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Ïðî¿çä ó ñòîëèö³ 
ïîäîðîæ÷àº âîñåíè
�Ó Êèºâ³ âêîòðå çàãîâîðèëè ïðî ï³äâèùåííÿ ö³í ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³

Îõîðîíó 
ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â
ïîñèëþþòü

Â³éñüêîâèé êîì³ñàð Êèºâà ïîë-

êîâíèê Âîëîäèìèð Êèäîíü äî-

ïîâ³â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëî-

â³ Â³òàë³þ Êëè÷êó îïåðàòèâíó ³í-

ôîðìàö³þ ùîäî 12-ãî êè¿âñüêî-

ãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³àëüíî¿

îáîðîíè, ÿêèé íåñå ñëóæáó â çî-

í³ ÀÒÎ íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

Â³éñüêîâèé êîì³ñàð Êèºâà òà-

êîæ ïîâ³äîìèâ, ùî â ñòîëèö³ äëÿ

ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ïðèçâàëè

1588 â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ³ç

íèõ 342 — îô³öåðè. «Â³éñüêîâèé

áàòàëüéîí, ùî áóâ ñôîðìîâàíèé

ç â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ 12-¿ çî-

íè, ó ÿê³é çíàõîäèòüñÿ Êè¿â, ïðî-

õîäèòü ñëóæáó â çîí³ ÀÒÎ»,— íà-

ãîëîñèâ Âîëîäèìèð Êèäîíü.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ìåðîì ñòî-

ëèö³ â³éñüêîâèé êîì³ñàð òàêîæ

äîïîâ³â, ùî øòàá 12-¿ çîíè òå-

ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ïðàöþº ó

ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Â³òàë³é

Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî òåðèòîð³-

àëüíà îáîðîíà ìàº ïîñèëèòè îõî-

ðîíó ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â ó ñòî-

ëèö³,çîêðåìà—îõîðîíó ìîñò³â òà

òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé.«Îõî-

ðîíà ìîñò³â çàðàç íàáóâàº îñîáëè-

âîãî çíà÷åííÿ, àäæå ñåïàðàòèñ-

òè òà ãðóïè äèâåðñàíò³â íàìà-

ãàþòüñÿ äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ

â óñ³é êðà¿í³. Íà ñõîä³ âîíè âæå

ï³äðèâàþòü ìîñòè,ðîçóì³þ÷è,ùî

íå çìîæóòü âèãðàòè. Ïîä³áíà ñè-

òóàö³ÿ â ñòîëèö³ ìîæå ïðèçâåñ-

òè äî æàõëèâèõ íàñë³äê³â, òîìó

íàì ïîòð³áíî ìàêñèìàëüíî ïî-

ñèëèòè îõîðîíó ìîñò³â ó Êèºâ³»,—

íàãîëîñèâ î÷³ëüíèê ì³ñòà.

Íàãàäàºìî, ùî ó â³äïîâ³äíî-

ñò³ ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ñ³ì’ÿì â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà

ðåçåðâ³ñò³â, ïðèçâàíèõ çà ìîá³-

ë³çàö³ºþ, ó ðàç³ çàãèáåë³ (ñìåð-

ò³), ³íâàë³äíîñò³ àáî ÷àñòêîâî¿

âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ áåç âñòà-

íîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ ìîæå áó-

òè ïðèçíà÷åíà îäíîðàçîâà ãðî-

øîâà äîïîìîãà. Ïðèçíà÷åííÿ ³

âèïëàòà îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè

çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîêó-

ìåíò³â, ñïèñîê ÿêèõ ìîæíà îòðè-

ìàòè ó ì³ñüêîìó â³éñüêîâîìó êî-

ì³ñàð³àò³. Êîøòè âèïëà÷óþòüñÿ

â³éñüêîâîñëóæáîâöþ,à â ðàç³ éî-

ãî çàãèáåë³ — ÷ëåíàì ñ³ì’¿, áàòü-

êàì òà óòðèìàíöÿì çàãèáëîãî.

Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî

îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà îò-

ðèìàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿

äîïîìîãè òðåáà çâåðíóòèñÿ äî

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³éñüêîâî-

ãî êîì³ñàð³àòó ó â³ää³ë ñîö³àëü-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ â ïðèéìàëü-

íèé äåíü—ùî÷åòâåðãà ç 9.00 äî

17.00 — çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âó-

ëèöÿ Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 19, òåë.

(044)456-32-24, (044)456-11-01.

íîâèíè

ßÊ ÇÀÇÍÀ×ÈÂ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Êîñòþê íà çàñ³äàí-
í³ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿, ð³øåííÿ ùî-
äî ï³äâèùåííÿ ïðî¿çäó äî 3 ãðí
äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáóòè ïðî âñ³
äîòàö³¿ íà ìåòðî, êð³ì êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà. ¯çäèòè æ äåøåâ-
øå êèÿíè çìîæóòü, ïðèäáàâøè ì³-
ñÿ÷í³ ïðî¿çí³. Çà éîãî ñëîâàìè, ó
ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ âàðòî ââîäè-
òè é äëÿ ó÷í³â ïëàòí³ ïðî¿çí³ êâèò-
êè çà 30 ãðí. Íèí³ âîíè º áåçêîø-
òîâíèìè, ÷èì êîðèñòóþòüñÿ ìî-
ëîä³ ëþäè, ÿê³ ïîëþáëÿþòü ïðî¿õà-
òèñü «çàéöåì» ï³ä âèãëÿäîì ó÷íÿ.

Òàêîæ ó õîä³ çàñ³äàííÿ ï³äí³-
ìàëîñü ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
âèä³ëåííÿ 400 ìëí ãðí íà êîìïåí-
ñàö³þ çà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â.
Êè¿âñüêèé áþäæåò íå â çìîç³ ïî-
êðèâàòè âèòðàòè çà ïåðåâåçåííÿ
óñ³õ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é êîìóíàëü-
íèìè ï³äïðèºìñòâàìè «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» òà «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³-
òåí». Äî òîãî æ, áëèçüêî 20 % ï³ëü-

ãîâèê³â ìàþòü ñóìí³âí³ ïîñâ³ä-
÷åííÿ. «Ìè ìàºìî íà ñüîãîäí³ ó
Êèºâ³ 40 êàòåãîð³é, ÿê³ âèçíà÷åí³
óðÿäîì, ³ áëèçüêî 10 êàòåãîð³é —
Êè¿âðàäîþ. Àëå óðÿä ïðè íåîáõ³ä-
íîñò³ êîìïåíñàö³é 700 ìëí ãðí
êîìïåíñóº Êèºâó 150 ìëí ãðí. Òîæ,
â îñíîâíîìó, ïëå÷å ï³äñòàâëÿº ì³ñ-
òî, ³ ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè ïðè ôîð-
ìóâàíí³ áþäæåòó ì³ñòà òðåòÿ ÷àñ-
òèíà ïðîãàëèíè êîìïåíñóºòüñÿ
íåþ»,— çàçíà÷èâ ïàí Êîñòþê.

Ñòîëè÷í³ æ äåïóòàòè çàïðîïî-
íóâàëè ïåðåä òèì, ÿê ïðèéìàòè
ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ êîøò³â êî-
ìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, ïðî-
âåñòè ¿õ íåçàëåæíèé àóäèò ³ç çà-
ëó÷åííÿì çàêîðäîííèõ åêñïåðò³â.
Çîêðåìà ßðîñëàâ Ä³äåíêî çàóâà-
æèâ, ùî ÷àñòî âîíè ó ñâî¿õ îô³-
ö³éíèõ äîêóìåíòàõ çàÿâëÿþòü òà-
êó ê³ëüê³ñòü ï³ëüãîâèê³â, ÿêà ïî
ôàêòó íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Äå-
ïóòàò Êè¿âðàäè Ãàëèíà ßí÷åíêî
òàêîæ íàãîëîñèëà, ùî ñüîãîäí³ â³ä-

ñóòí³ áóäü-ÿê³ â³äîìîñò³ ïðî ñïðàâæ-
í³é ô³íàíñîâèé ñòàí êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ. À ñòîëè÷íèé äåïó-
òàò Àíäð³é Ëîãâ³í âèñòóïèâ é çà
àòåñòàö³þ ïîñàäîâèõ îñ³á. ² â ïî-
äàëüøîìó çàïðîïîíóâàâ ïðèòðè-
ìóâàòèñü òàêîãî ïðèíöèïó äëÿ âñ³õ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìà-
þòü íåãàòèâíå ñàëüäî.

Àëå òàê³ ³í³ö³àòèâè íå çíàéøëè
îäíîçíà÷íî¿ ï³äòðèìêè ó ïðåä-
ñòàâíèê³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. À ãî-
ëîâà òðàíñïîðòíî¿ êîì³ñ³¿ ²ãîð Ï³-
êîâñüêèé çàçíà÷èâ, ùî â ñòîëè÷-
íîìó áþäæåò³ íåìàº ãðîøåé íà
ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíîãî àóäèòà,
òà é íàâ³ùî âèòðà÷àòè êîøòè, ÿê-
ùî ìîæíà ñòâîðèòè êîì³ñ³þ, äî
ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éäóòü äåïóòàòè, ÷è-
íîâíèêè, àóäèòîðñüêà ãðóïà ÊÌÄÀ.
Íàòîì³ñòü ïàí Ëîãâ³í àïåëþâàâ,
ìîâëÿâ, äëÿ ëîêàëüíîãî àóäèòà äå-
ïóòàòè íå º ïðîôåñ³îíàëàìè â êîí-
êðåòíèõ ðå÷àõ.À íåçàëåæíèé àóäèò
äàñòü ìîæëèâ³ñòü çåêîíîìèòè íà-

áàãàòî á³ëüøå êîøò³â, í³æ ïðîñèòü-
ñÿ ó Êàáì³íó. Â ÿêîñò³ àëüòåðíàòè-
âè â³í çàïðîïîíóâàâ çàëó÷èòè íå-
çàëåæíèõ àóäèòîð³â, ÿê³ íàäàâàòè-
ìóòü ñâî¿ ïîñëóãè áåçêîøòîâíî, à
ïîò³ì, êîëè êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî îòðèìàº ïðèáóòîê, çà ðà-
õóíîê çàîùàäæåíèõ êîøò³â áóäå
ìîæëèâ³ñòü ç íèìè ðîçðàõóâàòèñü.

Òîæ äåïóòàòè â ðåçóëüòàò³ îá-
ãîâîðåíü ä³éøëè çãîäè ùîäî ìîæ-
ëèâîãî ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåí-
òó ³ç çàëó÷åííÿì íåçàëåæíèõ àóäè-
òîð³â, à òàêîæ ïðîãîëîñóâàëè çà
çâåðíåííÿ äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Àð-
ñåí³ÿ ßöåíþêà ùîäî êîìïåíñàö³¿
çà ï³ëüãîâ³ ïåðåâåçåííÿ.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè ïðîãîëî-
ñóâàëè çà â³äðîäæåííÿ âåëîñè-
ïåäíî¿ ïðîãðàìè ó 2014-2015 ðð.
«Â Êèºâ³ áóëà ðîçðîáëåíà ïðîãðà-
ìà ðîçâèòêó âåëîñèïåäíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè íà 2009-2012 ðð. Àëå
íà ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè
íå áóëî âèä³ëåíî êîøò³â, ³ ïðî ¿¿
âèêîíàííÿ í³õòî ³ç ÷èíîâíèê³â
íå ïðîçâ³òóâàâ. À ñòàí ñïðàâ, ÿêèé
³ñíóº ó Õàðê³âñüêîìó òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîíàõ, æàõëèâèé.
Íà ì³ñö³ íàìàëüîâàíèõ âåëîñè-
ïåäíèõ äîð³æîê ðîçì³ùóþòü
ÌÀÔè, à âîä³¿ àâòîìîá³ë³â ïðè-
ïàðêîâóþòü íà ¿õ ì³ñö³ ñâî¿ àâ-
òî»,— çàçíà÷èâ ²ãîð Ï³êîâñüêèé.
Êîì³ñ³ÿ òàêîæ âèð³øèëà çâåðíó-
òèñÿ äî êåð³âíèê³â ðàéîí³â, àáè
ò³ íàâåëè ïîðÿäîê íà ì³ñöÿõ òà
çà ìîæëèâîñò³ îãîðîäèëè âåëî-
äîð³æêè áåòîííèìè ïëèòàìè �

Ó ñòîëèö³ ïðîïîíóºòüñÿ ï³äâèùèòè ö³íè íà ïðî¿çä ó âñ³õ âèäàõ êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó äî 3 ãðí 

Ñüîãîäí³ ÷èíîâíèêè ïðîäîâæóþòü ñêàðæèòèñÿ, ùî ÷åðåç íèçüê³ ö³íè íà ïðî-
¿çä òà âåëèêó ê³ëüê³ñòü ï³ëüãîâèê³â ì³ñüêèé òðàíñïîðò çàëèøàºòüñÿ çáèòêîâèì.
À òîìó âîíè âèñòóïàþòü çà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â, ïðèíàéìí³ äî 3 ãðèâåíü, ÿê â
àâòîáóñàõ, òàê ³ â åëåêòðîòðàíñïîðò³, â òîìó ÷èñë³ ìåòðî. Ö³ ïèòàííÿ ï³äí³ìà-
ëèñü é íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó
ìèíóëîãî òèæíÿ.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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ÇÀÃÐÎÇÀ âèíèêíåííÿ íàäçâè-
÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ òåõíîãåííîãî,
ïðèðîäíîãî ÷è ñîö³àëüíîãî õà-
ðàêòåðó ³ñíóº çàâæäè. ² äóæå âàæ-
ëèâî äëÿ ïðîô³ëüíèõ ñëóæá ïî-
ñò³éíî áóòè ó ãîòîâíîñò³ ïðàöþ-
âàòè çà íåçâè÷íèì ñöåíàð³ºì.
Ïðîôåñ³îíàë³çì òà âì³ííÿ ïðèé-
ìàòè ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ ïðèõî-
äÿòü ³ç äîñâ³äîì. ² íàéêðàùèé òà
íàéáåçïå÷í³øèé çàñ³á ¿õ çäîáó-
òè — íàâ÷àííÿ. Ñàìå òàêèé çà-
õ³ä ïðîéøîâ äëÿ ðÿòóâàëüíèê³â
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

Ó Êèºâ³ ìîæëèâ³ 110 âèä³â
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ð³çíî-
ìàí³òíîãî õàðàêòåðó. Ãîòîâí³ñòü
ñèë òà çàñîá³â ñòîëèö³ öüîãî ðà-
çó ïåðåâ³ðÿëè ó ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿
íà òðàíñïîðò³. ×èì øâèäøå ñïðà-
öþþòü â³äïîâ³äí³ ñëóæáè — òèì
ìåíøå øêîäè áóäå çàâäàíî ìàé-
íó, æèòòþ òà çäîðîâ’þ êèÿí. Çà
ñöåíàð³ºì íàâ÷àíü, î 6.50 ðàíêó
ï’ÿòèòîííèé áåíçîâîç ç³òêíóâ-
ñÿ ç ïàñàæèðñüêèì àâòîáóñîì.
Â³äáóëèñÿ âèò³ê òà çàéìàííÿ ïà-
ëèâî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â, 6
îñ³á îòðèìàëè òðàâìè ð³çíîãî
ñòóïåíÿ òÿæêîñò³. 80 êâ. ì ä³ëÿí-
êè ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè áóëè çà-
áðóäíåí³ òîêñè÷íîþ ðå÷îâèíîþ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì çà äîïîìîãîþ
ñèñòåìè «Îëüõà-2» â³äáóëîñÿ îïî-
â³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñëóæá, ÿê³
âè¿õàëè íà ïîäîëàííÿ àâàð³¿. Âîä-
íî÷àñ çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Äàð-
íèöüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
àäì³í³ñòðàö³¿ áóëà ç³áðàíà êîì³-
ñ³ÿ ç òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Íà ì³ñö³ æ ÄÒÏ òðèâàëà àê-
òèâíà ðîáîòà: ì³ë³ö³îíåðè ÄÏÑ

îãîðîäèëè òåðèòîð³þ, çàáåçïå-
÷èëè ï³ä’¿çä ñïåöòåõí³êè òà áåç-
ïåðåá³éíèé îá’¿çíèé ðóõ òðàíñ-
ïîðòó. Ïîæåæíèêè øâèäêî çàãà-
ñèëè âîãîíü, åâàêóþâàëè ç àâòî-
áóñà ïîñòðàæäàëèõ òà ïåðåäàëè
¿õ ìåäèêàì, ÿê³ ïðîôåñ³éíî é
øâèäêî íàäàëè íåîáõ³äíó äîïî-
ìîãó òðàâìîâàíèì. ²íøèõ ïàñà-
æèð³â ïåðåñàäèëè â îêðåìèé àâ-
òîáóñ òà â³äâåçëè äàë³ ïî ìàðø-
ðóòó. Ïîáèò³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè
ç ì³ñöÿ ïðèãîäè ïðèáðàëè, çà-
ëèøêè ïàëèâî-ìàñòèëüíèõ ìà-
òåð³àë³â êîìóíàëüíèêè àáñîðáó-
âàëè çà äîïîìîãîþ ï³ñêó òà âè-
âåçëè ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíå ì³ñ-
öå äëÿ óòèë³çàö³¿. Çàì³ðè åêîëî-
ã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ïîêàçàëè, ùî
çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ íå çàãðî-
æóº æèòòþ òà çäîðîâ’þ êèÿí ³
âîíî áóäå çíåøêîäæåíå ïðèðîä-
íèì øëÿõîì óïðîäîâæ ê³ëüêîõ
ãîäèí. «Ãîëîâíå — öå ñâîº÷àñíå
òà îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ. Êîæ-
íà ñëóæáà ìàº âçàºìîä³ÿòè ç ³í-
øîþ ÿê ºäèíèé ìåõàí³çì, ëèøå
òîä³ íàñë³äêè àâàð³¿ ìîæíà áóäå
øâèäêî ïðèáîðêàòè òà ì³í³ì³-
çóâàòè íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâ-
êîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ñüîãîäí³
âñ³ ñï³âðîá³òíèêè ç³ ñâî¿ìè çàâ-
äàííÿìè âïîðàëèñÿ. Çâ³ñíî, ïåâ-
í³ íåäîë³êè áóëè, àëå ê³íöåâà
îö³íêà — «çàäîâ³ëüíî». Ãîëîâíå,
ùî ñïðàöþâàëà ñèñòåìà îïîâ³-
ùåííÿ «Îëüõà-2»,— ï³äáèâ ï³ä-
ñóìîê íàâ÷àíü íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Ñåð-
ã³é Ðþìøèí �

ÇÀ ÏÅÐØÅ ï³âð³÷÷ÿ 2014 ðîêó äî
ÊÌÄÀ íàä³éøëî 5 582 çâåðíåííÿ
ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 3 841,
óñíèõ — 1 741. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíà-
ëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðî-
êó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü
çìåíøèëàñü íà 5 718 àáî 50,6 %,
òîáòî ìàéæå âäâ³÷³.

Íàéá³ëüøå äîï³êàþòü ñüîãîäí³
êèÿíàì ð³çíîìàí³òí³ ïðîáëåìè
ÆÊÃ. Äî òîãî æ öüîãî ðîêó òàðè-
ôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ³ñòîò-
íî çá³ëüøèëèñü,òà é ïðîáëåìà ùî-
äî ïåðåâ³ðîê ë³÷èëüíèê³â äîäà-
ëàñü. Òî é íå äèâíî, ùî ñåðåä îñ-
íîâíèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîðóøóþòü ãðî-
ìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü
ñàìå ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà — 34 %. Íàé÷àñò³øå ïî-
ðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî áëàãî-
óñòðîþ, îçåëåíåííÿ (699 ïèòàíü,
àáî 22,2 %), îïëàòè êâàðòèð òà êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã (389 ïèòàíü, àáî
12,4 %), ðîáîòè ÆÅÊ³â (353 ïèòàí-
íÿ, àáî 11,2 %), ðåìîíòó áóäèíê³â,
äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (209
ïèòàíü, àáî 6,7 %), ïåðåáóäîâè
êâàðòèð, áàëêîí³â, äâåðåé, óòðè-
ìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó (177 ïè-
òàíü, àáî 5,6 %).

Íàãàäàºìî, ùî êîìóíàëüíèìè
ïèòàííÿìè àêòèâíî ïåðåéìàºòü-
ñÿ é ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ. Òàê, íåùîäàâ-
íî ñòîëè÷í³ äåïóòàòè ñòâîðèëè ðî-
áî÷ó ãðóïó ç ïåðåâ³ðêè îá´ðóíòî-
âàíîñò³ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â. Áî-

ëþ÷èì çàëèøàºòüñÿ é çãàäàíå ïè-
òàííÿ ïåðåâ³ðêè ë³÷èëüíèê³â. Ó
â³äïîâ³äü íà ñêàðãè ñïîæèâà÷³â
Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò âæå
ðåêîìåíäóâàâ ÊÌÄÀ âñòàíîâèòè
ïîðÿäîê òà äæåðåëà ô³íàíñóâàí-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâ³ðêè çàñîá³â
îáë³êó âîäè òà ï³äòâåðäèâ, ùî öå
îáîâ’ÿçîê âèêîíàâöÿ ïîñëóã. ßê
ïèñàâ «Õðåùàòèê», ó ïðîô³ëüí³é
êîì³ñ³¿ ðàäÿòü ì³ñòÿíàì çáåðåãòè
ò³ ÷åêè, ÿê³ ¿ì âèïèñàëè çà ïîâ³ð-
êó ë³÷èëüíèê³â, ìîæëèâî, ö³ ñóìè
ñïðîáóþòü çàðàõóâàòè â îïëàò³ òà-
ðèô³â.

Òèì ÷àñîì êèÿí òóðáóº çîêðå-
ìà é æèòëîâà ïîë³òèêà (9,7 % â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³), ïèòàííÿ åêî-
íîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿,
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëü-
íî¿ ïîë³òèêè òà áóä³âíèöòâà, ï³ä-
ïðèºìíèöòâà (9 %), ïèòàííÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó (7,2 %), à òàêîæ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (6 %).

Êð³ì òîãî, çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ
2014 ðîêó äî ÊÌÄÀ íàä³éøëî 854
êîëåêòèâíèõ çâåðíåííÿ, ÷àñòêà
ÿêèõ ñêëàëà 15,3 % â³ä çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì
ðîêîì òàêèõ çâåðíåíü ñòàëî ìåí-
øå íà 796, àáî íà 48,2 %. Çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü
ñïðè÷èíÿþòü ïèòàííÿ áëàãîóñò-
ðîþ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ïîòî÷íîãî ðå-
ìîíòó áóäèíê³â, îïëàòè êâàðòèð
òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ðåìîíòó
äàõ³â, îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ìàé-

äàí÷èê³â, íåçãîäè ³ç çàïëàíîâà-
íèì áóä³âíèöòâîì, íàäàííÿ äî-
çâîëó íà âñòàíîâëåííÿ òîðãîâåëü-
íèõ ê³îñê³â, â³äñåëåííÿ ç àâàð³é-
íèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â, ïðèâàòè-
çàö³¿ æèòëà ó ãóðòîæèòêàõ, ä³ÿëü-
íîñò³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â òîùî. Ç
óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåð-
íåíü äî ÊÌÄÀ çâåðíóëèñü 48 017
ãðîìàäÿí (çà ìèíóëèé ð³ê —67 029),
ùî ïîðóøèëè 9 264 ïèòàííÿ. Ãðî-
ìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç
çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåò-
íèõ æèòòºâèõ ïèòàíü (90,9 %), ñêàð-
ãàìè (9 %), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâà-
æåííÿìè (0,1 %).

Çàçíà÷èìî, ùî ñüîãîäí³ ó ÊÌÄÀ
òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ÿêà
ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþ-
äèíè, ïîâíîâàæåíü îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè. Êèÿíè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿
òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿
ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè
çà àäðåñàìè: 01044, ÊÌÄÀ, âóë.
Õðåùàòèê, 36, àáî æ ó â³ää³ë çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí ÊÌÄÀ — âóë. Á.
Õìåëüíèöüêîãî, 24. Êð³ì òîãî, ì³ñ-
òÿíè ìîæóòü ïîäçâîíèòè çà áàãà-
òîêàíàëüíèì òåëåôîíîì 15-51 (ç³
ñòàö³îíàðíîãî) àáî çà òåëåôîíîì
(044) 205-73-37 òà îçâó÷èòè ñâîþ
ïðîáëåìó ÷è ïðîïîçèö³þ îïåðà-
òîðó, ÷è çàëèøèòè ñâîº çâåðíåí-
íÿ íà ñàéò³ 1551.gov.ua �

Ïîâíà ãîòîâí³ñòü
� Ó ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ íàâ÷àííÿ ñèë 

öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

ÆÊÃ — «ë³äåð» ñêàðã
� Íàé÷àñò³øå ì³ñòÿíè çâåðòàþòüñÿ äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè 

ùîäî ïðîáëåì æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ
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Ì³ñòî ïîñò³éíî âèïðîáîâóº ñâîþ ãîòîâí³ñòü äî áîðîòüáè ç

ìîæëèâèìè íàäçâè÷àéíèìè ñèòóàö³ÿìè áóäü-ÿêîãî õàðàê-

òåðó. Òàê, íåùîäàâíî ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ÷åðãîâ³ íà-

â÷àííÿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. Öüîãî ðàçó â³äïðàöüîâóâà-

ëè íåîáõ³äí³ ä³¿ ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ íà

òðàíñïîðò³.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Ñüîãîäí³ äî îðãàí³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè ïðîäîâæóþòü íàäõîäèòè çâåðíåííÿ ïðî äîïîìîãó â³ä êè-

ÿí òà ð³çíîìàí³òí³ ñêàðãè, õî÷à ¿õ ïîò³ê ³ çìåíøóºòüñÿ. Ñåðåä íàãàëüíèõ ïèòàíü ÷³ëüíå ì³ñöå

çàéìàþòü ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ.Òàêîæ ì³ñ-

òÿí òóðáóþòü ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áóä³âíèö-

òâà, ï³äïðèºìíèöòâà, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ðÿòóâàëüíèêè â³äïðàöüîâóâàëè íåîáõ³äí³ ä³¿ ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ àâàð³éíî¿
ñèòóàö³¿ íà òðàíñïîðò³  

Ì³ñòÿíè ìîæóòü çàòåëåôîíóâàòè íà áàãàòîêàíàëüíèé íîìåð 15-51 òà îçâó÷èòè ñâîþ ïðîáëåìó ÷è ïðîïîçèö³þ îïåðàòîðó
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×²ÑÀÒÎ Êóñóíîê³ — ÿïîíñüêà ï³-
àí³ñòêà, ÿêà ìåøêàº â Ëîíäîí³,
äå çàê³í÷èëà êîëåäæ Îêñôîðä-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ Êîðîë³âñüêó
àêàäåì³þ ìóçèêè, — â Óêðà¿í³ âè-
ñòóïàº âæå íå âïåðøå. ² òóò ¿¿
âñòèãëè îö³íèòè é ïîëþáèòè. Îñî-
áëèâó ñèìïàò³þ óêðà¿íñüêèõ ìå-
ëîìàí³â âèêîíàâèöÿ âèêëèêàëà,
êîëè äâà ðîêè òîìó ó «Ìàéñòåð
Êëàñ³» ç³ãðàëà «Ê³ò÷-ìóçèêó» Âà-
ëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà, ñòàâøè
äîñòîéíèì êîíêóðåíòîì òàêèõ
â³äîìèõ âèêîíàâö³â ö³º¿ ï’ºñè, ÿê
Îëåêñ³é Ëþáèìîâ òà ªâãåí Ãðî-
ìîâ. Àëå ð³÷ íå ò³ëüêè ó öüîìó.
Ìàãíåòèçì ï³àí³ñòêè â ëåãêîñò³,
ç ÿêîþ âîíà âèêîíóº òâîðè íà-
â³òü «íàéñóâîð³øèõ» êîìïîçèòî-

ð³â, ïðè öüîìó çàëèøàþ÷è äîá-
ðå âï³çíàâàíèìè ¿õ ìóçè÷íèé ïî-
÷åðê ³ ñòèëü.

Ïðîãðàìó ï’ÿòíè÷íîãî êîí-
öåðòó ×³ñàòî Êóñóíîê³ âèáóäóâà-
ëà ÿê ñâîºð³äíó ìàíäð³âêó ç ÷³ò-
êî âèçíà÷åíèìè ãåîãðàô³÷íèìè
³ òîïîãðàô³÷íèìè îð³ºíòèðàìè.
Ó ïåðø³é — «ºâðîïåéñüê³é» — ïî-
ëîâèí³ âå÷îðà Êóñóíîê³ ç³ãðàëà
ðå-ì³íîðíó Ñîíàòó ¹ 17 Ëþäâ³-
ãà âàí Áåòõîâåíà (â³äîìó ÿê «Áó-
ðÿ»), äðóãà ÷àñòèíà ÿêî¿, Adagio,
ïðîçâó÷àëà âåëüìè ãàëàíòíî, â
ñòèë³ Ìîöàðòà, òîä³ ÿê òðåòÿ íà-
ãàäàëà «áåòõîâåíñüê³ ñòèë³çàö³¿»
Ñèëüâåñòðîâà. ²ç âàëüñ³â Ôðèäå-
ðèêà Øîïåíà (â ëÿ-áåìîëü ìà-
æîð³ ³ ì³-ì³íîð³) ó çàïðîïîíîâà-

í³é ³íòåðïðåòàö³¿ çíèêëà ñàëîí-
íà ìàí³ðí³ñòü, íàòîì³ñòü çàâäÿ-
êè áëèñêó÷³é ïàëüöåâ³é òåõí³ö³
ï³àí³ñòêè ùå á³ëüø ï³äêðåñëåíî
ïðåäñòàâëåíà áóëà ìàéæå «êëà-
âåñèííà» ëåãê³ñòü ìóçèêè ïîëü-
ñüêîãî êëàñèêà.

Ó äðóã³é ÷àñòèí³ êîíöåðòó ñëó-
õà÷à óìîâíî ïåðåíåñëè â êàâêàçü-
ê³ ãîðè. Ñòîñîâíî àâòîðà «Ðîìàí-
òè÷íî¿ ñîíàòèíè» Ìóðàäà Êàæëà-
ºâà ç Äàãåñòàíó ×³ñàòî ðîçïîâ³ëà,
ùî çíàéîìà ç 84-ð³÷íèì êîìïî-
çèòîðîì îñîáèñòî. Éîãî ìóçèêó
ÿêîñü ïî÷óëà ó âèêîíàíí³ çíàíîãî
ï³àí³ñòà Ëàçàðÿ Áåðìàíà. Âèð³øè-
ëà íàïèñàòè êàâêàçüêîìó àâòîðó

ëèñòà ç ïðîõàííÿì íàä³ñëàòè íî-
òè ³ çà ÿêèéñü ÷àñ îòðèìàëà â³ä-
ïîâ³äü. Ïðåäñòàâëåíèé òâ³ð íàïè-
ñàíèé ó 1950-õ, àëå, ÿê âèïëèâàº
âæå ³ç íàçâè, òóò íåìàº ñë³ä³â ïî-
ïóëÿðíîãî òîä³ â ªâðîï³ àâàíãàð-
äó. Çàì³ñòü òîãî — ìàéñòåðíå ïî-
ºäíàííÿ íàðîäíèõ ìîòèâ³â, êëà-
ñèêî-ðîìàíòè÷íî¿ ãàðìîí³¿ ³ äæà-
çó. Ï³àí³ñòö³ îñîáëèâî âäàëàñÿ ãðà
òåìáðàìè — íîòêè ó âåðõíüîìó
ðåã³ñòð³ ì³ñöÿìè ïðîçâó÷àëè, ÿê
íà êñèëîôîí³.

Çàêëþ÷íà ï’ºñà ïðîãðàìè ãðó-
çèíñüêîãî êëàñèêà Îòàðà Òàêòà-
ê³øâ³ë³ òàê ³ íàçèâàëàñÿ — «Â ãî-
ðàõ». ² áóëî òóò ùîñü â³ä ïðîãðàì-

íîñò³ Ôåðåíöà Ë³ñòà ³ Ñåðã³ÿ Ðàõ-
ìàí³íîâà... Íà á³ñ ïðîçâó÷àâ øîïå-
í³âñüêèé âàëüñ, óîñîáëþþ÷è ñèì-
âîë³÷íå ïîâåðíåííÿ ç Êàâêàçó â
ªâðîïó.

Îðãàí³çàòîðè êîíöåðòó íàãî-
ëîñèëè, ùî íà öüîìó çóñòð³÷ ç
ÿïîíñüêîþ ãîñòåþ íå çàê³í÷óºòü-
ñÿ. Ñüîãîäí³ äðóãèé äåíü òðèâà-
òèìóòü ³íäèâ³äóàëüí³ ìàéñòåð-
êëàñè ×³ñàòî Êóñóíîê³ ç ôîðòåï³-
àííî¿ ãðè, â ÿêèõ ìîæóòü âçÿòè
ó÷àñòü ÿê ïðîôåñ³îíàëè, òàê ³ ëþ-
áèòåë³. Çàíÿòòÿ â³äáóäåòüñÿ ç 15.00
äî 17.00 çà ïîïåðåäíüîþ ðåºñòðà-
ö³ºþ çà òåë. (044) 594-10-63, âàð-
ò³ñòü — 250 ãðí �

Ó ÑÊÐÓÒÍ² ÷àñè êóëüòóðà, íà æàëü,
çàâæäè º ò³ºþ ãàëóççþ, ÿêà ñòðàæ-
äàº íàñàìïåðåä. Çà ñëîâàìè î÷³ëü-
íèêà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè Ñâ³ò-
ëàíè Çîð³íî¿, çàãàëüíèé îáñÿã çà-
áîðãîâàíîñò³ ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ
ñêëàäàº ïîíàä 10 ìëí ãðí. Ãîëîâ-
íîþ ïðîáëåìîþ º êðåäèòîðñüêà
çàáîðãîâàí³ñòü çà ñïîæèò³ êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè íà 2013-2014 ðî-
êè íà ñóìó 4 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 3 ìëí
º ïðîñòðî÷åíîþ êðåäèòîðñüêîþ
çàáîðãîâàí³ñòþ. Ïðè ¿¿ íàÿâíî-
ñò³, çã³äíî ç Áþäæåòíèì êîäåê-
ñîì Óêðà¿íè, çä³éñíèòè îïëàòó
ïîñëóã çà ³íøèìè ñòàòòÿìè áþ-
äæåòó íåìîæëèâî. Íàðàç³ íåïî-
ãàøåíîþ º òàêîæ çàáîðãîâàí³ñòü
çà ïîñëóãè îõîðîíè â ìóçåÿõ (1,5
ìëí ãðí), ùî ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó
çáåðåæåííÿ ìóçåéíèõ åêñïîíà-
ò³â, à òàêîæ çàáîðãîâàí³ñòü çà ïðî-
âåäåí³ êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ çà-
õîäè (3,3 ìëí ãðí). ×åðåç íåñòà-
÷ó êîøò³â äîâåëîñÿ ñêàñóâàòè ³
íèçêó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çà-
õîä³â, âèñòàâîê, çà âèíÿòêîì íàé-
âèçíà÷í³øèõ äàò. Íå ìåíø áîëþ-

÷èìè º é ïðîáëåìè á³áë³îòå÷íî¿
ãàëóç³. Íàâ³òü ÿêùî íå áðàòè äî
óâàãè ïèòàííÿ ïîïîâíåííÿ ôîí-
ä³â ³ ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè, ï³ä óäàðîì ñêðó-
òè îïèíèëèñÿ ñàì³ ïðàö³âíèêè
á³áë³îòåê, ÿê³ ìîæóòü çàëèøèòè-
ñÿ áåç íàäáàâêè çà îñîáëèâ³ óìî-
âè ïðàö³ (50 % äî ïîñàäîâèõ îêëà-
ä³â). Ïðè öüîìó ñåðåäíÿ çàðîá³ò-
íà ïëàòà á³áë³îòåêàðÿ ñòàíîâèòü
1600 ãðí. Ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â
êóëüòóðè ç ëèñòàìè äèðåêòîð³â
öåíòðàëüíèõ ì³ñüêèõ á³áë³îòåê
çâåðíóëàñÿ äî êîì³ñ³¿ ç ïðîõàííÿì
ï³äòðèìàòè êëîïîòàííÿ ùîäî çáå-
ðåæåííÿ ö³º¿ íàäáàâêè.

Ñåðåä ïðîïîçèö³é ïðîô³ëüíî-
ãî äåïàðòàìåíòó äåïóòàòàì Êè-
¿âðàäè º òàê³: âñòàíîâèòè ï³ëüãè
íà êîìóíàëüí³ òàðèôè êóëüòóð-
íèì çàêëàäàì (òåàòðàì), ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòü ä³òåé (ç³ çáåðåæåííÿì
íèìè ö³í íà êâèòêè), äàòè ìîæëè-
â³ñòü êóëüòóðíèì çàêëàäàì (ÿê-
îò: òåàòðè, ìóçå¿, òîùî) çàëèøà-
òè ñîá³ êîøòè â³ä îðåíäè (50 %
â³ä ÿêèõ íàðàç³ éäå äî áþäæåòó

ì³ñòà) íà ¿õ ðîçâèòîê. ßê ðîçïî-
â³ëà Ñâ³òëàíà Çîð³íà, ó âàæêèõ
åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, êîëè ñêàñî-
âàíî áàãàòî çàõîä³â (êîíêóðñ³â,
ôåñòèâàë³â), ìóí³öèïàëüí³ êîí-
öåðòí³ êîëåêòèâè, ÿê³ íå ìàþòü
âëàñíèõ êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, íå ñïðîìîæí³ âèêîíàòè çà-
âèùåíèé ð³÷íèé ïëàí.

Çàãàëîì áþäæåò íà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ, çà ñëîâàìè ïàí³ Çîð³íî¿, âè-
êîíàíèé íà 98 %, àëå â íüîìó çà-
êëàäåí³ ëèøå çàõèùåí³ ñòàòò³. Ì³æ
òèì, êîøòè íà êîìóíàëüí³ âèäàò-
êè òà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê âæå äâà
ðîêè ïîñï³ëü â³äñóòí³.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ òóðèñòè÷í³
ïîñëóãè íàäàþòü ìàéæå 3 òèñÿ÷³
ï³äïðèºìñòâ, íàðàõîâóºòüñÿ 205
çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ ð³çíî¿ ôîð-
ìè ï³äïîðÿäêóâàííÿ çàãàëüíîþ
ïîòóæí³ñòþ ïîíàä 13 òèñÿ÷ ì³ñöü,
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³ëó îð-
ãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Ëåîí³ä Ìàò-
âººâ. Ñòîëèöþ ùîð³÷íî â³äâ³äóº
áëèçüêî 4 ìëí îñ³á, ïîëîâèíà ç
ÿêèõ ìàíäðóº ñàìîñò³éíî. Îñíîâ-

íà ïðîáëåìàòèêà, çà ñëîâàìè ïî-
ñàäîâöÿ, — öå â³äñóòí³ñòü ô³íàí-
ñóâàííÿ (íàïðèêëàä, íà ó÷àñòü ó
ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ) òà â³ä-
ñóòí³ñòü äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó òóðèçìó. Çã³äíî ç ì³ñüêîþ
ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ, çä³éñíþ-
ºòüñÿ íèçêà çàõîä³â, çîêðåìà âïðî-
âàäæåííÿ «Êàðòêè ãîñòÿ», ùî ïå-
ðåäáà÷àº ï³ëüãè äëÿ òóðèñò³â, ïðà-
öþº ñàéò www.kyivinfo.travel. Ðîç-
âèòêó ãàëóç³, íà äóìêó ïàíà Ìàò-
âººâà, ñïðèÿòèìå äåöåíòðàë³çà-
ö³ÿ — ïåðåäà÷à ïîâíîâàæåíü â³ä
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè äî
ì³ñöåâèõ, ÿê³ ìàþòü ñòîñóíîê äî
ë³öåíçóâàííÿ òóðîïåðàòîðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà ââåäåííÿ êàòåãîðè-
çàö³¿ çàêëàä³â ðîçì³ùåííÿ. Çà
îñòàíí³ìè äàíèìè, òóðèñòè÷í³
ïîòîêè äî Êèºâà çìåíøèëèñÿ íà
30 %. Ñüîãîäí³ ìàéæå íåìàº òó-
ðèñò³â ç êðà¿í ÑÍÄ (ðàí³øå âîíè
ñêëàäàëè 40 %), òàêîæ ïîìåíøà-
ëî òóðèñò³â ç Í³ìå÷÷èíè (íà 70 %),
ÑØÀ (íà 50 %), ²çðà¿ëþ (íà 40 %).
Íàðàç³ ïðîô³ëüíå óïðàâë³ííÿ ïðà-
öþº íàä òèì, ùîá ïðåäñòàâèòè ó

ñâ³ò³ ïîòåíö³àë ä³ëîâîãî òóðèçìó
â Êèºâ³.

Ïåðåä öèì çàñ³äàííÿì äåïóòà-
òè êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó ç³áðàëèñÿ âïåðøå ³ îí-
ëàéí — íà ñòîð³íö³ «Ôåéñáóêó». «ß
ââàæàþ îí-ëàéí-çàñ³äàííÿ äîñèòü
åôåêòèâíèìè, ïîòð³áíî ëèøå îñ-
âî¿òè ïðîãðàìí³ ïðîäóêòè, çðîáè-
òè ìîäåðóâàííÿ,— ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ãîëîâà êîì³ñ³¿ ²ãîð Ëó-
öåíêî.— Âîíè åêîíîìëÿòü ÷àñîâ³
çàòðàòè íà äîðîãó ³ îôîðìëåííÿ
ïðîòîêîëó. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñüîãî-
äí³øíüîãî çàñ³äàííÿ, ìåí³ íå ïî-
äîáàºòüñÿ, ùî êîëè ìè ïî÷èíàºìî
ãîâîðèòè ïðî êóëüòóðó, òî ãîâî-
ðèìî â îñíîâíîìó ïðî ãðîø³. Òðå-
áà îáãîâîðþâàòè ïîêàçíèêè, ÿê³
â³äîáðàæàþòü åôåêòèâí³ñòü ðîáî-
òè â êóëüòóð³. Íà æàëü, ó íàñ äóæå
ìàëî ÷àñó, ³ äëÿ ìåíå ñüîãîäí³ ïð³î-
ðèòåòàìè º çàõèñò ïàì’ÿòîê òà íå-
äîïóùåííÿ ðîçòðèíüêóâàííÿ ìà-
òåð³àëüíî¿ áàçè êóëüòóðè â Êèºâ³,
«äåñîâºòèçàö³ÿ» ³ áîðîòüáà çà ñâîþ
³äåíòè÷í³ñòü, ³íòåíñèô³êàö³ÿ êóëü-
òóðíî¿ ðîáîòè» �

×åðåç ªâðîïó — íà Êàâêàç
� Ó ñòîëèö³ ç íîâîþ ïðîãðàìîþ âèñòóïèëà ×³ñàòî Êóñóíîê³

Õë³á äóõîâíèé
� Ñòîëè÷í³ äåïóòàòè ïðîïîíóþòü ï³äâèùèòè 

åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè êóëüòóðíî¿ ãàëóç³

Ïðàö³âíèêè êóëüòóðè ïðîñÿòü çàëèøèòè íàäáàâêè äëÿ á³áë³îòåêàð³â
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Â êóëüòóðíî-îñâ³òíüîìó öåíòð³ «Ìàéñòåð Êëàñ» â ðàìêàõ ïðîåêòó «Êëàñèêà ïî ï’ÿòíèöÿõ» â³ä-

áóâñÿ êîíöåðò «Ìóçè÷íà ïîäîðîæ ÷åðåç ªâðîïó íà Êàâêàç».Ó âèøóêàí³é ³íòåðïðåòàö³¿ ÿïîí-

ñüêî¿ ï³àí³ñòêè êèÿíàì ïðåäñòàâèëè äîáðå çíàéîì³ òâîðè ºâðîïåéñüêèõ êëàñèê³â ³ íåâ³äîì³

ï’ºñè êîìïîçèòîð³â Ãðóç³¿ òà Äàãåñòàíó.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòó-

ðè ³ òóðèçìó, ùî â³äáóëîñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ, äîïîâ³ä³ ïðî ä³-

ÿëüí³ñòü çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2014 ðîêó ïðåäñòàâèëè ôàõ³âö³ ç

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè é ç Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ. Îêð³ì

îêðåñëåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó ¿õíüî¿ ñôåðè ï³äïîðÿäêóâàííÿ,

éøëîñÿ é ïðî àêòóàëüí³ ïðîáëåìè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹68 (1337) | 15 ëèïíÿ 2014 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13.07.2006 № 28/28 «Про затвердження Положення 

про помічника�консультанта депутата Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 16/16 від 3 липня 2014 року

Відповідно до пункту 53 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», частини третьої статті 29�1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.07.2006�№ 28/28�«Про�затвердження�По-

ложення�про�помічни�а-�онс�льтанта�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради»�та�і�зміни:

— п�н�т�10.3�цьо�о�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«10.3.�Посвідчення�помічни�а-�онс�льтанта�має�та�ий�ви�ляд:

Розмір�посвідчення —�60�х�90,�шрифт —�Тіmes�New�Roman;�Ке�ль�(розмір)�шрифт� —8�(10,

14,�18);.�(*)�—�дата�призначення�на�посад�.».

Приміт�а.�У�разі,�я�що�посвідчення�видається�помічни��-�онс�льтант��деп�тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�обрано�о�в�одномандатном��виборчом��о�р�зі,�нижче�прізвища,�ім’я,�по�бать�ові�де-

п�тата�зазначається�номер�йо�о�одномандатно�о�виборчо�о�о�р���:�«Одномандатний�вибор-

чий�о�р���№».

2.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань

ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя 2014 року

та І півріччя 2015 року
Рішення Київської міської ради № 18/18 від 3 липня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 13, 32 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статті 40 Регламенту Київ�
ради, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на на�
ступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�план�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре��ляторних

а�тів�на�II�півріччя�2014�ро���та�І�півріччя�2015

ро���з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре��ляторної

політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

від�03.07.2014�№ 18/18

План 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

на II півріччя 2014 року та І півріччя 2014 року

№
з/п

Вид і назва проекту
регуляторного акта

Ціль прийняття Строки
підготовки
проекту

Найменування
відповідальних
підрозділів

При�
мітка

1. Проект рішення Київської
міської ради "Про затвердження
проведення інвестиційних
конкурсів для нового
будівництва, реконструкції,
реставрації, технічного
переоснащення тощо об'єктів
житлового та нежитлового
призначення, їх комплексів,
інженерно�транспортної
інфраструктури міста Києва"

Затвердження механізму
проведення інвестиційних
конкурсів для нового
будівництва,
реконструкції, реставрації,
технічного переоснащення
тощо об'єктів житлового та
нежитлового призначення,
їх комплексів, інженерно�
транспортної
інфраструктури міста
Києва

II півріччя
2014 року — 
І півріччя
2015 року

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органуКиївської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2. Проект рішення Київської
міської ради "Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку соціальної
та інженерно�транспортної
інфраструктури"

На виконання вимог
Закону України "Про
регулювання містобудівної
діяльності"

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
економіки та
інвестицій
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

3. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення змін
до положення про порядок
розміщення тимчасових споруд у
м.Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради
від 21.05.2009 №462/1518, та
рішення Київської міської ради
від 26.01.2012 №2/7339 "Про
деякі питання здійснення
підприємницької діяльності в
тимчасових спорудах"

Виділення туалетних
модулів та павільйонів з
прийому вторинної
сировини від населення в
окрему санітарно�технічну
інфраструктуру

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

4. Проект рішення Київради "Про
затвердження Положення про
здійснення органами
самоорганізації населення
контролю за якістю проведених
ремонтних робіт у житлових
будинках комунальної власності
територіальної громади міста
Києва"

3 метою забезпечення
контрольних функцій ОСН
за якістю проведених
поточних та капітальних
ремонтних робіт у
житлових будинках
комунальної власності
територіальної громади
міста Києва

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

5. Проект рішення Київради "Про
затвердження змін до рішення
Київської міської ради від 26
травня 2005 року №393/2968
"Про встановлення Правил
користування водними об'єктами
для плавання на маломірних
(малих) суднах у м.Києві"

Затвердження Київською
міською радою Правил
користування водними
об'єктами для плавання на
маломірних суднах у
м.Києві у новій редакції

II півріччя 2014
року — 
І півріччя 2015
року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

6. Проект рішення Київради "Про
особливості застосування
Порядку розміщення тимчасових
споруд торговельного,
побутового, соціально�
культурного чи іншого
призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м.
Києві"

Затвердження Порядку
розміщення тимчасових
споруд торговельного,
побутового, соціально�
культурного чи іншого
призначення для
здійснення
підприємницької
діяльності в м. Києві
відповідно до вимог
наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва та житлово�
комунального
господарства України від
21.01.2011 №244 "Про
затвердження розміщення
тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності"

II півріччя 2014
року — 
І півріччя 2015
року

Депутати
Київради

7. Проект рішення Київради "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
28.02.2013 №63/9120 "Про
Тимчасовий порядок передачі
(надання) земельних ділянок у
користування або у власність із
земель комунальної власності в
місті Києві"

Приведення рішення
Київради від 28.02.2013
№63/9120 у відповідність
до положень Земельного
кодексу України, Законів
України "Про державний
земельний кадастр" та
"Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень"

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Депутати
Київради

8. Проект рішення Київської
міської ради "Про затвердження
Порядку здійснення роздрібної
торгівлі через дрібнороздрібну
торговельну мережу шляхом
використання автомагазинів,
автокафе (автокав'ярень),
авторозвозок, автоцистерн у місті
Києві"

Врегулювання питань
здійснення роздрібної
торгівлі через
дрібнороздрібну
торговельну мережу
шляхом використання
автомагазинів, автокафе
(автокав'ярень),
авторозвозок, автоцистерн
у місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

9. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення змін
до рішення Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року
№56/5443 "Про затвердження
Порядку визначення обсягів
пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально�культурного чи іншого
призначення для здійснення
підприємницької діяльності,
засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної
мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м.Києва та внесення
змін до деяких рішень Київської
міської ради"

Вирішення питань
впорядкування
розміщення об'єктів
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі, в
тому числі сезонних
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі на
території міста Києва

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
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10. Проект рішення Київради
"Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 28 лютого 2013 року
№97/9154 "Про деякі
питання розміщення
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально�культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності у м.Києві"

Вирішення питань
впорядкування
розміщення об'єктів
сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі
на території міста
Києва

II півріччя 2014
року — 
І півріччя 2015
року

Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

11. Проект рішення Київради
"Про затвердження Порядку
розташування тимчасових
споруд (МАФ) на торгових
майданчиках ринків міста
Києва"

3 метою приведення у
відповідність до норм
чинного законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
промисловості та
розвитку підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

12. Проект рішення Київради
"Про розробку та
затвердження детальних
планів територій"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

13. Проект рішення Київради
"Про затвердження плану
зонування території
центральної планувальної
зони"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

14. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Генерального
плану м.Києва та його
приміської зони на період
до 2025 року"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

15. Проект рішення Київради
"Про запровадження єдиної
топографічної основи
м.Києва"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві 

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

16. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження "Загальної
концепції реновації долини
р. Дніпро в м.Києві, в тому
числі островів та
Дніпровських схилів"

Реалізація ініціатив
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

17. Проект рішення Київради
"Про затвердження
Концепції реабілітації
історичного середовища
"Київ Самобутній" на Подолі
та Дніпровських схилах"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

18. Проект рішення Київради
"Про затвердження
офіційного довідника
"Вулиці міста Києва"

Реалізація
містобудівної політики
в місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

19. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 25.12.2008
№1051/1051 "Про Правила
благоустрою міста Києва"

Прийняття змін,
спрямованих на
забезпечення
реалізації прав
фізичних та
юридичних осіб у
сфері благоустрою

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

20. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 25.12.2008
№1051/1051 "Про Правила
благоустрою міста Києва"

Приведення
нормативно�
правового акта у
відповідність до
чинного законодавства
України

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

21. Проект рішення Київради
"Про затвердження порядку
видачі дозволів на
порушення об'єктів
благоустрою або відмови в
їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів,
анулювання дозволів у місті
Києві"

Встановлення порядку
видачі дозволів на
порушення об'єктів
благоустрою або
відмови в їх видачі,
переоформлення,
видачі дублікатів,
анулювання дозволів у
місті Києві

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

22. Проект рішення Київради
"Про внесення змін до
рішення Київської міської
ради від 13.11. 2003
№518/10006 "Про
затвердження міської
програми створення
(оновлення) містобудівної
документації у м.Києві"

Приведення рішення у
відповідність до норм
чинного законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

23. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Порядку
самоврядного контролю за
використанням і охороною
земель у м.Києві,
затвердженого рішенням
Київської міської ради від
25.09.2003 №16890"

3 метою приведення
деяких положень
здійснення
самоврядного
контролю за
використанням і
охороною земель у
м.Києві у відповідність
до норм чинного
законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

24. Проект рішення Київської
міської ради "Про
врегулювання питань
продажу земельних ділянок
комунальної власності в
місті Києві"   

3 метою приведення
порядку продажу
земельних ділянок
комунальної власності
у відповідність до норм
чинного законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

25. Проект рішення Київради
"Про затвердження Порядку
продажу земельних ділянок
комунальної власності в місті
Києві"

3 метою врегулювання
земельних відносин,
розвитку інфраструктури
первинного ринку землі,
залучення коштів для
виконання програм
соціально�економічного
розвитку міста Києва

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

26. Проект рішення Київради
"Про затвердження Порядку
продажу земельних ділянок
комунальної власності на
конкурентних засадах у місті
Києві"

3 метою врегулювання
земельних відносин,
розвитку інфраструктури
первинного ринку землі,
залучення коштів для
виконання програм
соціально�економічного
розвитку міста Києва

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

27. Проект рішення Київради
"Про затвердження
Положення про оренду
майна територіальної
громади міста Києва"

Врахування пропозицій
про внесення змін до
положення про оренду
майна територіальної
громади міста Києва та
приведення у відповідність
до Закону України "Про
оренду державного та
комунального майна"

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

28. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 2 жовтня
2013 року №42/9630 "Про
визначення мінімальної
вартості місячної оренди 1 кв.
метра загальної площі
нерухомого майна фізичних
осіб"

Актуалізація на 2014 рік
мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв.
метра загальної площі
нерухомого майна
фізичних осіб для
подальшого її
застосування при
оподаткуванні фізичних
осіб, які передають
нерухоме майно в оренду

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

29. Проект рішення Київради
"Про внесення змін до
Положення про оренду
майна територіальної
громади міста Києва,
затвердженого рішенням
Київської міської ради від 22
вересня 2011 року
№3.4/6250"

На виконання вимог
Закону України "Про
місцеве самоврядування в
Україні" та Закону України
"Про оренду державного
та комунального майна"

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

30. Проект рішення Київради
"Про затвердження змін до
порядку розміщення
реклами в місті Києві,
затвердженого рішенням
Київради від 22 вересня 2011
року №37/6253"

Приведення рішення у
відповідність до норм
чинного законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

31. Проект рішення Київради
"Про обмеження реалізації
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та
пива на території міста
Києва"

Приведення рішення у
відповідність до норм
чинного законодавства

II півріччя 2014
року —
І півріччя 2015
року

Депутати Київради

Заступник міського голови � 
секретар Київради О. Резніков

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань забезпечення киян, які беруть участь 

в антитерористичній операції
Рішення Київської міської ради № 19/19 від 3 липня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

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

Київради�з�питань�забезпечення��иян,�я�і�бе-

р�ть��часть�в�антитерористичній�операції�(да-

лі —�тимчасова��онтрольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:�

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

ради —�Харчен�о�Оле�сандр�Володимирович,

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;�

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Бондарен�о�Володимир�Дмитрович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Головня�Роман�Гри�орійович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Горб�нов�Ярослав�Володимирович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Г�совсь�ий�Сер�ій�Михайлович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

—�Коліснічен�о�Оле�сандр�Ми�олайович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— К�зи��Петро�Ми�олайович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Л�цен�о�І�ор�Ві�торович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Міщен�о�Оле�сандр�Гри�орович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Мосійч���І�ор�Володимирович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Павли��Віталій�Андрійович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Петровець�Оле��Федорович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Росля�ов�Віталій�Валерійович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Семенен�о�Оле�сандр�Анатолійович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�визначити��онтроль�за�поси-

ленням�матеріально�о,�ор�анізаційно�о�та

методично�о�забезпечення��иян,�я�і�бер�ть

�часть�в�антитерористичній�операції�на�схо-

ді�У�раїни,�перевір���належних��мов�для�вій-

сь�ової�під�отов�и,� інформ�вання��ромад-

сь�ості�про�потреби��иян,�я�і�бер�ть��часть

в�антитерористичній�операції,��оордин�ван-

ня�діяльності��ромадсь�их�ор�анізацій,�бла-

�одійних�фондів,�волонтерсь�их�р�хів,�інших

�ромадсь�их�ініціатив,�ор�анів�державної

влади�та�місцево�о�самовряд�вання�з�ме-

тою�надання�допомо�и��иянам,�я�і�бер�ть

�часть�в�антитерористичній�операції�на�схо-

ді�У�раїни.

4.�Дор�чити�тимчасовій��онтрольній��омісії�ра-

зом�з�ви�онавчим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією),�Міністер-

ством�оборони�У�раїни,�Міністерством�вн�т-

рішніх�справ�У�раїни,�Національною��вардією

У�раїни,�Київсь�им�місь�им�війсь�овим��омі-

саріатом�Міністерства�оборони�У�раїни,�під-

приємствами,��становами,�ор�анізаціями�та
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�ромадянами
виріш�вати
питання
здійснення
матеріально-технічно�о
та
іншо�о
забезпечен-

ня
діяльності
�иян,
я�і
бер�ть
�часть
�
антитерористичній
операції
на
території
У�раїни.

5.
Визначити
термін
діяльності
тимчасової
�онтрольної
�омісії —
шість
місяців
з
дати
прий-

няття
цьо�о
рішення.

6.
Попередній
звіт
тимчасової
�онтрольної
�омісії
про
ви�онан�
робот�
та
пропозиції
засл�-

хати
на
пленарном�
засіданні
Київсь�ої
місь�ої
ради
не
пізніше
місячно�о
термін�
з
дня
прий-

няття
цьо�о
рішення.

7.
Правове,
матеріально-технічне,
інформаційне
та
ор�анізаційне
забезпечення
роботи
тим-

часової
�онтрольної
�омісії
по�ласти
на
се�ретаріат
Київсь�ої
місь�ої
ради.

8.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
рішення
по�ласти
на
Київсь�о�о
місь�о�о
�олов�.

Київський міський голова
В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Продовження. Почато�
�
номері
№
95(4495)
за
9
липня
2014
ро�� 2 КП "Житлосервіс "Куренівка" вул. Автозаводська, 295,00

3 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул. Героїв Дніпра, 16 190,00

4 КП "Житлосервіс "Оболонь" проси. Оболонський, 49 100,31

5 ЖБК "Оболонь" вул.Героїв Дніпра, 51 100,21

Разом 980,52

Всього по району 1000,01

Печерський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП «Липкижитлосервіс» вул. Шовковична, 11/1 4,40

Разом 4,40

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція Печорського району м. Києва" вул. Гусовського, 12/7 742,91

2 вул. Андрія Іванова, 21/17 134,38

Разом 877,29

Всього по району 881,69

Подільський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Синьоозерне" просп. Георгія Гонгадзе, 9 7,24

Разом 7,24 

Нові об'єкти 2014 року

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

вул.Межигірська, 3/7>а 301,00

2 вул.Межигірська, 24>а 200,00

3 вул.Фрунзе, 127 150,00

4 вул.Воздвиженська, 25 100,00

5 вул.Братська, 5А 249,00

Разом 1000,00

Всього по району 1007,24

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2013 року

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

вул. Академіка Туполєва, 5>б 2,01

2 ЖБК «Авіатор>17» вул. Ірпінська, 63>а 4,60

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

просп. Академіка Корольова, 12>і 9,90

4 вул. Симиренка, 23 0,43

Разом 16,95

Нові об'єкти 2014 року

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

вул. Ірпінська, 67 843,38

2 просп. Академіка Палладіна, 24 150,00

Разом 993,38

Всього по району 1010,33 

Солом’янський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП «Відраденське» бульв. Івана Лепсе, 34>г 67,28

2 КП «Відраденське» вул. Єреванська, 28 2,57

Разом 69,85

Нові об'єкти 2014 року

1 ЖБК"Радуга>11" вул. Липківського Василя, 11 53,00

2 ЖБК "Поштовик" вул. Островського, 13 210,00

3 ЖБК "Марс>5" вул.Ушинського, 6 24,00

4 ЖБК "Марс>5" вул.Ушинського, 8 23,00

5 ЖБК "Марс>5" вул.Ушинського, 12 23,00

2 вул.Ревуцького, 7 118,00

3 ву л. Ревуцького, 7а 118,95

4 вул.Тростянецька, 8б 255,00

5 ЖБК «Домобудівельник>8" Харківське шосе, 178 50,00

6 ОСББ"Кияни" вул.Вішняківська, 19/19 95,0

7 ОСББ «Гмирі 1З" вул. Бориса Гмирі, 13 97,0

Разом 978,95

Всього по району 999,94

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1

КП "Житлорембудсервіс"
Деснянського району

вул. Бальзака, 44 1,63

2 просп. Володимира Маяковського, 55 2,17

3 вул. Сабурова, 9/16 2,33

4 вул. Милославська, 23 3,09

5 просп. Володимира Маяковського, 2>б 7,86

6 вул. Теодора Драйзера, 14/33 4,33

Разом 21,42

Нові об'єкти 2014 року

1

КП "Житлорембудсервіс"

вул.Космонавта Волкова, 20>а 258,86

2 вул. Космонавта Волкова, 4 258,86

3 вул.Маршала Жукова, 47>а 258,85

4 ОСББ "Юнона Київська" вул. Радистів, 52 35,00

5 ОСББ" Арсеналець>21" посп.Володимира Маяковського, 35 57,00

6 ОСББ "Зв'язківець>2" вул. Радунська, 10>а 60,00

7 ЖБК "Шовковик>10" вул. Миколи Закревського, 19, п.2,3 50,00

Разом 978,57

Всього по району 999,99

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1
КП "Керуюча дирекція Дніпровського району

м.Києва"

бульв. Русанівський, 3 3,93

2 вул. Перова, 54 9,76

3 ЖБК "Суднобудівник>13" вул. Райдужна, 35 5,93

Разом 19,62

Нові об'єкти 2014 року

1
КП "Керуюча дирекція Дніпровського району

м.Києва"

вул. Мильчакова,3>а 32,00

2 вул. Луначарского,22>в 36,00

3 вул. Березняківська,30 30,00

4 вул. Березняківська,30>а 29,00

5 ЖБК "Славутич" вул. Микитенка, 9>в 300,00

6 ЖБК "Сантехнік>2" вул. Андрія Малишка, 11 553,38

Разом 980,38

Всього по району 1000,00

Оболонський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ЖБК "Медик" вул. Фрунзе, 146 1,73

2 КП "Житлосервіс "Куренівка" просп. Мінський,12 3,49

3 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 9 4,38

4 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 13 4,39

5 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул. Північна,32 5,50

Разом 19,49

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Житлосервіс "Приозерне" вул. Зої Гайдай, 3 (5п.) 295,00
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Заступник голови � керівник апарату  О. Долінська

Адресний перелік об'єктів для виконання робіт 
з капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж 

та сходових клітин 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

6 ЖБК "Марс�5" вул.Ушинського, 14 23,00

7 ЖБК "Пілот" вул. Липківського Василя, 26 210,00

8 ЖБК "Радянська наука" вул. Курська, 16 107,00

9 ЖБК "Радянська наука" вул. Курська, 20 107,00

10 ЖБК "Магістраль" вул. Волгоградська, 19 152,75

Разом 932,75

Всього по району 1002,60

Шевченківський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП ЖЕК "Лук'янівка" вул. Якіра, 4 80,43

2 ТОВ "Кийградсервіс" вул.Академіка Туполєва, 24 39,31

3 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Щербакова, 31А 70,72

4 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Щербакова, 53�А 103,55

5 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Щербакова, 57 185,95

6 ТОВ "Кийградсервіс" вул. Салютна, 6 194,53

7 КП ЖЕК "Лук'янівка" вул. Якіра, 19�а 1,63

8 ДСТО " Софіївська" вул. Рейтарська, 25 0,39

Разом 676,51

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Керуюча дирекція Шевченківського району" вул. Ольжича, 39В 100,00

2 вул. Печенізька, 6 184,00

3 вул. Шамрила, 14 61,57

Разом 345,57

Всього по району 1022,08

Разом по об'єктах 2011 року 283,33

Разом по перехідних об'єктах 2013 року 863,20

Разом по нових об'єктах 2014 року 9060,50

Всього по місту 10207,03

№ Балансоутримувач будинку Адреса
Орієнтовна

вартість, 
тис. грн.

1 2 3 5

Голосіївський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з управління та обслуг. Житлового фонду
Голосіївського району'

просп. Академіка Глушкова, 18 1,58

2 вул. Теремківська, 13 0,89

Разом 2,47

Нові об'єкти 2014 року

1 ОСББ "Молодіжний�7" просп. 40�річчя Жовтня,15 57,00

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

просп. Науки,35, корпус 4 260,00

3 вул. Ямська,6/31 50,00

4 вул. Велика Китаївська,53а 80,00

5 просп. Науки.61 178,45

6 просп. Науки,43 100,00

7 ОСББ "Червонопрапорна,42" вул. Червонопрапорна,42 120,00

8 ОСББ "Печерський �2" просп. 40�річчя Жовтня, 124 к.1 100,00

Разом 945,45

Всього по району 947,92

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 30.05.2014 ¹ 82/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè
¹57-02/05.14 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ, çîêðåìà, ÒÎÂ "Óêðà¿íñüêà ã³äðîìåõàí³êà"
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 33212252), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ
ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 30.05.2014 ¹ 83/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè
¹58-02/05.14 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ, çîêðåìà, ÒÎÂ "Àâòîäåëü Ïëþñ"
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 33152073), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ
ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ â³ä 20.05.2014 ¹ 45/02-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 121-04/08.13
ïðî ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "ÊËÎ-Êàðòà" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 36291384) òà ÏÏ"Òðåéäïåòðîë"
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 36291908), ïåðåäáà÷åíîãî ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè
"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿"òà íàêëàäåíî øòðàôè: íà ÒÎÂ "ÊËÎ-Êàðòà" —
68 000 ãðí, íà ÏÏ "Òðåéäïåòðîë"— 26 000 ãðí.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,

ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè:
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿

çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 281 çà àäðåñîþ: áóë. Êîëüöîâà, 7-Á, ïëîùåþ
288,0 êâ. ì äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 9,99 ãðí;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 196 çà àäðåñîþ: âóë. Çîä÷èõ, 22, ïëîùåþ
313,0 êâ.ì äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 11,53 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,âóë. ßêóáà Êîëàñà,6-À,ì. Êè¿â,òåë. 403-30-03.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 450-07-15, 450-07-16.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
42,3 êâ.ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36-Â ó òåðì³í íà 2 ðîêè
364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ) ç
ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 5326,67 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè. Çã³äíî
ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ë³öåíçóâàííÿ ïåâíèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³" çä³éñíåííÿ
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ï³äëÿãàº ë³öåíçóâàííþ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â

ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 23,5 êâ.ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2 ó òåðì³í íà
2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè
â ðîçì³ð³ 3541,94 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-84-76.

Âòðà÷åíèé "Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó"
ïëîùåþ 0,040 ãà, ñåð³ÿ ²-ÊÂ ¹ 044355 (çàðåºñòðîâàíèé â Êíèç³ çàïèñ³â
äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ çà ¹ 1942,
âèäàíèé 26 ñåðïíÿ 1998 ð., ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòîð³¿ Õîòÿí³âñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè (¹ 114 â³ä 29 ãðóäíÿ 1997ð.) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êàâ-
êàçüêà, á. 11, êâ. 92 íà ³ì'ÿ Áàâèê³íî¿ Îëåíè Ëüâ³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ë²Ò×Ô²ËÄ ÃÐÓÏ"â ñóäîâå çàñ³äàííÿ,ÿêå ïðèçíà÷åíî
íà 12.30,31.07.2014 ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êîâáè Îëåãà Âàñèëüîâè÷à
(êàá³íåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, äîâêîëà êîíôðîí-
òàö³éíà àòìîñôåðà, áîéî-
â³ ïðèñòðàñò³ çàøêàëþþòü,

øòîâõàþ÷è äî áîþ, îäíàê âîþâà-
òè êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî! Ïðè-
áîðêàéòå îñîáèñò³ ³í³ö³àòèâè ³ â³ä-
äàéòåñÿ ïëèíó ïîä³é, ÿê³ çàïðîãðà-
ìîâàí³ êàðì³÷íî.

ÒÅËÜÖ² áóäóòü ëþáèìè ³
áàæàíèìè, ÿêùî íå çàõî-
÷óòü çàéâèõ òðèâîã ³ íå-

ïðîãíîçîâàíèõ óñêëàäíåíü.Òîæ óò-
ðèìàéòåñÿ â³ä àêòèâíèõ êðîê³â, íå
ï³ääàâàéòåñÿ ñïîêóñàì äðóç³â ³ ïðî-
âîêàö³ÿì ñóïðîòèâíèê³â.

Ó ÁËÈÇÍßÒ ð³çêî ï³äâè-
ùóºòüñÿ â³ðîã³äí³ñòü îøó-
êàíü, ïðîìàõ³â, ïîìèëîê,

îñîáëèâî ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, äå
ðèçèêóºòå ñòàòè ÷åðâîíîþ ìàíò³ºþ
äëÿ êåð³âíîãî ïåðñîíàëó. Âò³ì, ó
âàñ º çîëîòèé êîçèð — öå ÷àð³â-
í³ñòü ïëþñ ³íòåëåêòóàëüíèé øàðì.

ÐÀÊÈ, äåíü íàäòî åìîö³é-
íèé ³ ïðîìàéíå íà ðîìàí-
òè÷í³é õâèë³, ðàäî ÷àðóé-

òå òèõ, õòî äî âïîäîáè, ïåñòóéòå
ñåáå, ëþáèõ, êîõàéòåñÿ, íåõàé äó-
øà òà ò³ëî ò³øàòüñÿ â íàñîëîäó!
Ñë³ä óíèêàòè ñâàðîê ç äîìî÷àäöÿ-
ìè.

ËÅÂÈ, ÿê ãóáêà, âñîòóâàòè-
ìóòü åìîö³¿ ç íàâêîëèø-
íüîãî ïðîñòîðó, äå ÷èìà-

ëî «ìîòëîõó», òîìó íå äîâ³ðÿéòå
ìàëîçíàéîìèì îñîáàì ñâî¿ ñåð-
äå÷í³ òàºìíèö³, íå ðîçõðèñòóéòå
äóøó. ²íàêøå â íå¿ íàïëþþòü.

Ä²ÂÈ, ô³íàíñîâ³ ïðîêîëè
íåñóòü ïîâ÷àëüíèé óðîê.
Îáëèøòå ³í³ö³àòèâíèé ïîñ-

òóï ³ â³çüì³òü ñåáå ï³ä çàë³çíèé êîíò-
ðîëü, íèí³ âè íàäòî âðàçëèâ³.

ÒÅÐÅÇÈ ôîíòàíóþòü àã-
ðåñ³ºþ, ãîòîâ³ éòè â îãîíü
³ âîäó çàðàäè ìåòè, ùî,

íà æàëü, íåñå äåñòðóêòèâíèé åôåêò.
Öüîãî ðîêó âàì â³äâåäåíà äîëåíîñ-

íà ðîëü ó ñóñï³ëüñòâ³, íå ðîçõè-
òóéòå ä³ëîâîãî ïàðòíåðñüêîãî ÷îâ-
íà, öå íåáåçïå÷íî, ðèçèêóºòå ïî-
òîíóòè ðàçîì, çàâäàòè øêîäè
êàð’ºð³, ïîïðè âèñîêèé âëàñíèé
ïðîôåñ³îíàë³çì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ìàþòü óí³-
êàëüí³ øàíñè ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ðîìàíòè÷íèé ëè-

öàðñüêèé äóõ òà êðàñèâî çàâîþâà-
òè ñåðöå æàäàíî¿ îñîáè. Ãîëîâíå —
â÷àñíî çóïèíèòèñÿ íà ï³äíåñåí³é
íîò³ é íå ïåðåõîäèòè ìåæó, çà ÿêîþ
ïî÷èíàºòüñÿ ïîâíà çàëåæí³ñòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äðóæáà — ñâÿ-
òàÿ ñâÿòèõ, äîðîæ³òü áðà-
òåðñüêèìè ñòîñóíêàìè ç

ëþäüìè, ùî áàçóþòüñÿ íà äóõîâ-
íèõ ³íòåðåñàõ, íå óñòðÿâàéòå â ô³-
íàíñîâ³ àâàíòþðè, òàì âàñ ÷åêàº
ô³àñêî. Àêòèâ³çóéòå ñâîº áåçö³ííå
óì³ííÿ â³ä÷óâàòè íàñòð³é ³íøèõ ëþ-
äåé òà ñòâîðþâàòè çàòèøíó ïñèõî-
ëîã³÷íó àóðó, çîñåðåäèâøèñü íà
ïðèºìíîìó ñï³ëêóâàíí³.

ÊÎÇÅÐÎÃ²Â ÷åêàþòü ïðîá-
ëåìè â ñëóæáîâîìó êîëåê-
òèâ³, ç òåõí³êîþ,òðàíñïîð-

òîì ÷è ñîðîêà íà õâîñò³ ïðèíåñå
áðåõíþ. Ïåðåâ³ðÿéòå íà äîñòîâ³ð-
í³ñòü áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ,íå ë³çü-
òå íà ðîæåí ç áîéîâèìè ³í³ö³àòè-
âàìè, º ðèçèê ïîðóéíóâàòè ä³ëîâ³
(ïîäðóæí³) ìîñòè.

ÂÎÄÎË²ßÌ ïîùàñòèòü ðîç-
áàãàò³òè çàâäÿêè äîêëà-
äåíèì çóñèëëÿì òà ç äî-

ïîìîãîþ ³íøèõ ëþäåé, ÿê³ ¿ì ñèì-
ïàòèçóþòü. Ðîá³òü âàæëèâ³ ïîêóï-
êè, âèð³øóéòå ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³
ç ä³òüìè, ³íòèìíîþ ñôåðîþ, âñå
âäàñòüñÿ íà ñëàâó.

Óñï³õ ÐÈÁ çàëåæàòèìå â³ä
ñïîñîáó æèòòÿ. ßêùî âè
åíåðã³éí³, àãðåñèâí³ ³

çâèêëè ä³ÿòè çà ïðàâèëîì «îêî
çà îêî, çóá çà çóá», âàøå ³ñíóâàí-
íÿ áóäå íåëåãêèì íàâ³òü ó âëàñ-
í³é ñ³ì’¿.

Íà ì³ñöå ïîä³¿ íåãàéíî âè¿õà-
ëè ïðàö³âíèêè àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-
íîãî çàãîíó ñïåöïðèçíà÷åííÿ.Ïðè-
áóâøè íà ì³ñöå âèêëèêó, ðÿòóâàëü-
íèêè âèÿâèëè ÷èñëåííèé ð³é áäæ³ë

íàä íàâ³ñîì ³ íàâêîëî íüîãî. Àáè
óíèêíóòè íåïðèºìíèõ íàñë³äê³â
÷åðåç óêóñè êîìàõ, áóëî ïðèéíÿ-
òî ð³øåííÿ ïðîâåñòè äåç³íñåêö³þ.
Çà äîïîìîãîþ àåðîçîëüíîãî ãåíå-

ðàòîðà «²ãåáà» á³éö³ îáðîáèëè ð³é
áäæ³ë òà ì³ñöå ¿õ ñêóï÷åííÿ äåç-
³íñåêö³éíèì ðîç÷èíîì,òèì ñàìèì
âðÿòóâàâøè ïðàö³âíèê³â òà â³äâ³ä-
óâà÷³â â³ä íàïàäó êîìàõ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

1015 — ï³ñëÿ íåñïîä³âàíî¿ õâîðî-
áè ó ñâî¿é ðåçèäåíö³¿ â Áåðåñòîâ³
ó â³ö³ 57 ðîê³â ïîìåð Âîëîäèìèð I
Ñâÿòîñëàâîâè÷,Âåëèêèé êíÿçü êè¿âñü-
êèé ç äèíàñò³¿ Ðþðèêîâè÷³â, õðåñ-
òèòåëü Ðóñ³.
1077 —ðàçîì ³ç ïîëüñüêèìè â³éñü-
êàìè ó Êè¿â ïîâåðíóâñÿ êíÿçü ²çÿñ-
ëàâ ßðîñëàâîâè÷, ñòàðøèé ñèí
ïîê³éíîãî ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ³
âòðåòº çàéíÿâ âåëèêîêíÿæèé ïðåñ-
òîë. Éîãî êîíêóðåíòàìè áóëè ìî-
ëîäø³ áðàòè, çîêðåìà äðóãèé ñèí
ßðîñëàâà — Ñâÿòîñëàâ, ÿêèé êíÿ-

æèâ ó ×åðí³ãîâ³, à ìîëîäøèé —Âñå-
âîëîä — ó Ïåðåÿñëàâ³.
1920—óïðàâë³ííÿ âèùèõøê³ë Êèºâà
óõâàëèëî ñòâîðèòè íà áàç³ Êè¿âñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà
òà Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â Êè¿âñüêèé
âèùèé ³íñòèòóò íàðîäíî¿ îñâ³òè,ÿêî-
ìóðàäîþ ïðîôåñîð³â áóëî ïðèñâîºíî
³ì’ÿ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà (òåïåð —
Íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà).
1999 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ïðèéíÿëà Çàêîí "Ïðî ïðîæèòêîâèé
ì³í³ìóì".

ãîðîñêîï

15 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 15 ëèïíÿ

Ðÿòóâàëüíèêè î÷èñòèëè ã³ïåðìàðêåò
â³ä áäæ³ë

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 36334
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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