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Çðó÷íî, ÿê³ñíî, ïðîçîðî
�Â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà ìàþòü çàïðàöþâàòè öåíòðè íàäàííÿ àäì³íïîñëóã ó ôîðìàò³ 

«ºäèíîãî â³êíà»

Ó ñòîëèö³ 
âèð³øóþòü äîëþ
Ìàéäàíó

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó ñòâîðè-
ëà ðîáî÷ó ãðóïó ç ðîçâèòêó Ìàé-
äàíó ÿê êóëüòóðíîãî òà ãðîìàä-
ñüêî-ïîë³òè÷íîãî ïðîñòîðó.Â³äïî-
â³äíå ð³øåííÿ ïðèéíÿòî íà çàñ³-
äàíí³ êîì³ñ³¿, ÿêå íàïåðåäîäí³
â³äáóëîñü âïåðøå â on-line ðå-
æèì³ íà ñòîð³íö³ https://www.
facebook.com/groups/prekrasne/.
Äî ó÷àñò³ â ðîáî÷³é ãðóï³ áóäóòü
çàïðîøåí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çà-
ö³¿ Ìàéäàíó,ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè.«Ìè ìàºìî ï³ä-
øòîâõíóòè êè¿âñüêó âëàäó äî òî-
ãî,ùîá âîíà ä³ÿëà âèíÿòêîâî øëÿ-
õîì ä³àëîãó ç ëåã³òèìíèìè ñòðóê-
òóðàìè Ìàéäàíó»,—çàóâàæèâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ ²ãîð Ëóöåíêî.Çà éî-
ãî ñëîâàìè,íà æàëü,Ìàéäàí ÷àñò-
êîâî âòðàòèâ ñâ³é àâòîðèòåò ÷å-
ðåç ìàðã³íàë³çàö³þ,òàì çàëèøàº-
òüñÿ áàãàòî êðèì³íàëüíèõ åëå-
ìåíò³â, º ïðîáëåìè ç ñàí³òàðíèì
ñòàíîì ³ åñòåòèêîþ, ç îðãàí³çà-
ö³ºþ ïðîñòîðó,ÿê³ é ïîòð³áíî ñüî-
ãîäí³ âèð³øóâàòè.

Ðàí³øå ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é
Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ,ùî ïðåäñòàâ-
íèêè ñàìîîáîðîíè ïåðå¿æäæàþòü
äî Êè¿âñüêî¿ ôîðòåö³. «Ìè çâåð-
òàëèñÿ íåîäíîðàçîâî äî âñ³õ
ìàéäàí³âö³â ç ïðîïîçèö³ÿìè ïå-
ðå¿õàòè â ð³çí³ áóä³âë³,ùîáè çâ³ëü-
íèòè äëÿ ðóõó öåíòðàëüíó òðàíñ-
ïîðòíó àðòåð³þ ì³ñòà — Õðåùà-
òèê.Íà ñüîãîäí³ ó ëþäåé,ÿê³ ïðî-
æèâàþòü ÷è ïåðåáóâàþòü ó öåí-
òð³ ñòîëèö³, íåìàº â³ä÷óòòÿ áåç-
ïåêè ³ âïåâíåíîñò³. Íàøå çàâ-
äàííÿ — ïîâåðòàòèñÿ äî ìèðíî-
ãî æèòòÿ ó Êèºâ³.Íàéãîëîâí³øå—
öå ñïîê³é ³ áåçïåêà êîæíîãî êè-
ÿíèíà»,— íàãîëîñèâ â³í. Àëå
ñòð³ëÿíèíè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà
Ìàéäàí³, àæ í³ÿê íå ñïðèÿþòü
ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ â ì³ñò³, âè-
çíàº ìåð. Â³í çàçíà÷èâ, ùî âäÿ÷-
íèé ìàéäàí³âöÿì, ÿê³ çâ³ëüíèëè
Êè¿âðàäó ³ ÷àñòèíó Õðåùàòèêà.
Âîäíî÷àñ ðîçïîâ³â, ùî ñüîãîäí³
çâó÷àòü ïîãðîçè â³ä îêðåìèõ
ïðåäñòàâíèê³â Ìàéäàíó ñïàëè-
òè ñòîëè÷íó ìåð³þ.«Âîíè êàæóòü,
ùî, ìîâëÿâ, õî÷óòü êîíòðîëþâà-
òè âëàäó.Õîò³ëîñÿ á, ùîá ìàéäà-
í³âö³, ÿê³ ùå ïåðåáóâàþòü â öåí-
òð³ ì³ñòà, íàñàìïåðåä êîíòðîëþ-
âàëè ñèòóàö³þ íà Ìàéäàí³. Ï³ä-
êðåñëþþ: Êè¿â ïîâèíåí ïîâåð-
íóòèñÿ äî ìèðíîãî æèòòÿ»,— íà-
ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð Êè-
ºâà çàïåâíèâ, ùî í³ÿêî¿ ñèëîâî¿
çà÷èñòêè Ìàéäàíó í³êîëè íå ïëà-
íóâàëîñÿ ³ íå áóäå. Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà àêöåíòóâàâ, ùî
êîæåí, õòî íà ñüîãîäí³ ìàº íå-
çàðåºñòðîâàíó çáðîþ, ïîðóøóº
çàêîí ³ ï³äïàäàº ï³ä ñòàòòþ Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó.

íîâèíè

ÌÀÉÆÅ ï³âñîòí³ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ïîñëóã ³ òðè ïîñëóãè äîçâ³ëüíî-
ãî õàðàêòåðó ìîæóòü ñüîãîäí³ îòðè-
ìàòè ìåøêàíö³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³ ó Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ÿêèé ïðàöþº
ó ïðèì³ùåíí³ ì³ñöåâî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. Íàñê³ëüêè åôåêòèâíî
ïðàöþº óñòàíîâà, ïîö³êàâèâñÿ çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ,ÿêèé
íàâ³äàâñÿ ñþäè ó÷îðà.

×åðãó Öåíòð³ íåìàº.ÆèòåëüÒðî-
ºùèíè Îëåêñàíäð Òàðóòà ïðèéøîâ
ñþäè ç ìàëåíüêîþ äîíå÷êîþ, ÿêó
ìàº íàì³ð ó âåðåñí³ â³ääàòè äî äè-
òÿ÷îãî ñàäî÷êà. «Íàñ ïîñòàâèëè â
åëåêòðîííó ÷åðãó ³ áóäóòü ïîâ³äîì-
ëÿòè ïðî íàÿâí³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü.
Öå äóæå çðó÷íî — íå òðåáà á³ãàòè
ïî âñ³õ äèòñàäêàõ ðàéîíó ³ øóêàòè,

äå æ ïðèéìóòü äèòèíó»,—ðîçïîâ³â
â³í.

À êèÿíèí Àíäð³é Âîë÷óê çàïîâ-
íþº äîêóìåíòè íà çàêðèòòÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.Çàïåâíÿº,ùî
çàðàç öÿ ïðîöåäóðà çíà÷íî ïðîñò³-
øà, àí³æ áóëà ðàí³øå. «Äóæå çðó÷-
íî, ùî â îäíîìó ì³ñö³ ìîæíà âèð³-
øèòè áàãàòî ïèòàíü,—ä³ëèòüñÿ ïàí
Àíäð³é.— Ðàí³øå òðåáà áóëî îááè-
âàòè áåçë³÷ ïîðîã³â, ñòîÿòè ó áåçê³-
íå÷íèõ ÷åðãàõ.Òåïåð ïðèéøîâ,çàïè-
ñàâñÿ â åëåêòðîííó ÷åðãó, îòðèìàâ
òàëîí, â ÿêîìó ÷³òêî âêàçàíî, êîëè
òðåáà ïðèéòè».

Íàòîì³ñòü ìåøêàíêà Òðîºùèíè
ïàí³ Ëåñÿ îôîðìëþº ï³äïðèºìíèöü-
êó ä³ÿëüí³ñòü. Íà âñå ïðî âñå ó æ³í-
êè ï³øëî äåñÿòü õâèëèí. «Øâèäêî ³
ÿê³ñíî,—õâàëèòüñÿ íîâîñïå÷åíà á³ç-
íåñ-ëåä³.—Àáè îôîðìèòèñÿ ï³äïðè-

ºìöåì, ç ñîáîþ òðåáà ìàòè ëèøåíü
ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä òà
ôîðìó ¹ 10».

Çà ñëîâàìè äåðæðåºñòðàòîðà â³ä-
ä³ëó äåðæàâíèõ ðåºñòðàö³é þðèäè÷-
íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó Ðåºñ-
òðàö³éíî¿ ñëóæáè ÃÓ þñòèö³¿ ó 
ì. Êèºâ³ Îëåíè Ñêîëèê, òóò ùîäíÿ
äî äâîõ äåñÿòê³â îñ³á îôîðìëþþòü
ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü. «×åðã
ó íàñ íåìàº: ëþäèíà îòðèìóº òàëîí
³ ïðèõîäèòü î âêàçàí³é ãîäèí³. Çà
äåíü îïðàöüîâóºìî âñ³õ, õòî äî íàñ
çâåðíóâñÿ.Íà ðåºñòðàö³þ ô³çè÷íèõ
îñ³á éäå ï’ÿòü-äåñÿòü õâèëèí, þðè-
äè÷íèõ—äî ï³âãîäèíè»,—ïîÿñíè-
ëà ïàí³ Ñêîëèê.

Ï³ñëÿ îãëÿäèí Öåíòðó çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè—ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ çàçíà÷èâ, ùî

ïðèºìíî âðàæåíèé ð³âíåì íàäàííÿ
àäì³íïîñëóã.«Áóäåìî ðîçâèâàòè òà-
êèé äîñâ³ä â ³íøèõ ðàéîíàõ ñòîëè-
ö³. Â³ëüíèé äîñòóï, â³äñóòí³ñòü òóð-
í³êåò³â, ïðîçîð³ äâåð³ — ãàðíà ³äåÿ.
Êð³ì òîãî, öå çðó÷íî äëÿ ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â, ÿêèì íå òðåáà äîëàòè
âåëèê³ â³äñòàí³, àáè âèð³øèòè ïåâ-
íå ïèòàííÿ»,— ï³äêðåñëèâ ïàí Ðåç-
í³êîâ. Â³í òàêîæ ïîîá³öÿâ, ùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì íàâ³äàºòüñÿ â ³íø³
Öåíòðè íàäàííÿ àäì³íïîñëóã, àáè
ïåðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè åôåêòèâíî
âîíè ïðàöþþòü.«Ìàºìî ãàðíèé ôóí-
äàìåíò.Òåïåð òðåáà çðîçóì³òè,÷îãî
áðàêóº,àáè êèÿíè ìîãëè çðó÷íî,ÿê³ñ-
íî ³ ïðîçîðî îòðèìóâàòè àäì³í³ñ-
òðàòèâí³ ïîñëóãè ÷åðåç «ºäèíå â³ê-
íî»,— íàãîëîñèâ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, çàñòóïíèê ãîëî-
âè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Àíäð³é Ãîòà çàóâàæèâ, ùî àñîð-
òèìåíò àäì³íïîñëóã ó öåíòð³ ïîñòó-
ïîâî ðîçøèðþºòüñÿ.«Ìàºìî íàì³ð
ââåñòè ïîñëóãó ðåºñòðàö³¿ àêò³â ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñòàíó. Íàâ³òü ãîòîâ³
íàäàòè íà òðåòüîìó ïîâåðõó ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ Çàëè óðî÷èñòèõ ïîä³é.
Çàðàç âîíî ó çàíåäáàíîìó ñòàí³, à
íà ðåìîíò ïîòð³áíî 2 ìëí ãðí. ßê
íà ìåíå, óñ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ñë³ä ïåðåòâîðèòè íà Öåíòðè íàäàí-
íÿ ïîñëóã ãðîìàäÿíàì»,—çàçíà÷èâ
Àíäð³é Ãîòà.

Çàóâàæèìî: ùîäíÿ ó Öåíòð³ íà-
äàííÿ àäì³íïîñëóã îáñëóãîâóþòü
áëèçüêî 300 æèòåë³â Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó �

Êèÿíè çìîæóòü â äîñòóïíèõ òà êîìôîðòíèõ óìîâàõ îòðèìóâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³, äîçâ³ëüí³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè â óñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà

Ñüîãîäí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü â äîñòóïíèõ òà êîìôîðòíèõ óìîâàõ â îä-
íîìó ì³ñö³ îòðèìóâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³, äîçâ³ëüí³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè.
Â³äáóâàºòüñÿ öåé ïðîöåñ ó ìàêñèìàëüíî ïðîñòîìó òà ïðîçîðîìó ðåæèì³. Â
öüîìó ïåðåêîíàâñÿ íàïåðåäîäí³ é çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ, ÿêèé îçíàéîìèâñÿ ç ðîáîòîþ Öåíòðó íàäàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîä³áí³ öåíòðè
ìàþòü çàïðàöþâàòè â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà. ¯õ ñòâîðåííÿ ô³íàíñóâàòèìåòüñÿ çà
ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â. Â öåíòðàõ íàäàâàòèìóòüñÿ ïîñëóãè íå ëèøå ì³ñü-
êî¿ ³ ðàéîííî¿ âëàäè, à é áóäóòü ïðåäñòàâíèöòâà îðãàí³â öåíòðàëüíî¿ âëàäè.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»
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ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì óêðà¿íöÿì äî-
âîäèòüñÿ ïåðåæèâàòè ñòðèáîê ö³í
ìàéæå â óñ³õ ñôåðàõ. Ïîäîðîæ÷àí-
íÿ íå îìèíóëè é àâòîâëàñíèê³â, ³
ö³íà íà áåíçèí â Óêðà¿í³ öüîãî ë³-
òà ùå ðàç ï³äâèùèòüñÿ, êàæóòü
åêñïåðòè ðèíêó.Òàê³ çì³íè íå îõîï-
ëþâàòèìóòü âñþ òåðèòîð³þ êðà-
¿íè ³ íå â³äáóâàòèìóòüñÿ â óñ³õ ìå-
ðåæàõ. Àëå îñê³ëüêè Êè¿â º îäíèì
³ç ïëàòîñïðîìîæíèõ ì³ñò, ìåø-
êàíöÿì ñòîëèö³ óíèêíóòè öèõ íå-
ïðèºìíîñòåé íå âäàñòüñÿ. Íà ùàñ-
òÿ, î÷³êóºòüñÿ, ùî ï³äí³ìàòè ö³íè
áóäóòü ëèøå îêðåì³ ìåðåæ³ ÀÇÑ.
Ó Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó º
âñ³ íåîáõ³äí³ âàæåë³ äëÿ ïðèïè-
íåííÿ çëîâæèâàíü, àëå â³í íå ìàº
ïðàâà âèìàãàòè â³ä òðåéäåð³â çíè-
çèòè ö³íè, áî çàðàç ¿õ âèçíàþòü
åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèìè �

Ó III ÊÂÀÐÒÀË² 2014 ðîêó ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Áîã-
äàí Äóáàñ ïðîâîäèòü îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí êîæíîãî ïåð-
øîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî 18.00 íà
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24. Â³äïî-
â³äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ ïðèéîìó
ãðîìàäÿí — Ë³ñòðîâèé Ñ. Ñ. òà
Íîñêî Ï. Ì., òåë. 202-74-30. Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ç 17.00
äî 18.00 ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà êîæ-
íîãî ì³ñÿöÿ ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ òà
òðåòüîãî â³âòîðêà êîæíîãî ì³ñÿ-
öÿ ó Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ðóñëàíà Êðàìàðåíêà îñîáèñòèé
ïðèéîì â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 14.00
äî 15.00 êîæíîãî äðóãîãî â³âòîð-
êà òà ùî÷åòâåðòîãî â³âòîðêà íà
âóë. Òèìîøåíêà, 18, êàá. 2. Â³äïî-
â³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí — Ìåðêóëîâà Â. Ì.,
òåë. 288-03-11. Îñîáèñòèé âè¿ç-
íèé ïðèéîì — ç 14.00 äî 15.00
òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ â Ñîëîì’ÿíñüê³é
ÐÄÀ òà ïåðøîãî â³âòîðêà â Îáî-
ëîíñüê³é ÐÄÀ.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-
õàéëî Êîñòþê îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí ïðîâîäèòü ç 17.00 äî
18.00 êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè òà
÷åòâåðòî¿ ñåðåäè íà âóë. Ëåîíòî-
âè÷à, 6. Îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà
îðãàí³çàö³þ ïðèéîìó ãðîìàäÿí —
Ìàð³íà Ë. Ô.,òåë.: 202-63-36. Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — ç 15.00
äî 16.00 òðåòüîãî â³âòîðêà
êîæíîãî ì³ñÿöÿ â Ãîëîñ³¿âñüê³é
ÐÄÀ òà òðåòüîãî ÷åòâåðãà ó Äåñ-
íÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Âëàäèñëàâà Ãîëóáà îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — ç 15.00 äî
16.00 êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà
òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà
íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 42, êàá.
301. Â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãàí³çà-
ö³þ ïðèéîìó ãðîìàäÿí: Ãåðìàíî-
âà Í. Â. òà Äóáîâèê Ê. Â., òåë. 201-
20-57. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — ç 15.00 äî 16.00 òðåòüîãî
ïîíåä³ëêà â Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ
òà ïåðøî¿ ñåðåäè â Øåâ÷åíê³â-
ñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ —
êåð³âíèêà àïàðàòó îñîáèñòèé
ïðèéîì â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 11.00
äî 12.00 êîæíîãî òðåòüîãî ÷åò-
âåðãà òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åò-
âåðãà íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
24, êàá. 401. Îñîáà, â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí: Ñ³ðÿ÷åíêî ². À., òåë. 235-
20-73. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 12.30
äî 13.30 â Äàðíèöüê³é ÐÄÀ òà
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.30
äî 15.30 â Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ �

×åðãîâå ïîäîðîæ÷àííÿ áåíçèíó

Ë²ÒÎ â ñàìîìó ðîçïàë³, à ñòîëè÷-
í³ ìàãàçèíè ìîäíîãî îäÿãó ³ âçóò-
òÿ âæå îãîëîñèëè çíèæêè íà ë³òí³
êîëåêö³¿. Ðå÷³ ç íîâî¿ êîëåêö³¿ íà
30—70 % äåøåâøå ìîæíà ïðèäáà-
òè ìàéæå â óñ³õ áðåíäîâèõ ìàãà-
çèíàõ. Êè¿âñüê³ ìàãàçèíè çðîáèëè
«íàéñìà÷í³ø³» çíèæêè íà ïëÿæ-
í³ ñóêí³, ñîðî÷êè, øîðòè ³ â’ºòíà-
ìêè. «Äàºìî ìîæëèâ³ñòü ëþäÿì
îíîâèòè ë³òí³é ãàðäåðîá, àäæå áà-
ãàòî õòî çáèðàºòüñÿ íà â³äïî÷è-
íîê. Òàê, ñóêíÿ ç íîâî¿ ë³òíüî¿ êî-
ëåêö³¿ ùå òèæäåíü òîìó êîøòóâà-
ëà 510 ãðí, à çàðàç âîíà æ êîøòóº
299 ãðí»,— êàæå êîíñóëüòàíò îäíî-
ãî ç ìàãàçèí³â îäÿãó. Öüîãî ðîêó
íà ðîçïðîäàæàõ ïðåäñòàâëåí³ íå

«çàëèøêè», êîëè áàãàòî õòî âæå
íå ìîæå ï³ä³áðàòè ñîá³ â³äïîâ³ä-
íèé ðîçì³ð, à â òîìó ÷èñë³ é íàé-
á³ëüø «õîäîâ³» ðîçì³ðè. Äåøåâøå
ìîæíà êóïèòè ë³òíº âçóòòÿ, äèòÿ-
÷³ ðå÷³, àêñåñóàðè. Ç ìàêñèìàëü-
íèìè çíèæêàìè ïðîäàþòüñÿ ïëÿæ-
í³ êàïåëþõè, ñóìêè, îêóëÿðè. Ïðî-
äàâö³ ç³çíàþòüñÿ, ùî íå âñå ç âè-
ñòàâëåíîãî — íîâà êîëåêö³ÿ. ª é
ìèíóëîð³÷í³.

Ó òîðãîâåëüíèõ öåíòðàõ ðîç-
ïîâ³ëè, ùî êóï³âåëüíèé ïîò³ê çíè-
çèâñÿ ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ë³òîì
ïðèáëèçíî íà 20 %, ïëþñ çìåí-
øèëàñÿ êóï³âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü
êë³ºíò³â. Öèì â ÒÖ ³ ïîÿñíþþòü
ìàñîâ³ çíèæêè íà ë³òí³é àñîðòè-

ìåíò âæå â ëèïí³, à íå â ñåðïí³, ÿê
çàçâè÷àé. Çà ñëîâàìè ïðîäàâö³â,
çíèæêè áóäóòü ùå äâà-òðè òèæí³,
ï³ñëÿ ÷îãî àñîðòèìåíò ë³òí³õ ðå-
÷åé ïîïîâíÿòü, àëå ùîäî íèõ, ñêî-
ð³øå çà âñå, òåæ äóæå ñêîðî ïî÷-
íóòüñÿ ðîçïðîäàæ³ �

Ñòîëè÷í³ ìîäíèêè øèêóþòü

ÒÎÉ, ÕÒÎ õî÷ ðàç ïîáóâàâ ó Êàð-
ïàòàõ, çíàº — öåé â³äïî÷èíîê íå
ìîæíà ïîð³âíþâàòè í³ ç ÷èì.Ãîðè,
ùî çàòàìîâóþòü ïîäèõ, áóðõëèâ³
ð³÷êè, ÿê³ çáèâàþòü ç í³ã, âîäîñïà-
äè... À ùî âæå êàçàòè ïðî ãóöóëü-
ñüêó ãîñòèíí³ñòü ³ òàê³ íåçâè÷àéí³

òðàäèö³¿! Àëå ñòîëè÷íèì ìåøêàí-
öÿì, ÿê³ çâèêëè äî êîìôîðòó, íå-
ïðîñòî äîáèðàòèñÿ äî òàêîãî ïðè-
ðîäíîãî ðàþ.Òåïåð äëÿ êè¿âñüêèõ òó-
ðèñò³â «Óêðçàë³çíèöÿ» åêñïåðèìåí-
òàëüíî çàïóñêàº ïî¿çä «Êè¿â—Ðà-
õ³â».Óñêëàä³ ïî¿çäà áóäóòü 8 êóïåé-
íèõ òà 4 ïëàöêàðòíèõ âàãîíè. Ïî-
¿çä êóðñóâàòèìå ç 4 ñåðïíÿ ÷åðåç
äåíü. Ìàðøðóò ïðîëÿæå ÷åðåç Â³í-
íèöþ, Æìåðèíêó, Õìåëüíèöüêèé,
Òåðíîï³ëü, ×îðòê³â, Çàë³ùèêè, Ãî-
ðîäåíêó, Êîëîìèþ, ßðåì÷å, Ðàõ³â.
×àñ â³äïðàâëåííÿ ç Êèºâà î 15.39,
ïðèáóòòÿ äî ñòàíö³¿ Ðàõ³â—îá 11.15,
ç Ðàõîâà — î 13.30, ïðèáóòòÿ â Êè-

¿â — î 06.10. Îñê³ëüêè ïî¿çä åêñïå-
ðèìåíòàëüíèé,à ïàñàæèðîïîò³ê ùå
âèâ÷àºòüñÿ, ãðàô³ê êóðñóâàííÿ ïî-
¿çäó îð³ºíòîâíèé. Ñïåö³àëüíî äëÿ
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óìîâ ïåðåâåçåí-
íÿ ãðàô³ê ðóõó ïî¿çäà äî Êèºâà áóâ
ñêëàäåíèé ó ïîðÿäêó,êîëè ïàñàæè-
ðè çìîæóòü çä³éñíèòè ïåðåñàäêó íà
øâèäê³ñí³ åëåêòðîïî¿çäè äî Ëüâî-
âà, Õàðêîâà, Çàïîð³ææÿ, Îäåñè òà
Õìåëüíèöüêîãî. Íàãàäàºìî: ïî¿çä
¹ 144/143 «²âàíî-Ôðàíê³âñüê–Êè-
¿â», ÿêèé ç 11 ëèïíÿ êóðñóâàòèìå
÷åðåç Ãîðîäåíêó, ×îðòê³â, êóðñóâà-
òèìå ëèøå äî 3 ñåðïíÿ é íà íüîãî
ïðîäàæ êâèòê³â óæå çàêðèòî �

Íîâèé ïî¿çä äî Êàðïàò

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîì³â 
ãðîìàäÿí â ÊÌÄÀ

Â ÑÒÎËÈÖ² ïî÷àëè ìàñîâî îðó-
äóâàòè «øêîäàïàðêóâàëüíèêè»,
ÿê³ âèìàãàþòü ó âîä³¿â ãðîø³ í³
çà ùî. Â³äð³çíèòè òàêèõ ïàðêó-
âàëüíèê³â â³ä ñïðàâæí³õ ìîæíà
çà ôîðìîþ. Ôàëüøèâ³ íîñÿòü çâè-
÷àéí³ ÿñêðàâî-çåëåí³ æèëåòè, ÿê³
ìîæíà êóïèòè íà áàçàð³,à íå ñòàí-
äàðòíó ôîðìó «Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñó». ², çðîçóì³ëî, âîíè íå ìà-
þòü æîäíèõ äîêóìåíò³â, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü ïîñàäó. Âîä³¿â çàêëè-
êàëè ïîâ³äîìëÿòè ïðî âèïàäêè
âèÿâëåííÿ «øêîäàïàðêóâàëüíè-
ê³â» äî «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó»
àáî áåçïîñåðåäíüî â ì³ë³ö³þ.Øàõ-
ðà¿ âæå áóëè ïîì³÷åí³ çà íàñòóï-
íèìè àäðåñàìè: ðåñòîðàí «Ìà-
éàì³ Áëþç», âóë. ×åðâîíîàðì³é-
ñüêà (â³ä âóë. Òåëüìàíà äî âóë.
Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêî¿); âóë.
×åðâîíîàðì³éñüêà (íàâïðîòè ôà-
ñàäíî¿ ÷àñòèíè Ïàëàöó «Óêðà-
¿íà»); æèòëîâ³ áóäèíêè ïî âóë.
Ãîðüêîãî (â³ä âóë. Ñàêñàãàíñüêî-
ãî äî âóë. Òîëñòîãî); ðèíîê «Ôåð-

ìåð», ðèíîê «Òðîºùèíà», âóë.
Åëåêòðîòåõí³÷íà; ïîðó÷ ç àâòî-
ìîá³ëüíèì ðèíêîì áóëüâ. Ïåðî-
âà, 19-À; óí³âåðìàã «Äàðíèöÿ» íà
Ëåí³íãðàäñüê³é ïë.; á³ëÿ ìàãàçè-
íó ãîäèííèê³â íà âóë. Âàñèëüê³â-
ñüê³é, 77; çà¿çä â Ïàñàæ íà âóë.
Çàíüêîâåöêî¿; ðåñòîðàí «Àíòðå-
êîò», âóë. Ðîãí³äèíñüêà; ê³íîòåàòð
«Óêðà¿íà», ðåñòîðàí «Ôåëë³í³» íà
âóë. Ãîðîäåöüêîãî; ðåñòîðàí «Øó-
òåðñ», âóë. Ìîñêîâñüêà, 8-á; ìàãà-
çèí «Ïîëÿíà», âóë. Ìå÷íèêîâà, 1;
á³çíåñ-öåíòð «Ïàðóñ» íà âóë. Ìå÷-
íèêîâà, 1; æèòëîâ³ áóäèíêè — âóë.
Êðîïèâíèöüêîãî, 2-4, âóë. Òåëü-
ìàíà; ðåñòîðàí «Çàïîð³ææÿ», âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî, 27-à; êëóá
«TangoDrive», âóë. ²ëë³íñüêà, 9;
ðåñòîðàí «Vero Vero» — âóë. ²ë-
ë³íñüêà, 18; Ï³âäåííèé çàë³çíè÷-
íèé âîêçàë — âóë. Êèðïè (ïîðó÷
³ç öåðêâîþ); ðåñòîðàí «Ñïàãå-
ò³» — áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, 44; á³-
ëÿ ÏÀÒ «Þí³ Êðåäèò Áàíê», âóë.
ßðîñëàâ³â Âàë, 14-á �

Àâòîìîá³ë³ñò³â àòàêóþòü
ïàðêóâàëüíèêè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Êè¿âñüê³ ñòóäåíòè — ó Êèòà¿

ÑÒÓÄÅÍÒÈ ç Êè¿âñüêîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà
Ãð³í÷åíêà ó ðàìêàõ ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü
íàâ÷àòèñÿ ó â³äîìîìó âèø³ ÊÍÐ. Â
öüîìó ðîö³ áóëî çä³éñíåíî àêàäå-
ì³÷íèé îáì³í ç ×æåöçÿíñüêèì ïå-
äàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì, ³ñòîð³ÿ
ÿêîãî âåäåòüñÿ ç 1897 ðîêó. Ùîð³÷-
íî òàì íàâ÷àþòüñÿ 23 000 ñòóäåí-
ò³â íà áàêàëàâð³â ³ ìàéæå 14 000
ñòóäåíò³â íà ìàã³ñòð³â. Óí³âåðñè-
òåò îáëàäíàíèé ñó÷àñíèìè ëàáî-
ðàòîð³ÿìè, êîìï’þòåðíèìè òà ³í-
ôîðìàö³éíèìè öåíòðàìè, äîñë³ä-
íèöüêèìè êàá³íåòàìè, ñïîðòèâíè-
ìè çàëàìè, ê³ìíàòàìè â³äïî÷èí-
êó, áàñåéíàìè. Ìåäè÷íà äîïîìî-
ãà, â ðàç³ ïîòðåáè, ìîæå áóòè íà-

äàíà â áóäü-ÿê³é ç 7 ë³êàðåíü, ÿê³
ò³ñíî ñï³âïðàöþþòü ç íàâ÷àëüíèì
çàêëàäîì. ²íîçåìí³ ñòóäåíòè âïåð-
øå âñòóïèëè äî öüîãî óí³âåðñèòå-
òó â 1979 ðîö³. Ç öüîãî ÷àñó ìàéæå

20 000 ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â îòðèìà-
ëè ôàõîâ³ çíàííÿ ó éîãî ñò³íàõ. Íà
íàâ÷àííÿ â ÊÍÐ áóëè íàïðàâëåí³
êðàù³ ñòóäåíòè ç Êèºâà, ÿê³ âèâ÷à-
þòü êèòàéñüêó ô³ëîëîã³þ �
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

«ÌÀËÞÍÊÈ íàâçäîã³í âðàæåí-
íÿì»—öå ïåðøà âèñòàâêà êè¿âñüêî-
ãî ïñèõîëîãà ³ ïñèõîòåðàïåâòà Îëåê-
ñ³ÿ Øíåºðà. Äî íå¿ óâ³éøëè ðîáîòè
îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â, ùî ïîêàçóþòü
ð³çí³ ñôåðè ëþäñüêîãî æèòòÿ,çîêðå-
ìà ïî÷óòòÿ ³ åìîö³¿.

Âì³ííÿ áà÷èòè íåçâè÷àéíå ³ êðà-
ñèâå ó ïðîñòîìó, ïî÷àñòè ïîáóòî-
âîìó — îñîáëèâà ðèñà àâòîðà. Âîíà
÷àñòêîâî ïîâ’ÿçàíà ç ïðîôåñ³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ Îëåêñ³ÿ — â³í ìàº çìî-
ãó ñïîñòåð³ãàòè çà ïîâåä³íêîþ ëþ-
äåé,¿õí³ìè ïåðåæèâàííÿìè ÿê ïñè-
õîëîã.Óò³ì,éîãî ðîáîòè—öå íå çà-
ìàëüîâêè éîãî êë³ºíò³â (àäæå ³ñíóº

ïðîôåñ³éíà åòèêà ³ ë³êàðñüêà òàºì-
íèöÿ), à óçàãàëüíåí³ îáðàçè. ßê çà-
çíà÷àº õóäîæíèê,ðåàëüíèõ ëþäåé íà
çîáðàæåííÿõ íåìàº. Ãðàô³êà òåìà-
òè÷íî ïðèñâÿ÷åíà æ³íêàì, ëþáîâ³,
ìóçèêàíòàì, º ìàëþíêè íà ñåðâåò-
êàõ ³ çîáðàæåííÿ ëþäåé ³ ïîä³é Ìàé-
äàíó. «ß ìàëþþ âñå ñâîº æèòòÿ, ó
òâîð÷îìó äîðîáêó º é ãðàô³êà, ³ æè-
âîïèñ.Óò³ì,ó ìàëþâàíí³ â ìåíå áó-
ëè âåëèê³ ïåðåðâè,ÿ íå íàäàâàâ ñâî-
¿ì ìàëþíêàì âåëèêîãî çíà÷åííÿ.
ßêîñü ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ïðî³ëþñ-
òðóâàòè çá³ðêó â³ðø³â, ³ â³äòîä³ ÿ
ñòàâ çáåð³ãàòè ñâî¿ ðîáîòè,— ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñ³é Øíåºð.— Ìîÿ ïñè-

õîòåðàïåâòè÷íà ïðàêòèêà ìåí³ íå
çàâàæàº òâîðèòè, õ³áà ùî çàáèðàº
áàãàòî ÷àñó. À ùîäî âñüîãî ³íøîãî
ðàäøå äîïîìàãàº. ßêùî ãîâîðèòè
ñïðîùåíî,òî ïñèõîàíàë³ç — öå êî-
ëè ìè áåðåìî íàø äîñâ³ä ÷è âðà-
æåííÿ ³ íàìàãàºìîñÿ ¿õ ïåðåòâîðè-
òè â ñëîâà. ß æ ñïðîáóâàâ ïåðåòâî-
ðèòè ¿õ â ë³í³¿».

Ñåðåä ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â áó-
ëè ìèñòåöòâîçíàâö³ ³ õóäîæíèêè.
«Çàðàç äîâîë³ ìàëî ìèòö³â, ÿê³ óì³-
þòü çì³ñòîâíî ³ áåç óñ³ëÿêèõ ïðî-
ãðàì, ãàäæåò³â ïîäàòè ñàìó ³äåþ
áåç æîäíèõ àðàíæóâàíü. Òîìó ö³
ðîáîòè ³ ïðèâåðòàþòü óâàãó,— ââà-
æàº ñòîëè÷íèé ôîòîãðàô ²ãîð Ãàé-
äàé.— Îäíàê çîáðàæåííÿ Îëåêñ³ÿ
ïðèíöèïîâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ôî-
òîçàìàëüîâîê, õî÷à ¿õ òåæ õàðàê-

òåðèçóº âäàëî ï³äì³÷åíèé ìîìåíò.
Ôîòîçàìàëüîâêè — öå ìèñòåöòâî
êîíêðåòíîñò³, ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³,
à ö³ ìàëþíêè º óçàãàëüíåííÿì îá-
ðàçó». Òàêà õóäîæíÿ ìàíåðà ðîá³ò
íå íîâà ó ìèñòåöòâ³. «Áàãàòî õó-
äîæíèê³â, ñåðåä ÿêèõ ³ Ìàò³ññ, ³ Ï³-
êàññî, ³ íàø â³ò÷èçíÿíèé Ãëóùåí-
êî ìîãëè ê³ëüêîìà ë³í³ÿìè ïåðå-
äàòè âñþ ãëèáèíó îáðàçó,— ðîç-
ïîâ³äàº äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Êèºâà,
ë³òåðàòîð ³ êîëåêö³îíåð Â³êòîð
Êèðêåâè÷.— Íà ìàëþíêàõ ÿ íå áà-
÷ó îñîáëèâîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó,
àëå áà÷ó îñîáëèâ³ ïî÷óòòÿ. Òóò º
ïñèõîëîã³çì ³ ëàêîí³÷í³ñòü, ÿêà ïå-
ðåõîäèòü â çàâåðøåí³ñòü».

Âèñòàâêà òðèâàòèìå ìàéæå 3 ì³-
ñÿö³,òîìó âñ³ îõî÷³, ïîïðè ë³òíº çà-
òèøøÿ, çìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç

ðîáîòàìè Îëåêñ³ÿ. ßê çàçíà÷àº êó-
ðàòîð çàõîäó ²ðèíà ßðîøîâåöü, âî-
ñåíè ïëàíóºòüñÿ íîâà åêñïîçèö³ÿ
äëÿ øèðøîãî êîëà ïîö³íîâóâà÷³â—
â ³íøîìó ïðèì³ùåíí³,ç íîâèìè ìà-
ëþíêàìè õóäîæíèêà �
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Âðàæåííÿ 
íà ïàïåð³

Â ñòîëè÷í³é äèçàéí-ñòóä³¿ «²ìàãî» â³äêðèëàñÿ äåáþòíà âè-

ñòàâêà ãðàô³êè ïñèõîòåðàïåâòà Îëåêñ³ÿ Øíåºðà.Àâòîð ïðåä-

ñòàâèâ ïóáë³ö³ 64 ìàëþíêè-ñïîñòåðåæåííÿ ³ç ïîâñÿêäåííî-

ãî æèòòÿ.
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Á³áë³îòåêà êèºâîëþáà
� Íîâ³ âèäàííÿ ðîçïîâ³äàþòü ïðî óí³êàëüí³ ïàì’ÿòêè ñòîëèö³

Àðõ³òåêòóðíî-äåòåêòèâíå 
ðîçñë³äóâàííÿ

Îäíîìó áóäèíêó â öåíòð³ ñòî-
ëèö³ çíàâö³ ì³ñòà ïðèñâÿòèëè ö³-
ëó êíèæêó. Éäåòüñÿ ïðî ìàºòîê
Êîâàëåâñüêîãî (íèí³ — âóë. Øîâ-
êîâè÷íà, 15/1), ÿêîìó ó 2013-ìó
âèïîâíèëîñÿ 100 ðîê³â. Ìàºòîê,
ñõîæèé íà ñåðåäíüîâ³÷íèé çàìîê
ç ïåðåâàæàííÿì åëåìåíò³â ðî-
ìàíñüêîãî ñòèëþ, ïîáóäîâàíèé ó
1911-1913 ðîêàõ íà çàìîâëåííÿ
êè¿âñüêîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà
Ìèêîëè Êîâàëåâñüêîãî çà ïðîåê-
òîì ñòîëè÷íîãî àðõ³òåêòîðà Ïàâ-
ëà Àëüîøèíà. Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ òóò
ðîçì³ùóâàëèñÿ ð³çí³ äåðæàâí³
ñòðóêòóðè, à ñüîãîäí³ çíàõîäèòü-
ñÿ ïðåçèäåíòñüêèé ôîíä Ëåîí³-
äà Êó÷ìè «Óêðà¿íà».

Íàä «Çàìêîì âçäîõîâ»  (êíèãà
âèéøëà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ) àâòî-
ðè-êèºâîçíàâö³ Ìàð³ÿ Êàäîìñüêà
òà Îëåíà Ìîêðîóñîâà, ïðàöþâàëè
áëèçüêî ÷îòèðüîõ ðîê³â, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è àðõ³âí³ ìàòåð³àëè, â òî-

ìó ÷èñë³ ³ àðõ³â ñàìîãî Àëüîøèíà.
«Çáåðåãëîñÿ ëèñòóâàííÿ àðõ³òåê-
òîðà ç çàìîâíèêîì, ÿêå äîçâîëÿº
ïðîñòåæèòè âåñü òâîð÷èé ³ áóä³-
âåëüíèé ïðîöåñ, ïîøóê õóäîæíüî-
ãî âèð³øåííÿ ³ ìàéñòð³â,— ðîçïî-
â³äàº Ìàð³ÿ Êàäîìñüêà.— Ìè íå
ìîãëè íå ïîêàçàòè öåé óí³êàëü-
íèé ìàòåð³àë, òîìó ìàéæå ïîëî-
âèíó êíèãè ñêëàäàþòü ëèñòè ³ ôî-
òîãðàô³¿». Êíèãà ðîçêðèâàº íå ëè-
øå ³ñòîð³þ ñàìî¿ áóä³âë³, à é âçà-
ºìèíè àðõ³òåêòîðà Àëüîøèíà ç çà-
ìîâíèêîì Êîâàëåâñüêèì: ÿê âî-
íè äîìîâëÿëèñÿ, äîõîäèëè çãîäè
òà ñâàðèëèñÿ ÷åðåç ïåðåâèòðàòè:
ìàºòîê îá³éøîâñÿ Êîâàëåâñüêîìó
÷è íå âòðè÷³ á³ëüøå çà çàïëàíî-
âàí³ êîøòè. À ùå âèäàííÿ ïåðå-
äàº àòìîñôåðó êè¿âñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ — â ëèñ-
òàõ âîíè ä³ëÿòüñÿ íîâèíàìè, æèò-
òºâèìè ñèòóàö³ÿìè, âðàæåííÿìè
â³ä â³äâ³äóâàííÿ êóðîðò³â òîùî.
Ñàìà æ êíèãà ïîáóäîâàíà çà
ïðèíöèïîì ï’ºñè: ç ïðîëîãîì, ïå-
ðåä³ñòîð³ºþ, ãîëîâíèìè ä³éîâèìè
îñîáàìè (á³îãðàô³ÿìè äîìîâëàñ-

íèêà ³ àðõ³òåêòîðà) ³ òðüîìà ä³ÿìè
âëàñíå áóä³âíèöòâà ìàºòêó.

Çà ñëîâàìè Îëåíè Ìîêðîóñî-
âî¿, ìàºòîê Êîâàëåâñüêîãî º ïåð-
øèì ³ ºäèíèì æèòëîâèì áóäèí-
êîì Àëüîøèíà, çà éîãî ïðîåêòàìè
â Êèºâ³ òàêîæ áóëè ïîáóäîâàí³ Ïå-
äàãîã³÷íèé ìóçåé (íèí³ — Áóäèíîê
â÷èòåëÿ) ³ Îëüãèíñüêà ã³ìíàç³ÿ (íè-
í³ — Ïðåçèä³ÿ Àêàäåì³¿ íàóê) íà
Âîëîäèìèðñüê³é, äîõîäí³ áóäèí-
êè. Òîìó àðõ³òåêòîð íàìàãàâñÿ âè-
êîðèñòàòè âñ³ äîñÿãíåííÿ òîãî ÷à-
ñó: â áóäèíêó áóëà êíîïêà äëÿ âè-
êëèêó ïðèñëóãè, âêàç³âêè äî âáè-
ðàëåíü, ë³ôò, à ïàðàäí³, æèòëîâ³ òà
ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðèñëóãè ³çîëüî-
âàí³ â îêðåì³ ãðóïè. ª íàâ³òü ê³ì-
íàòà, âèêîíàíà ó âèãëÿä³ êóïå, àäæå
çà ëåãåíäîþ Êîâàëåâñüêèé ïîçíàé-
îìèâñÿ ç äðóæèíîþ ñàìå â ïî¿çä³.

Äî âèäàííÿ óâ³éøëî áëèçüêî 
350-òè ñâ³òëèí,çíà÷íà ÷àñòèíà ÿêèõ
ïóáë³êóºòüñÿ âïåðøå,—öå ³ñòîðè÷-
í³ âèäè Êèºâà,ïîðòðåòè ãåðî¿â,ôî-
òîãðàô³¿ ³íòåð’ºð³â òà åêñòåð’ºð³â
ìàºòêó, ïðîåêòí³ êðåñëåííÿ. Òîìó
ïåðåãëÿäàòè «Çàìîê âçäîõîâ» áóäå

ö³êàâî íàâ³òü ëþäÿì, äàëåêèì â³ä
àðõ³òåêòóðè.Êíèãà âèéøëà ó âèäàâ-
íèöòâ³ «Êèé» ³ ïðîäàºòüñÿ â êíè-
ãàðíÿõ ì³ñòà.

Ùî ðîçïîâ³äàþòü ñò³íè Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿

Äâà íîâèõ íàóêîâèõ âèäàííÿ ïðî
Ñîô³þ Êè¿âñüêó ïîáóäîâàí³ íà
ñïðàâæí³õ â³äêðèòòÿõ àâòîð³â. Ìî-
íîãðàô³ÿ Íàä³¿ Í³ê³òåíêî ³ Â’ÿ÷åñëà-
âà Êîðí³ºíêà «Ñîáîð ñâÿòûõ Ñîôèè
Êèåâñêîé» ì³ñòèòüäîñë³äæåííÿ ÷èñ-
ëåííèõ çîáðàæåíü ñâÿòèõ íà ñò³íàõ
ñîáîðó  Ñâÿòî¿ Ñîô³¿, á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ âïåðøå. Ïðàâî-
ñëàâíèé ïàíòåîí ñâÿòèõ ðàí³øå êîì-
ïëåêñíî íå âèâ÷àâñÿ, ¿õ ðîçì³ùåí-
íÿ â ñîáîð³ äîçâîëÿº ïðîñòåæèòè
³äå¿ ³ ïðèíöèïè ï³äáîðó, à òàêîæ
âëàñíå ³ñòîð³þ ïðàâîñëàâ’ÿ â Êèºâ³.
×èòà÷ ïîçíàéîìèòüñÿ ç óí³êàëüíè-
ìè ìîçà¿êàìè, ôðåñêàìè òà ãðàô³-
ò³, çîêðåìà ³ ä³àëîãàìè ëþäåé, ÿê³
ïåðåáóâàëè ó ñîáîð³.

Ìîíîãðàô³ÿ Íàä³¿ Í³ê³òåíêî «Ñî-

ôèÿ Êèåâñêàÿ è åå ñîçäàòåëè: òàé-
íû èñòîðèè» ïðèñâÿ÷åíà êëþ÷î-
âèì ³ ãîñòðîäèñêóñ³éíèì ïðîáëå-
ìàì: ÷àñó ïîáóäîâè ñîáîðó, çíà-
ìåíèòèì ñâ³òñüêèì ôðåñêàì é ³ñ-
òîðè÷íèì ïåðñîíàë³ÿì éîãî êíÿ-
ç³â-áóä³âíè÷èõ — Âîëîäèìèðà Âå-
ëèêîãî ³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî òà ¿õ-
í³ì ðîäèíàì. Çîêðåìà, íà äóìêó
äîñë³äíèö³, 15-ìåòðîâèé êíÿæèé
ïîðòðåò íàâïðîòè ãîëîâíîãî â³â-
òàðÿ çîáðàæàº íå ðîäèíó ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî, ÿê ââàæàëîñÿ ðàí³øå,
à ðîäèíó éîãî áàòüêà Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî.

Êíèãè äîçâîëÿþòü ïî-íîâîìó
ïîãëÿíóòè íà ïîä³¿ ÷àñ³â õðèñòèÿí³-
çàö³¿ Ðóñ³ òà ä³çíàòèñÿ íåòðèâ³àëü-
í³ ôàêòè ïðî ãîëîâíèõ ä³ÿ÷³â Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³ ê³íöÿ Õ—ïî÷àòêó Õ² ñòî-
ë³òü. Äîñë³äæåííÿ, ï³äãîòîâëåí³ íà
áàç³ ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõåî-
ãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ìåí³ 
Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè,
ðîçðàõîâàí³ íà øèðîêîãî ÷èòà÷à,
êîæíîãî, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ ³
êóëüòóðîþ òèõ ÷àñ³â �

Ìèíóëîãî ðîêó ñâ³ò ïîáà÷èëà êíèãà «Çàìîê ç³òõàíü, àáî ²ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê ïîñâàðèëèñÿ Ïàâ-

ëî Ôåäîòîâè÷ ³ Ìèêîëà Â³êòîðîâè÷», ïðèñâÿ÷åíà ö³êàâ³é ³ñòîð³¿ áóä³âíèöòâà ìàºòêó Êîâàëåâ-

ñüêîãî, ùî ³ ñüîãîäí³ çíàõîäèòüñÿ íà ðîç³ Øîâêîâè÷íî¿ ³ Îðëèêà. À ìàëîâ³äîì³ ñòîð³íêè ìè-

íóëîãî ëåãåíäàðíî¿ ñâÿòèí³ Óêðà¿íè ðîçêðèâàþòü îäðàçó äâà âèäàííÿ: «Ñîáîð ñâÿòèõ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿»

òà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà ³ ¿¿ òâîðö³: òàºìíèö³ ³ñòîð³¿».
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Íà ðîáîòàõ ïñèõîòåðàïåâòà Îëåêñ³ÿ Øíåºðà – íå çàìàëüîâêè éîãî êë³ºíò³â, à óçàãàëüíåí³ îáðàçè 

«Ìàëþíêè 
íàâçäîã³í 
âðàæåííÿì»,
âèñòàâêà ãðàô³êè
Îëåêñ³ÿ Øíåºðà

Êîëè: äî 1 æîâòíÿ, ãðàô³ê ðîáî-
òè: ïí.-ïò. ç 11.00 äî 19.00
Äå: Êóäðÿâñüêèé óçâ³ç, 4, ñàëîí
ìåáë³â «²ìàãî»,
òåë. (044) 272-22-21
Âõ³ä â³ëüíèé
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження структури та загальної чисельності 

секретаріату Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 11/11 від 19 червня 2014 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 14 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», статті 20 Статуту територіальної грома#
ди міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805 (із змінами та до#
повненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 154/314 та рішенням Київської
міської ради від 27.02.2003 № 263/423), враховуючи пункт 1 рішення Київської міської ради від 09.09.99
№ 23/525 «Про створення секретаріату Київради», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�стр��т�р��се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Затвердити�за�альн��чисельність�се�ре-

таріат��Київсь�ої�місь�ої�ради����іль�ості�175

одиниць.

3.�Щорічно���бюджеті�м.�Києва�передбача-

ти�витрати�на��тримання�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

4.�Київсь�ом��місь�ом���олові:

4.1.�дозволити�затвердж�вати�штатний�роз-

пис�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.2.�не�пізніше�60�днів�здійснити�оцін���діяль-

ності�та�рез�льтатів�роботи�посадових�осіб�міс-

цево�о�самовряд�вання�з�метою�виявлення�їх

відповідності�зайнятим�посадам,�а�та�ож�оцін�и

рез�льтатів�їх�роботи,�в�том��числі�вчинення�ни-

ми�дій�або�бездіяльності,�що�призвели�до�пор�-

шення�прав�та�свобод��ромадян,�і�доповісти�на

пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�Дор�чити�заст�пни���місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради���тижневий�тер-

мін�подати�на�затвердження�Київсь�ом��місь-

�ом���олові�Положення�про�се�ретаріат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

6.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.06.2006

№ 15/15�«Про�затвердження�стр��т�ри�та�за-

�альної�чисельності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�(із�змінами�та�доповненнями,�внесе-

ними�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28.09.2006�№ 5/62,�від�26.02.2010�№ 6/3444,

від�23.06.2011�№ 257/5644)�вважати�та�им,�що

втратило�чинність.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.06.2014�№ 11/11

СТРУКТУРА 
секретаріату Київської міської ради

1.�Київсь�ий�місь�ий��олова

2.�Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради

3.�Кер�ючий�справами

4.�Управління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

4.1.�Відділ�правової�е�спертизи�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�правової�допомо�и

4.2.�Відділ�представництва�інтересів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�дах�та�інших�ор�анах

5.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої

ради

5.1.�Відділ�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

5.2.�Відділ�вип�с���та�оприлюднення�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради

5.3.�Відділ�реєстрації�до��ментів,�діловодства�та�архівної�справи

6.�Управління�по�роботі�з��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої

ради

6.1.�Відділ�реєстрації��ореспонденції

6.1.1.�Се�тор�попередньо�о�опрацювання�та�реєстрації�до��ментів

6.1.2.�Се�тор�по�роботі�із�запитами�на�п�блічн��інформацію�та�до��ментами�дозвільно�о�ха-

ра�тер�

6.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян

6.3.�Відділ�розподіл��та�видачі��ореспонденції

7.�Управління�забезпечення�діяльності�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради

7.1.�Відділ�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�ре��ляторної�політи�и�і�підприєм-

ництва,�транспорт��та�зв’яз��

7.2.�Відділ�з�питань���манітарної�та�е�оло�ічної�політи�и

7.3.�Відділ�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�інформаційної�політи�и,�ре�ламент��та�деп�-

татсь�ої�ети�и

7.4.�Се�тор�забезпечення�діяльності��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення�прав

реабілітованих

8.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит��

9.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності

10.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�земель-

них�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

11.�Управління�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�Київсь�ої�місь�ої�ради

11.1.�Відділ��осподарсь�о�о�забезпечення

11.2.�Відділ�інформаційно�о�та��омп’ютерно�о�забезпечення

11.3.�Се�тор�забезпечення�дост�п�

12.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови

13.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності��ерівництва�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

14.�Відділ��адрової�роботи�та�з�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання

15.�Управління�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

15.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�се�ретаріат��Київради

15.2.�Відділ�фінансово�о�забезпечення�розпорядни�ів�та�одерж�вачів��оштів

16.�Відділ�взаємодії�із�засобами�масової�інформації

17.�Відділ�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції�і��онтролю�ви�онання�дор�чень

18.�Відділ�по�роботі�з�деп�татсь�ими�фра�ціями,��р�пами,�міжфра�ційними�об’єднаннями�та

позафра�ційними�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 12/12 від 19 червня 2014 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Регламенту Київської міської ра#
ди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київради�та�о�олошені�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�19.06.2014,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�де-

п�татам�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�мо-

мент��отримання�запит�.

3.�Контроль�за�ви�оннням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�Київсь�о�о�місь�о�о��олов�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.06.2014�№ 12/12

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 19.06.2014

№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. Андрєєв Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відновлення роботи бюветних комплексів, розташованих за
адресами: вул. Освіти, 5; просп. Червонозоряний, 10; вул.
Авіаконструктора Антонова, 5

2. Андрєєв Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заборони забудови земельної ділянки на вул. Волгоградській, 25
в Солом'янському районі

3. Білич Віктор Олександрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заборони будівництва житлового комплексу та завершення
будівництва спортивного комплексу на вул. Булгакова, 12 у
Святошинському районі

4. Левченко Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо належної участі юридичної служби Київради в судових
засіданнях з питань скасування рішення Київради від 19.12.2002
№171/331

5. Левченко Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В.В.
Щодо належної участі юридичної служби Київради в судових
засіданнях з питань скасування рішення Київради від 28.09.2006
№83/140

6. Луценко Ігор Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо матеріально<технічного забезпечення 12<го батальйону
територіальної оборони

7. Маляревич Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Заступнику міського голови < секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. Щодо об'єднання СЗШ №141 І<ІІІ ступенів міста Києва
(бульвар О.Давидова, 5) і Технологічного ліцею "ОРТ" (Освітні ресурси
та технологічний тренінг) міста Києва (вул. Тампере, 7<а) та створення
на базі двох навчальних закладів навчально<виховного комплексу "ОРТ"
та СЗШ №141 І<ІІІ ступеня

8. Меліхова Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо реалізації депутатами Київради доручень виборців, отриманих
протягом виборчої кампанії

9. Михайленко Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища Садовому С.М. Голові Державної судової
адміністрації України Холоднюку З.В. Прокурору міста Києва
Герасимюку М.В.
Про розробку концепції розташування МАФів у місті Києві та
проведення громадського обговорення з цього питання

10. Михайленко Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Прокурору міста Києва Герасимюку М.В. 
Про повернення до комунальної власності територіальної громади
міста Києва будівлі на вул. Прирічній, 9

11. Мосійчук Ігор Володимирович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо пропозиції створення патронатної служби при Київській міській
раді, яка могла б забезпечити соціальний захист бійців батальйону
"Азов"

12. Назарова Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо належної участі юридичної служби Київради в судових
засіданнях з питань скасування рішення Київради від 08.10.2009
№362/2431

13. Назарова Рена Рафіковна Голові виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Бондаренку В.Д. 
Щодо виконання рішення Київради від 12.07.2012 №737/8074

14. Назарова Рена Рафіковна Директору Комунального підприємства Київради "Телекомпанія
"Київ" Криворучко С.В. 
Щодо надання належно завірених копій документів про фінансову
діяльність компанії та відеозапису телепередачі
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15. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ліквідації звалища сміття на прибудинковій території будинку
№57 на вул. Райдужній Дніпровського району

16. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівлі у будинку №57 на вул. Радужній Дніпровського
району

17. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Про обмеження швидкості руху автотранспорту на дільниці дороги
біля будинків №57<65 на вул. Райдужній Дніпровського району

18. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонту покрівлі будинку № 9 на вул. Райдужній
Дніпровського району

19. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту світлофора, який встановлено на перехресті вулиці
Микитенка та вулиці Райдужної у Дніпровському районі

20. Овраменко Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

21. Онуфрійчук Вадим Михайлович Київському міському голові Кличку В.В. 
Голові виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Бондаренку В.Д. 
Щодо реалізації депутатами Київради доручень виборців, отриманих
протягом виборчої компанії

22. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо фінансування закладів освіти Святошинського району

23. Павлик Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо систематичного неналежного виконання своїх обов'язків,
невиконання законних вимог депутата міської ради та припису
прокурора міста посадовими особами виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) про демонтаж малих
архітектурних форм у Дарницькому районі столиці

24. Павлик Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо прийняття до комунальної власності будівлі колишнього
дошкільного навчального закладу на вул. Дніпродзержинській, 110 та
вжиття заходів з відновлення роботи цього закладу

25. Піковський Ігор Олександрович Київському міському голові Кличку В.В.
Щодо інвестиційного конкурсу "Будівництво" Wі<Fі мережі в Київському
метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям
та гостям міста"

26. Странніков Андрій
Володимирович

Генеральному директору КП "Київзеленбуд" Царенку М.О. 
Щодо зупинення виконання робіт з реконструкції паркової зони
навколо озера Тельбін та термінів відновлення цих робіт

27. Терентьєв Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо утримання в належному стані абонентських поштових шаф
(абонентських поштових скриньок)

28. Харченко Олександр
Володимирович

Голові виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Бондаренку В.Д. 
Про стан матеріально<технічного забезпечення та військову підготовку
бійців 12<го батальйону територіальної оборони

29. Харченко Олександр
Володимирович

Військовому комісару м. Києва 
Про стан матеріально<технічного забезпечення та військову підготовку
бійців 12<го батальйону територіальної оборони

30. Шлапак Алла Василівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо фінансування протизсувних робіт з укріплення схилів озера Глінка
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Заступник міського голови — 
секретар Київради О. Резніков

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 20 листопада 2013 р. № 2116 «Про організацію

участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості 
«МІРІМ#2014»

Розпорядження № 793 від 24 червня 2014 року
Відповідно до статті 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

здійснення державних закупівель», статті 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», з метою
формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва за кордоном, залучення додаткових іноземних
інвестицій у сферу нерухомості міста та для забезпечення участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухо#
мості «МІРІМ#2014», місто Канни (Франція):

У�Кошторисі�витрат,�пов’язаних�з��частю�міс-

та�Києва���Міжнародній�виставці�нер�хомості

«МІРІМ-2014»,�місто�Канни�(Франція),�затвер-

дженом��розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�20�листопада�2013�ро-

���№ 2116,�слова�«с�ма,��рн.»�замінити�слова-

ми�«с�ма,�ЄВРО»,�цифри�«802 992,84»�заміни-

ти�цифрами�«61 768,68».

Голова В. Бондаренко

Про затвердження 
адресних переліків виконання робіт 

з капітального ремонту житлового фонду в місті Києві 
у 2014 році

Розпорядження № 795 від 24 червня 2014 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду#

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Ки#
єва на 2014 рік» та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному технічному стані:

1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��по�рі-

вель�житлових�б�дин�ів���місті�Києві�в�2014�ро-

ці,�що�додається.

2.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��фаса-

дів�житлових�б�дин�ів���місті�Києві�в�2014�ро-

ці,�що�додається.

3.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�для

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��вн�т-

рішньоб�дин�ових�мереж�та�сходових��літин

житлових�б�дин�ів���місті�Києві�в�2014�році,

що�додається.

4.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�тах�1,�2,�З�цьо�о�розпоря-

дження:

4.1�Департамент�житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації) —�в�частині�об’є�тів,�на�я�их�ро-

боти�б�ли�ви�онані���2011�році,�але�неопла-

чені.

4.2.�Ком�нальне�підприємство�«Дире�ція�з

�апітально�о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Ки-

ївб�дре�онстр��ція» —�в�частині�ви�онання�пе-

рехідних�об’є�тів�2013�ро���та�нових�об’є�тів�2014

ро��.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт�з

�апітально�о�ремонт��житлово�о�фонд��в�міс-

ті�Києві�відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3�цьо�о�роз-

порядження�за�рах�но���оштів�на�2014�рі��за

�одом�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів:�100102�«Капі-

тальний�ремонт�житлово�о�фонд��місцевих�ор-

�анів�влади»�в�с�мі�30000,00�тис.��рн.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
24.06.2014�р.�№�795

Адресний перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту
покрівель житлових будинків у місті Києві в 2014 році

№ Балансоутримувач будинку Адреса Орієнтовна
вартість,
тис.грн

1 2 3 5

Голосіївський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду Голосіївського району"

просп. 40<річчя Жовтня, 106/2 7,32

2 вул. Тарасівська, 29/50 4,04

3 вул. Велика Китаївська, 53<а 2,01

Всього по району 13,37

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду Голосіївського району"

вул. Володимирська,76<б 110,00

2 вул. Теремківська,2а 222,71

3 вул. Саксаганського,29 80,00

4 просп. Науки,61 110,00

5 вул. Володимира Дубініна,16 160,00

6 вул. Андрія Бубнова,6/6 297,00

Разом: 979,71

Всього по району 993,08

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ОСББ "Придніпровське" вул. Бориса Гмирі, 1/2 2,92

2 ОСББ "Теплий дім" вул. Бориса Гмирі, 1а/4 2,14

3 ОСББ "Осокорки<Київ" вул. Бориса Гмирі, 3 52,80

4 ОСББ "Перший будинок" вул. Бориса Гмирі, 5 0,77

5 ОСББ "Ювілейне" вул. Бориса Гмирі, 9 1,45

6 ОСББ "Господарник" вул. Бориса Гмирі, 15 2,10

7 ОСББ "Зеніт" просп. Петра Григоренка, 36<а 2,04

8 ОСББ "Скарб" просп. Петра Григоренка, 38<а 3,37

9 ОСББ "Співдружність" просп. Петра Григоренка, 38 2,94

Разом 70,53

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Господар" вул.Російська, 62 289,00
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2 КП "Дирекція замовника з управління
житлового господарства Дарницького
району"

вул. Ревуцького,11а 180,00

3 вул. Вірменська,5<а 100,00

4 просп. Миколи Бажана,7<в 88,33

5 вул. Сортувальна,2 120,00

6 ЖБК "Будівельник" вул. Декабристів, 10 А 135,00

Разом 912,33

Всього по району 982,86

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Житлорембудсервіс" Деснянського
району

вул. Академіка Курчатова, 3 3,05

2 вул. Мілютенка, 17<б 1,82

3 просп. Володимимра Маяковського, 59<а 4,30

4 вул. Милославська, 23<б 1,38

5 вул.Оноре де Бальзака,57 6,40

6 ЖК<3 просп. Володимира Маяковського, 77 2,05

Разом 19,00

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Житлорембудсервіс" Деснянського
району

вул. Каштанова, 8<а 240,00

2 вул. Каштанова, 14<а 252,00

3 вул. Миколи Закревського, 35 97,50

4 вул. Милославська, 23<а 90,00

5 ЖБК "Будівельник<6" вул. Маршала Жукова, 39<а 53,91

6 ЖБК"Хімік<13" вул. Беретті, 5 100,00

7 ОСББ "Юнона Київська" вул. Радистів, 52 50,00

8 КП "Житлорембудсервіс" просп. Володимира Маяковського, 81<а 115,50

Разом 998,91

Всього по району 1017,91

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ЖБК "Здоров'я" бульв. Русанівський, 2/8 3,15

2 ЖБК "Молодіжний" вул. Будівельників, 9 4,04

3 КП "Керуюча дирекція Дніпровського району" вул. Олександра БоЙченка, 13 7,23

4 вул. Луначарського, 1/2 5,50

Разом 19,92

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Керуюча дирекція Дніпровського району" вул. Попудренка, 18<а 750,00

2 ОСББ "Освіта" вул.Чудновського, 7<а 224,26

Разом 974,26

Всього по району 994,18

Оболонський район

Об'єкти, на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 ЖБК "Маяк < 7" просп. Героїв Сталінграда, 60 2,66

Разом 2,66

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Житлосервіс" Куренівка" вул. Казанська, 20 5,44

2 ЖБК "Юпітер" просп. Оболонський, 18<в 1,80

3 КП "Житлосервіс "Приозерне" вул. Маршала Малиновського, 11 2,73

4 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 22<а 2,03

5 КП "Оболоньжитлоексплуатація" вул. Новикова<Прибоя, 9 5,39

6 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул. Героїв Дніпра, 73 3,20

Разом 20,59

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Оболоньжитлоексплуатація" вул. Червонофлотська, 12 170,00

2 КП "Оболоньжитлоексплуатація" вул. Червонофлотська, 14 150,00

3 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 18<б 100,00

4 КП "Житлосервіс "Приозерне" вул. Мате Залки, 4<б 85,49

5 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул. Північна, 48 228,00

6 КП "Житлосервіс "Куренівка" вул. Дубровицька, 10 100,00

7 КП "Житлосервіс "Приозерне" вул. Маршала Малиновського, 28 104,00

Разом 937,49

Всього по району 958,08

Печерський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП УЖГ "Печерськжитло" бульв. Лесі Українки,28 6,60

2 ЖБК "Проектувальник" вул. Чеська, 6 2,09

3 КПУЖГ "Печерськжитло" вул. Професора Підвисоцького, 16 4,50

Разом 13,19

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція 
Печерського району м. Києва"

вул.Олександра Копиленка, 3 130,00

2 вул. Кіквідзе, 25<А 120,00

3 вул. Московська, 24 175,00

4 Печерський узвіз, 6 75,00

5 вул. Тверська, 6 243,99

6 вул. Хрещатик, 21 140,00

7 вул. Круглоуніверситетська, 22 105,00

Разом 988,99

Всього по району 1002,18

Подільський район

Об'єкти, на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 ЖБК "Волга<2" просп. Свободи, 34 0,68

2 ЖБК "Маяк < 4" просп. Свободи, 24<б (3,4 п.) 0,93

3 ЖБК "Авіатор< 7" просп. Свободи, 24<а 0,64

4 ЖБК "Квазар" просп. Георгія Гонгадзе, 2/1 1,26

Разом 3,51

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду Подільського району міста
Києва"

вул. Електриків, 28<б 86,95

2 вул. Фрунзе, 124 128,02

3 вул. Галицька, 7 47,01

4 вул. Новомостицька, 4 60,40

5 вул. Маршала Гречка, 12<д 261,38

Разом 583,76

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду Подільського району міста
Києва"

вул. Андріївська, 9А 98,00

2 вул.Оболонська, 7А 134,00

3 вул.Межигірська, 30Б 140,00

4 вул.Вишгородська, 47В 97,35

Разом 469,35

Всього по району 1053,11

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з утримання та обслуговування
житлового фонду в Святошинському районі
м. Києва"

вул.Якуба Коласа, 27<в 2,27

2 просп. Леся Курбаса, 4 10,97

3 ОСББ "Автотранспортник<2" вул. Зодчих, 60/1 4,12

Разом 17,36

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з утримання та обслуговування
житлового фонду в Святошинському районі
м. Києва"

вул.Потапова,1/5 329,07

2 вул.Жмеринська,36 110,00

3 вул. Литвиненко<Вольгемут, 5 300,00

4 просп. Перемоги, 128/2 240,00

Разом 979,07

Всього по району 996,43

Солом'янський район

Нові об'єкти 2014 року

2 ЖБК "Звезда" вул. Волгоградська, 15 215,03

3 ЖБК "Авіатор<2" вул.Петра Ніщинського, 5 78,00

4 ОСББ "Наладчик" вул. Єреванська, 14<Г 180,00

5 ЖБК "Кардіолог" вул. Солом'янська, 23 72,00

6 ЖБК "Будівельник<2" вул. Солом'янська, 10 132,00

7 ОК "Прогрес" пров. Богданівський, 7 48,00

8 ЖБК Вища школа № 3 вул.Василя Липківського, 5 43,00

9 ЖБК "Мебельщик" вул. Дашавська, 20 49,00

10 ЖБК"Вчитель<1" вул. Миколи Василенка, 14 Г 20,00

11 ЖБК "Весна" вул. Миколи Василенка, 23 Б 158,00

Разом 995,03

Всього по району 995,03

Шевченківський район

Об'єкти, на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 ОСББ "Ромашка" вул. ПавлІвська, 4<8 0,90

2 ЖБК "Рассвет" вул. Дегтярівська, 60 а 0,64

3 ЖБК "Стріла<3" вул. Галі Тимофеєвої, 4 0,94

4 ЖБК "Проектувальник<5" просп. Перемоги, 23 1,10

Разом 3,58
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Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Керуюча дирекція Шевченківського району" вул. Якіра, 16 4,04

2 вул. Дегтярівська, 30�в 2,24

3 вул. Богдана Хмельницького, 9�б 2,25

4 ЖБК "Жовтень" вул. Щербакова, 57�в 1,78

5 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Щербакова, 39 1,55

6 ЖБК "Будівельник" вул. Шамрила, 12�в 4,75

Разом 16,61

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Керуюча дирекція Шевченківського району" вул. Дегтярівська, 15�Б 110,00

2 вул. Сім'ї Хохлових, 1 236,48

3 вул. Лермонтовська, 4 86,00

4 КП "Керуюча дирекція Шевченківського району" вул. Щербакова, 42/44 100,00

5 вул. Щербакова, 60Б 74,00

6 ОСББ "Скіф" вул. Чапаєва, 4Б 82,00

7 ЖБК "Залізничник" вул. Тимофія Шамрила, 12Б 128,00

В КП "Керуюча дирекція Шевченківського району" вул. Лагерна, 36 160,00

Разом 976,48

Всього по району 993,09

Разом по об'єктах 2011 року 9,75

Разом по перехідних об'єктах 2013 року 774,33

Разом по нових об'єктах 2014 року 9211,62

Всього по місту 9995,70

Заступник голови � керівник апарату  О.Долінська

Адресний перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту фасадів житлових
будинків у місті Києві в 2014 році

Закінчення у наступному номері

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

(Київсь ої місь ої державної
адміністрації) 24.06.2014 р. №795

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

24 ëèïíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ñóääåþ Áîÿðèíöåâîþ Ì.À.â Îêðóæíîìó
àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë.Âåëèêà
Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 101, ñëóõàòèìåòüñÿ
ñïðàâà ¹ 826/3403/14 çà ïîçîâîì Áëàùóêà Âîëîäèìèðà Þð³éîâè÷à,
ÿêèé ä³º â ³íòåðåñàõ íåïîâíîë³òíüî¿ Áëàùóê Í³íè Âîëîäèìèð³âíè
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèçíàííÿ
ïðîòèïðàâíèìè òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 30.10.2008 ¹ 1490 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó
òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷íîìó ðåæèì³", 28.01.2009 ¹ 90
"Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³
ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé
ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó", 12.11.2009 ¹ 1277 "Ïðî
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàðòîñò³ ïðî¿çíèõ
êâèòê³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêèé ïðàöþº ó
çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó", 05.08.2010 ¹ 569 “Ïðî óíåñåííÿ çì³í
äî Òàðèô³â íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ì³ñüêîìó ïàñàæèðñüêîìó
òðàíñïîðò³ —ìåòðîïîë³òåí³,àâòîáóñ³,òðàìâà¿,òðîëåéáóñ³,ôóí³êóëåð³,
ÿêèé ïðàöþº ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³ ðóõó”.

Ïîâ³äîìëåííÿ 1
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ

ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 06.05.2014 ¹ 41/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 138-02/10.13 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 "Êîíñàëòèíãîâà
ô³ðìà "ªâðîòåððà" (êîä ªÄÐÏÎÓ 33308562) íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 3000 ãðí.

Ïîâ³äîìëåííÿ 2
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ

ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 10.06.2014 ¹ 54/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 146-02/11.13 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 "Åðàãîí
Òðåéä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 36048665) íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 34000 ãðí.

Ïîâ³äîìëåííÿ 3
Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî

â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 21.05.2014 ¹ 75/03-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 52-
03/05.14,çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "ÁÊ "Äí³ïðîáóäñåðâ³ñ", (êîä 35784134),
ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

Ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 11.06.2014ð. ¹80 (4480) íà ñòîð³íö³
7 áóëî îïðèëþäíåíî ³íôîðìàö³þ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò "Áîðèñï³ëü" ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà
ïðàâî óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî
(ðóõîìîãî) ìàéíà

Íàçâà ìàéíà Àâòîìîá³ëü HyundaiSonata Ñåäàí-Â Á³ëèé,
ñ³ðèé (ð³ê âèïóñêó — 2012) — 60 îäèíèöü

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü",
êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè çàçíà÷åíîãî ìàéíà âèçíàòè òàêèì, ùî
íå â³äáóâñÿ.

²íôîðìàö³þ ïðî ïîäàëüø³ çàõîäè áóäå îïðèëþäíåíî
ÄÏ ÌÀ "Áîðèñï³ëü" â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß 

- íåæèòëîâå öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï.Â³äðàäíèé,51, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 106,2 êâ. ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ êàôå áåç ðåàë³çàö³¿ ï³äàêöèçíèõ
òîâàð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3368,67 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó"

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03186,ì.Êè¿â, âóë.Ñîö³àë³ñòè÷íà,
6,òåë. 249-46-96, ôàêñ 249-48-18.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

ÒÎÂ "Ìåçîêðåä Õîëäèíã" çàïðîøóº ìåøêàíö³â áóäèíê³â
íà âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî äî îáãîâîðåííÿ êîíöåïö³¿ áëàãîóñ-
òðîþ òåðèòîð³¿ á³ëÿ îçåðà Éîðäàíñüêå òà çàáóäîâè ä³ëÿíêè
(ïåðåòèí âóë. Ëàéîøà Ãàâðî ³ ïðîñï. Ìîñêîâñüêîãî).

Îáãîâîðåííÿ â³äáóäóòüñÿ 9 — 12 ëèïíÿ 2014 ð. ç 17.00 äî
19.00 ó âàãîí÷èêó íà áóä³âíè÷îìó ìàéäàí÷èêó (ïåðåòèí
âóë. Ëàéîøà Ãàâðî ³ ïðîñï. Ìîñêîâñüêîãî). Ïåðø³ îáãîâî-
ðåííÿ ç ìåøêàíöÿìè ì³êðîðàéîíó âæå â³äáóëèñÿ 7-8 ëèïíÿ.
Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì: 
+38 (067) 214-13-19.

Ïîâ³äîìëÿºìî êîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ëüâ³âñüêà, 40 Áóäíÿê ².À., òà êîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178004 çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,115-à,ÄÏ "Æèòëî³íáóä"ïðî òå,ùî 15.07.2014 ð.
î 10.00 áóäå â³äáóâàòèñü âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178055,
ÿêà ðîçòàøîâàíà â ì. Êèºâ³ ïî âóë. Ëüâ³âñüêà, 42à, êîðèñòóâà÷ Øêóðê³í À.Ì., òà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ¹ 75178019, ÿêà ðîçòàøîâàíà â ì. Êèºâ³ ïî âóë. Ëüâ³âñüêà, 42,
êîðèñòóâà÷³ Øêóðê³í ².Ì. òà Øêóðê³íà Â.Ä.

Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,

ñåð³ÿ À, ¹ 107675 íà ³ì’ÿ Øïèëüîâî¿ Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр

азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

№ Балансоутримувач будинку Адреса Орієнтовна
вартість, 
тис. грн

1 2 3 5

Голосіївський район

Об'єкти, на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 КП"ЖЕО�105" вул. Горького, 10 282,29

2 вул. Червоноармійська, 79 1,04

Разом 283,33

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського
району"

просп. Академіка Глушкова, 18 6,15

2 вул. Андрія Бубнова, 6/6 0,58

Разом 6,73

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Голосіївського
району"

вул. Льва Толстого, 25 200,09

2 вул. Льва Толстого, 27 201,00

3 вул. Володимирська, 76�б 127,00

4 просп. Науки, 61 79,00

5 вул. Ямська, 6/13 133,00

6 вул. Саксаганського, 29 50,00

7 вул. Героїв Оборони, 5 203,00

Разом 993,09

Всього по району 999,82

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ОСББ "Осокорки�Київ" вул. Бориса Гмирі, 3 1,10

2 ОСББ "Тополя" вул. Бориса Гмирі, 9�б 2,20

3 ОСББ "Дев'ятий вал" вул. Бориса Гмирі, 9�в 3,15

4 ОСББ "Господарник" вул. Бориса Гмирі, 15 4,06

5 ОСББ "Зеніт" просп. Петра Григоренка, 36�а 1,42

6 ОСББ "Згода�96" просп. Петра Григоренка, 36 3,02

7 ОСББ "Вишневий дім" вул. Вишняківська, 7�а 3,80

8 ОСББ "Білий дім" вул. Гришка, 10 2,24

Разом 20,99

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція замовника з управління житлового господарства Дарницького району" вул. Російська,42/15 245,00



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ó âàñ º øàíñ íà ñëî-

âàõ ³ íà ä³ë³ ïðîäåìîí-

ñòðóâàòè ñâîþ áëàãîðîä-

íó ëèöàðñüêó ñóòü: ìèð³òüñÿ ç âî-

ðîãàìè, øóêàéòå ñï³ëüí³ òî÷êè äî-

òèêó ç îïîíåíòàìè, äóõ ñóïåðíèö-

òâà íå ïîâèíåí øòîâõàòè äî â³é-

íè,à íàâïàêè—îá’ºäíàòè âàñ ó ì³ö-

íèé äóõîâíèé ñîþç!

ÒÅËÜÖ², æèòòÿ — öå øêî-

ëà, ÿêà äàº àòåñòàò äóõîâ-

íî¿ çð³ëîñò³. Â÷³òüñÿ, âò³-

ëþéòå òåîð³þ íà ïðàêòèö³,ðàäüòåñÿ

ç ³íøèìè ëþäüìè ç ïðèâîäó íàé-

ð³çíîìàí³òí³øèõ ïðîáëåì ³ â³äðà-

çóæ ïåðåéìàéòå ÷óæèé äîñâ³ä,âñìîê-

òóéòå ãóáêîþ ö³ííó ³íôîðìàö³þ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âè ñàìà ÷àð³â-

í³ñòü, ñåêñóàëüí³ñòü,ìàºòå

óí³êàëüíèé ³íòåëåêò, çäàò-

í³ â êðàñèâ³é ñëîâåñí³é ôîðì³ ïðè-

÷àðóâàòè êîãî çàâãîäíî.Âò³ì,öå áà-

ãàòñòâî ìîæíà áëèñêó÷å êîíâåðòó-

âàòè â ñôåðó ïàðòíåðñüêèõ âçàºìèí.

ÐÀÊÀÌ äîâåäåòüñÿ çðàäè-

òè ñâî¿é ÷óòòºâî ïðîíèê-

ëèâ³é íàòóð³, íå çàíóðþé-

òåñÿ ó åìîö³éí³ ãëèáèíè, çàñü ñåí-

òèìåíòàì, ïðàãí³òü äî ïðîñòîòè é

äåìîêðàòè÷íîñò³ â ñòîñóíêàõ, íå

îáðàæàéòåñÿ íà ãðóáóâàò³ æàðòè.

ËÅÂÈ, òåðïèìî òà ç îïòè-

ì³çìîì ñòàâòåñÿ äî ëþ-

äåé,òàêòîâíî ðåàãóéòå íà

¿õí³ âàäè, íå çîâñ³ì àäåêâàòíó ïî-

âåä³íêó, ïîãàíèé íàñòð³é. Âè äîòåï-

í³ ðîçóìíèêè òà äèïëîìàòè ³ çäàò-

í³, ãðàþ÷èñü,ó æàðò³âëèâ³é ôîðì³ ïå-

ðåêîíàòè íàéíåçãîâ³ðëèâ³øîãî ñï³â-

áåñ³äíèêà, îñîáëèâî ÿêùî çóì³ºòå

ðîçâåñåëèòè éîãî.

Ä²ÂÈ,îáñòàâèíè äíÿ çàêëè-

êàþòüäî ìàêñèìàëüíî¿ ìî-

á³ëüíîñò³ é ñàìîñò³éíîñò³,

äîâåäåòüñÿ ì³íÿòè ïëàíè íà õîäó.

Âðàõîâóéòå âñ³ äåòàë³ îáñòàâèí,àëå

ð³øåííÿ âñå æ òàêè óõâàëþéòå ñàì³.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â º øàíñ âçÿòè

ñèòóàö³¿ ï³ä êîíòðîëü ³

ñïðÿìóâàòè ¿õ ó âèã³äíå

ðóñëî. Âàðòî çàõîò³òè, ³ âè, ÿê ÷à-

ð³âíèê, çìîæåòå óïðàâëÿòè íåïî-

ì³òíî õîäîì ïîä³é, âïëèâàòè íà

÷óæ³ â÷èíêè. Êîíòàêòè ç äðóçÿìè

â öåé ÷àñ âêðàé âàæëèâ³, îòðèìà-

íà ³íôîðìàö³ÿ ïðèíåñå ÷èìàëó

êîðèñòü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïëåêàéòå â

ñîá³ îïòèì³çì, â ä³ëîâèõ

ðîçìîâàõ îñîáèñòó äóìêó

âèñëîâëþéòå ïðÿìî, â³äâåðòî, ùî

ñï³âáåñ³äíèêàìè äîáðå îö³íèòüñÿ.

Îñîáèñò³ áàæàííÿ — öå ñâÿòå, íà

íèõ ³ îð³ºíòóéòåñÿ, îäíàê íà çàïè-

òè òà ïîáàæàííÿ îòî÷åííÿ òåæ íå ñë³ä

÷õàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äîâêîëà êîí-

ôðîíòàö³éíà àòìîñôåðà,

º â³ðîã³äí³ñòü êîíôë³êò³â

ç ð³çíèìè ëþäüìè. Ðîçá³æíîñò³ ó

ä³ëîâèõ ïîãëÿäàõ, æèòòºâèõ ïîçè-

ö³ÿõ çäàòí³ ñòàòè îá’ºêòîì êðèòèêè

äëÿ ñóïðîòèâíèê³â, ïîñâàðèòè âàñ

ç äðóãîþ ïîëîâèíêîþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ âèçíà÷åíî

âçÿòè ðåâàíø íà íåëåãê³é

äðóæí³é ñòåç³, ñòàòè â êî-

ëåêòèâ³ ë³äåðîì, ÿêèé ìàº ã³ïíî-

òè÷íèé âïëèâ íà ëþäåé. Ñèëîþ ïî-

÷óòò³â òà åìîö³é, ñåêñóàëüíèõ áà-

æàíü âàì äàíî âçÿòè ï³ä êîíòðîëü

ñèòóàö³¿ òà ïîâåðíóòè ¿õ ó ïîòð³á-

íîìó äëÿ ñåáå íàïðÿìêó.

Ó ÂÎÄÎË²¯Â ïîòðåáà ó êîí-

òàêò³ ç äðóçÿìè, ëþäüìè,

áëèçüêèìè ïî äóõó, çðîñ-

òàº.Ñàìå â ïðîöåñ³ åíåðã³éíî¿ âçàº-

ìîä³¿ ç íèìè âàø³ (àáî êîëåêòèâ-

í³) ðîçïëèâ÷àñò³ ïëàíè ïî÷íóòü

ïðèéìàòè êîíêðåòí³øó ³ ïðàêòè÷íó

ôîðìó.

ÐÈÁÀÌ óïðîäîâæ äíÿ äî-

âåäåòüñÿ áóòè ó â³äì³íí³é

ô³çè÷í³é òà ³íòåëåêòóàëü-

í³é ôîðì³. ²íàêøå ìîæåòå íå âè-

òðèìàòè øêâàëó ³íôîðìàö³¿,ùî ïî-

âàëèòüñÿ íà âàñ, ³ ïî÷íåòå íåðâó-

âàòè. Íàòîì³ñòü äðàò³âëèâ³ñòü, ìå-

òóøëèâ³ñòü ³ àãðåñèâí³ñòü õàðàêòå-

ðèçóâàòèìóòü âàñ äàëåêî íå êðà-

ùèì ÷èíîì, íåãàòèâíî ïîçíà÷èâ-

øèñü íà ðåïóòàö³¿.

ÍÀ ÃÀÂÀßÕ áóëî îô³ö³éíî â³ä-
êðèòî ïîñàäêîâèé ìàéäàí÷èê äëÿ
íåâï³çíàíèõ ë³òàþ÷èõ îá’ºêò³â
äîâæèíîþ 24 ìåòðè. «Ãàâàéñüêèé
çàïîâ³äíèê çîðÿíèõ â³äâ³äóâà-
÷³â» º ëèøå äðóãèì ó ñâ³ò³, îô³-
ö³éíî â³äêðèòèì ç ìåòîþ çàïðî-
ñèòè ³íîïëàíåòÿí íà Çåìëþ. ²íøèé
ïîñàäêîâèé ìàéäàí÷èê äëÿ ÍËÎ
áóâ â³äêðèòèé ó 1967 ðîö³ â ì³ñ-
ò³ Ñåíò-Ïîë â Àëüáåðò³, ó Êàíàä³.

ßê ïèøå áðèòàíñüêà «The Daily
Mirror», íà Ãàâàÿõ ì³ñöåâ³ æèòå-
ë³ ïðîâîäèëè öåðåìîí³¿ î÷èùåí-
íÿ é ïîñâÿòè íà ä³ëÿíö³, óòâîðå-
í³é ïðèðîäíèì øëÿõîì ç ëàâè,
ÿêà ì³ñòèòüñÿ á³ëÿ «Êàâà-áàðó
äÿäüêà Ðîáåðòà» ó Êàëàïàí³. Ïî-
ì³÷íèê âëàñíèêà áàðó Ãàðð³ Õîô-
ôåëä ñêàçàâ: «Öå âèêëèêàº ñóïå-

ðå÷êè, öå ñì³øíî äëÿ äåÿêèõ ëþ-
äåé àáî íåçðîçóì³ëî äëÿ ³íøèõ.
Ìè íå áîæåâ³ëüí³, ìè â³äêðèò³.

Äÿäüêî Ðîáåðò íàçèâàº ³íîïëà-
íåòÿí íàøèìè äðóçÿìè é áðàòà-
ìè» �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 41 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 56 %

1635 —ñïîðóäæåííÿ íà áåðåç³ Äí³ï-

ðà ïîëüñüêî¿ ôîðòåö³ Êîäàê äëÿ îá-

ìåæåííÿ íàïëèâó íà Ñ³÷ ñåëÿí. Çà-

ïîð³çüê³ êîçàêè íà ÷îë³ ç ²âàíîì Ñó-

ëèìîþ çàõîïèëè ¿¿ òà çðóéíóâàëè.

1762 — Êàòåðèíà ²² ñòàëà ³ìïå-

ðàòðèöåþ Ðîñ³¿.

1783 — ë³âîáåðåæí³ ïîëêè óêðà-

¿íñüêèõ êîçàê³â ïåðåòâîðþþòüñÿ

íà ðåãóëÿðí³ ïîëêè ðåãóëÿðíî¿ ðî-

ñ³éñüêî¿ àðì³¿.

1811 — ó Êèºâ³ ñòàëàñÿ îäíà ç

íàéá³ëüøèõ ïîæåæ â ³ñòîð³¿ ì³ñ-

òà — çà òðè äí³ âèãîð³â âåñü Ïî-

ä³ë. Áóëî çíèùåíî ïîíàä 2 òèñÿ-

÷³ áóäèíê³â, 12 öåðêîâ, 3 ìîíàñ-

òèð³; âö³ë³ëèìè çàëèøèëèñü ëè-

øå áóäèíîê Ïåòðà I, áóäèíîê Ìà-

çåïè, áóäèíîê Ðèáàëüñüêîãî, áóäè-

íîê Íàçàð³ÿ Ñóõîòè, ïåðøèé ïî-

âåðõ Êîíòðàêòîâîãî áóäèíêó òà

ê³ëüêà öåðêîâ.

ãîðîñêîï

9 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 9 ëèïíÿ

Íà Ãàâàÿõ ñòâîðèëè ì³ñöå äëÿ ïîñàäêè ÍËÎ

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 36250
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