
Ïàì’ÿòü ïðî ïîäâèã
� Óêðà¿íà âøàíóâàëà æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Â³òàë³é Êëè÷êî:
«Íàøå çàâäàííÿ —
â³äïðàöþâàòè 
ìåõàí³çì 
ñóáñèä³é äëÿ 
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
êèÿí, ùîá 
çàõèñòèòè ¿õ â³ä
çðîñòàííÿ òàðèô³â
íà ÆÊÏ»

Îäíå ç êëþ÷îâèõ çàâäàíü ñòî-

ëè÷íî¿ âëàäè — â³äïðàöþâàòè

ìåõàí³çì êîìïåíñàö³é ³ ñóáñè-

ä³é äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ êè-

ÿí, ùîá çàõèñòèòè ¿õ â³ä çðîñ-

òàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êî-

ìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿê³ ï³äâè-

ùàòüñÿ çà ð³øåííÿì Êàáì³íó.

Ïðî öå çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä

÷àñ ðîáî÷î¿ çóñòð³÷³ ç äèðåêòî-

ðàìè ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåí-

ò³â ÊÌÄÀ.

Ìåð Êèºâà â³äçíà÷èâ, ùî ç 1

òðàâíÿ öüîãî ðîêó áóëî ï³äíÿòî

òàðèôè äëÿ íàñåëåííÿ íà ãàç íà

40 %. Ç 1 ÷åðâíÿ çðîñëè òàðèôè

íà åëåêòðîåíåðã³þ. À ç 1 ëèïíÿ

áóäóòü ï³äâèùåí³ òàðèôè íà îïà-

ëåííÿ òà ãàðÿ÷ó âîäó.

«Ð³øåííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ

òàðèô³â ïðèéìàëèñÿ íå ì³ñü-

êîþ âëàäîþ, à óðÿäîì. Öå ï³ä-

âèùåííÿ òîðêíóëîñÿ 43-õ ì³ñò

Óêðà¿íè. Ì³ñüêà âëàäà íå ìàº

äî öüîãî æîäíîãî ñòîñóíêó, àëå

ìè ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ð³øåí-

íÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. ² â ö³é

ñèòóàö³¿ íàøå êëþ÷îâå çàâäàí-

íÿ — ó òîìó, ùîá ï³äâèùåííÿ

òàðèô³â íå òîðêíóëîñÿ ñîö³àëü-

íî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñå-

ëåííÿ. Ìè ïîâèíí³ â³äïðàöþ-

âàòè ìåõàí³çì êîìïåíñàö³é ³

ïðîâîäèòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðî-

áîòó — ðîçïîâ³äàòè êèÿíàì, çà

ùî âîíè ïëàòÿòü, ÿêèì ÷èíîì

ìîæóòü åêîíîìèòè, õòî ìàº ìîæ-

ëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ñóáñèä³¿, íà

ÿêèõ óìîâàõ ³ â ÿêèé ñïîñ³á»,—

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íà-

ãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ âïðîâà-

äæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàëüíèõ ñèñ-

òåì ó ñòîëèö³.

Ó íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü äèðåê-

òîð äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ Äìèòðî

Íîâèöüêèé, äèðåêòîð äåïàðòà-

ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåð-

ã³é Áè÷êîâ òà äèðåêòîð äåïàðòà-

ìåíòó åêîíîì³êè Ìèêîëà Ïîâî-

ðîçíèê.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàïðîïîíó-

âàâ êåð³âíèêàì â³äïîâ³äíèõ äå-

ïàðòàìåíò³â ïðîâåñòè ó íàé-

áëèæ÷èé ÷åòâåð ñï³ëüíèé áðè-

ô³íã äëÿ æóðíàë³ñò³â ç ìåòîþ

ñâîº÷àñíîãî ³íôîðìóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ ïðî âñ³ àñïåêòè îòðè-

ìàííÿ ñóáñèä³é ï³ñëÿ ï³äâèùåí-

íÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè.

íîâèíè
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Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÍß 73-¿ ð³÷íèö³ ïî÷àò-
êó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè öüî-
ãî ðîêó ïðîéøëî áåç îñîáëèâîãî
ïàôîñó. Àäæå íåìîæëèâî çãàäóâà-
òè öþ ñòðàøíó äàòó (íå ìåíø æàõ-
ëèâ³ ðîêè ãåðî¿÷íî¿ áîðîòüáè òà ö³-
íó, ÿêó íàø íàðîä ñïëàòèâ, àáè â³ä-
ñòîÿòè Áàòüê³âùèíó ó íàöèñòñüêèõ
îêóïàíò³â) ³ íå ïðîâîäèòè ïàðàëå-
ë³ ç íèí³øíüîþ ñèòóàö³ºþ â êðà-
¿í³. Âøàíîâóâàòè æåðòâ â³éíè ðîç-
ïî÷àëè ùå â ï’ÿòíèöþ, 20 ÷åðâíÿ.

Ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³
ãîëîâà ÐÄÀ Ãåííàä³é Êðèâîøåÿ ðà-
çîì ³ç íà÷àëüíèêîì Ï³âí³÷íîãî òå-
ðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³î-
íàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè ãåíåðàë-
ìàéîðîì Ìèêîëîþ Ìèêîëàºíêîì,
âåòåðàíàìè òà ä³òüìè é ìîëîääþ
ïðîâåëè óðî÷èñòèé ì³òèíã-ðåêâ³-
ºì «Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ ïåêó÷à é

òåðïêà». Âîíè ïîêëàëè êâ³òè äî
Ìåìîð³àëó Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó òà
âøàíóâàëè çàãèáëèõ ãåðî¿â õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ ³ ñàëþòíèìè ïî-
ñòð³ëàìè.

«Íàðàç³ íàøà äåðæàâà ïåðåæè-
âàº ñêëàäí³ ÷àñè. Óêðà¿íà íåîäíî-
ðàçîâî â³ä÷óâàëà íà ñîá³ ãí³ò îêó-
ïàíò³â, àëå ìóæíüî â³äñòîþâàëà
ñâîþ çåìëþ. Ìè ïàì’ÿòàºìî ïðî
òèõ, õòî, íå øêîäóþ÷è âëàñíîãî
æèòòÿ, çàõèùàâ ð³äíó çåìëþ, íà-
øå ñüîãîäåííÿ. Â³÷íà ¿ì ñëàâà òà
íèçüêèé óêë³í»,— ñêàçàâ ãîëîâà
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Ãåííàä³é Êðè-
âîøåÿ.

Ç áîëåì ó ñåðö³ òà ñëüîçàìè íà
î÷àõ ÷åðâîí³ ãâîçäèêè äî Â³÷íî-
ãî âîãíþ ïîêëàäàëà ïàí³ Ìàð³ÿ.
Æ³íêà ñàí³òàðêîþ ïðîéøëà âñþ
Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó ³ òåïåð

íå ìîæå ïîâ³ðèòè, ùî ö³íè, ÿêó
çàïëàòèëî ¿¿ ïîêîë³ííÿ çà ìèðíå
íåáî, âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî, é
íà ¿¿ ð³äí³é çåìë³ çíîâó ïðîëèâàº-
òüñÿ êðîâ.

«Òà ÿê öå ìîæå áóòè — òîä³ â
îêîïàõ ìè âñ³ áóëè ð³âí³, ìè áî-
ðîëèñÿ ïðîòè ñï³ëüíîãî âîðîãà. À
òåïåð ì³é îíóê íà ñõîä³ áîðîíèòü
óêðà¿íñüêó çåìëþ â³ä òîãî, õòî ìå-
í³ áóâ áðàòîì. Ìè äóìàëè, ùî çà-
áåçïå÷èëè íàøèì ä³òÿì ìèð íà
çåìë³, àëå çíîâó ìóñèìî ïåðåæè-
âàòè æàõ â³éíè»,— ç â³ä÷àºì ó ãî-
ëîñ³ ä³ëèòüñÿ ïàí³ Ìàð³ÿ.

Ó äåíü, êîëè 73 ðîêè òîìó í³-
ìåöüê³ â³éñüêà ï³äñòóïíî ðîçïî-
÷àëè íàïàä íà òåðèòîð³þ êîëèø-
íüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, 22 ÷åðâ-
íÿ, ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ âî¿í³â õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ âøàíóâàëè Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåí-
êî, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ, Ïðåì’ºð-ì³-
í³ñòð Óêðà¿íè Àðñåí³é ßöåíþê,
êîëèøí³ ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè Ëåî-
í³ä Êðàâ÷óê, Ëåîí³ä Êó÷ìà òà Â³ê-
òîð Þùåíêî,ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî, âåòåðàíè, ÷ëå-
íè Óðÿäó, ïðåäñòàâíèêè äóõîâåí-
ñòâà òà ãðîìàäñüêîñò³. Ïîñàäîâö³
ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äî-

ìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëà-
âè â Êèºâ³.

Ñï³ëêóþ÷èñü ç ïðåäñòàâíèêàìè
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, Ïåòðî
Ïîðîøåíêî ñêàçàâ: «Ñüîãîäí³ îäèí
³ç íàéá³ëüø âàæêèõ äí³â â íàø³é ³ñ-
òîð³¿ — 22 ÷åðâíÿ. Äåíü, ÿêèé íà-
â÷èâ óêðà¿íñüêèé íàðîä íàéá³ëü-
øîìó—ëþáèòè ìèð.Äåíü,ÿêèé íà-
ãàäóº íàì âñ³ì ïðî æàõè ³ ñòðàõ³òòÿ
â³éíè».

ÏðåçèäåíòÓêðà¿íè ïðèãàäàâ,ùî
îáèäâà éîãî ä³äè ç ïåðøèõ äí³â áó-
ëè íà â³éí³.Îäèí ç íèõ çàê³í÷èâ â³é-
ñüêîâèé ïîõ³ä â Ïðàç³, äðóãèé — â
Í³ìå÷÷èí³.

Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³äêðåñëèâ,
ùî ñüîãîäí³ ïèòàííÿ â³éíè çíîâó
ñòàëî ðåàëüí³ñòþ â Óêðà¿í³. «Ñàìå
òîìó ïîçàâ÷îðà (20 ÷åðâíÿ) ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ â çîí³ ÀÒÎ ÿ ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ äàòè ìèðó øàíñ. Â³äáóëî-
ñÿ îäíîñòîðîííº ïðèïèíåííÿ âîã-
íþ ç áîêó óêðà¿íñüêèõ Çáðîéíèõ
Ñèë, Íàö³îíàëüíî¿ Ãâàðä³¿ òà ïðè-
êîðäîííèê³â,ÿêå ñóâîðî äîòðèìóº-
òüñÿ ³ áóäå äîòðèìóâàòèñüäî 27 ÷åðâ-
íÿ»,— íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò.

Ãîëîâà äåðæàâè çàçíà÷èâ, ùî
ñüîãîäí³ â³í ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ
òîãî, àáè ïåðåêîíàòè ëþäåé, ÿê³
ìåøêàþòü íà Äîíáàñ³,ó íåîáõ³äíî-
ñò³ äîñÿãíåííÿ ìèðó �

Ó íåä³ëþ 22 ÷åðâíÿ êåð³âíèöòâî äåðæàâè ³ ì³ñòà,âåòåðàíè, ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà òà ãðîìàäñüêîñò³ ïîêëàëè êâ³òè äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè â Êèºâ³ 

22 ÷åðâíÿ Óêðà¿íà â³äçíà÷èëà Äåíü ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ

ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè. ² õî÷à â íèí³øí³õ óìîâàõ âîºííèõ ä³é

íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè êîæåí äåíü äëÿ óêðà¿íö³â — äåíü

ñìóòêó, ìè íå çàáóëè ïðî ïîäâèã ä³ä³â-ïðàä³ä³â, ÿê³ ìàéæå

70 ðîê³â òîìó â³äñòîÿëè íàøó çåìëþ â³ä íàöèñòñüêèõ îêó-

ïàíò³â.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ô
î
òî

 Î
ë
å
ê
ñ³

ÿ
 ²

Â
À

Í
Î

Â
À



Ì²ÑÒÎ
24 ÷åðâíÿ 2014 ð.

¹87(4487)

2

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ óçâ³ç — öå
ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè, àëå íà íüî-
ìó ïîñò³éíî éäå ÿêåñü áóä³âíèö-
òâî, à ´ðóíòè íà öèõ òåðèòîð³ÿõ
ï³ùàí³ ³ ãëèíÿí³. Âñ³ëÿê³ ðîáîòè
ïîðóøóþòü ðóñëî ´ðóíòîâèõ âîä,
÷åðåç ùî Àíäð³¿âñüêà öåðêâà ïî-
÷àëà ïîñòóïîâî ñïîâçàòè âíèç.

Ñâîþ «ëåïòó» â ðóéíóâàííÿ
ïðàâîñëàâíî¿ ñâÿòèí³ âíîñÿòü ³ àâ-
òîìîá³ë³, ÿê³ àêòèâíî ¿çäÿòü ïî
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó.

Íà óçâîç³ çàðàç íàäçâè÷àé-
íå òðàíñïîðòíå íàâàíòàæåííÿ,
õî÷à ç 2009 ðîêó ¿çäèòè ïî íüî-
ìó íà àâòîìîá³ëÿõ êàòåãîðè÷íî
çàáîðîíåíî.

Ùîá çóïèíèòè ñïîâçàííÿ Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè, íà äóìêó åêñ-
ïåðò³â, íåîáõ³äíî çóïèíèòè çà-
áóäîâó Áîðè÷åâîãî Òîêó, çàñà-
äèòè ñõèë ï³ä öåðêâîþ äåðåâà-
ìè ³ ïî÷àòè ïîâíå ³íæåíåðíå
îáñòåæåííÿ áóä³âë³ �

ÑÒÎËÈÖß íå ïåðåñòàº äèâóâàòè
êèÿí íîâèìè é ö³êàâèìè ðîçâà-
ãàìè. Ïðîâåñòè íåçâè÷àéíèé ðî-
ìàíòè÷íèé âå÷³ð ìîæíà ÷è íå â
êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà. Ïåðøà ³äåÿ
äëÿ ïîáà÷åííÿ, ÿêà ñïàäàº íà äóì-
êó áàãàòüîì ìîëîäèì ïàðàì,— ê³-
íîòåàòð.

Òðîõè óêðà¿íñüêî¿ êðåàòèâíî-
ñò³ — ³ ñòàðà äîáðà çâè÷êà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà íåçâè÷àéíèé ðîìàí-
òè÷íèé àòðàêö³îí. Òàê, íà ÂÄÍÃ
ç’ÿâèâñÿ ê³íîòåàòð ç ô³ëüìàìè,
ïðè ïåðåãëÿä³ ÿêèõ äîâåäåòüñÿ ïî-
ï³òí³òè ó ïðÿìîìó ðîçóì³íí³ ñëî-
âà: îñîáëèâ³ñòü éîãî â òîìó, ùî
ãëÿäà÷³ íå ïðîñòî ñèäÿòü, à âèðîá-
ëÿþòü åíåðã³þ äëÿ ê³íîïðîåêòî-
ðà.

Ùîá ïîäèâèòèñÿ ô³ëüì, äîâå-
äåòüñÿ êðóòèòè ïåäàë³ âåëîñèïå-
ä³â, ïðèºäíàíèõ äî ãåíåðàòîð³â
åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó.

Îðãàí³çàòîðè åêî-ê³íîòåàòðó
çàïðîøóþòü óñ³õ âåëîñèïåäèñ-

ò³â, áàæàþ÷èõ äîïîìîãòè ó âè-
ðîáëåíí³ åëåêòðèêè, äëÿ ïåðå-
ãëÿäó ê³íî.

Äèâèòèñÿ ô³ëüìè áóäóòü íà ãî-
ëîâí³é ñöåí³ ôåñòèâàëþ àðò-ï³ê-
í³êà Ñëàâè Ôðîëîâî¿ íà ÂÄÍÃ �

ÄÎ ßÊÈÕ ò³ëüêè áîæåâ³ëüíèõ
â÷èíê³â íå ïðèçâîäèòü êîõàííÿ.
Êè¿âñüêèì ì³ë³ö³ÿíòàì äîâåëî-
ñÿ ðîçêðèòè ñþæåò ³ñòîð³¿ êëà-
ñè÷íî¿ ðîìàíòè÷íî¿ òðàãåä³¿.
Òàê, íåùîäàâíî ïðàâîîõîðîíö³
çàòðèìàëè çàêîõàíó ïàðî÷êó, ÿêà
ñïåö³àë³çóâàëàñÿ íà êðàä³æêàõ ç
àâòîìîá³ë³â.

Ìîëîä³ ëþäè ä³ÿëè çà êëàñè÷-
íîþ ñõåìîþ: ïðîãóëþâàëèñÿ,
òðèìàþ÷èñü çà ðóêè, íåïîäàë³ê
ïðèïàðêîâàíèõ àâòîìîá³ë³â, âè-
äèâëÿëèñÿ â ñàëîíàõ çàëèøåí³
ðå÷³, ÿê³ é êðàëè. Ï³ñëÿ öüîãî ñ³-
äàëè â ³íøó ìàøèíó ³ ¿õàëè ç ì³ñ-
öÿ çëî÷èíó.

Çàòðèìàòè ¿õ âäàëîñÿ íà âó-
ëèö³ Çàêðåâñüêîãî, ó äâîð³ îäíî-
ãî ç æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ìîëîä³
ëþäè ÿêðàç âñòèãëè «îá÷èñòè-

òè» ñàëîí ÷óæîãî àâòî. Ó ä³â÷è-
íè ïðàâîîõîðîíö³ âèÿâèëè æ³-
íî÷ó ñóìêó ç ðå÷àìè ³ äîêóìåí-
òàìè íà ÷óæå ³ì’ÿ, ãðîø³ òà ìî-
á³ëüíèé òåëåôîí.

Çàòðèìàíèìè âèÿâèëèñÿ 
27-ð³÷íà êèÿíêà òà ¿¿ 30-ð³÷íèé
ñóïóòíèê — ìåøêàíåöü Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. ×îëîâ³ê ðàí³øå âæå
áóâ ñóäèìèé çà êðàä³æêè.

Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Äåñíÿíñüêî-
ãî ÐÓ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüí³ ïðî-
âàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³
185 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè «Êðàä³æêà». Çàòðèìàíèì çà-
ãðîæóº äî 5-òè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Òàêîæ ïðàâîîõîðîíö³ ïåðå-
â³ðÿþòü ¿õ íà ïðè÷åòí³ñòü äî ñêî-
ºííÿ àíàëîã³÷íèõ çëî÷èí³â íà
òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Êðåàòèâíèé 
ê³íîòåàòð

Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè Áîí³ ³ Êëàéäà 

ÑÒÎËÈÖß º îñåðåäêîì á³çíåñó
³ ì³æíàðîäíèõ ä³ëîâèõ çóñòð³-
÷åé. Âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ãîòå-
ë³â — â³ä åêîíîìíèõ äî øèêàð-
íèõ — äîçâîëÿº çðîáèòè ñâ³é âè-
á³ð íàâ³òü íàéïðèñê³ïëèâ³øèì
ãîñòÿì ì³ñòà. Äîâîë³ ïîïóëÿð-
íèìè çàðàç º ãîòåë³ íà âîä³, àëå
îäíèì ³ç ãîëîâíèõ âèìîã áóäü-
ÿêîãî ãîòåëþ º ïðèâàòí³ñòü ãîñ-
òåé, ÿê³ ó íüîìó ïåðåáóâàþòü.

Êåð³âíèöòâî îäíîãî ç ïîïó-
ëÿðíèõ ïëàâó÷èõ ãîòåë³â-ðåñ-
òîðàí³â, ùî ó Êèºâ³, çà äîïîìî-
ãîþ ïðèõîâàíèõ â³äåîêàìåð íå-
çàêîííî «ï³äãëÿäàëî» çà êë³ºí-
òàìè.

Ó õîä³ ïåðåâ³ðêè ïðàö³âíè-
êàìè òðàíñïîðòíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïðîêóðàòóðè äåáàðêàäåðà,
ðîçòàøîâàíîãî íà áåðåç³ Äí³ï-
ðà ó öåíòð³ Êèºâà, áóëî âèÿâëå-
íî â³äåîêàìåðè, äåøèôðàòîðè
ãîëîñó, ñòàíö³¿ àêòèâíèõ ïåðå-
øêîä, ÿê³ óíåìîæëèâëþþòü ðî-
áîòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â.

Âñ³ ñïåöçàñîáè äëÿ òàºìíîãî
ñïîñòåðåæåííÿ áóëè âèëó÷åí³,
ïîâ³äîìèëè ó ïðîêóðàòóð³.

Ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà ôàêòîì ïîðóøåí-
íÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ âëàñíè-
êàìè ñóäíà. Äîñóäîâå ñë³äñòâî
òðèâàº �

Ñòîëè÷í³ ãîòåë³ «ï³äãëÿäàþòü» 
çà ãîñòÿìè

Àíäð³¿âñüêà öåðêâà ï³ä çàãðîçîþ

ÍÀÏÐÓÆÅÍÀ ñèòóàö³ÿ íà ñõîä³
çàñòàâëÿº í³ â ÷îìó íå âèííèõ óêðà-
¿íö³â çàëèøàòè ñâî¿ äîì³âêè, äå
âèáóõàþòü áîìáè ñåïàðàòèñò³â, ³
¿õàòè äî òèõ, õòî ïðèõèëèòü ³ çðî-
çóì³º. Â³ä ñòð³ëÿíèíè á³æàòü íà-
â³òü öèãàíè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç
äàõó íàä ãîëîâîþ.

Áëèçüêî 55-òè òàêèõ á³æåíö³â
íåäàâíî ïîñåëèëèñÿ â ïàðêó Ïå-
ðåìîãè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.
Òàá³ð ðîçì³ñòèâñÿ íà îêîëèö³ ïàð-
êó: íà áåðåç³ íåâåëèêîãî âîäîé-
ìèùà öèãàíè ïîñòàâèëè ç äåñÿ-
òîê ë³òí³õ íàìåò³â. Íà íàòÿãíóòèõ
ì³æ äåðåâàìè ìîòóçêàõ ñóøèòü-

ñÿ á³ëèçíà, æ³íêè êèï’ÿòÿòü âîäó íà
âîãíèùàõ, à ïî òåðèòîð³¿ òàáîðó
á³ãàþòü ä³òè â³êîì â³ä òðüîõ äî 
10-òè ðîê³â.

Çàëèøèòèñÿ â ïàðêó öèãàíàì
äîçâîëèëà ì³ñöåâà ì³ë³ö³ÿ — ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ðîìè ïîêàçàëè ïðàâî-
îõîðîíöÿì ïàñïîðòè ç ïðîïèñêîþ
Ñëîâ’ÿíñüêà.

Äðóæèíó îäíîãî ç íîâîïîñå-
ëåíö³â ïàðêó «Ïåðåìîãè» âèïàä-
êîâî çàñòðåëèëè â Ñëîâ’ÿíñüêó. Çà-
ëèøèâñÿ âä³âåöü ³ç ñ³ìîìà ä³òü-
ìè íà ðóêàõ.

Íî÷óþòü ðîìè ó äâîõ- ³ ÷îòè-
ðèì³ñíèõ íàìåòàõ. Âîäó òÿãàþòü

â³äðàìè ç âîäîéìè, ¿æó ãîòóþòü
íà âîä³ ç áþâåòó, ÿêèé çíàõîäèòü-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó, à ïðîäóêòè
êóïóþòü ó ñóñ³äíüîìó ìàãàçèí³.
Àëå â ð³äíîìó ì³ñò³ öèãàíè æèëè
â áóäèíêàõ, òîìó òàêèìè óìîâà-
ìè ïîáóòó ðîìè, çâè÷àéíî, íåçà-
äîâîëåí³.

Ó Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ÊÌÄÀ çàïåâíèëè, ùî æèò-
ëî öèãàíàì íàäàäóòü, àëå íå â
Êèºâ³.

«Ùîá îòðèìàòè òèì÷àñîâ³ îñå-
ë³, á³æåíöÿì ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ
äî Êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó äî-
ïîìîãè âèìóøåíèì ïåðåñåëåí-
öÿì. Çà çàêîíîì ïðî âèìóøåíèõ
ïåðåñåëåíö³â ç³ Ñõîäó, Êàáì³í ïî-
âèíåí çàòâåðäèòè êîíêðåòíèé ïå-
ðåë³ê ì³ñöü, êóäè á³æåíö³ çìîæóòü
ïåðå¿õàòè ó ðàç³ ïîòðåáè. ¯ì ìî-
æóòü çàïðîïîíóâàòè æèòëî, íà-
ïðèêëàä, ó Æèòîìèð³ àáî â ×åð-
êàñàõ. À ÿêùî á³æåíö³ â³äìîâëÿòü-
ñÿ â³ä çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àíò³â,
áóäå ââàæàòèñÿ, ùî âîíè íå ïî-
òðåáóþòü æèòëà. Àëå áëóêàòè ïî
ë³ñàõ ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè — öå
íå âèõ³ä, îñîáëèâî êîëè íàñòàíå
îñ³íü ³ ïî÷íóòüñÿ õîëîäè»,— ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
ñîöïîë³òèêè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Áè÷-
êîâ �

Òàá³ð á³æåíö³â — ïðîñòî ïîñåðåä ïàðêó «Ïåðåìîãè»

ÄÅÏÓÒÀÒÈ âèð³øèëè äîïîìîã-
òè êèÿíàì áîðîòèñÿ ç³ øê³äëè-
âèìè çâè÷êàìè ³ ï³äíÿëè ïè-
òàííÿ áîðîòüáè ç àëêîãîëåì ó
ñòîëèö³.

Ïðîáëåìó òðåáà âèð³øóâàòè,
³ ïåðøèì êðîêîì ìîæå ñòàòè çà-
áîðîíà òîðã³âë³ àëêîãîëåì âíî-
÷³, à òàêîæ ö³ëîäîáîâî ó ê³îñêàõ,
áî òîðã³âëÿ àëêîãîëüíèìè íàïî-
ÿìè â í³÷íèé ÷àñ ñïðèÿº çðîñ-
òàííþ àëêîãîë³çìó.

Ïðî òàêó çàáîðîíó êîíñòðóê-
òèâíî çàãîâîðÿòü âæå íàñòóï-
íîãî òèæíÿ. Ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çàêîíîïðîåêò «Ïðî îáìåæåííÿ
ñïîæèâàííÿ ³ ïðîäàæó àëêîãîëü-
íèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â,
ïèâà íà òåðèòîð³¿ Êèºâà». Òàêà
ïðàêòèêà íå íîâà äëÿ óêðà¿í-
ö³â — ïîä³áíèé çàêîíîïðîåêò

âæå äàâíî ä³º ó Ëüâîâ³. Ãàëè÷à-
íè íå ñêàðæàòüñÿ, ìåøêàíö³ çâèê-
ëè äî í³÷íèõ ïðàâèë âåëèêîãî
ì³ñòà.

Õî÷óòü çàáîðîíèòè ïðîäàæ
áóäü-ÿêîãî ñïèðòíîãî (ñëàáîàë-
êîãîëêè ³ ïèâà) ó âñ³õ çàêëàäàõ
òîðã³âë³ (êð³ì êàôå, ðåñòîðàí³â
³ áàð³â) âíî÷³ — ç 22.00 äî 8.00.
À ö³ëîäîáîâî íå äîçâîëÿòü ïðî-
äàâàòè àëêîãîëü íà ðîçëèâ ³ ï³ä
÷àñ ìàñîâèõ çàõîä³â, âèíÿòîê —
ïèâî ó ïëàñòèêîâ³é òàð³.

Äåïóòàòè òàêîæ ïëàíóþòü
çàáîðîíèòè ïðîäàâàòè ñïèðò-
íå â ê³îñêàõ ³ òàê çâàíèõ «íà-
ëèâàéêàõ» — íà ë³òí³õ ìàéäàí-
÷èêàõ, ÿê³ íå ïðèâ’ÿçàí³ äî çà-
êëàä³â. Àëå ïîêè ùî ç ïðèâîäó
öèõ ïóíêò³â ó ôðàêö³¿ éäóòü
äèñêóñ³¿ �

Ëüâ³â ñòàíå ïðèêëàäîì äëÿ Êèºâà

ÏÐÈÂËÀÑÍÅÍÍß áþäæåòíèõ êîø-
ò³â, íà æàëü, º îäí³ºþ ç íàé÷àñò³-
øèõ ìàõ³íàö³é ó ñòîëèö³.

Ïðàâîîõîðîíö³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ðîçêðèëè ö³ëó ñõåìó òàêî-
ãî ëèõîä³éñòâà. Òðè ï³äïðèºìöÿ
ñï³âïðàöþâàëè ç ñîö³àëüíèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè òà çà ðàõóíîê òàêî¿
ñï³âïðàö³ îòðèìóâàëè ÷èìàëèé

äîõ³ä. Ïðîòÿãîì ëèøå îäíîãî ì³-
ñÿöÿ çëîä³¿ íàáèëè êèøåí³ àæ íà
äåñÿòêè òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº ÂÇÃ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â 
ì. Êèºâ³.

Çëîâìèñíèêè óêëàäàëè óãîäè
ç áþäæåòíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïðî
ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ çàõîä³â äëÿ ìî-
ëîä³ òà ä³òåé. Àáè òàê³ íåçàêîíí³

ä³¿ íå âèêëèêàëè í³ â êîãî ï³äî-
çðè, çëîâìèñíèêè ñèñòåìàòè÷íî
íàäàâàëè çàìîâíèêàì çâ³ò ïðî âè-
êîíàíó ðîáîòó ³ âèòðà÷åí³ êîøòè.

Îäíàê ó ðàìêàõ â³äïðàöþâàí-
íÿ çàêîííîñò³ âèêîðèñòàííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â ïðàâîîõîðîíö³
âñòàíîâèëè,ùî âñ³ çàõîäè áóëè ïðî-
âåäåí³ ëèøå íà ïàïåð³ õèòðóí³â, à
áþäæåòí³ êîøòè ïðèâëàñíåí³.

Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ñòîëè÷-
íî¿ ì³ë³ö³¿ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ â³äðàçó çà äâîìà
ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
êðà¿íè — ñòàòòåþ 191 (ïðèâëàñ-
íåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâî-
ëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàí-
íÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) òà ñòàò-
òåþ 358 (ï³äðîáêà äîêóìåíò³â, ïå-
÷àòîê, øòàìï³â òà áëàíê³â, çáóò ÷è
âèêîðèñòàííÿ ï³äðîáëåíèõ äîêó-
ìåíò³â, ïå÷àòîê, øòàìï³â). Çàòðè-
ìàíèì çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê
â³ä 3-õ äî 5-òè ðîê³â �

Ñõåìà êðàä³æêè áþäæåòíèõ êîøò³â çà ðàõóíîê ä³òåé
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ÀÂÒÎÐÑÜÊÈÉ ïðîåêò Íàòàë³¿ Óñèê
«Ùàñòÿ â ìèð³» áóâ ïðåäñòàâëåíèé
8 òðàâíÿ â Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà «Ì17». Ïåðøèé åòàï ïðî-
åêòó ïðèñâÿòèëè âøàíóâàííþ âå-
òåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè äî Äíÿ Ïåðåìîãè. Äðóãèé åòàï
â³äêðèâñÿ íàïåðåäîäí³ 22 ÷åðâ-
íÿ — äíÿ, êîëè ðîçïî÷àëàñÿ Âåëè-
êà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà — ³ òðèâàòèìå
â Íàö³îíàëüíîìó â³éñüêîâî-³ñòî-

ðè÷íîìó ìóçå¿ (âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî, 30/1) äî ê³íöÿ òèæíÿ. Â éîãî îñ-
íîâ³ — ìàéæå 80 ñâ³òëèí, çíÿò³ ôî-
òîãðàôîì Íàòàë³ºþ Óñèê ï³ä ÷àñ
â³éñüêîâèõ ðåêîíñòðóêö³é. Çîêðå-
ìà íà ìèíóëîð³÷íîìó ì³æíàðîä-
íîìó ôåñòèâàë³ «Äàºø Êè¿â!» äî
70-ð³÷÷ÿ çâ³ëüíåííÿ ì³ñòà â³ä ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ôåñòèâàëü,
îðãàí³çîâàíèé êè¿âñüêèì êëóáîì
«×åðâîíà ç³ðêà», ñòàâ íàéìàñøòàá-

í³øîþ â³éñüêîâîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ
çà îñòàíí³ ðîêè, ó÷àñòü ó íüîìó
âçÿëè â³éñüêîâî-³ñòîðè÷í³ êëóáè
ç 15 êðà¿í ñâ³òó. «Çàçâè÷àé ÿ çí³-
ìàþ êîõàííÿ â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ:
æèâó ïðèðîäó, ëþäåé. Íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ æ ïîòðàïèëà âèïàäêî-
âî,— çãàäóº Íàòàë³ÿ Óñèê.— Öå áóâ
ï³äãîòîâ÷èé äåíü ïåðåä ïðîâåäåí-
íÿì ôåñòèâàëþ, ÿ çìîãëà ïðîéòè
â òàáîðè, äå ëþäè ðèëè îêîïè, ñòà-

âèëè íàìåòè, çàïàëþâàëè âîãíè-
ùà, ãîòóâàëèñÿ äî «áîþ». ß â³ä÷ó-
ëà ¿õí³é íàñòð³é, ñïîâíåíèé ñèëè
âîë³, ïàòð³îòèçìó ³ ëþáîâ³ äî æèò-
òÿ é Áàòüê³âùèíè. Öÿ åíåðãåòèêà
ìåíå âðàçèëà. ² òðè äí³ ÿ ïðîâåëà
â îêîïàõ, ñåðåä âèáóõ³â ³ âîãíþ,
çí³ìàþ÷è ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ.
Çâ³ñíî, ÷åðåç â³éñüêîâ³ ïîä³¿ ñêëàä-
íî äîíåñòè òåìó ëþáîâ³ ³ ìèðó, àëå
ïîêè ìè ïàì’ÿòàºìî ìèíóëå ³ ö³-
íóºìî ïåðåìîãó, ìè ìàºìî ìàé-
áóòíº. Àäæå íàéö³íí³øå — ìèðíå
íåáî íàä ãîëîâîþ, æèòòÿ ³ ëþáîâ,
òðåáà ëèøå ÷óòè îäíå îäíîãî ³ íå
ï³ääàâàòèñÿ àãðåñ³¿».

Îêð³ì ôîòîãðàô³é, íà âèñòàâö³
ïðåäñòàâëåí³ åêñïîíàòè ìóçåþ, ðà-
ðèòåòè ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè — â³éñüêîâà ôîðìà, çáðîÿ,
ïðåäìåòè ôðîíòîâîãî ïîáóòó. À

ùå — â³äòâîðåííÿ îêðåìèõ åëå-
ìåíò³â îïåðàö³¿ âèçâîëåííÿ Êèºâà.
«Áèòâà çà Äí³ïðî ñòàëà ïåðåëîì-
íèì ìîìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷èâ õ³ä
â³éíè ³ ïåðåìîãó íàä í³ìöÿìè. Â
åêñïîçèö³¿ ìè ñïðîáóâàëè àêöåíòó-
âàòè íà ê³ëüêîõ âàæëèâèõ ìîìåí-
òàõ: çãàäàòè òàíê³ñò³â, ÿê³ ïåðøè-
ìè çàéøëè â Êè¿â, ñàïåð³â, ÿê³ ïå-
ðåâ³ðÿëè áóäèíêè íà íàÿâí³ñòü
ì³í,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» äè-
ðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî â³éñüêîâî-
³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ Âëàäèñëàâ Òà-
ðàíåöü.— Ïðîâîäÿ÷è ôåñòèâàëü,
ìè íàìàãàºìîñÿ äåòàëüíî â³äòâî-
ðèòè âñå äî íàéìåíøèõ äð³áíèöü
³ çðîçóì³òè, ÷îìó ñàìå òàê â³äáó-
âàëîñÿ. Ïîäèâèòèñÿ ³ ïåðåæèòè ö³
ïîä³¿ ïðèõîäèòü áàãàòî ãëÿäà÷³â,
ùî ñïðèÿº ³ ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàí-
íþ ìîëîä³» �

Ùàñòÿ â ìèð³
Åêñïîçèö³ÿ, ùî â³äêðèëàñÿ â Íàö³îíàëüíîìó â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿, ïðåçåíòóº ðåïîð-

òàæí³ ôîòîãðàô³¿ Íàòàë³¿ Óñèê, çíÿò³ íà ôåñòèâàëÿõ «Äàºø Êè¿â!», «Íà áðîí³ Ïåðåìîãè» òà ³í-

øèõ. Îñíîâíà ³äåÿ ïðîåêòó: «Ùîá ìè çíàëè ïðî â³éíó ëèøå ç ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿, ùîá

â³éíà æèëà ëèøå ó íàø³é ïàì’ÿò³, à íå íà íàø³é çåìë³».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

� Ôîòîïðîåêò çíàéîìèòü ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ïîä³é Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Ç ÿêîãî ÷àñó ñòî¿òü öåé áó-
äèíîê, ³ ÿêå â³äíîøåííÿ â³í ìàº
äî ²âàíà Êîçëîâñüêîãî?

Ò. Ç.: Öå áóäèíîê öàðñüêî¿ åïî-
õè, çâåäåíî éîãî íàïðèê³íö³ 
1800-õ ðîê³â. ²âàí Ñåìåíîâè÷ Êîç-
ëîâñüêèé òóò íå æèâ ³ í³êîëè íå
áóâàâ. Àëå ïîðó÷, ó íèí³øíüîìó
ïðèì³ùåíí³ òåàòðàëüíîãî ³íñòè-
òóòó, áóâàâ ÷àñòî. Ó 1994 ðîö³ ó
ðàìêàõ çàõîä³â ùîäî óâ³÷íåííÿ
ïàì’ÿò³ âåëèêîãî òåíîðà âèéøëî
ð³øåííÿ íàäàòè ïðèì³ùåííÿ, à íà
ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â éîãî âæå é
çíàéøëè — ï³ä òàê çâàíó Òâîð÷ó
â³òàëüíþ ìàéñòð³â îïåðíîãî ³ áà-
ëåòíîãî ìèñòåöòâà ³ì. ². Ñ. Êîçëîâ-
ñüêîãî. Ôàêòè÷íî, öå áóâ ñàëîí.
Ïðîåêò ïðî³ñíóâàâ ðîê³â äåñÿòü, à
ïîò³ì ç ê³ëüêîõ ïðè÷èí çàíåïàâ.
Ç â³òàëüíåþ íå çíàëè, ùî ðîáèòè,
³ âèð³øèëè ðåôîðìóâàòè. Òàê âè-
íèê Ìèñòåöüêî-êîíöåðòíèé öåíòð.
², äÿêóþ÷è Íàö³îíàëüí³é îïåðåò³
Óêðà¿íè ³ ¿¿ õóäîæíüîìó êåð³âíè-
êó Áîãäàíó Ñòðóòèíñüêîìó, öå ñòà-
ëî ðåàëüí³ñòþ. ×îìó ñàìå îïåðå-
òà âçÿëà íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü?
Ïåðøà ñöåíà, íà ÿêó âèéøîâ ²âàí
Ñåìåíîâè÷ Êîçëîâñüêèé, áóëà ñöå-
íà òåàòðó îïåðåòè, êîëèøí³é Òðî-
¿öüêèé íàðîäíèé ä³ì. ßê â³äîìî,

ïåðøó ïðîôåñ³éíó òåàòðàëüíó òðó-
ïó ñòâîðèâ Ïàíàñ Ñàêñàãàíñüêèé,
³ òàê ñòàëîñÿ, ùî Êîçëîâñüêèé, ÿêèé
õîäèâ ó Òðî¿öüêèé íàðîäíèé ä³ì,
äå é çàéìàëàñÿ öÿ òðóïà, ñàìå ó ¿¿
ñêëàä³ âèéøîâ íà ñöåíó â ðîë³ Àí-
äð³ÿ ó îïåð³ «Çàïîðîæåöü çà Äóíà-
ºì» Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî. Äî òî-
ãî æ òóò â³í ïîçíàéîìèâñÿ ç Ìà-
ð³ºþ Çàíüêîâåöüêîþ. Ó ðîäèí³ éî-
ãî «ãîòóâàëè ó ñâÿùåíèêè». Àëå
ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî êîëè â³í ïîòðà-
ïèâ ó òðóïó Ñàêñàãàíñüêîãî,òî çðî-
çóì³â, ùî ñëóæèòè Áîãîâ³ ìîæíà
é â ³íøèé ñïîñ³á — íà ñöåí³.

Ùî âäàëîñÿ çðîáèòè çà ïå-
ð³îä, â³äêîëè ³ñíóº Öåíòð?

Ò. Ç.: Îñíîâíèé íàïðÿìîê —
çáåðåæåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òðàäè-
ö³é, çîêðåìà âîêàëüíèõ,äîñë³äæåí-
íÿ ³ âèâ÷åííÿ ñïàäùèíè ²âàíà Êîç-
ëîâñüêîãî, ¿¿ ïîøèðåííÿ, à òîìó
âàæëèâ³ ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè. Çà
ïåðøèé ð³ê íàø öåíòð âèéøîâ íà
ì³æíàðîäíèé ð³âåíü. Ó íàñ â³äáó-
ëèñÿ ïðîåêòè ç áîëãàðàìè, ãðóçè-
íàìè, åñòîíöÿìè, êèòàéöÿìè.Àäæå
Êîçëîâñüêèé —öå ñâ³òîâå ³ì’ÿ.Àìå-
ðèêàíö³ âèçíàëè éîãî íàéâèäàò-
í³øèì òåíîðîì ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Çà
ñòàòèñòèêîþ â³äåî, àóä³î-çàïèñ³â,

à òàêîæ êðèòè÷íèõ â³äãóê³â, Êîç-
ëîâñüêèé ïåðåâåðøóº íàâ³òü Ìà-
ð³î Ëàíöà. Òîìó ìè âèð³øèëè, ùî
îáìåæèòèñÿ ò³ëüêè îïåðíèì ìèñ-
òåöòâîì — öå çàìàëî. Êîçëîâñüêèé
ïåðåéìàâñÿ âèõîâàííÿì ä³òåé ³
òâîð÷î¿ ìîëîä³ (ó íàñ º îñâ³òíÿ ïðî-
ãðàìà «Ìîëîä³ óêðà¿íñüê³ êîìïî-
çèòîðè ³ ñâ³òîâ³ êîìïîçèòîðñüê³
øêîëè», ø³ñòü ðàç³â â³äáóâàëàñÿ
íîâîð³÷íà âèñòàâà äëÿ ä³òåé, ïî-
ñòàâëåíà çà îïåðîþ «×àð³âíà ôëåé-
òà» Ìîöàðòà, àêòèâíî ïðàöþº ïðî-
ãðàìà «Ìîëîä³ ðåæèñåðè Óêðà¿íè»);
çàéìàâñÿ ïîøóêàìè ð³äê³ñíèõ òâî-
ð³â,ëþáèâ ðîìàíñè ³ «ì³ñüêèé øàí-
ñîí», ö³êàâèâñÿ ³íñòðóìåíòàëüíîþ
ìóçèêîþ,òîâàðèøóâàâ ç ïèñüìåí-
íèêàìè, ïîåòàìè, õóäîæíèêàìè.

ßê â³äáóâàºòüñÿ â³äá³ð òâîð-
÷èõ ïðîåêò³â?

Ò. Ç.: Âîíè ìàþòü áóòè ö³êàâè-
ìè ãëÿäà÷àì òà ïðîôåñ³éíî ðåàë³-
çîâóâàòèñÿ íà ñöåí³. Ïðè ïðèé-
íÿòò³ ð³øåíü ÿ çàâæäè ðàäæóñÿ ç
êîëåãàìè ç Íàö³îíàëüíî¿ îïåðå-
òè. Çàòâåðäæóþ ïëàí çàõîä³â ó ¿¿
õóäîæíüîãî êåð³âíèêà.

Âè áåðåòå óñå, ùî ïðîïîíó-
þòü?

Ò. Ç.: Í³, áî ïðîïîíóâàòè ìîæíà
áóäü-ùî. Êîëè áà÷èìî, ùî çåðíî º,
àëå ÷îãîñü íå âèñòà÷àº, òî ðàäèìî,
ùî ³ ÿê âàðòî çì³íèòè. ßêîñü ïðèé-
øëè ÷óäîâ³ ìóçèêàíòè, õîò³ëè çðî-
áèòè âå÷³ð Áðàìñà.Àëå íàñ íå ö³êà-
âèòü âå÷³ð Áðàìñà ó òîìó ôîðìàò³,
â ÿêîìó â³í ãàðíî çâó÷èòü â Íàö³î-
íàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ àáî ó êîíñåðâà-
òîð³¿. ß í³÷îãî íå ïîâòîðþþ ç òîãî,
ùî ðîáëÿòü íà òîìó áîö³ Õðåùàòè-
êà... ² ìè çðîáèëè âå÷³ð, ÿêèé íàçè-
âàâñÿ «Â³ëüíèé,àëå ñàìîòí³é».Ðîç-
ïîâ³ëè ïðî êîõàííÿ Áðàìñà,ÿê³ òâî-
ðè â³í íàïèñàâ çàâäÿêè êîõàííþ,
äîäàëè â³ðø³, àíåêäîòè, ñïîãàäè ³
òàêå ³íøå. Çîâñ³ì ³íøèé ðàêóðñ.

Õòî âàøà ïóáë³êà?
Ò. Ç.: Ìè íàìàãàºìîñÿ çàëó÷à-

òè ð³çí³ âåðñòâè — â³ä ä³òåé äî ëþ-
äåé ïîâàæíîãî â³êó.

Ñê³ëüêè ãëÿäà÷³â âì³ùóº
çàëà, ³ ÿêà ö³íîâà ïîë³òèêà?

Ò. Ç.: Â³ä 80 äî 100 ÷îëîâ³ê. Îä-
íîãî ðàçó ïðèéøîâ äî íàñ íà âè-
ñòàâó ìàéæå âåñü ñòóäåíòñüêèé
ñêëàä óí³âåðñèòåòó ³ì. Êàðïåí-
êà-Êàðîãî, áóëî ëþäåé ñò³ëüêè,
ùî âèéøëî äâà ÿðóñè: ñ³ëè õëîï-
ö³, à íà êîë³íà ¿ì — ä³â÷àòà. Ö³-
íè — 20—30 ãðèâåíü, ð³äøå —
50—70.

ßê³ ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó Öåíòðó?

Ò. Ç.: Ñòîñîâíî ïðè-
ì³ùåííÿ? Ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ. Áî ìè ïëàíó-
ºìî ñòâîðèòè íà
íèæíüîìó ïîâåð-
ñ³ ìàëó îïåðíó
ñöåíó. Ïîêè
òàì ïðîõî-
äÿòü çàõîäè
Óêðà¿íñüêî-
³ñïàíñüêî-
ãî öåíòðó,
öå ôëàìåí-
êî, ã³òàðà,
êàíòå õîíäî.
Òàêîæ, îêð³ì
ìàëî¿ ñöåíè,
ïëàíóºìî òàì
ñòâîðèòè ë³òåðà-
òóðíèé êëóá, ³í-
òåðíåò-êëóá äëÿ
ïðåñè, äëÿ êðèòè-
ê³â, áëîãåð³â.

ßê³ íàéáëèæ÷³ ïðîåêòè ?
Ò. Ç.: Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé

îïåðíèé ôåñòèâàëü ³ìåí³ Êîçëîâ-
ñüêîãî 26—28 âåðåñíÿ ³ â éîãî ðàì-
êàõ Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé êîíêóðñ
òåíîð³â «Ìàð’ÿí³âñüêà ïàñòîðàëü».
Ïðîâîäèòüñÿ ó äâîõ â³êîâèõ êàòå-
ãîð³ÿõ òåíîð³â: äî 35 ðîê³â ³ â³ä 35.
Ïåðøèé òóð â³äáóâàòèìåòüñÿ ïî
çàïèñàì. Íà äðóãèé òóð áóäå â³ä³-
áðàíî 21 îñîáó. Ìè ïî¿äåìî ó Ìàð’-
ÿí³âêó, â øêîëó, ÿêó çáóäóâàâ Êîç-
ëîâñüêèé çà âëàñíèé ðàõóíîê. Òó-
äè ñâîãî ÷àñó â³í çàâ³ç ñïèñàí³ ç
Áîëüøîãî òåàòðó ðîÿë³. Íà îäíî-
ìó ç íèõ ãðàâ Ñåðã³é Ðàõìàí³íîâ.
Ï³ä íüîãî é áóäåìî ñï³âàòè äðó-
ãèé òóð. Ïîò³ì ïîâåðòàºìîñÿ, ³ òðå-
ò³é òóð — ç ñèìôîí³÷íèì îðêåñ-
òðîì. Áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ìîíî-
îïåðè, îïåðí³ ïðîãðàìè, âèñòàâè,
â³äáóäåòüñÿ êðóãëèé ñò³ë ïî òâîð-
÷îñò³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî. Áóäå ö³-
êàâà âåðñ³ÿ îïåðè «Òîñêà» çà ó÷àñ-
òþ ³íîçåìíèõ âèêîíàâö³â, à ó ïî-
äàëüøîìó âèñòàâà ï³äå ç óêðà¿í-
ñüêèì ñêëàäîì. ² õî÷à â íàøèõ óìî-

âàõ íå äóæå ðîçæåíåø-
ñÿ íà ì³çàíñöåíè,

àëå ñïðàâæí³é ðå-
æèñåð çàâæäè
çíàéäå ð³øåí-
íÿ — ñòð³ëÿòè
Êàâàðàäîññ³ áó-
äåìî ó äâîð³ �

??

??

??

??

??

??

??

??

Âæå ïîíàä ð³ê ó ñòîëèö³ ïðàöþº Ìèñòåöüêî-êîíöåðòíèé öåíòð ³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî, ùî

íà Õðåùàòèêó 50-á. Çà öåé ÷àñ òóò ïðîâåëè á³ëüø í³æ 70 çàõîä³â ð³çíèõ æàíð³â ³ ôîðìàò³â. Ïå-

ðåâàæíà á³ëüø³ñòü ³ìïðåç ïðèñâÿ÷åíà âîêàëüíîìó ìèñòåöòâó, àëå íèì íå îáìåæóºòüñÿ. ßêîþ

º ³ñòîð³ÿ ïðîåêòó, éîãî ñòðóêòóðà ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó, «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê

Öåíòðó Òåòÿíà Çîçóëÿ.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Òåòÿíà ÇÎÇÓËß: 

«ß í³÷îãî íå ïîâòîðþþ 
ç òîãî, ùî ðîáëÿòü
íà òîìó áîö³ Õðåùàòèêà»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про затвердження передавальних актів 
державного комунального ремонтно�виробничого 

підприємства «Київреммонтажкультура» 
та державного комунального підприємства «Лавра»

Розпорядження № 745 від 10 червня 2014 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців», рішення Київської міської ради від 08 листопада 2001 року
№ 112/1546 «Про реорганізацію державного комунального ремонтно�виробничого підприємства «Київрем�
монтажкультура» та державного комунального підприємства «Лавра», розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 березня 2011 року № 407 «Про ор�
ганізаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 08.11.2001 № 112/1546»:

1.�Затвердити�передавальний�а�т�держав-

но�о��ом�нально�о�ремонтно-виробничо�о�під-

приємства�«Київреммонтаж��льт�ра»,�що�до-

дається.

2.�Затвердити�передавальний�а�т�держав-

но�о��ом�нально�о�підприємства�«Лавра»,�що

додається.

Голова В. Бондаренко

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

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

10.06.2014�№�745

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
Комісія�з�припинення�державно�о��ом�нально�о�ремонтно-виробничо�о�підприємства�«Київ-

реммонтаж��льт�ра»�(ЄДРПОУ�02403200)�та�державно�о��ом�нально�о�підприємства�«Лавра»

(ЄДРПОУ�13015978)�шляхом�злиття�та�створення�на�їх�базі��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

��льт�расервіс»�створена�з�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25�березня�2011�ро���№ 407�«Про�ор�анізацій-

но-правові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.11.2001

№ 112/1546»���с�ладі:

Раш�овсь�ий�Оле��Анатолійович -дире�тор��ом�нально�о�підприємства�«Київ��льт�расер-

віс»,��олова��омісії;

Тараню��Валентина�Іванівна -�оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

��льт�расервіс»;

Смєлова�Олена�Ми�олаївна -заст�пни��начальни�а�відділ��пар�ів���льт�ри�і�відпочин-

��,�центрів�дозвілля�та��ом�нально�о�майна�за�ладів���ль-

т�ри�і�мистецтв�Головно�о��правління���льт�ри�ви�онав-

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

жавної�адміністрації);

Каращ���Надія�Гаврилівна -начальни���онтрольно-ревізійно�о�відділ��Головно�о��прав-

ління���льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Тіщен�о�Оле�сандр�Ми�олайович начальни��відділ���апітальних�в�ладень�та�технічно�о�за-

безпечення�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

трації)

на�ви�онання�вимо��частини�др��ої�статті�107�Цивільно�о��оде�с��У�раїни�та�з��рах�ванням

повноважень,�наданих�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�25�березня�2011�ро���№ 407�«Про�ор�анізаційно-правові�захо-

ди,�пов’язані�з�ви�онанням�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.11.2001�№ 112/1546»,�с�ла-

ли�цей�а�т�про�наст�пне.

У�зв’яз���з�припиненням�державно�о��ом�нально�о�ремонтно-виробничо�о�підприємства

«Київреммонтаж��льт�ра»�(�од�ЄДРПОУ�02403200),�на�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�08�листопада�2001�ро���№ 112/1546,�до��ом�нально�о�підприємства�«Київ��льт�расер-

віс»�переходять�зобов’язання�стосовно��сіх��редиторів�та�боржни�ів,�в�лючаючи�зобов’язання,

я�і�ос�арж�ються�сторонами,�а�та�ож�інші�а�тиви�(матеріальні�та�нематеріальні)�та�власний��а-

пітал�державно�о��ом�нально�о�ремонтно-виробничо�о�підприємства�«Київреммонтаж��льт�-

ра»,�що�зазначені�нижче:

III. Витрати майбутніх періодів

Разом активів 0,00

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

I.Власний капітал
Статутний капітал 
інший додатковий капітал 
Резервний капітал 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0,00

Усього власного капіталу 0,00

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
Цільове фінансування 

Усього забезпечення майбутніх витрат і платежів

III. Поточні зобов'язання 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 
з бюджетом 
з позабюджетних платежів 
зі страхування 
з оплати праці 
із внутрішніх розрахунків 
Інші поточні зобов'язання 

Усього поточних зобов'язань
ІV.Доходи майбутніх періодів

Разом власний капітал та зобов'язання 0,00

АКТИВИ
Сума, грн.  станом

на  01.03.2014 р. 

І. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 

залишкова вартість 
первісна вартість 
накопичена амортизація 

Незавершені капітальні інвестиції 
Основні засоби: 

залишкова вартість 
первісна вартість 

знос 

Усього необоротних активів 0,00

II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 
Готова продукція 
Товари 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
з бюджетом 
Інша поточна дебіторська заборгованість 
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті  
інші оборотні активи  

Усього оборотних активів
0,00

А�тиви�та�зобов’язання�державно�о��ом�нально�о�ремонтно-виробничо�о�підприємства�«Ки-

ївреммонтаж��льт�ра»,�що�мож�ть�вини�н�ти�між�датою�с�ладання�передавально�о�а�т��та�да-

тою�йо�о�затвердження���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�та�ож�вист�пають�об’є�том�правонаст�пництва.

Голова��омісії:� Раш�овсь�ий�Оле��Анатолійович�

Члени��омісії:� Тараню��Валентина�Іванівна�

Смєлова�Олена�Ми�олаївна�

Каращ#��Надія�Гаврилівна

Тіщен�о�Оле�сандр�Ми�олайович

Про затвердження переможця інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 
офісно�адміністративного комплексу 

на вул. Ярославській, 3/1 
у Подільському районі

Розпорядження № 742 від 5 червня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження По�

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05 вересня 2013 року № 1533 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залу�
чення інвестора до будівництва офісно�адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1 у Подільсько�
му районі», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

л�чення�інвестора�до�б�дівництва�офісно-ад-

міністративно�о��омпле�с��на�в�л.�Ярослав-

сь�ій,�3/1���Подільсь�ом��районі�(прото�ол�по-

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

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

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

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

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

інфрастр��т�ри�міста�Києва�від�15�травня�2014

ро���№ 58/2014)�товариство�з�обмеженою�від-

повідальністю�«РТЛ�ІНВЕСТМЕНТ�КОМПАНІ»

(ідентифі�аційний��од�37855023)�(далі —�Пе-

реможець��он��рс�).

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

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

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

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

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

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

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

державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестицій-

не�а�ентство».

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Гол�-

ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

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

від 27 липня 2012 року № 1325 
«Про капітальний ремонт автопроїздів моста Метро 

через Русанівську протоку р. Дніпро в Дніпровському районі»
Розпорядження № 706 від 3 червня 2014 року

Відповідно до статей 6,22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо�
більні дороги», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою по�
кращення  транспортного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�27�липня�2012

ро���№1325�«Про��апітальний�ремонт�авто-

проїздів�моста�Метро�через�Р�санівсь���про-

то���р.�Дніпро�в�Дніпровсь�им��районі»�та�і

зміни:

1.1.�П�н�т�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�Здійснити�розроб���прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації�та�ви�онати�роботи�з��апіталь-

но�о�ремот��автопроїздів�моста�Метро�через

Р�санівсь���прото���р.�Дніпро�в�Дніпровсь�ом�

районі�(далі —��апітальний�ремонт�автопроїз-

дів�моста�Метро�через�Р�санівсь���прото��).»

Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві"

Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України � місто�герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об`єктів соціальної інфраструктури", рішення Господарського
суду міста Києва від 17 січня 2013 року № 5011�66/5051�2012 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18 жовтня 2013 року № 11109084, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Унести�в�додато��3�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�10��р�дня�2010�ро���№�1112�"Про�питання�ор�анізації

�правління�районами�в�місті�Києві»�зміни,�що�додаються.�

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов`яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Назва підприємства, установи, організації Вартість активів    (тис. грн) Характеристика будинків, споруд, приміщень

оборотні
активи

будівлі та споруди машини, механізми інші основні засоби інші обротні
активи

адреса площа
кв. м

Куба5
тура
куб. м

первісна залишкова первісна залишкова первісна залишкова

НЕЖИЛІ БУДІВЛІ

КП "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"

1 будівля  зимового спального корпусу (номер, літера: "1А") І' 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 697,9

2 будівля  зимового спальною корпусу (номер, літера: 1Б") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 699,1

3 спальний корпус (номер, літера: "1В") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 700,1

4 зимовий спальний корпус (номер, літера: "1Г") 23 км Бориспільського шосе  в м. Києві 514,5

5 будівля  зимового спального корпусу  (номер, літера: "1Д") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 513,2

6 будівля зимового спальною корпусу (номер, літера: "1Е") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 514,5

7 будівля  зимового  спального корпусу (номер, літера: "1С") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 514,3

8 будівля столової (номер: літера:"1Ж") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 1643,9

9 склад (номер, літера: "13") 23 км Бориспільського шосе    в м. Києві 127,7

10 склад (номер, літера: "1И") 23 км Бориспільського шосе  в м. Києві 100,0

11 Овочесховище (номер, літера: " 1К" 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 175,2

12 пральня, душова (номер, літера: "1Л") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 142,8

13 будівля щитової  (номер,літера: "1М") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 50,9

14 будівля щитової (номер, літера: "1Н") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 51,1

15 будівля головного входу (номер, літера: "1О") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 3,2

16 кухня літня (номер, літера: "1П") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 110,6

17 будівля медпункту з ізолятором (номер, літера: "1Р") 23 км Бориспільського шосе   в 5і. Києві 399,6

18 будівля корпусу (номер, літера. "1С") 23 км Бориспільського шосе   вм. КиєгіІ 188,7

19 будівля корпусу (номер, літера: "1Т") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 190,3

20 будівля д/обслут. АРТ СКВ (номер, літера: "1У") 23 км Бориспільського шосе  в м. Києві 26,5

21 туалет дворовий (номер, лігера:" 1Ф") 23 км Бориспільського шосе  в м. Києві 40,0

22 будівля насосної станції  (номер, літера: "1X") 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 5,4

23 туалет дворовий (номер, літера: "1Ц") 23 км Бориспільського шосе  в м. Києві 36,2 

24. сміттєзбірник (номер літера: "1Ш") 23 км Бориспільського шосе   вм. Києві 7,4 

25 овочесховище  (номер,літера: "1Щ") 23 км Бориспільською шосе  в м. Києві 33,5

26 ізоляіор (номер, літера:"1Ю" 23 км Бориспільського шосе   в м. Києві 34,9

Всього: 7522,2

1.2.�П�н�т�4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

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

здійснити�фінанс�вання�робіт,�зазначених��

п�н�ті� 1� цьо�о� розпорядження,� в� межах

бюджетних�призначень,�затверджених�в�бюджеті

м.�Києва�на��апітальний�ремонт�об'є�тів�в�лично-

шляхової�мережі�на�2014�рі��та�наст�пні�ро�и.»

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

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

державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.�

Голова В. Бондаренко

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська 

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

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

04.06.2014�р.�№�720

Зміни в додаток 3 до розпорядження
виконавчого органу Київськоїміської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 10 грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві"

Таблиця�5.�"ІНШІ�ГАЛУЗІ�(ТОРГІВЛЯ,�ГРОМАДСЬКЕ�ХАРЧУВАННЯ,�ПОБУТ,�ТРАНСПОРТ�ТОЩО)"�після�позиції�"Всьо�о"�розділ��"КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"

доповнити�новим�розділом�"Нежилі�б�дівлі"
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Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю 

«Столичний комфорт»
Розпорядження № 729 від 5 червня 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Столичний комфорт» (листи від
02 липня 2013 року № 140/1, від 01 жовтня 2013 року № 206 та від 01 жовтня 2013 року № 207), протоколи загальних зборів від 16 вересня 2013 року № 16�09/13�1 та від 16 вересня 2013 року № 16�09/13�2 та з метою надійно�
го утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�передати���володіння�та��орист�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств���«Київенер�о»�зовнішні�теп-

лові�мережі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Столичний��омфорт»�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

ління�та�реформ�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а���ладена�між�п�блічним�а�ціонерним�товариством�«Київенер�о»�та�Київ-

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

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�приймання —�передач��зовнішніх�тепло-

вих�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�на��мовах,�визначених�відповідною�У�одою.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Гол�ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

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

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

05.06.2014��№�729

Перелік
зовнішніх теплових мереж, які приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва і передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству «Київенерго»

№ п/п Назва об'єктів теплопостачання Джерело
теплопостача�

ння

Підприємство,
що передає

Рік будівництва Довжина т/мереж п.м.
у 2�х труб.вим.

Діаметр труб,мм Кількість
т/камер

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первинна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Тепломережа по вул.Дашавська від ТК 143/55б до зовн. стінки
житлового будинку по вул.Дашавська, 25

ТМ51 РК "Відрад5
ний"

ТОВ "Столичний
комфорт"

2006 32,00 2Ду 108/200 1 157 498,00 125 998,40

2. Тепломережа до житлового будинку по вул Депутатська, 23 а: РК "Депутатська,
2"

ТОВ "Столичний
комфорт"

2005

2.1. від ТК 305 до ТК 305/1 20,50 2Ду 159/250 1 105 608,00 79 206,00

2.2. від ТК 305/1 до ТК 305/1а 75,50 2Ду 108/200 1 239 934,00 179 950,50

2.3. від ТК 305/1а до зовнішньої стінки житлового будинку по вул.
Депутатська, 23

38,00 2Ду57/125 120 751,00 90 563,25

2.4. від ТК 305/1а до ТК 305/1б 55,00 2Ду 108/200 1 174 790,00 131 092,50

2.5. від ТК 305/1б до зовнішньої стінки житлового будинку по вул.
Депутатська, 23а

70,00 2Ду 108/200 222 460,00 166 845,00

Заступник голови — керівник апарату О.Долінська 

Про затвердження змін 
до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища для фінансування 
природоохоронних заходів у м. Києві на 2014 рік

Розпорядження № 740 від 5 червня 2014 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про столицю України — місто�герой Київ», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природ�
ного середовища», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Розподіл���оштів

Київсь�о�о�місь�о�о�фонд��охорони�нав�о-

лишньо�о�природно�о�середовища�для�фінан-

с�вання�природоохоронних�заходів���м.�Ки-

єві�на�2014�рі�,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

від�28��вітня�2014�ро���№ 510,�що�додають-

ся.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

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

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

05.06.2014�№740

Зміни 
до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього
природного середовища для фінансування природоохоронних заходів 

у м. Києві на 2014 рік, затвердженого розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 28 квітня 2014 року № 510

У�позиції�1.1�розділ��II�«Заходи�для�фінанс�-

вання���2014�році»:

1.�У��рафі�3�слова�«КП�«Дире�ція�з��апіталь-

но�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Київб�дре-

�онстр��ція»�ви�лючити.

2.�У��рафі�5�цифри�«240601/3210»�замінити

цифрами�«240601/3142».�

Заступник голови —
керівник апарату О. Долінська

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 760 від 18 червня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

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

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

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

�іль�ості�8�дозволів.

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

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

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

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів —�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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)

18.06.2014��№�760

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 25491509 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,45 Печерський район,
бульв. Лесі Українки, 26

2. 24903509 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно5просторова
конструкція, що стоїть
окремо

22 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 
25А
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Про безоплатне прийняття від приватного
акціонерного товариства «АБС�УКР» до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва квартир
Розпорядження № 723 від 4 червня 2014 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Цивільного кодексу Укра�
їни, частин другої та п’ятої статті 60 3акону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва жит�
лового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 02 липня 2004 року № 1187 «Про надання дозволу на реконструкцію та забудову території, обмеженої вули�
цями Глибочицькою, Студентською та Пимоненка в Шевченківському районі», рішення Київської міської ради від 28 грудня 2004
року № 1088/2498 «Про передачу земельних ділянок закритому акціонерному товариству «АБС�УКР» для будівництва житлового
комплексу з вбудовано�прибудованими приміщеннями соціального призначення та підземним паркінгом в кварталі, обмежено�
му вулицями Глибочицькою, Студентською та Миколи Пимоненка, зокрема вул. Глибочицька, 30 до перетину з вул. Студентською;
вул. Миколи Пимоненка, 19�21, вул. Миколи Пимоненка, 24, у Шевченківському районі м. Києва», враховуючи звернення приват�
ного акціонерного товариства «АБС�УКР» від 15 квітня 2014 року № 45, з метою ефективного використання майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та забезпечення відселення мешканців гуртожитку на вул. Миколи Пимоненка, 19�21, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно від приватно о а ціонерно о то-
вариства «АБС-УКР» до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва та передати до сфери прав-
ління Святошинсь ої районної в місті Києві державної ад-
міністрації вартири з ідно з додат ом до цьо о розпоря-
дження.
2. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої державної ад-
міністрації) разом зі Святошинсь ою районною в місті Ки-
єві державною адміністрацією здійснити в становленом
поряд приймання-передач майна, зазначено о п н -
ті 1 цьо о розпорядження.
3. Шевчен івсь ій районній в місті Києві державній ад-

міністрації, після ви онання п н тів 1, 2 цьо о розпоряджен-
ня, видати меш анцям ртожит на в л.Ми оли Пимонен-
а, 19-21 ордери на вартири, зазначені в додат до цьо-
о розпорядження, відповідно до до оворів між приватним
а ціонерним товариством «АБС-УКР» та меш анцями зазна-
чено о ртожит .
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни ів олови Київсь 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

3. 20372�08 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,8296 Шевченківський район, вул. Борщагівська,
2, літера Б

4. 07417�05 ТОВ "СВ АУТДОР" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо

126,9 Дарницький район, просп. Миколи Бажана
(400 м від Південного мосту)

5. 10188�05 ТОВ "Рекламно�інформаційне
агенство "ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул. Академіка
Туполєва / вул. Салютна

6. 23923�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.Тараса
Шевченка, 26 (напроти станції
метрополітену "Університет")

7. 22581�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул.Червоноармійська, 2 (навпроти)

8. 22576�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Михайла
Грушевського, 9

Заступник голови � керівник апарату О.Долінська 

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿
ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà

Ðîçä³ë ÎÂÍÑ ðîçðîáëåíèé ó ñêëàä³ ïðîåêòó“Ðåêîíñòðóêö³ÿ âóë.Âàñèëüê³âñüêî¿
íà ä³ëÿíö³ â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³”.Çàìîâíèê: ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”,
ãåíïðîåêòóâàëüíèê — ÒÎÂ “ÏÁ “Êè¿âïðîåêò”.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ íà
ä³ëÿíö³ â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³. Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ — çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà òðàíñïîðòíèìè ïîñëóãàìè
çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ 360-92.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ íà
ä³ëÿíö³ â³ä Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ïëîù³ äî Àìóðñüêî¿ ïëîù³ äîâæèíîþ 2,0 êì òà
øèðèíîþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè 21,0 ì (òðè ñìóãè ðóõó ïî 3,5 ì êîæíà),ðåêîíñòðóêö³þ
ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, ïåðåêëàäàííÿ òà ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ çã³äíî òåõí³÷íèõ óìîâ ì³ñüêèõ ñëóæá,ðåêîíñòðóêö³þ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿
äëÿ â³äâîäó äîùîâèõ òà òàëèõ âîä, îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó ³ áëàãîóñòð³é
òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ äî âóëèöü òåðèòîð³¿ (â ìåæàõ “÷åðâîíèõ” ë³í³é).

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: îá'ºêò íå â³äíîñèòüñÿ
äî ïåðåë³êó åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèõ,ïðè âèêîíàíí³ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â
òà ñàí³òàðíèõ íîðì îá'ºêò ïðàêòè÷íî íå áóäå çä³éñíþâàòè øê³äëèâîãî âïëèâó
íà ñåðåäîâèùå ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà çà ðàõóíîê îïòèì³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
ùîäî éîãî îðãàí³çàö³¿,ïðîåêòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü îáóìîâëþº çíèæåííÿ åêîëîã³÷íîãî
ðèçèêó.

Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà: çä³éñíèòè áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³þ îá'ºêò³â
ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ
³ âèìîãàìè åêîáåçïåêè, âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà â³äïî-
â³äíî ç ë³ì³òàìè Äåðæóïðàâë³ííÿ åêîáåçïåêè, âèêîíàòè áëàãîóñòð³é ïðèëåã-
ëî¿ òåðèòîð³¿.

Â³äãóêè òà ïîáàæàííÿ íàäñèëàòè çàìîâíèêó ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”â ì³ñÿ÷íèé òåð-
ì³í ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 6,
òåë. 284-62-74.

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî “Êè¿âñüêèé çàâîä “Àíàë³òïðèëàä” (íîâå
íàéìåíóâàííÿ Â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Êè¿âñüêèé çàâîä “Àíàë³òïðèëàä”
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ªÄÐÏÎÓ 14311181), ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 14311181,
çàðåºñòðîâàíå çà àäðåñîþ: Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà, áóä. 16,
ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â:

Àêò ¹ 99 ïåðåäà÷³ àêö³é àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÇÀÂÎÄ “ÀÍÀË²ÒÏÐÈËÀÄ”,
ÿêèé ñêëàäåíî 29.02.1996;
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê àêòó ïåðåäà÷è àêöèé ¹99 îò 29.02.1996 ã. ÎÀÎ “Êèåâñêèé çàâîä
“Àíàëèòïðèáîð”Ïåðå÷åíü çäàíèé è ñîîðóæåíèé,êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïî ïëîùàäêå
¹1 (âóë. Øóòîâà, 16);
Ïðèëîæåíèå ¹2 ê àêòó ïåðåäà÷è àêöèé ¹99 îò 29.02.1996 ã. ÎÀÎ “Êèåâñêèé çàâîä
“Àíàëèòïðèáîð”Ïåðå÷åíü çäàíèé è ñîîðóæåíèé,êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïî ïëîùàäêå
¹2 (ïð. Ïîáåäû, 18);
Ïðèëîæåíèå ¹3 ê àêòó ïåðåäà÷è àêöèé ¹99 îò 29.02.1996 ã. ÎÀÎ “Êèåâñêèé çàâîä
“Àíàëèòïðèáîð”Ïåðå÷åíü çäàíèé è ñîîðóæåíèé,êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïî ïëîùàäêå
¹3 (óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 30);
Ëèñò Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó â³ä 02.07.2008
¹ 30-07/5074;
Ïðèì³ðíèê ¹ 2 äîäàòîê äî ëèñòà â³ä 02.07.2008 ¹ 30-07/5074 Ïåðåë³ê ìàéíà, ïåðåäàíîãî
äî ñòàòóòíîãî ôîíäó â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà;
Íàêàç ïðî ïðèâàòèçàö³þ (ðåêâ³çèòè íåâ³äîì³)
Ïëàí ïðèâàòèçàö³¿ (ðåêâ³çèòè íåâ³äîì³);
Äîêóìåíòè ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ÿê³ áóëè ïåðåäáà÷åí³ Ïëàíîì ïðèâàòèçàö³¿ (ðåêâ³çèòè
íåâ³äîì³).

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ Ñâ³ò” ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ìåòëóøêà Îëåêñàíäðà
Ñòåïàíîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êîìïàí³ÿ Ñâ³ò” ïðî â³äøêîäóâàí-
íÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê çàëèòòÿ íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ,
ðîçãëÿä ÿêî¿ â³äáóäåòüñÿ 4 ëèïíÿ 2014 ðîêó î 09.00, â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñó-
äó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 17.

Ðîç'ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íå ïîâ³äîì-
ëåííÿ ñóäó ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íà-
ÿâíèõ â ñïðàâ³ äîêàç³â.

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷
ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Áîðòíèöüêà Â.Â.

Â³äïîâ³äà÷ó Êîâàëü Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó, àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêîãî:
ì. Êè¿â, âóë. Çäîëáóí³âñüêà, áóä. 3-Á, êâ. 37, íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 27.06.2014 ð.
î 08.25 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À,
êàá. 114), äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóá-
ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àêöåíò-áàíê” äî Êîâàëÿ Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèìè-
ðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè
ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª.².

Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê, ñåð³ÿ CO ¹ 757942 â³ä 27 ñåðïíÿ
2011 ðîêó íà ³ì'ÿ Õîìåíêà Ðóñëàíà Þð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ

1. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó: 

1.1. Íàéìåíóâàííÿ: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó” Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

1.2. Þðèäè÷íà àäðåñà: Óêðà¿íà, 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6.

2. Íàçâà ïîñëóã: íàäàííÿ ïîñëóã ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â ó áóäèí-
êàõ æèòëîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Ñîëîì'ÿíñü-
êîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà:

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” òà Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîãî Ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 21.07.05 ¹ 631, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.07.2012 ð. ¹ 669/8006 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 08.11.2007“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèò-
ëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çà-
ñàäàõ”.

3. Îòðèìàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 
3.1. Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6, êàá³íåò 22.
3.2. Ñïîñ³á: îñîáèñòî àáî ïîøòîþ.
3.3. Ðîçì³ð ïëàòè çà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ: 1000 ãðí.

Ïëàòà çà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ âíîñèòüñÿ íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó.

Óìîâè ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é:

Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6, êàá³íåò 22.

Ñïîñ³á: îñîáèñòî.

Ê³íöåâèé ñòðîê: 29 ëèïíÿ 2014 ð. äî 09.00.

Ðîçêðèòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é: 

Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6 , àêòîâèé çàë.

Äàòà ³ ÷àñ: 29 ëèïíÿ 2014 ð. î 09.30.

Ïð³çâèùà, ïîñàäà òà íîìåðè òåëåôîí³â îñ³á,óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè çâ'ÿçîê
ç Ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó: Êàçþ÷èöü Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ — ãîëîâíèé ³íæåíåð,
òåë. 249-46-96, ô. 248-30-93, Çãóðñüêèé Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷ — çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿, òåë. 248-95-95, ô. 248-30-93.

1. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó: 
1.1. Íàéìåíóâàííÿ: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “ Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñ-

ëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó “ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿

1.2. Þðèäè÷íà àäðåñà: Óêðà¿íà, 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6.

2. Íàçâà ïîñëóã: íàäàííÿ ïîñëóã ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷å-
ðèçàö³¿ ó áóäèíêàõ æèòëîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà:

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” òà Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç íàäàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîãî Ïîñ-
òàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 21.07.05.¹ 631, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 12.07.2012ð. ¹ 669/8006 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè â³ä 08.11.2007“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ó æèò-
ëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çà-
ñàäàõ”.

3. Îòðèìàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 

3.1. Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6, êàá³íåò 22.

3.2. Ñïîñ³á: îñîáèñòî àáî ïîøòîþ.

3.3. Ðîçì³ð ïëàòè çà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ: 1000 ãðí.

Ïëàòà çà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ âíîñèòüñÿ íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîðó
êîíêóðñó.

Óìîâè ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é:

Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6, êàá³íåò 22.

Ñïîñ³á: îñîáèñòî.

Ê³íöåâèé ñòðîê: 29 ëèïíÿ 2014 ð. äî 09.00.

Ðîçêðèòòÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é: 

Ì³ñöå: 03186, ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 6 , àêòîâèé çàë.

Äàòà ³ ÷àñ: 29 ëèïíÿ 2014 ð. î 10.30.

Ïð³çâèùà, ïîñàäà òà íîìåðè òåëåôîí³â îñ³á,óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè çâ'ÿçîê
ç Ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó: Êàçþ÷èöü Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ — ãîëîâíèé ³íæåíåð,
òåë. 249-46-96, ô. 248-30-93, Çãóðñüêèé Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷ — çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿, òåë. 248-95-95, ô. 248-30-93.

¹
ëîòó Íàéìåíóâàííÿ ëîòó

Ê³ëüê³ñòü ñèñ-
òåì äèñïåò÷å-

ðèçàö³¿, øò.

Âàðò³ñòü ëîòó
çà ì³ñÿöü, òèñ.
ãðí. áåç ÏÄÂ

Âàðò³ñòü ëîòó
çà ð³ê, òèñ.

ãðí. áåç ÏÄÂ

1 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹6 43 11,804 141,648

2 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹7 29 15,161 181,932

3 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹8 18 4,450 53,4

4 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹9 12 6,044 72,528

5 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹10 13 4,287 51,444

6 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò-
÷åðèçàö³¿ â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹11 15 8,074 96,888

Âçàãàë³ 130 49,820 597,84

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

К Д А Г А С М Я З
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Ш У Х А Л А Р
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Відповіді на сканворд 

¹
ëîòó Íàéìåíóâàííÿ ëîòó Ê³ëüê³ñòü

ë³ôò³â, øò.
Âàðò³ñòü ëîòó
çà ì³ñÿöü, òèñ.
ãðí áåç ÏÄÂ

Âàðò³ñòü ëîòó
çà ð³ê, òèñ.

ãðí áåç ÏÄÂ

1 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹6 167 177,2 2126,4

2 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹7 167 168,8 2025,6

3 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹8 198 228,8 2745,6

4 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹9 88 91,7 1100,4

5 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹10 58 47,6 571,2

6 Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â
â áóäèíêàõ çã³äíî Äîäàòêó ¹11 239 291,6 3499,2

Âçàãàë³ 917 1005,7 12068,4



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, âàø äåòîíàòîð—íàò-

õíåííÿ. Íà õâèë³ òâîð÷î¿

åéôîð³¿ áëèñêó÷å,íà îäíî-

ìó äèõàíí³ âïîðàºòåñÿ ç ð³çíîìàí³ò-

íèìè çàâäàííÿìè,çàáóâøè ïðî ãîëîä,

ñïðàãó,â³äêëþ÷èâøè ò³ëåñí³ ³íñòèíê-

òè.Âàæëèâ³ ïîêóïêè (îêð³ì íåîáõ³ä-

íèõ) â³äêëàä³òü,áî ï³ä âïëèâîì åìî-

ö³é ïðèäáàºòå ð³÷,ÿêà âàì íå çíàäî-

áèòüñÿ ÷è áóäå íåÿê³ñíîþ.

ÒÅËÜÖ², ãîëîâíèìè ö³í-

íîñòÿìè çàëèøàòèìóòüñÿ

ñâîáîäà ³ íåçàëåæí³ñòü. Ó

öåé ÷àñ âè ìîæåòå ä³ÿòè ï³ä âïëè-

âîì ÿêî¿ñü ÿñêðàâî¿ îðèã³íàëüíî¿

³äå¿, ñë³äóâàòè ³äåàëó áåçêîðèñëè-

âîñò³ àáî äóõó ïåðøîïðîõ³äíèêà.

ÁËÈÇÍßÒÀòîòàëüíî çàëåæ-

í³ â³ä çîâí³øí³õ îáñòàâèí ³

çìóøåí³ â ïåðøó ÷åðãó âè-

ð³øóâàòè ÷óæ³ ïðîáëåìè.Íå ï³ääàâàé-

òåñÿ ïåñèì³çìó,ùî âèÿâëÿòèìåòüñÿ â

íåïðèºìíîìó â³ä÷óòò³ ñàìîòíîñò³,

â³äñóòíîñò³ ìåòè àáî íåìîæëèâîñò³ äî-

ñÿãíóòè áàæàíîãî.

ÐÀÊÈ, æèòòÿ íàáèðàº øà-

ëåíèõ îáåðò³â, âè âèõîäè-

òå íà íîâèé âèòîê äóõîâíî¿

åâîëþö³¿, îäíàê íå ñë³ä çàäóìóâàòè

ç äðóçÿìè í³ÿêèõ íîâèõ ïðîåêò³â —

çàâåðøóéòå òå,ùî ðîçïî÷àëè ðàí³øå.

Âå÷³ðíÿ àòìîñôåðà ïîðàäóº, ÷åêàé-

òå ïðèºìíèõ ëþáîâíèõ ñþðïðèç³â.

Ó ÷îëîâ³ê³â íàì³÷àºòüñÿ â³äíîâëåííÿ

òàºìíîãî ëþáîâíîãî çâ’ÿçêó (äî 19

ëèïíÿ), ùî ìîòèâîâàíèé êàðì³÷íî.

ËÅÂÈ, îáìåæòåñÿ âèêî-

íàííÿì íåîáõ³äíèõ ïîòî÷-

íèõ ñïðàâ. Êîëè çàâçÿòå

íà÷àëüñòâî ñïðîáóº íàâ’ÿçàòè âàì

÷åðãîâå òåðì³íîâå çàâäàííÿ, ïî-

â’ÿçàíå ç ï³äâèùåíîþ â³ääà÷åþ

åíåðã³¿, ñïðîáóéòå óíèêíóòè éîãî

âèêîíàííÿ ï³ä ñëóøíèì ïðèâîäîì.

Ä²ÂÈ,â ñïðàâàõ,ïîâ’ÿçàíèõ

ç äàëåêèìè ðåã³îíàìè, ïî-

ñòàâòå îñòàòî÷íó êðàïêó —

íîâ³ ïî÷èíè áåçïåðñïåêòèâí³.Âå÷³ð-

í³ ïîä³¿ íåñóòü ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ â

ïðîôåñ³éíèõòà êàð’ºðíèõ ïèòàííÿõ,

ðîáîòà â íàéáëèæ÷èé ÷àñ ñòàíå óëþá-

ëåíîþ Ìóçîþ.

ÒÅÐÅÇÈ, åêñòðèì—âàø â³ð-

íèé äðóã,í³÷îãî íå á³éòåñÿ,

âèêîð³íþéòå çàÿ÷èé äóõ,ðè-

çèêóéòå, âè çäàòí³ ïðîéòè ïî êðàþ

ïð³ðâè! Ïðîòå âñ³ îñîáèñò³ ñïîíòàí-

í³ ³í³ö³àòèâè ïîñò³éíî íàòðàïëÿòè-

ìóòü íà íåâèäèì³ ïåðåøêîäè, òîìó

â³ä íîâèõ ïî÷èíàíü óòðèìàéòåñÿ,íå

áåð³òü çîáîâ’ÿçàíü, í³÷îãî í³êîìó íå

îá³öÿéòå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ñóïåðíèöòâî

ç ïàðòíåðîì º áåçãëóç-

äÿì, õî÷à ñõðåñòèòè øïà-

ãè ³äåîëîã³é äîâåäåòüñÿ. Äëÿ ïðè-

ìèðåííÿ çàëó÷àéòå äàð åðóäèö³¿,

áëàãîðîäñòâî, äóõîâíó ìóäð³ñòü.

Óâå÷åð³ áîðîòüáà ñâ³òîãëÿä³â òà

ïðèíöèï³â çì³íèòüñÿ ìàòåð³àëü-

íîþ çàö³êàâëåí³ñòþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², çîñåðåäüòåñÿ

íà ïîòî÷íèõ ñïðàâàõ ³ íå

áóäóéòå íîâèõ ïëàí³â.

Ñïîíòàíí³ ð³øåííÿ âò³ëþéòå â æèò-

òÿ íåãàéíî, îñê³ëüêè âæå íàñòóïíî¿

ìèò³ â³ä âàøîãî åíòóç³àçìó (àáî çà-

âçÿòòÿ ïîì³÷íèê³â) íå çàëèøèòüñÿ

é ñë³äó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïðèðó÷àéòå

òâîð÷ó Ìóçó, âîíà äî âàñ

ïðèõèëüíà,çàéìàéòåñÿ õî-

á³, óëþáëåíèìè ñïðàâàìè. Ïðîòå

ïîÿâà ñâ³æèõ îðèã³íàëüíèõ ³äåé â

öåé ÷àñ ìàëîâ³ðîã³äíà, òîìó êðà-

ùå îáìåæèòèñÿ ðîçðîáêîþ ³ êðè-

òè÷íèì ïåðåîñìèñëåííÿì êîëèø-

í³õ çíàõ³äîê.

ÂÎÄÎË²¯, îïèíèâøèñü ï³ä

òÿãàðåì ñ³ìåéíèõ òà ñëóæ-

áîâèõ ïðîáëåì, íå âïà-

äàéòå ó â³ä÷àé, à ðîçãð³áàéòå çàâà-

ëè â äîì³, â³äíîâëþéòå ïñèõîëî-

ã³÷íó àóðó ðîäèíè, ³íàêøå öå ìîæå

ïðèçâåñòè äî äåïðåñ³¿, ô³çè÷íî¿ ³ì-

ïîòåíö³¿.

ÐÈÁÈ, çì³íà æèòòºâîãî

ëàíäøàôòó âêðàé ïîòð³á-

íà.Äåíü ñïðèÿº ñï³ëêóâàí-

íþ ç áëèçüêèìè, ðîäè÷àìè, îáì³íó

³íôîðìàö³ºþ ç ñóñ³äàìè, êîëåãàìè,

îïåðàòèâíîìó âèð³øåííþ íåñêëàä-

íèõ çàâäàíü òà çàäîâîëåííþ òèì-

÷àñîâèõ çàáàãàíîê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 40%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 69 %

1440 —àíãë³éñüêèé êîðîëü Ãåí-

ð³õ VI çàñíóâàâ çíàìåíèòèé ²òîí-

ñüêèé êîëåäæ, çàâäàííÿì ÿêîãî áó-

ëà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî Êåì-

áðèäæñüêîãî êîëåäæó. Çà ÷àñ ³ñíó-

âàííÿ ²òîí çàê³í÷èëî 20 ïðåì’ºð-

ì³í³ñòð³â Âåëèêîáðèòàí³¿.

1537 — ²ãíàò³é Ëîéîëà ³ éîãî

ïîñë³äîâíèêè ç ïàðèçüêîãî Òîâà-

ðèñòâà ²ñóñà ïîñâÿ÷åí³ â äóõîâíèé

ñàí.×åðåç òðè ðîêè Ïàïà Ðèìñüêèé

Ïàâëî III çàòâåðäèòü Òîâàðèñòâî ÿê

îðäåí ºçó¿ò³â.

1795 — Êàòåðèíà II çàñíóâàëà

Ïîä³ëüñüêó ãóáåðí³þ.

1861 — ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ ïåð-

øèé â Ðîñ³¿ ç’¿çä ïðèðîäîçíàâö³â.

1917 — ó Êèºâ³ íà âùåðòü çà-

ïîâíåí³é Ñîô³éñüê³é ïëîù³ Âîëîäè-

ìèð Âèííè÷åíêî çà÷èòàâ òåêñò I Óí³-

âåðñàëó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ïðèé-

íÿòèé íàïåðåäîäí³.

ãîðîñêîï

24 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 ÷åðâíÿ

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 35976
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Ä²Â×ÈÍÊÀ ïî÷àëà ìàëþâàòè ðà-
í³øå, í³æ ãîâîðèòè: êîëè ¿é âèïîâ-
íèâñÿ ð³ê,âæå ðîçìàëüîâóâàëà øïà-
ëåðè òà êíèãè. Õî÷à â ðîäèí³ í³õòî
ìèñòåöòâîì íå çàéìàâñÿ: áàòüêî
ïðàöþº þðèñòîì, à ìàìà — âèêëà-
äà÷åì ³ñòîð³¿ ³ ïðàâà. Êîëè ä³â÷èí-
ö³ áóëî ÷îòèðè ðîêè, ¿¿ ìàòè Îëüãà
âèð³øèëà ïîêàçàòè ðîçìàëüîâêè
äîíüêè âèêëàäà÷ö³  æèâîïèñó. Ç òî-
ãî ÷àñó Ê³ðà çàéìàºòüñÿ ó Íàòàë³¿
ßòåàë. «ß îäðàçó ïîì³òèëà æèâî-
ïèñí³ñòü ðîá³ò,— ðîçïîâ³äàº âèêëà-
äà÷êà.— Íà ïåðøîìó æ çàíÿòò³ ìè
ñïðîáóâàëè ìàëþâàòè ìàñëîì, ÿêå
äàº áàãàòî ìîæëèâîñòåé. ¯é äóæå
ñïîäîáàëîñü, ïî÷àëà åêñïåðèìåí-
òóâàòè. Ñòèëü Ê³ðè ùå âàæêî âè-
çíà÷èòè, àëå â³í ñõîæèé íà ³ìïðå-
ñ³îí³çì».

Íà êàðòèíàõ Ê³ðè Ìèêèòåíêî,
âèêîíàíèõ êîëüîðîâèìè îë³âöÿìè,
àêâàðåëëþ òà ïðîôåñ³éíèìè îë³é-
íèìè ôàðáàìè,—íàòþðìîðòè ³ ïåé-
çàæ³, ñòîëè÷í³ áóä³âë³, ôàíòàñòè÷-
í³ ³ñòîòè ³ âëàñíà ðîäèíà.ßê ç³çíàº-
òüñÿ ä³â÷èíêà, íàéá³ëüøå ¿é ïîäî-
áàºòüñÿ ìàëþâàòè êâ³òè, à â ìàé-
áóòíüîìó ìð³º ñòàòè ìîäåëüºðîì.
Âèñòàâêà ìàº ³ áëàãîä³éíó ñêëàäî-

âó: íà ïðîäàæ âèñòàâëåíî 13 ðîá³ò
ç³ ñòàðòîâîþ ö³íîþ â³ä 700 äî 5-òè
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ï³ä ÷àñ âèñòàâêè,
ÿêà òðèâàòèìå äî 30 ÷åðâíÿ, ïðî-
õîäèòèìå «òèõèé àóêö³îí»—êîæåí
îõî÷èé ìîæå íàïèñàòè âëàñíó ö³-
íó íà îáðàíó êàðòèíó. Îòðèìàí³
êîøòè â³ääàäóòü ðåàí³ìàö³éíîìó
â³ää³ëåííþ îäí³º¿ ç êè¿âñüêèõ ë³-
êàðåíü, äå êîëèñü ïåðåáóâàëà ³ ñà-
ìà ä³â÷èíêà.

Ê³ðà Ìèêèòåíêî ïîòðàïèëà äî
Íàö³îíàëüíîãî ðåºñòðó ðåêîðä³â
Óêðà¿íè ÿê íàéìîëîäøèé àâòîð

ïåðñîíàëüíî¿ âèñòàâêè æèâîïèñó.
Â ñâ³ò³ ¿¿ ïåðåãíàëà õ³áà ùî àìå-
ðèêàíêà Àåë³òà Àíäðå, ÿêà ïî÷àëà
ìàëþâàòè ç 9-òè ì³ñÿö³â ³ âëàøòó-
âàëà âëàñíó âèñòàâêó ó ÷îòèðè ðî-
êè. «Êàòåãîð³ÿ «ä³òè» ó íàñ äóæå
àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ, ìàºìî áà-
ãàòî òàëàíîâèòèõ ìàëåíüêèõ óêðà-
¿íö³â,— ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê ïðî-
åêòó ÍÐÐÓ Ëàíà Âºòðîâà.— Áàãàòî
ðåêîðäñìåí³â ìàºìî ó êàòåãîð³¿
«ñïîðò», íàéìîëîäøà ç ÿêèõ — îä-
íîð³÷íà Âàðâàðà, ÿêà êàòàºòüñÿ íà
ðîëèêàõ» �

5-ð³÷íà êèÿíêà âñòàíîâèëà
ðåêîðä Óêðà¿íè
� Ê³ðà Ìèêèòåíêî ñòàëà íàéìîëîäøèì àâòîðîì 

ïåðñîíàëüíî¿ âèñòàâêè æèâîïèñó

Â äîðîáêó õóäîæíèö³ — ïîíàä 30 êàðòèí, ïîáà÷èòè ÿê³ ìîæíà â õîë³ ãîòåëþ «Äí³ïðî», ùî íà

ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. ×àñòèíà ðîá³ò ïðîäàºòüñÿ íà «òèõîìó àóêö³îí³», à âèðó÷åí³ êîøòè áó-

äóòü íàïðàâëåí³ ó â³ää³ë ðåàí³ìàö³¿ îäí³º¿ ç³ ñòîëè÷íèõ ë³êàðåíü.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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