і стро и проведення лі відації, а та ож стро

заявлення претензій редиторами визначаються влас-
ни ом чи с дом відповідно до за онодавства У раїни.
8.5. Працівни ам Фінансової омпанії, я і звільняю-

ться рез льтаті реор анізації чи лі відації Фінансової
омпанії, арант ється додержання їх прав та інтере-
сів відповідно до тр дово о за онодавства У раїни.
8.6. Претензії редиторів до Фінансової омпанії, за
мов її лі відації, задовольняються за рах но спеці-
альних фондів та майна омпанії, я що інше не перед-
бачено за онами.
8.7. Майно Фінансової омпанії, що залишається

після задоволення претензій редиторів і членів тр -
дово о оле тив , ви ористов ється за рішенням влас-
ни а майна.

Заступник голови — керівник апарату  
О. Долінська

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"
Ïîâ³äîìëÿºìî ñïîæèâà÷³â, ç ÿêèìè óêëàäåí³ äîãîâîðè íà ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó âèãëÿä³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ïðî çì³íó òàðèô³â ç 01.06.2014
ðîêó çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº ðåãóëþâàííÿ
ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ
ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" â³ä 23.05.2014 ¹ 596;
- äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ — 359,42 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ);
- äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 359,42 ãðí. çà 1 Ãêàë

(áåç ÏÄÂ)
Ç ïîâàãîþ,Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà

ð³øåííÿ â³ä 29.04.2014 ¹ 38/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 117-02/08.13 ïðî ïîðóøåííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷åíå
ï.13 ñò. 50 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿
íà âèìîãó ãîëîâè â³ää³ëåííÿ,ó âñòàíîâëåí³ ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîêè.Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî
ð³øåííÿ íà ÒÎÂ "²íòåð Ô³íàíñ Óêðà¿íà" íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 2200 ãðí.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîìïëåêñó íà âóë.ßðîñ-
ëàâñüê³é, 3/1 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂ"ÐÒË ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ
ÊÎÌÏÀÍ²", ðåçóëüòàòè êîíêóðñó çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05.06.2014 ¹742.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 503357 íà ³ì’ÿ Ïëþñí³íà
Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯

Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó.

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì — 2 ðîêè 364 äí³.

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

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîí-

òàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí.

1

ÊÏ "Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí"

(03056,
ïðîñï. Ïåðåìîãè 35,

238-44-00)

÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì³íñüêà" á/í 1,00 Ñòàíîì íà 01.01.2014
458,18 458,18

2 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í 1,00 427,98 427,98
3 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í 1,00 370,07 370,07
4 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í 1,00 370,07 370,07
5 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà" á/í 1,00 402,8 402,8
6 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Òåàòðàëüíà" á/í 1,00 438,05 438,05
7 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" á/í 1,00 425,46 425,46
8 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í 1,00 427,98 427,97
9 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í 1,00 427,98 427,98

10 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì³íñüêà" á/í 1,00 458,18 458,18
11 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í 1,00 420,42 420,42
12 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" á/í 1,00 465,74 465,74
13 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (çàõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" á/í 1,00 488,4 488,4
14 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îñîêîðêè" á/í 1,00 339,86 339,86
15 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" á/í 1,00 443,08 443,08
16 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" á/í 1,00 443,08 443,08
17 ÷àñòèíà çàõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1 Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà" á/í 1,00 445,6 445,6
18 ÷àñòèíà ñõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 2 Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà" á/í 1,00 445,6 445,6
19 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (ñõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Íèâêè" á/í 1,00 465,74 465,74
20 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (ñõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Íèâêè" á/í 1,00 465,74 465,74
21 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîë³òåõí³÷íèé ²íñòèòóò" á/í 1,00 485,88 485,88
22 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í 1,00 370,07 370,07
23 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïåòð³âêà" á/í 1,00 475,81 475,81
24 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïåòð³âêà" á/í 1,00 475,81 475,81
25 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Çîëîò³ Âîðîòà" á/í 1,00 397,76 397,76
26 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Çîëîò³ Âîðîòà" á/í 1,00 397,76 397,76
27 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õðåùàòèê" á/í 1,00 679,73 679,73
28 ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1 Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õðåùàòèê" á/í 1,00 679,73 679,73
29 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì.Íåçàëåæíîñò³" á/í 1,00 669,66 669,66
30 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì.Íåçàëåæíîñò³" á/í 1,00 699,66 669,66
31 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í 1,00 420,42 420,42
32 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í 1,00 420,42 420,42
33 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äðóæáè Íàðîä³â" á/í 1,00 425,46 425,46
34 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Êëîâñüêà" á/í 1,00 367,55 367,55
35 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äðóæáè Íàðîä³â" á/í 1,00 425,46 425,46
36 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" á/í 1,00 425,46 425,46
37 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïå÷åðñüêà" á/í 1,00 412,87 412,87
38 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Óêðà¿íà" á/í 1,00 427,98 427,98
39 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îë³ìï³éñüêà" á/í 1,00 427,98 427,98
40 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëèá³äñüêà" á/í 1,00 463,22 463,22
41 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëèá³äñüêà" á/í 1,00 463,22 463,22
42 ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿ Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" á/í 1,00 433,01 433,01
43 ÷àñòèíà ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" á/í 1,00 435,53 435,53
44 ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1) Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîçíÿêè" á/í 1,00 430,49 430,49
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Відповіді на сканворд 

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 ..............48 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) 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



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ìåíøå ðîìàíòè÷-

íèõ ïðèñòðàñòåé, ñêèíüòå

ò³ ïóòà ³ ºäíàéòå ï³ä ñâî¿

ïðàïîðè ëþäåé ð³äíèõ ïî äóõó òà

³íòåðåñàì, ðàçîì âè – íåçäîëàííà

ñèëà! Ïðîÿâëÿéòå áðàòåðñüêó ëþ-

áîâ äî îòî÷åííÿ, çíàéîìòåñÿ ç ö³-

êàâèìè îñîáàìè.

ÓÒÅËÜÖ²Â êðèçîâèé äåíü,

àòìîñôåðà íàãí³òàºòüñÿ ç

íàäçâóêîâîþ øâèäê³ñòþ,

òðèìàéòåñÿ ³ íå äàéòå ñåáå çëàìàòè

íåïðîãíîçîâàíèì îáñòàâèíàì! Íà

ðîáîò³ ÷óäîâà íàãîäà ïðîäåìîíñòðó-

âàòè ôàõîâó êîìïåòåíòí³ñòü, òâîð÷ó

îðèã³íàëüí³ñòü ³ çàðåêîìåíäóâàòè ñå-

áå ïåðåä êåð³âíèöòâîì, ùî äîáðå

ïîçíà÷èòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³é ñôåð³.

ÁËÈÇÍßÒÀ ìàþòü ïîêàçà-

òè âç³ðåöü ³íòåë³ãåíòíîñò³ é

òàêòîâíîñò³.Íèí³ âè âîëîä³-

ºòå êîëîñàëüíîþ ñèëîþ âîë³, ìàºòå

ïîòóæíèé âïëèâ íà îòî÷åííÿ,òàëàí-

òè ôîíòàíóþòü,ò³ëüêè íå ñòðî÷³òü,ÿê

³ç êóëåìåòà, ö³êàâèìè ³ñòîð³ÿìè.

ÐÀÊÈ, í³÷îãî íå á³éòåñÿ,

ðèçèê — âàø äðóã, ñì³ëè-

âî ï³ðíàéòå â åêñòðåìàëü-

íó êðóãîâåðòü ³... âèãðàºòå! Âñ³ â³ä-

âàæí³ âèáðèêè ï³äóòü íà êîðèñòü.

Ò³ëüêè íå ñâàð³òüñÿ ç áëàãîâ³ðíèìè

çà ãðîø³, ó âàñ ñï³ëüíèé á³çíåñ ³

îäèí íà äâîõ ãàìàíåöü, òîæ êì³ò-

ëèâî ãîñïîäàðþéòå,òîä³ áóäå çèñê,

à âêëàä ó ñ³ìåéíó êàçíó çá³ëüøèòü-

ñÿ.

ËÅÂÈ, äîâêîëà âàñ ïîòóæ-

íå åíåðãîïîëå, ò³ëüêè íå

ðîçïîëîõàéòå ïóáë³êó, ÿêà

ïîâàæàº âàøó ñèëó ³ ïðàãíå ñïåð-

òèñÿ íà ñèëüíå ïëå÷å òà éòè ñàìî-

â³ääàíî ïîðó÷, ðåàë³çóþ÷è ñâî¿ çà-

äóìè. Ïîñïðèÿéòå ñëàáàêàì, ïðî-

ÿâèâøè áëàãîðîäñòâî, òîä³ íå îïè-

íèòåñÿ â ïðîãðàø³!

Ä²ÂÈ, íà ïðîôåñ³éíèõ òå-

ðåíàõ âàì íàäçâè÷àéíî

ôîðòóíèòü, º øàíñ ç³éòè íà

êàð’ºðíèé îë³ìï, îäíàê íå ðîçáà-

çàðþéòå äîðîãîö³íí³ ñèëè, à âèêî-

íóéòå ëèøå òå, çà ùî çàñëóæåíî ³

â÷àñíî ïëàòÿòü.

ÒÅÐÅÇÈ,ðîçâàæàéòåñÿ,ëþ-

á³òüñÿ òà íàïîâíþéòå ñåð-

öå íàñíàæëèâèìè âðàæåí-

íÿìè, ñïðèéìàþ÷è æèòòÿ ÿê òåàò-

ðàë³çîâàíå ä³éñòâî,äå ó âàñ äîñòàò-

íüî òàëàíòó áóòè àêòîðîì, ðåæèñå-

ðîì, ïðîäþñåðîì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî çàìó-

÷èëà ðîáîòà, ìåðù³é ï³ä

ñ³ìåéíå øàòðî, òàì çíàé-

äåòå âò³õó ³ ðîçðàäó.Áëàãîðîäí³ äî-

ìî÷àäö³ áëèñêó÷å ïîñïðèÿþòü âà-

øîìó ïåðåâò³ëåííþ, íàòîì³ñòü ³ âè

íå çàëèøàéòåñÿ â áîðãó, âàì ôàí-

òàñòè÷íî ïîòàëàíèëî ç ð³äíèìè,ëþ-

á³òü ³ øàíóéòå ¿õ,æèâ³òü ó äðóæá³ òà

çëàãîä³!

ÑÒÐ²ËÜÖ²Â çì³íèòü íà êðà-

ùå îòî÷åííÿ, óíèêàéòå

íåãàòèâíèõ îñ³á, à òÿã-

í³òüñÿ ñåðöåì äî ëþäåé âèñîêî¿

äóõîâíî¿ êóëüòóðè. Îäíî÷àñíî «êà-

÷àéòå» ³íòåëåêòóàëüí³ ìóñêóëè, íè-

í³ âêðàé ïîòð³áíà çàðÿäêà äëÿ ì³ç-

ê³â, äîâêîëà ÷èìàëî ö³êàâî¿ ³í-

ôîðìàö³¿, òîæ ïðîöåñ íàêîïè÷åí-

íÿ çíàíü ïðîéäå äóæå ïðîäóêòèâ-

íî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íå çàç³õàéòå

íà ÷óæ³ ðåñóðñè (ìîðàëü-

í³, ìàòåð³àëüí³), áî îòðè-

ìàºòå ÿðëèê ïàðàçèòà, äèñáàëàíñ

«ÿ—òîá³, òè—ìåí³» íåäîïóñòèìèé,

òðóäÿãà âè í³âðîêó,òîæ íàêîïè÷óé-

òå âëàñí³ êàï³òàëè ³ ä³ë³òüñÿ íèìè ç

³íøèìè.

ÂÎÄÎË²¯ ïðåçåíòóþòü ñå-

áå ó ñâ³ò³ ÿê âëàäíà íåîð-

äèíàðíà îñîáèñò³ñòü ç àã-

ðåñèâíèì «øàðìîì»... ßêùî îáå-

ðåòå ì³øåíü äëÿ áèòòÿ, ìàéòå íà

óâàç³, ãåðîºì íå ñòàíåòå, à îòðèìà-

ºòå ã³äíó â³äñ³÷.

ÐÈÁÈ, ñèòóàö³¿ äíÿ ìîòèâî-

âàí³ êàðì³÷íî (ïîæèíàºòå

çàñëóæåíå), ïîáóäüòå íà

ñàìîò³, çàéì³òüñÿ ïðèºìíèì òâîð÷èì

çàíÿòòÿì, ïîìð³éòå, ó âàñ äåíü ïñè-

õîëîã³÷íî¿ ðåëàêñàö³¿, ³ ÿêùî õòîñü

çâèíóâàòèòü â ëåäàðñòâ³, ³ãíîðóâàí-

í³ îáîâ’ÿçêàìè, íå ïðèéìàéòå öå

áëèçüêî äî ñåðöÿ.

Ó ÒÅÐÍÎÏÎË² ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ðîçâèâàòè òóðèñòè÷íèé á³çíåñ,ñòâî-
ðèâøè îñîáëèâèé ³ì³äæ óêðà¿íñüêî-
ãî êðàþ. Òóðèñòàì íåçàáàðîì âè-
äàâàòèìóòü ñåðòèô³êàò «Áàíäåð³-
âåöü».Ïðî öå çàÿâèâ ãîëîâà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Çì³íþºìî Óêðà-
¿íó» Îëåã Ìóø³é,ïèøå «20 õâèëèí».
Çà éîãî ñëîâàìè,äî ñòâîðåííÿ îñî-
áëèâîãî òóðèñòè÷íîãî ³ì³äæó Òåð-
íîï³ëüñüêîãî êðàþ çàëó÷àòèìóòü
ñòóäåíò³â,ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà
âëàäó.

«Ìè ðîçïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó ç
àíàë³çó åêîíîì³÷íî¿ ïðîáëåìè îá-
ëàñò³,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÎÄÀ Ëåîí³ä Áèöþðà.— Àëå ðà-

çîì ç òèì, ìè çðîçóì³ëè, ùî º ùå
îäíà ïðîáëåìà. Ïðîòÿãîì 23-õ ðî-
ê³â æîäíî¿ ñèñòåìíî¿ ðîáîòè ç³ ñòâî-
ðåííÿ ³ì³äæó òà ïðîñóâàííÿ Òåðíî-
ï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ â Óêðà¿í³, ªâðîï³
òà ñâ³ò³ íå áóëî».

Òîæ òåïåð, çà ñëîâàìè ãîëîâè
ÎÄÀ, òåðíîï³ëüñüêà âëàäà ïðàöþº
íàä ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó îáëàñò³ äî
2020 ðîêó. Ëåîí³ä Áèöþðà ââàæàº,
ùî ÷èì á³ëüøå çíàòèìóòü ïðî Òåð-
íîï³ëüñüêó îáëàñòü ó ªâðîï³ ³ ñâ³ò³,
òèì á³ëüøå áóäå òóðèñò³â ³ ïîòåí-
ö³éíèõ ³íâåñòîð³â.

«²ì³äæ îáëàñò³,ÿêèé º çàðàç,áóâ
ñòèõ³éíî ñòâîðåíèé, ³ íåìàº í³ÿêèõ
ïëàíîâèõ çàâäàíü,— êàæå Ëåîí³ä

Áèöþðà.— Íàøå çàâäàííÿ — ñïðè-
ÿòè óñï³õó â åêîíîì³÷íîìó ïëàí³, à
÷åðåç çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é çá³ëü-
øàòüñÿ òóðèñòè÷í³ òà ³íâåñòèö³éí³
ïîòîêè».

Çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòî-
ê³â ó Òåðíîïîë³ òà îáëàñò³ ïðîãíî-
çóþòü âæå ÷åðåç ï³âðîêó �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 71%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè 
ç îïóñòåëþâàííÿì ³ çàñóõàìè.

1397 — íà çáîðàõ ïðåäñòàâíèê³â

òðüîõ êîðîë³âñòâ ó øâåäñüêîìó ì³ñ-

ò³ Êàëüìàðè êîðîëåì Äàí³¿,Øâåö³¿ ³

Íîðâåã³¿ ðàçîì ³ç çàëåæíèìè òåðèòî-

ð³ÿìè —Ô³íëÿíä³ºþ,²ñëàíä³ºþ ³ Ãðåí-

ëàíä³ºþ — ïðîãîëîøåíèé Åð³ê Ïî-

ìåðàíñüêèé. Êàëüìàðñüêà óí³ÿ ïðî-

³ñíóâàëà äî 1536 ðîêó, êîëè Äàí³ÿ

ïðîãîëîñèëà Íîðâåã³þ ñâîºþ ïðî-

â³íö³ºþ.

1672—îáðàííÿ ãåòüìàíîì Ë³âîáå-

ðåæíî¿ Óêðà¿íè ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à.

1876 — Ì³í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ

ñïðàâ Ðîñ³¿ çàáîðîíèëî äðóêóâàòè

êíèãè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

1916 —â õîä³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

ðîñ³éñüê³ â³éñüêà çàéíÿëè ×åðí³âö³.

1922 — ó Êèºâ³ çàïóñòèëè êàáåëü-

íèé çàâîä ³ Ïåðøó äåðæàâíó øâåé-

íó ôàáðèêó. Íà êàáåëüíîìó çàâîä³

ïðàöþâàëî 37 ðîá³òíèê³â, íà øâåé-

í³é ôàáðèö³ — 152.

ãîðîñêîï

17 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 ÷åðâíÿ

Ó Òåðíîïîë³ òóðèñòàì âèäàâàòèìóòü
ñåðòèô³êàò «Áàíäåð³âåöü»

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 35903
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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