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Ïë³÷-î-ïë³÷
�Êèÿíè òà ïåðåñåëåíö³ ïðèáðàëè Òðóõàí³â îñòð³â

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ó ìåäè÷íèõ 
çàêëàäàõ Êèºâà 
ïîíîâëþºòüñÿ 
ãàðÿ÷å 
âîäîïîñòà÷àííÿ»

Ì³ñòî â³äíàéøëî ìîæëèâ³ñòü ïî-

íîâèòè ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ

â çàêëàäàõ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè —

çîêðåìà ë³êàðíÿõ. Ñüîãîäí³ ìàé-

æå â óñ³õ ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ

ñòîëèö³ º ãàðÿ÷à âîäà.Ïðî öå çà-

ÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç

ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÏÀÒ

«Êè¿âåíåðãî» Îëåêñàíäðîì Ôî-

ìåíêîì,ùî áóëà ïðèñâÿ÷åíà ï³ä-

ãîòîâö³ Êèºâà äî îïàëþâàëüíî-

ãî ñåçîíó òà â³äíîâëåííþ ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè.

«Ìè çâåðíóëèñü äî Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â ³ç ïðîõàííÿì çíÿòè ë³-

ì³òè ãàçó äëÿ êîòåëåíü, ÿê³ çàáåç-

ïå÷óþòü òåïëîïîñòà÷àííÿ çàêëà-

ä³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

Êèºâà,òà íàäàòè â³äïîâ³äíèé äî-

çâ³ë «Êè¿âåíåðãî» íà ïîäà÷ó ïðè-

ðîäíîãî ãàçó. Ï³ñëÿ ï³äêëþ÷åí-

íÿ ë³êàðåíü î÷³êóºìî, ùî íà ïî-

÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó ãàðÿ÷å

âîäîïîñòà÷àííÿ áóäå ïîíîâëå-

íå ³ â çàêëàäàõ îñâ³òè — äèòÿ÷èõ

ñàäêàõ ³ øêîëàõ»,— ñêàçàâ ì³ñü-

êèé ãîëîâà.

«Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì

äëÿ «Êè¿âåíåðãî» çàðàç º ï³äãî-

òîâêà äî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-

íó—ðîáîòè ç ðåìîíò³â òà ðåêîí-

ñòðóêö³é òåïëîâîãî ãîñïîäàðñòâà

âèêîíàí³ âæå á³ëüø í³æ íà 70 %.

Ìè ðîçðàõîâóºìî,ùî ó êîíñòðóê-

òèâí³é ñï³âïðàö³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ

íàì âäàñòüñÿ çàáåçïå÷èòè ñòà-

á³ëüíå ïðîõîäæåííÿ îïàëþâàëü-

íîãî ñåçîíó äëÿ êèÿí»,— çàçíà-

÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Êè-

¿âåíåðãî» Îëåêñàíäð Ôîìåíêî.

Êè¿âñüêó 
³íæåíåðíî-äîðîæíþ
òåõí³êó ñïðÿìóâàëè
äî çîíè ÀÒÎ

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè, ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òà-

ë³ÿ Êëè÷êà äî çîíè ÀÒÎ áóëî â³ä-

ïðàâëåíî ñïåö³àëüíó òåõí³êó äëÿ

ðîçáóäîâè îáîðîííèõ óêð³ïëåíü.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ êîîðäèíàòîð

ì³ñòà Êèºâà ³ç âçàºìîä³¿ ç ñèëà-

ìè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿,

äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä äåïóòàò-

ñüêî¿ ôðàêö³¿ «ÓÄÀÐ — Ñîë³äàð-

í³ñòü» Ñåðã³é Ôåäîð÷åíêî. «Äíÿ-

ìè äî 12-ãî áàòàëüéîíó òåðèòî-

ð³àëüíî¿ îáîðîíè,äå ñëóæàòü êè-

ÿíè, áóëî ïåðåäàíî ñïåö³àëüíó

³íæåíåðíó òåõí³êó äëÿ áóä³âíèö-

òâà çàõèñíèõ ñïîðóä ó çîí³ ÀÒÎ.

Çáåðåæåí³ æèòòÿ íàøèõ õëîïö³â

áóäóòü îö³íêîþ íàøî¿ ðîáîòè»,—

çàÿâèâ ïàí Ôåäîð÷åíêî.

íîâèíè

ÖÈÌÈ âèõ³äíèìè íà Òðóõàíîâî-
ìó îñòðîâ³ íå ëèøå â³äïî÷èâàëè,
à é àêòèâíî ïðèáèðàëè òåðèòîð³þ.
Äî íàâåäåííÿ ëàäó äîëó÷èëèñÿ ÿê
äîðîñë³, òàê ³ ìàëå÷à. Ïåðåñåëåí-
ö³ êàæóòü — öå ïîäÿêà çà ïðèõèñ-
òîê, ÿêèé âîíè çíàéøëè â ñòîëè-
ö³. «Ëþäè ðîáëÿòü äîáðî — ³ òðåáà
¿ì â³äïîâ³äàòè äîáðîì. Ìè òóò
çíàéøëè âñå — ³ äàõ íàä ãîëîâîþ,
³ ï³äòðèìêó. Ìîÿ îíó÷êà â Êèºâ³
ï³äå äî ïåðøîãî êëàñó. ² öå íàé-

ìåíøå, ÷èì ìè ìîæåìî â³ääÿ÷è-
òè êèÿíàì ³ ì³ñòó»,— ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Òåòÿíà, ÿêà âæå ÷îòèðè ì³ñÿ-
ö³ ìåøêàº â îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ
öåíòð³â äëÿ ïåðåñåëåíö³â.

Äîëó÷èëèñÿ äî ³í³ö³àòèâè âè-
ìóøåíèõ á³æåíö³â ³ êèÿíè, àäæå
ïåðåêîíàí³ —ëèøå çãóðòóâàâøèñü,
ìîæíà íàâåñòè ëàä é ó âñ³é êðà-
¿í³. «Öå ùå ðàç ïîêàçóº — óêðà¿í-
ñüêèé íàðîä ºäèíèé. Ìè ãîòîâ³
áðàòè ³í³ö³àòèâó â ñâî¿ ðóêè òà äà-

òè ðàäó òàì, äå æèâåìî. Çà ö³ ì³-
ñÿö³ ìè íàâ÷èëèñü íå ñòîÿòè îñòî-
ðîíü, à äîïîìàãàòè òèì, õòî öüî-
ãî ïîòðåáóº á³ëüøå»,— äîäàº êè-
ÿíèí Àíäð³é.

Ïë³÷-î-ïë³÷ ç ïðèáèðàëüíèêà-
ìè ñòàëè é îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè
òà ñï³âàêè. À îò ñòîëè÷í³ êîìó-
íàëüíèêè çàáåçïå÷èëè âñ³õ îõî-
÷èõ ãîñïîäàðñüêèì ïðèëàääÿì òà
äîïîìîãëè òåõí³êîþ. Äîëó÷èâñÿ
äî òîëîêè ³ êåðìàíè÷ Êèºâà — Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Çîêðåìà ìåð äîïî-
ì³ã ôàðáóâàòè ñòîâïè íà îñòðîâ³
ó ïàòð³îòè÷í³ êîëüîðè. Â³í ïîäÿêó-
âàâ óñ³ì, õòî âçÿâ ó÷àñòü ó òîëîö³,
òà çàêëèêàâ çáåð³ãàòè òà ï³äòðè-
ìóâàòè ÷èñòîòó ó ñâî¿õ áóäèíêàõ
òà ðàéîíàõ. «×èñòî íå òàì, äå ïðè-
áèðàþòü, à òàì, äå íå ñì³òÿòü»,—
íàãàäàâ óñ³ì Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îçâó÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà é ïî-
äàëüøó äîëþ Òðóõàíîâîãî îñòðî-
âà. Çîêðåìà éîãî ïëàíóþòü çðî-
áèòè ï³øîõ³äíèì, îáëàøòóâàòè
âåëîäîð³æêè òà âñòàíîâèòè äî-
ñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êîíòåéíåð³â äëÿ
ñì³òòÿ.

«Òðóõàí³â îñòð³â òðåáà çðîáèòè
ñïðàâä³ ï³øîõ³äíîþ çîíîþ. Êèÿíè
é ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü ¿çäèòè òóò
íà ðîëèêàõ, âåëîñèïåäàõ. Ïðè ìå-
í³ ãîíùèêè çáèëè âåëîñèïåäèñòà.
Õî÷à ñòî¿òü çíàê ï³øîõ³äíî¿ çîíè,
àâòîìîá³ë³ñòè éîãî ïîâí³ñòþ ³ãíî-
ðóþòü, à «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» íå
çâåðòàº íà öå æîäíî¿ óâàãè»,— çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî é äîäàâ, ùî
Òðóõàí³â îñòð³â — ëåãåí³ Êèºâà —
ñüîãîäí³ ïåðåòâîðèâñÿ íà ñì³òòº-
çâàëèùå. «Ìè ïîâèíí³ âçÿòè ñèòó-
àö³þ â ñâî¿ ðóêè ³ ïðèáðàòè. Òóò áà-
ãàòî ñïîðòèâíèõ áàç,äå ä³òè ³ äîðîñ-
ë³ çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì. Ìè ïðè-
áåðåìî îñòð³â ³ çðîáèìî âñå, àáè
êèÿíè òóò êîìôîðòíî â³äïî÷èâà-
ëè»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî íà Òðó-
õàíîâîìó îñòðîâ³ ïîòð³áíî âñòà-
íîâèòè âåëèê³ êîíòåéíåðè äëÿ ñì³ò-
òÿ, îñê³ëüêè íàðàç³ óðíè ïåðåïîâ-
íåí³ é ëþäÿì, ÿê³ â³äïî÷èâàþòü,
íåìà äå çàëèøàòè ñì³òòÿ. Â³òàë³é
Êëè÷êî òàêîæ äàâ äîðó÷åííÿ ðîç-
âèíóòè íà îñòðîâ³ ³íôðàñòðóêòóðó
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â �

Òðóõàí³â îñòð³â — îäíå ç íàéóëþáëåí³øèõ ì³ñöü
â³äïî÷èíêó ì³ñòÿí, à â³äòàê — ³ îäíå ç íàéá³ëüø çà-
ñì³÷åíèõ. Íàâåñòè ëàä ó ö³é çåëåí³é çîí³ íà âäÿ÷-
í³ñòü çà ïðèõèñòîê âèð³øèëè ïåðåñåëåíö³ ç³ ñõîäó
òà Êðèìó. ²í³ö³àòèâà øâèäêî «îáðîñëà» îäíîäóì-
öÿìè — ó ãåíåðàëüíîìó ïðèáèðàíí³ íà Òðóõàíîâî-
ìó îñòðîâ³ âçÿëè ó÷àñòü ³ ïåðåñ³÷í³ êèÿíè, ³ âèñî-
êîïîñàäîâö³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó äîëó÷èâñÿ äî òîëîêè é î÷³ëüíèê Êèºâà – Â³òàë³é Êëè÷êî. Çîêðåìà ìåð ñòîëèö³ äîïîì³ã ôàðáóâàòè ñòîâïè íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ó ïàòð³îòè÷í³ êîëüîðè
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ âëàäà ðîáèòü óñå ìîæ-
ëèâå, àáè íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê
ñòîëè÷í³ ìàëþêè òà ä³òè ïåðåñå-
ëåíö³â ðîçïî÷àëè â íàëåæíèõ óìî-
âàõ. Ïðî öå Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ
ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ñåðåäíüî¿ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 309 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³. «Õî÷à ïðîô³íàí-
ñîâàíî ëèøå 27 % â³ä ïîòðåá, çà îá-
ñÿãîì ðîá³ò ìè âèêîíàëè íàáàãàòî
á³ëüøå. Ïåðø çà âñå öå ñòîñóºòüñÿ
ï³äãîòîâêè øê³ë äî ðîáîòè â îïàëþ-
âàëüíèé ïåð³îä, óòåïëåííÿ ôàñà-
ä³â, åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â, ðåìîíò³â»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Øóêàº ì³ñ-

òî ³ ñïîíñîð³â, ÿê³ çìîæóòü ïðàöþ-
âàòè íà îñíîâàõ äåðæàâíî-ïðèâàò-
íîãî ïàðòíåðñòâà.
Ïðåäñòàâèâ êîëåêòèâó íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ìåð ñòîëèö³ é íîâîãî
äèðåêòîðà — Îëüãó Òèìîøåíêî.
Ïåäàãîã 9 ðîê³â êåðóâàëà óêðà¿íî-
ìîâíîþ øêîëîþ â ªâïàòîð³¿, àëå
ï³ñëÿ îêóïàö³¿ Êðèìó áóëà çìóøå-
íà ïåðå¿õàòè äî Êèºâà. «Ïîêèäà-
òè ð³äíó çåìëþ âçàãàë³ äóæå âàæ-
êî... Äðóç³â, çíàéîìèõ, ä³ì... Ïðîñ-
òî ìåí³ òàì íå ñòàëî ì³ñöÿ: ñòîÿ-
òè íà ë³í³éö³ ï³ä ðîñ³éñüêèì ïðà-
ïîðîì, ñëóõàòè ðîñ³éñüêèé ã³ìí,

â÷èòè ³ñòîð³þ Ðîñ³¿ çàì³ñòü ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè, ñï³âàòè ï³ñí³ ïðî Ïó-
ò³íà — äëÿ ìåíå öå íåïðèéíÿòíî.
Òîìó ÿ é çàëèøèëàñÿ áåç ðîáî-
òè»,— ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëüãà.

Â÷èòåë³ ïîâ³äîìèëè Â³òàë³þ
Êëè÷êó, ùî öüîãî ðîêó øêîëà â³ä-
êðèâàº âæå äðóãèé ñïåö³àëüíèé
êëàñ äëÿ ä³òåé ³ç âàäàìè çîðó, äå
íàâ÷àòèìóòüñÿ 12 øêîëÿð³â. Óò³ì,
êîøò³â íà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ òàêîãî êëàñó íå âèñòà÷àº,
ÿê ³ íà ï³äãîòîâêó çàêëàäó äî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó.

Çàãàëîì öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ áó-

äå ïðàöåâëàøòîâàíî 20 ïåäàãîã³â,
ÿê³ çìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè äîì³â-
êó.À çà ïàðòè ñÿäå 27 òèñÿ÷ ïåðøî-
êëàñíèê³â, â òîìó ÷èñë³ 1,5 òèñÿ÷³
ä³òåé ïåðåñåëåíö³â ç Êðèìó òà ñõî-
äó. ßê çàçíà÷èëè â ïðîô³ëüíîìó
äåïàðòàìåíò³, ì³ñöü âèñòà÷èòü äëÿ
âñ³õ. À ïðè âëàøòóâàíí³ âèìóøå-
íèõ ïåðåñåëåíö³â âðàõîâóþòü ³ òèï
çàêëàäó, äå ä³òè íàâ÷àëèñÿ ðàí³-
øå.

Îäíèì ç îñíîâíèõ áàçîâèõ
ïðèíöèï³â ï³äãîòîâêè ñòîëè÷íèõ
øêîëÿð³â ìàº ñòàòè âèõîâàííÿ ó
ä³òåé ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ çåìë³, ïå-

ðåêîíàíèé Â³òàë³é Êëè÷êî. «ßê-
ùî ìè áóäóºìî öèâ³ë³çîâàíó ºâ-
ðîïåéñüêó äåðæàâó, òî ïåðøî÷åð-
ãîâîþ ñïðàâîþ º âèõîâàííÿ ïàò-
ð³îòèçìó. ² äóæå ñèìâîë³÷íî, ùî
ñàìå öåé ïåäàãîã 1 âåðåñíÿ çàâå-
äå 140 ïåðøîêëàñíèê³â íà ïåð-
øèé ó ¿õíüîìó æèòò³ óðîê, ÿêèé
öüîãî ðîêó ïðèñâÿ÷åíèé Áàòüê³â-
ùèí³. ß çàêëèêàþ íàøèõ ó÷èòå-
ë³â ñàìå äî òàêîãî âèõîâàííÿ ä³-
òåé. Óïåâíåíèé, ùî çàâäÿêè ¿ì ìè
ðàçîì ðîçáóäóºìî ñèëüíó, íåçà-
ëåæíó, ºäèíó Óêðà¿íó»,— ñêàçàâ
ìåð Êèºâà �

Âæå ìåíø í³æ çà äâà òèæí³ ó÷í³ çíîâó ïîâåðíóòüñÿ çà øê³ëü-

í³ ïàðòè.1-ãî âåðåñíÿ íà óðî÷èñòèõ ë³í³éêàõ î÷³êóºòüñÿ ñïðàâæ-

í³é áóì âèøèâàíîê, àäæå ð³âåíü ïàòð³îòèçìó ñåðåä óêðà¿íö³â

ñÿãíóâ ðåêîðäíîãî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ð³âíÿ. Âèõîâóâàòè

ä³òåé ó ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ çåìë³ çàêëèêàâ ñòîëè÷íèõ âèêëàäà-

÷³â ³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÍÅ ÑÒÈÕÀª, à ò³ëüêè íàðîùóº
îáåðò³â ïàòð³îòè÷íèé áóì, ùî îõî-
ïèâ Êè¿â òà êðà¿íó â ö³ëîìó. Ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ çðîçóì³ëè, ùî ðà-
çîì âîíè — ðóø³éíà ñèëà, ÿêà ìî-
æå çì³íèòè æèòòÿ íà êðàùå. Ïîêè
ùî ì³ñòÿíè ïî÷èíàþòü ç ìàëîãî —
íàâîäÿòü ëàä òàì, äå æèâóòü. Öüî-
ãî ðàçó ñâ³äîì³ ãðîìàäÿíè ïðèáè-
ðàëè îêîëèö³ îçåðà Æàíäàðêà, ùî
íà ë³âîìó áåðåç³ ñòîëèö³. Êîæåí
îõî÷èé ì³ã âíåñòè ñâ³é âêëàä ó
ñï³ëüíó ñïðàâó. «Ìåí³ õî÷åòüñÿ,
ùîá òóò áóëî ÷èñòî. Ìè âñ³ òàê ÷è
³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ì³ñöåì ³
ìàºìî áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó éî-
ãî áëàãîóñòðî¿»,— ïîä³ëèëàñÿ äóì-
êàìè Ëþáîâ Äìèòðåíêî, ó÷àñíèöÿ
àêö³¿, ïñèõîëîã øêîëè ¹ 111. Ñòàð-
ø³ ìåøêàíö³ ðàéîíó ïàì’ÿòàþòü,

ùî 30 ðîê³â òîìó âîäîéìèùå áó-
ëî ì³ñöåâèì ÷óäîì òà çáèðàëî áà-
ãàòî â³äïî÷èâàëüíèê³â ³ ðèáàëîê.
Ïðîòå ðîêè çàíåäáàëüñòâà çàáðà-
ëè óëþáëåíèé êóòî÷îê â³äïî÷èí-
êó ó ñîòåíü ëþäåé. Àëå çàðàç ³äåÿ
ñòâîðåííÿ ªâðîïè òà ñâ³òëîãî ìàé-
áóòíüîãî çà â³êíîì ç³áðàëà íåáàé-
äóæèõ, ÿê³ âèð³øèëè çàíîâî âîñ-
êðåñèòè ïàì’ÿòêó òà ïîâåðíóòè ¿é
ìîëîä³ñòü.

«Îçåðî Æàíäàðêà çíàõîäèëîñÿ
ó äóæå ñêðóòíîìó ñòàí³, òîìó ìè
âèð³øèëè ïî÷èñòèòè éîãî òà ïðè-
âåñòè äî ëàäó áåðåãîâó ë³í³þ, çðî-
áèòè öå ì³ñöå êîìôîðòíèì äëÿ
ìåøêàíö³â. Òàêîæ íàøîþ ìåòîþ
áóëî îá’ºäíàòè ëþäåé,òîìó ùî ðà-
çîì âîíè ìîæóòü äîñÿãàòè çíà÷-
íèõ ðåçóëüòàò³â. Íåîáõ³äíî ïîäà-

âàòè ã³äíèé ïðèêëàä ä³òÿì»,— ðîç-
ïîâ³â «Õðåùàòèêó» êîîðäèíàòîð
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Àðòóð Ðóáåíêî.
Àêòèâ³ñòè ïðèáðàëè áåðåãîâó ë³-
í³þ â³ä ïðèðîäíîãî òà áóä³âåëüíî-
ãî ñì³òòÿ, ðîç÷èñòèëè àëåþ, ÿêà
ñêîðî ñòàíå ïîâíîö³ííîþ íàáå-
ðåæíîþ ³ç ëàâêàìè òà äåðåâàìè,
ï³äãîòóâàëè ïëÿæíó çîíó. Çíà÷íîþ
ïîä³ºþ äëÿ ó÷àñíèê³â ñòàëî ³ ôàð-
áóâàííÿ ï³äïîðíî¿ ñò³íêè ó êîëüî-
ðè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà. Íàðàç³
öå îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ íàö³îíàëü-
íèõ ñòÿã³â ì³ñòà. Ðàí³øå íà éîãî
ì³ñò³ áóëè âóëè÷í³ ìàëþíêè, ÿê³
ò³ëüêè ïàïëþæèëè ì³ñöåâ³ñòü.
Äåðæàâíèé ãåðá äîìàëþâàâ îñî-
áèñòî Âîëîäèìèð Ãîí÷àðîâ, äåïó-
òàò Êè¿âðàäè òà ë³äåð ãðîìàäñüêî-
ãî ðóõó «Áóäóéìî ðàçîì». Òàêîæ
â³í â³äêðèâ íîâèé ñïîðòèâíèé ìàé-
äàí÷èê äëÿ þíèõ ôóòáîë³ñò³â, à íà-
ïðèê³íö³ òðóäîâîãî äíÿ íà ó÷àñ-

íèê³â ÷åêàâ ñìà÷íèé øàøëèê òà
àòìîñôåðà ñóñï³ëüíîãî ºäíàííÿ é
ñâÿòà.

«Ìè ãîòóºìîñÿ äî Äíÿ íåçàëåæ-
íîñò³ ³ çàðàç ïðàöþºìî íàä ñòâî-
ðåííÿì ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ òî-
ãî, ùîá íàø³ ä³òè òà ¿õí³ áàòüêè
ìîãëè ïîâíîö³ííî â³äïî÷èâàòè.
Îêð³ì öüîãî, ìè ïðîäîâæóºìî ðî-
áîòè íàä î÷èùåííÿì îçåðà, âîñå-
íè çàâåçåìî ñþäè ðèáó, à ñêîðî
â³äêðèºìî ïîâíîö³ííó çîíó â³ä-
ïî÷èíêó ³ç ïëÿæåì òà âîëåéáîëîì.
² ÿ âïåâíåíèé, ùî âæå 24 ñåðïíÿ
êîæåí çìîæå òóò êóïàòèñÿ, îñî-
áèñòî ÿ çáèðàþñÿ öå çðîáèòè. Òà-
êîæ ìè â³äêðèâàºìî îíîâëåíèé
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ³ç ãàçîíîì çà-
ì³ñòü áðóäó òà ïèëó»,— ç ãîðä³ñòþ
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Âàëåíòè-
íîâè÷.

Òàêîæ «Õðåùàòèê» ñêîðèñòàâ-
ñÿ ìîæëèâ³ñòþ é ïîö³êàâèâñÿ ó äå-

ïóòàòà ùîäî ÷óòîê òà çâèíóâà÷åíü
ó ñåïàðàòèçì³ íà éîãî àäðåñó. Íà-
ãàäàºìî — íåùîäàâíî ç’ÿâèëàñÿ
ï³äðîáíà àã³òàö³éíà ãàçåòà, âèêî-
íàíà ó ñòèë³ ô³ðìîâî¿ «Áóäóéìî
ðàçîì!», íà ÿê³é ìàïà Óêðà¿íè çîá-
ðàæåíà áåç Êðèìó. ×åðåç öå íà ãðî-
ìàäñüêîãî ä³ÿ÷à ïîñèïàëèñÿ çâè-
íóâà÷åííÿ ó ñåïàðàòèçì³.

«ª ëþäè, ÿê³ ðîáëÿòü ñïðàâè, à
º ò³, õòî í³÷îãî íå ðîáèòü, — ³ ¿ì
çàâàæàº ä³ÿëüí³ñòü ³íøèõ. Íåõàé
âñå öå çàëèøèòüñÿ íà ñîâ³ñò³ ïðî-
âîêàòîð³â. Êðèì áóâ, º ³ áóäå òåðè-
òîð³ºþ Óêðà¿íè, ³ ó ìî¿é ñïðàâæ-
í³é ãàçåò³ â³í íà ñâîºìó ì³ñö³, ó
ñêëàä³ íàøî¿ äåðæàâè. ß íå áóäó
âèòðà÷àòè ÷àñ íà ïîøóêè òèõ, õòî
öå çðîáèâ, — êðàùå ïðîäîâæó
çàéìàòèñü âèð³øåííÿì ïèòàíü, ç
ÿêèìè äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ êè-
ÿíè»,— â³äïîâ³â äåïóòàò Êè¿âðà-
äè Âîëîäèìèð Ãîí÷àðîâ �

ªâðîïà ó â³êí³
� Ìåøêàíö³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ïðèáðàëè îêîëèö³ 

îçåðà Æàíäàðêà

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ÑÇØ ¹ 309 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ, ùî âëàäà ì³ñòà ðîáèòü óñå ìîæëèâå,
àáè íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ñòîëè÷í³ ìàëþêè òà ä³òè ïåðåñåëåíö³â ðîçïî÷àëè â íàëåæíèõ óìîâàõ

Ñóñï³ëüíî ñâ³äîì³ êèÿíè âèð³øèëè âçÿòè ó ñâî¿ ðóêè áëàãîóñòð³é ð³äíîãî Äàðíèöüêîãî ðàéî-

íó òà ïðàöþþòü íàä îìîëîäæåííÿì îçåðà Æàíäàðêà, ùî çíàõîäèòüñÿ òàì. Àêòèâ³ñòè âïðî-

äîâæ äíÿ ïðèáèðàëè áåðåãîâó ë³í³þ â³ä ñì³òòÿ, ðîç÷èùàëè àëåþ òà ðîçôàðáîâóâàëè ó êîëüî-

ðè íàö³îíàëüíîãî ñòÿãó ï³äïîðíó ñò³íó.Ä³òëàõè æ ðàäî ãðàëè ó ôóòáîë íà íîâîìó ñïîðòèâíîìó

ìàéäàí÷èêó. À äàë³ — âîäîéìèùå î÷èñòÿòü òà â³äêðèþòü ïëÿæ.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Îñâ³òà 
äëÿ êîæíîãî
� Ó Êèºâ³ âèñòà÷èòü ì³ñöü, àáè âëàøòóâàòè

äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ä³òåé 
ïåðåñåëåíö³â ç³ ñõîäó òà Êðèìó

Ðàçîì ³ç äàðíè÷àíàìè ôàðáóâàâ ñò³íó, à ïîò³ì îñîáèñòî äîìàëþâàâ 
íà í³é Äåðæàâíèé ãåðá Óêðà¿íè äåïóòàò Êè¿âðàäè òà ë³äåð ãðîìàäñüêîãî ðóõó «Áó-
äóéìî ðàçîì» Âîëîäèìèð Ãîí÷àðîâ
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ÄÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ïðàö³ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çâåð-
òàþòüñÿ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðèáó-
ëè ç Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì
òà ì³ñòà Ñåâàñòîïîëü, Äîíåöüêî¿
é Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé íà òèì-
÷àñîâå ïåðåáóâàííÿ äî Êèºâà, çà
ïðèçíà÷åííÿì (ïåðåîôîðìëåí-
íÿì) äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ äî-
ïîìîã. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-öåíòð³ Ñâÿòî-
øèíñüêî¿ ÐÄÀ.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ»
òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí
òà ïðàâîâèé ðåæèì íà òèì÷àñî-
âî îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íè», â ðàç³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí,
ó òîìó ÷èñë³ òèõ, ÿê³ îïèíèëèñü
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ óìîâàõ ÷å-
ðåç òèì÷àñîâó îêóïàö³þ ÷àñòè-
íè êðà¿íè, Ñâÿòîøèíñüêèì
ðàéîííèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³
íàäàºòüñÿ âåñü êîìïëåêñ ñîö³-
àëüíèõ ïîñëóã ùîäî ñïðèÿííÿ â
ïðàöåâëàøòóâàíí³.

Ñòàíîì íà 18.08.2014 ðîêó äî
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî öåí-
òðó çàéíÿòîñò³ çâåðíóëîñÿ 72 îñî-
áè ç ðåºñòðàö³ºþ ì³ñöÿ ïðîæè-
âàííÿ â ÀÐ Êðèì, ì³ñò³ Ñåâàñòî-
ïîëü, Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é
îáëàñòÿõ, ³ç íèõ 58 îñîáàì íàäà-
íî ñòàòóñ áåçðîá³òíîãî òà ïðè-
çíà÷åíî âèïëàòó äîïîìîãè ç áåç-
ðîá³òòÿ é ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³ä-
íà çàõîäè ùîäî ïîøóêó ðîáîòè.

Äî Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîí-
íîãî â³ää³ëó ÃÓ Äåðæàâíî¿ ì³ã-
ðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êè-

ºâ³ çâåðíóëîñÿ 168 îñ³á, çàðåºñ-
òðîâàíèõ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóá-
ë³ö³ Êðèì, òà 41 îñîáà ç ðåºñòðà-
ö³ºþ â Äîíåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é
îáëàñòÿõ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòàíîì íà
18 ëèïíÿ çà âèïëàòîþ ïåíñ³é çà
ôàêòè÷íèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ
(ì³ñòî Êè¿â) äî íèõ çâåðíóëîñÿ
205 ãðîìàäÿí, çàðåºñòðîâàíèõ ó
Ëóãàíñüêó, à òàêîæ 162 îñîáè, ÿê³
çàðåºñòðîâàí³ ó Äîíåöüê³é îá-
ëàñò³ òà 43 — çàðåºñòðîâàíèõ ó
Êðèìó.

Çà íàäàíèìè äàíèìè çàçíà÷å-
íèì îñîáàì óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ íàä³ñëàí³ çàïèòè íà âè-
âàíòàæåííÿ åëåêòðîííèõ òà ïåí-
ñ³éíèõ ñïðàâ é àòåñòàò³â ïðî çíÿò-
òÿ ç âèïëàòè â Ëóãàíñüê³é òà Äî-
íåöüê³é îáëàñò³.

Âñüîãî çà íàäàííÿì ñîö³àëü-
íî¿ ï³äòðèìêè äî Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ðàéîíó ñòàíîì íà 18 ëèïíÿ
çâåðíóëîñü 1088 ãðîìàäÿí, ÿê³
ïðèáóëè ç ÀÐ Êðèì ³ ì³ñòà Ñå-
âàñòîïîëü, Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàí-
ñüêî¿ îáëàñòåé íà òèì÷àñîâå ïå-
ðåáóâàííÿ äî ñòîëèö³ �

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ñïåö³àë³ñòàìè â³ää³ëó àêòèâíî¿ ï³ä-
òðèìêè áåçðîá³òíèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî öåí-
òðó çàéíÿòîñò³ áóëî ïðîâåäåíî ³íòåðàêòèâíèé ïðîô-
êîíñóëüòàö³éíèé ãðóïîâèé çàõ³ä «Îñîáëèâîñò³ çàé-
íÿòîñò³ ìîëîä³» äëÿ îñ³á â³êîì äî 35 ðîê³â. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â Äí³ïðîâñüê³é ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿.

Ï³ä ÷àñ íüîãî îáãîâîðþâàëèñÿ òàê³ ïèòàííÿ: îçíà-
éîìëåííÿ ìîëîäèõ ëþäåé ç àêòèâíèìè çàõîäàìè
äåðæñëóæáè çàéíÿòîñò³ ùîäî ñïðèÿííÿ ïðàöåâëàø-
òóâàííþ ìîëîä³; ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîôåñ³¿, ÿê³ êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ì³ñöåâîìó òà ðåã³îíàëüíî-
ìó ðèíêó ïðàö³; ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî ïðèé-
íÿòíó ðîáîòó òà ìîòèâóâàííÿ äî àêòèâíîãî ¿¿ ïîøó-
êó; äîïîìîãà ó ïîáóäîâ³ âëàñíîãî ïëàíó äîñÿãíåííÿ
ïðîôåñ³éíèõ ö³ëåé.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ âïðàâ «Ìîç-
êîâèé øòóðì», «Õâàëüêî», «Ì³é ïîðòðåò ó ïðîìåíÿõ
ñîíöÿ», «Êîëî äîñâ³äó» ñëóõà÷³ ðîçâèâàëè çä³áí³ñòü
áà÷èòè ñâî¿ ïðîáëåìè â áàãàòîãðàííîñò³ ï³äõîä³â,
ôîðìóâàëè íàâèêè ïëàíóâàííÿ, âì³ííÿ ñòàâèòè

áëèçüê³ é äàëåê³ ö³ë³, ïîçèòèâíó ñàìîîö³íêó, àíàë³-
çóâàëè ³ âèçíà÷àëè ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè —
ñâî¿ òà îòî÷åííÿ.

Ó÷àñíèêè ñåì³íàðó ä³çíàëèñü ïðî ìîæëèâîñò³ ìî-
ëîäèõ ëþäåé â îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ó÷àñò³ â îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ,
ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè
çàéíÿòîñò³, ñòàæóâàííÿ. Òàêîæ áóëî îçâó÷åíî ïðîá-
ëåìè, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ ìîëîäà ëþäèíà ï³ä ÷àñ ïî-
øóêó ðîáîòè, ïèòàííÿ «ò³íüîâî¿» çàéíÿòîñò³, àðãóìåí-
òè «çà» òà «ïðîòè» ùîäî ðîáîòè çà êîðäîíîì.

Íàñàìê³íåöü ó÷àñíèêàì áóëî çàïðîïîíîâàíî ñòâî-
ðèòè âëàñíó ñòðàòåã³þ ïîøóêó ðîáîòè òà ïîðàäè äëÿ
ìîëîä³ ó ö³é âàæëèâ³é ³ íåëåãê³é ñïðàâ³ �

Äàðíè÷àíè ïðîâåëè ñåì³íàð 
ç ï³äòðèìêè áåçðîá³òíî¿ 
ìîëîä³

ÇÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ ð³÷íîãî äåêëàðóâàííÿ, ïîíàä
29 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ñïëàòèëè äî äåðæàâ-
íî¿ êàçíè 312 ì³ëüéîí³â ãðèâåí. Ïðî öå «Õðåùàòè-
êó» ïîâ³äîìèëè â ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³.

Ñåðåä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äåêëàðàíò³â ó 2014 ðî-
ö³ — 1803 ì³ëüéîíåðè, ùî á³ëüøå, í³æ ìèíóëîð³÷,
íà 247 îñ³á. Âîíè ïîïîâíèëè äåðæàâíèé áþäæåò,
â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ äåêëàðàö³é, íà ïîíàä 230
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ïðîòå ìàéæå 10 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîäàëè äå-
êëàðàö³¿ ïðî îòðèìàí³ ïðîòÿãîì 2013 ðîêó äîõîäè,
ïðåòåíäóâàëè íà ïîäàòêîâó çíèæêó. Çà ðåçóëüòàòà-
ìè ðîçãëÿäó òà ïåðåðàõóíêó äåêëàðàö³é, ¿ì áóëî ïî-

âåðíóòî ç áþäæåòó á³ëüøå 24 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ïðè öüîìó ëåâîâó ÷àñòêó êîøò³â ñêëàëè âèïëàòè çà
³ïîòå÷íèìè êðåäèòàìè — ïîíàä 10 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, òà ïîäàòêîâ³ çíèæêè íà íàâ÷àííÿ — ìàéæå 10
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Íàãàäóºìî, ùî, çã³äíî ç ÷èííèì ïîäàòêîâèì çà-
êîíîäàâñòâîì, ïîäàòè äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé
ñòàí ³ äîõîäè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæ-
êè ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî íå äî 1 òðàâíÿ, à äî 31
ãðóäíÿ 2014 ðîêó.

Äåêëàðóþ÷è ñâî¿ äîõîäè, ãðîìàäÿíè, îêð³ì âèêî-
íàííÿ ñâîãî êîíñòèòóö³éíîãî îáîâ’ÿçêó, ðîáëÿòü
âíåñîê ó åêîíîì³÷íèé òà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê êðà-
¿íè.

Íàòîì³ñòü îñîáè, ÿê³ ïîðóøèëè çàêîíîäàâñòâî,
òà ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íå ñïëàòèëè ó âñòàíîâëå-
íèé òåðì³í ïîäàòîê ³ç çàäåêëàðîâàíèõ äîõîä³â, â³ä-
ïîâ³äíî äî ñòàòò³ 126 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèãëÿä³ øòðàôó:

— ïðè çàòðèìö³ äî 30 êàëåíäàðíèõ äí³â âêëþ÷-
íî — ó ðîçì³ð³ 10 â³äñîòê³â â³ä ñóìè áîðãó;

— ïðè çàòðèìö³ á³ëüøå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â —
20 â³äñîòê³â â³ä ñóìè áîðãó �

Êè¿âñüê³ ì³ëüéîíåðè 
«ðîñòóòü íà äð³æäæàõ»

Ó Ñâÿòîøèí³ íàäàþòü ñîö³àëüíó
ï³äòðèìêó á³æåíöÿì ç³ ñõîäó
òà Êðèìó

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÈÉ ñòàðîâèííèé
êóòî÷îê Êèºâà âäîñêîíàëÿòü. Íà
ïåðåòèí³ âóëèöü Âîëîäèìèð-
ñüêî¿, Äåñÿòèííî¿ òà Àíäð³¿â-
ñüêîãî óçâîçó ñòâîðÿòü çàòèø-
íèé ñêâåð. Êóòî÷îê äëÿ â³äïî-
÷èíêó ³ ñï³ëêóâàííÿ ïîáóäóþòü
çàì³ñòü ïàðêîâêè ³ òîðãîâåëü-
íèõ íàìåò³â.

Íàä ðîçðîáêîþ ïðîåêòó ñêâå-
ðó ïðàöþþòü Äåïàðòàìåíò ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ³ â³-
äîìèé êè¿âñüêèé ñêóëüïòîð Êîñ-
òÿíòèí Ñêðèòóöüêèé.

«²ñòîðè÷íèé öåíòð Êèºâà íå
ïîâèíåí âòðà÷àòè ñâîº¿ ÷àð³â-
íîñò³ çà ðÿäàìè ê³îñê³â òà àâòî-
ìîá³ë³â. Ñàìå òóò, íà íàéäàâí³-
øèõ âóëèöÿõ ñòîëèö³, ïîòð³áíî
ðîçâèâàòè ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð —
ì³ñöå, äå ëþäè ìîæóòü íàñîëî-

äèòèñÿ àòìîñôåðîþ ì³ñòà. Íà íà-
øó äóìêó, ñêâåð ïîòð³áíî çâ³ëü-
íèòè äëÿ ëþäåé,â³äêðèòè ¿ì êðàº-
âèä íà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç òà ³ñ-
òîðè÷íèé Ïîä³ë»,— çàçíà÷èâ ãî-
ëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é
Öåëîâàëüíèê.

Óæå ñüîãîäí³ íà ì³ñö³ ìàéáóò-
íüîãî ñêâåðó âñòàíîâëåíî âóëè÷-
íå ï³àí³íî, íà ÿêîìó ìîæå ç³ãðà-
òè êîæåí îõî÷èé — é öå âæå òðå-
òº â Êèºâ³.

Âë³òêó 2013 ðîêó áóëî âñòà-
íîâëåíî âñ³ì â³äîìå ôîðòåï³-
àíî íà Õðåùàòèêó, à íàâåñí³
öüîãî ðîêó òàêèé ìóçè÷íèé
³íñòðóìåíò ç’ÿâèâñÿ â ïàðêó ³ì.
Îëåêñàíäðà Ïóøê³íà. «Ìè õî-
÷åìî íàïîâíèòè öåé ìàëåíü-
êèé çåëåíèé îñòð³âåöü ñåíñîì
ïåðåáóâàííÿ òóò. Ùî ìîæå çà-
ëó÷àòè á³ëüøå, í³æ ìóçèêà? Íà
ùàñòÿ, öå ðîçóì³ºìî íå ò³ëüêè
ìè, à é íàø³ êîëåãè — çåëåíáó-
ä³âö³, ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè. Ïåðåêî-
íàíèé, ùî ðàçîì íàì âäàñòüñÿ
âò³ëèòè â æèòòÿ öåé ïðîåêò»,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Àíäð³é
Âàâðèø �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ãðîìàäÿíè çìîæóòü êîíòðîëþâàòè êè¿âñüêó ì³ë³ö³þ

Áëàãîä³éíèé çàõ³ä 
íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é

ÍÀÑÒÀÂ ÷àñ ïðîãðåñó, áëàãàìè
ÿêîãî êîðèñòóºòüñÿ íå ò³ëüêè ìî-
ëîäü, à é áàãàòî äåðæàâíèõ óñòà-
íîâ. Òàê, ÷åðãà ä³éøëà ³ äî êè¿â-
ñüêèõ ì³ë³ö³ÿíò³â — ñòîëè÷í³ ïðà-
âîîõîðîíö³ âñòàëè íà ðåéêè ïðî-

ãðåñó. Òåïåð ì³ñòÿíè ìîæóòü ëåã-
êî êîíòðîëþâàòè ¿õí³ ä³¿ ÷åðåç ²í-
òåðíåò.

Ñèñòåìà ïðàöþº â òàêèé ñïî-
ñ³á: ï³ñëÿ òîãî, ÿê îñîáà çâåðíåòü-
ñÿ äî ñëóæáè «102», íà ¿¿ ìîá³ëü-

íèé òåëåôîí íàä³éäå SMS-ïîâ³-
äîìëåííÿ ç íîìåðîì, çà ÿêèì öå
ïîâ³äîìëåííÿ çàðåºñòðîâàíî.

Ïåðåâ³ðèòè ñòàí îáðîáêè çâåð-
íåííÿ ìîæíà íà ñïåö³àëüíîìó ñàé-
ò³ — http://102kiev.com.ua �

16 ÑÅÐÏÍß íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é ó ñóïðîâî-
ä³ Ã³ìíó Óêðà¿íè, ÿêèé âèêîíàâ òðóáà÷ ç Ìàéäàíó,
â³äáóëîñÿ îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ çàõîäó çà ó÷àñò³ çà-
ñòóïíèêà ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè Íàòà-
ë³¿ Ë³ñíåâñüêî¿, ãîëîâè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ÌÎÇ
Óêðà¿íè Ðîìàíà Ñòóïíèöüêîãî, äåïóòàòà Êè¿âðàäè
òà ïðåçèäåíòà ÌÃÎ «ÌÀÁÅ» ²ãîðÿ Ôåäîðåíêà òà ïðå-
çèäåíòà ÃÎ «Íàðêîëîã³÷íà Àñîö³àö³ÿ Ðåíåñàíñ» Â³ê-
òîðà Õèæíÿêà.

Ðîçïî÷àâñÿ çàõ³ä ³ç ãðè ó ïëÿæíèé âîëåéáîë. Ðîç-
áèëèñÿ êîìàíäè íà äâ³ ãðóïè — «Íàðêîëîã³÷íà Àñî-
ö³àö³ÿ Ðåíåñàíñ» òà êîìàíäà ²ãîðÿ Ôåäîðåíêà. Ó òîé
÷àñ ÿê äîðîñë³ ãðàëè ó ñïîðòèâí³ ³ãðè, ä³òëàõ³â ðîç-
âàæàâ ëÿëüêîâèé òåàòð. Ñóïðîâîäæóâàâ ïîä³þ âåäó-
÷èé Ñåðã³é Âåë³÷àíñüêèé — îô³ö³éíèé êîíôåðàíñüº
ªÂÐÎ 2012 — òà ä³-äæåé Q.

Óñ³ îõî÷³ áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó òóðí³ð³ ç âîëåé-
áîëó, à òàêîæ ó ï³äíÿòò³ øòàíã. Ïåðåìîæö³ ç êðàùèì
ðåçóëüòàòîì îòðèìàëè âèíàãîðîäè â³ä ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Ìåð ñòîëèö³ ïðèâ³òàâ óñ³õ ó÷àñíè-
ê³â ñïîðòèâíîãî òóðí³ðó òà âðó÷èâ ïîäÿêè çà àêòèâ-
íó ó÷àñòü, âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè òà ïðîïàãóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
ó ñîö³àëüíî-áëàãîä³éíîìó çàõîä³ «Ðîçïî÷íè ÍÎÂÅ
ÆÈÒÒß» �
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про визнання такими, 
що втратили чинність 

та внесення змін до окремих розпоряджень 
Київського міського голови

Розпорядження № 140 від 8 серпня 2014 року
Відповідно до статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.�Внести�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�05.06.2014�№ 46�«Про�питан-

ня�призначення�та�звільнення��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�та�і�зміни:

п�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Подання�на�Київсь�о�о�місь�о�о��олов��що-

до�призначення�та�звільнення��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�здійснюється��ерівни�ом�апара-

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

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

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від

05.06.2014�№ 47�«Про�питання�по�одження�роз-

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

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

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

вести�свої�нормативно-правові�а�ти���відпо-

відність�до�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київського міського голови
від 15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення 

та звільнення керівників підприємств, 
установ та організацій, що належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва»

Розпорядження № 139 від 8 серпня 2014 року
Відповідно до Указу Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 «Про затвердження

Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій», статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», статті 11 Закону України «Про засади за&
побігання і протидії корупції», статті 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів
України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудово&
го договору», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року «Про Типову
форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19 травня 1999 року № 859
«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній влас&
ності, та об’єднань державних підприємств», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)», з метою вдосконалення порядку призначення, звільнення керівників підприємств, уста&
нов і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та погоджен&
ня з ними контрактів:

1.�Внести�до�Поряд�����ладення��онтра�-

тів�з��ерівни�ами�підприємств,��станов�і�ор-

�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,

затверджено�о�підп�н�том�2.1.�п�н�т��2�роз-

порядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від

15.07.2013�№ 118�(із�змінами,�внесеними

розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�від�05.06.2014�№ 48),�та�і�зміни:

1.1.�Абзац�1�п�н�т��5�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«5.�Прийняття�на�робот���ерівни�а�підпри-

ємства,��станови�чи�ор�анізації,�що�належить

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�(далі —��ерівни�),�здійсню-

ється�Київсь�им�місь�им��оловою�за�подан-

ням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі.»;

1.2.�Абзац�4�п�н�т��5�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«Прийняття�на�робот��дире�торів��ом�-

нальних�підприємств�зелено�о�б�дівництва

та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�Ки-

єва�Київсь�о�о��ом�нально�о�об’єднання�«Ки-

ївзеленб�д»,��ерівни�ів�шляхово-е�спл�ата-

ційних��правлінь�по�ремонт��і��триманню�ав-

томобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Ком�-

нальної��орпорації�«Київавтодор»�здійсню-

ється�Київсь�им�місь�им��оловою�за�подан-

ням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�та�по�одженням�з��е-

рівни�ами�ККО�«Київзеленб�д»,�КК�«Київ-

автодор»�та��оловами�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�на��онтра�тній�ос-

нові.»;

1.3.�Абзац�1�п�н�т��6�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«6.�Подання�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови,��олови�відповідної�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�щодо�призначен-

ня�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни-

�а�підприємства,��станови�чи�ор�анізації,�що

належить�до��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�вноситься��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(�ерівни�а�апарат��районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації)»;

1.4.�П�н�т�7�ви�ласти�в�наст�пній�реда�-

ції:

«7.�У�разі�пор�шення�встановлено�о�по-

ряд���оформлення�до��ментів,�що�додають-

ся�до�подання,�та�і�до��менти�повертають-

ся��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�(�ерівни���апарат��район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації)�не

пізніше�п’яти��алендарних�днів�з�дня�надхо-

дження�подання�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови,��олови�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації.»;

1.5.�Абзаци�1 —�3�п�н�т��10�ви�ласти�в�на-

ст�пній�реда�ції:

«10.�Прое�т�розпорядження�в�обов’яз�о-

вом��поряд���по�одж�ється�відділом��адро-

вої�роботи�та�питань�сл�жби�в�ор�анах�міс-

цево�о�самовряд�вання�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�заст�пни�ом�місь�о�о��о-

лови —�се�ретарем�Київради�або��ер�ючим

справами�та�Департаментом��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації).

Прое�т��онтра�т��по�одж�ється�відділом

�адрової�роботи�та�питань�сл�жби�в�ор�анах

місцево�о�самовряд�вання�се�ретаріат��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�заст�пни�ом�місь�о�о

�олови —�се�ретарем�Київради�або��ер�-

ючим�справами,�Департаментом��ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�Департаментом�соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації) —�в�частині��мов�матеріально�о

забезпечення��ерівни�а.

Прое�т�розпорядження�про�призначення

подається�на�по�одження�одночасно�з�про-

е�том��онтра�т��до�відділ���адрової�роботи

та�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�само-

вряд�вання�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.»:

1.6.�Абзац�2�п�н�т��21�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«Відп�ст�а��ерівни�ам�підприємств,��ста-

нов�(за�ладів)�та�ор�анізацій�оформлюється

на�азом�по�підприємств��на�підставі�заяви,

я�а�за�14�днів�до�почат���відп�ст�и�подаєть-

ся�на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��оло-

ви�відповідної�районної�в�місії�Києві�держав-

ної�адміністрації.�Заява�про�надання�відп�ст-

�и�по�одж�ється�з��ерівни�ом�апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�відді-

лом��адрової�роботи�та�питань�сл�жби�в�ор-

�анах�місцево�о�самовряд�вання�се�ретарі-

ат��Київсь�ої�місь�ої�ради�(відповідним�стр��-

т�рним�підрозділом�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації).»;

1.7.�Абзац�1�п�н�т��27�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«27.�В�разі�розірвання��онтра�т��з�ініціати-

ви�власни�а�або�ор�ан���правління�майном

�ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�(�ерівни�ом�відповід-

но�о�стр��т�рно�о�підрозділ��районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації)�на�ім’я�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�(�олови�відповідної

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції)�надається�подання,�в�я�ом��обґр�нто-

в�ються�підстави�йо�о�розірвання.»;

1.8.�П�н�ті�28�ви�ласти�в�наст�пній�реда�-

ції:

«28.�У�разі�розірвання��онтра�т��з�ініціати-

ви��ерівни�а�підприємства�звільнення�здій-

снюється�на�підставі�йо�о�заяви�та�подання

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�(�ерівни�а�відповідно�о

стр��т�рно�о�підрозділ��районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації).»;

1.9.�П�н�т�29�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«29.�За�три�місяці�до�за�інчення�стро���дії

�онтра�т���ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�(�ерівни��відпо-

відно�о�стр��т�рно�о�підрозділ��районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації)�вносить

на�ім’я�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(�олови

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції)�подання�з�пропозиціями�щодо�звільнен-

ня��ерівни�а�підприємства,��станови�чи�ор-

�анізації���зв’яз���з�за�інченням�термін��дії

�онтра�т��або�продовження��онтра�т��шля-

хом���ладення�додат�ової���оди,�що�є�не-

від’ємною�частиною�основно�о��онтра�т�,

або���ладання��онтра�т��на�новий�термін.»;

1.10.�Абзац�1�п�н�т��33�ви�ласти�в�наст�п-

ній�реда�ції:

«33.�Прое�т�розпорядження�про�звільнення

�ерівни�а�по�одж�ється�відділом��адрової�ро-

боти�та�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�са-

мовряд�вання�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради,�заст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ре-

тарем�Київради�або��ер�ючим�справами,�Де-

партаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).».

2.�Типов��форм���онтра�т��з��ерівни�ом

�ом�нально�о�підприємства�(�станови�або

ор�анізації)�«_»,�що�належить�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�затверджен��підп�н�том�2.2.�п�н�т��2

розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�від�15.07.2013�№ 118�(із�змінами,�внесе-

ними�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�від�05.06.2014�№ 148)�ви�ласти���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

рядження�по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Київський міський голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�15.07.2013�№ 118�
(із�змінами,�внесеними�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�05.06.2014�№�48)
(��реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�08.08�№ 139)

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з��ерівни�ом��ом�нально�о�підприємства�(�станови�або�ор�анізації)�«__»,�що

належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

м.�Київ «�___» ____________�20�____р.

Київсь�а�місь�а�рада,�іменована�далі�Ор�ан��правління�майном,�в�особі

Київсь�о�о�місь�о�о��олови_____________________з�одно�о�бо���та

�ромадянин�_________(паспорт:�серія�__�№_________,�виданий________

ро��________________________________________,�що�меш�ає�за�адресою:�________),�іменований

далі�Керівни�,�з�др��о�о�бо��,�на�підставі�ч.�3�ст.�21�Коде�с��за�онів�про�працю�У�раїни,�п.�10

ч.�4�ст.�42�За�он��У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від_____________№__�«Про�призначення____________»���лали�цей

Контра�т�про�та�е:��ромадянин_____________�призначається�на�посад�

Керівни�а��ом�нально�о�підприємства�(�станови�або�ор�анізації)

«�______» —�далі�«Підприємство»�з____________�р.�по�_____�р.
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1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�За�цим�Контра�том�Керівни��зобов’яз�ється�безпосередньо�і�через�адміністрацію

підприємства�здійснювати�поточне��ерівництво�Підприємством,�забезпеч�вати�йо�о�при-

б�т�ов��діяльність,�ефе�тивне�ви�ористання�і�збері�ання�за�ріплено�о�за�Підприємством

�ом�нально�о�майна,�а�Ор�ан��правління�майном�зобов’яз�ється�створювати�належні��мо-

ви�для�роботи�Керівни�а.

1.2.�На�підставі�Контра�т��вини�ають�тр�дові�відносини�між�Керівни�ом�та�Ор�аном��прав-

ління�майном�цьо�о�Підприємства.

1.3.�Керівни��є�повноважним�представни�ом�Підприємства�під�час�реалізації�повнова-

жень,�ф�н�цій,�обов’яз�ів,�передбачених�стат�том�Підприємства,�а�тами�за�онодавства

стосовно�Підприємства,�іншими�нормативними�до��ментами.

1.4.�Керівни����своїй�діяльності�підзвітний�і�під�онтрольний�Ор�ан���правління�майном��

межах,�встановлених�чинним�за�онодавством,�стат�том�Підприємства�та�цим�Контра�том.

2.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�СТОРІН

2.1.�Керівни��здійснює�поточне��ерівництво�Підприємством,�забезпеч�є�працюючих�ро-

ботою,�ор�аніз�є�виробничо-�осподарсь��,�соціально-поб�тов��та�інш��діяльність,�забезпе-

ч�є�ви�онання�завдань�Підприємства,�передбачених�чинним�за�онодавством,�стат�том�Під-

приємства�та�цим�Контра�том.

2.2.�Керівни���належать�за�ріплені�за�ним�повноваження�і�права,�я�і�передбачені�стат�-

том�Підприємства,�цим��онтра�том�та�за�онодавчими�і�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами.

2.3.�Керівни��має�право:

2.3.1.�діяти�від�імені�Підприємства�без�дор�чення,�представляти�йо�о�інтереси�в�ор�а-

нах�державної�влади,�місцево�о�самовряд�вання,���відносинах�з�фізичними�особами�та

юридичними�особами�б�дь-я�ої�форми�власності;

2.3.2.���ладати���оди�(до�овори)�від�імені�Підприємства,�вчиняти�правочини,�передбаче-

ні�чинним�за�онодавством;

2.3.3.�видавати�довіреності�від�імені�Підприємства�в�межах�повноважень.�визначених��с-

тановчими�до��ментами�Підприємства;

2.3.4.�від�ривати�в�бан�ах�поточні�та�інші�рах�н�и�підприємства;

2.3.5.���ладати�тр�дові�до�овори�з��сіма�працівни�ами�підприємства;

2.3.6.�на�ладати�на�працівни�ів�стя�нення���відповідності�до�чинно�о�за�онодавства�і

��ладеними�з�ними�тр�довими�до�оворами;

2.3.7.���межах�своєї��омпетенції�видавати�ло�альні�а�ти,�на�ази,�розпорядження,�нада-

вати�дор�чення,�обов’яз�ові�для�всіх�підрозділів�і�працівни�ів�Підприємства:

2.3.8.�виріш�вати�інші�питання,�віднесені�за�онодавством�та�Ор�аном��правління�май-

ном,�стат�том�Підприємства�і�цим�Контра�том�до��омпетенції�Керівни�а.

2.4.�Керівни��зобов’яз�ється:

2.4.1.�вживати�заходів�щодо�зменшення�витрат�Підприємства�та�собівартості�товарів�(ро-

біт,�посл��);

2.4.2.�підвищити�ефе�тивність�виробництва�з�цільовим�ви�ористанням�вивільнених��оштів

на�підвищення�заробітної�плати;

2.4.3.�створювати�додат�ові�робочі�місця�з��рах�ванням�потреб�е�ономі�и�міста;

2.4.4.�забезпечити��мови�ви�онання�Підприємством�зобов’язань�із�сплати�подат�ів,�вне-

сення�інших�обов’яз�ових�платежів�до�бюджетів,�страхових�внес�ів�на�за�альнообов’яз�о-

ве�державне�пенсійне�страх�вання�та�виплати�заробітної�плати�працівни�ам�чи�дотриман-

ня�по�оджено�о��рафі�а�по�ашення�відповідної�забор�ованості:

2.4.5.�забезпечити�своєчасне�і���повном��обсязі�повернення��редитів�та�відсот�ів�за��о-

рист�вання�ними;

2.4.6.�забезпечити�недоп�щення�забор�ованості�із�заробітної�плати�працівни�ам:

2.4.7.�забезпечити�запровадження,�замін�,�пере�ляд�норм�праці,�відповідно�до�за�оно-

давства;

2.4.8.�щорічно�подавати�на�затвердження�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

єва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�річ-

ний�фінансовий�план�Підприємства�на�наст�пний�рі��в�поряд��,�в�стро�и�та�за�формою,�що

визначаються�Київсь�ою�місь�ою�радою;

2.4.9.�надавати�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�фінансов��звітність,�інфор-

мацію�про�наявність�та�р�х�основних�засобів,�власно�о��апітал�,�дебіторсь�ої�та��редитор-

сь�ої�забор�ованості,�наявність�та�відс�тність�забор�ованості�з�заробітної�плати,�необхід-

ні�пояснення�та�розшифр�вання�до�зазначеної�звітності�та�інформації,�а�диторсь�і�виснов-

�и�щодо�достовірності,�повноти�та�відповідності�чинном��за�онодавств��річної�фінансової

звітності;

2.4.10.�надавати�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�звіт�про�ви�онання�річ-

ною�фінансово�о�план�,�інформацію�про�наявність�та�ви�ористання�нер�хомо�о�майна��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�про�надходження�орендної�пла-

ти�від�надання�йо�о�в�оренд��та�с�боренд�,�в�поряд��,�стро�и�та�за�формами,�визначени-

ми�зазначеним�Департаментом;

2.4.11.���разі�передачі�в�оренд��майна��ом�нальної�власності�м.�Києва�забезпечити�пе-

рерах�вання�частини�надходжень�від�орендної�плати�до�бюджет��міста�Києва�в�поряд��,

розмірах�та�в�стро�и,�визначені�відповідно�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради;

2.4.12.�не�доп�с�ати�перевищень��становлених�для�підприємства�лімітів�ле��ово�о�авто-

транспорт�;

2.4.13.�забезпечити�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план�,�передбачено�о�п�н�том�2.4.8;

2.4.14.�забезпечити�беззбит�ов��діяльність�підприємства;

2.4.15.�забезпечити�пріоритетне�перерах�вання�частини�приб�т���до�бюджет��м.�Києва

відповідно�до�нормативів�та���поряд��,�передбаченом��рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради,��

с�мі�не�менше,�ніж�передбачена�затвердженим�річним�фінансовим�планом;

2.4.16.���разі�тимчасової�непрацездатності�протя�ом�однієї�доби�повідомити�про�це�Ор-

�ан��правління�майном�(при�наявності�та�ої�можливості);

2.4.17.�протя�ом�30�днів�з�момент����ладення�цьо�о�Контра�т��розробити�та�надати�на

затвердження�Ор�ан���правління�майном�посадові�інстр��ції�заст�пни�ів�Керівни�а�Підпри-

ємства;

2.4.18.�вжити�заходів�щодо�створення�в��ожном��стр��т�рном��підрозділі�і�на��ожном��ро-

бочом��місці��мов�праці,�я�і�відповідають�вимо�ам�нормативно-правових�а�тів,�а�та�ож�за-

безпечити�додержання�прав�працівни�ів,��арантованих�за�онодавством�про�охорон��пра-

ці;

2.4.19.�під�час���ладення�тр�дових�до�оворів�з�працівни�ами�Підприємства,�визначення�та

забезпечення��мов�їх�праці�та�відпочин���Керівни��зобов’язаний��ер�ватися�тр�довим�за�о-

нодавством�з��рах�ванням��ал�зевих�особливостей,�передбачених�стат�том�Підприємства,

�енеральною�та��ал�зевими�тарифними���одами�і�фінансовими�можливостями�Підприємства;

2.4.20.�забезпечити�ви�онання��мов��оле�тивно�о�до�овор��та�реалізацію�про�рам�соці-

ально�о�розвит����оле�тив�;

при���ладанні��оле�тивно�о�до�овор��з�тр�довим��оле�тивом,��мови,�я�і�передбачають

витрачання��оштів,�передбачати�в�ньом��лише�із�застереженням�щодо�чинності�та�их��мов

ви�лючно���разі,�я�що�відповідні�витрати�б�д�ть�передбачені�затвердженим���встановле-

ном��поряд���фінансовим�планом;

2.4.21.�зобов’язаний�забезпечити�створення�робочих�місць�для�осіб�з�обмеженими�мож-

ливостями����іль�ості,�визначеній�чинним�за�онодавством;

2.4.22.�забезпечити�недоп�щення�зростання�простроченої�дебіторсь�ої�та��редиторсь�ої

забор�ованості;

2.4.23.�не�роз�олош�вати�відомості,�що�с�ладають��омерційн��таємницю�Підприємства;

2.4.24.�ви�он�вати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�інші�нормативно-правові�а�ти;

2.4.25.���випад���зміни�власни�ом�орендних�ставо��своєчасно�вносити�зміни�в�до�ово-

ри�оренди�нер�хомо�о�майна,�що�належить�до��ом�нальної�власності�і�щодо�я�о�о�Підпри-

ємство�вист�пає�Орендодавцем.

2.4.�Ор�ан��правління�майном�мас�право:

2.5.1.�вима�ати�від�Керівни�а�ви�онання�зобов’язань,�передбачених�п.�п.�2.4.1 —2.4.25

цьо�о�Контра�т�:

2.5.2.�звільняти�Керівни�а�після�за�інчення�дії�Контра�т�,�достро�ово�за�вимо�ою�Керів-

ни�а,�а�та�ож�з�власної�ініціативи���випад���пор�шень�Керівни�ом�за�онодавства�та��мов

цьо�о�Контра�т�.

2.5.�Ор�ан��правління�майном�зобов’язаний:

2.6.1.�інформ�вати�про��ал�зев��на��ово-технічн��політи��;

2.6.2.�інформ�вати�про�потреби�в�прод��ції�підприємства;

2.6.3.�надавати�інформацію�на�запит�Керівни�а:

2.6.4.�ор�анізов�вати�фінансовий��онтроль�за�діяльністю�Підприємства;

2.6.5.�здійснювати��онтроль�за�ефе�тивністю�ви�ористання�і�збереження�за�ріплено�о

за�Підприємством��ом�нально�о�майна;

2.6.6.�по�одж�вати�Керівни���час�і�термін�щорічної�відп�ст�и.

2.7.�Ор�ан��правління�майном�деле��є�Керівни�ові�та�і�повноваження:

2.7.1.���ладання�до�оворів�на�оренд��майна�Підприємства���поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�та�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради;

2.7.2.�забезпечення�проведення��оле�тивних�пере�оворів�і���ладання��оле�тивних�до�о-

ворів,�підведення�підс�м�ів�їх�ви�онання���поряд��,�передбаченом��За�оном�У�раїни�«Про

�оле�тивні�до�овори�і���оди»;

2.7.3.�Керівни����ладає�тр�дові�до�овори�з�працівни�ами�Підприємства�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни.

3.�УМОВИ�МАТЕРІАЛЬНОГО�ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ�КЕРІВНИКА

3.1.�За�ви�онання�обов’яз�ів,�передбачених�цим�Контра�том,�Керівни�ові�нарахов�ється

заробітна�плата�за�рах�но��част�и�доход�,�одержано�о�Підприємством�в�рез�льтаті�йо�о

�осподарсь�ої�діяльності,�виходячи�з��становлених�Керівни��:

3.1.1.�посадово�о�о�лад��в�розмірі_______________��ривень�і�фа�тично�відпрацьовано�о

час�;

3.1.2.�премії�в�розмірі�до____�відсот�ів�нарахованої�заробітної�плати�за�посадовим�о�ла-

дом�відповідно�до�діючо�о�на�підприємстві�Положення�про�преміювання�за�ви�онання�по-

�азни�ів�та��мов,�затверджених�Ор�аном��правління�майном,�але�не�більше�розмір��поса-

дово�о�о�лад�;

3.1.3.�надбав�и�за�інтенсивність�праці�та�особливий�хара�тер�роботи���розмірі�50�від-

сот�ів�посадово�о�о�лад��і�фа�тично�відпрацьовано�о�час�.

У�разі�несвоєчасно�о�ви�онання�завдань,�визначених��онтра�том,�по�іршення�я�ості�ро-

боти�надбав�и�с�асов�ються�або�зменш�ються;

3.1.4.�доплати�до�посадово�о�о�лад��за�на��овий�ст�пінь��андидата�або�до�тора�на����

розмірі�відповідно�15�і�20�відсот�ів�і�за�вчене�звання�старшо�о�на��ово�о�співробітни�а��

розмірі�25�відсот�ів�та�професора�33�відсот�и,�я�що�підприємство�здійснює�на��ово-дослід-

н�,�на��ово-виробнич��та�на��ово-технічн��діяльність.�Доплати�провадяться���разі,��оли�ді-

яльність�Керівни�а�за�профілем�збі�ається�з�наявним�на��овим�ст�пенем,�вченим�званням;

3.1.5.�щомісячної�надбав�и�за�стаж�на��ової�діяльності�для�працівни�ів,�робота�я�их�по-

в’язана�з�на��овою,�на��ово-технічною�діяльністю,���та�их�розмірах:�понад�3�ро�и —�10�від-

сот�ів,�понад�10�ро�ів —�20�відсот�ів,�понад�20�ро�ів —�30�відсот�ів;

3.1.6.�щомісячної�надбав�и�за�почесне�або�спортивне�звання —�в�розмірі�до�20�відсот-

�ів.�Надбав�а�за�почесне�та�спортивне�звання�встановлюється��ерівни�ам,�я�що�їх�діяль-

ність�за�профілем�збі�ається�з�почесним�або�спортивним�званням.�За�наявності�двох�або

більше�звань�надбав�а�встановлюється�за�одним�(вищим)�званням:

3.1.7.�надбав�и�за�знання�та�ви�ористання�в�роботі�іноземної�мови —�в�розмірі�10�від-

сот�ів�посадово�о�о�лад�.

3.2.�Премія�зменш�ється�або�с�асов�ється���том��звітном��періоді,��оли�виявлено�пор�-

шення�(за�о�ремим�рішенням):

3.2.1.���разі�несвоєчасно�о�ви�онання�обов’яз�ів,�визначених�цим�Контра�том;

3.2.2.���разі�вини�нення�на�Підприємстві�нещасно�о�випад���зі�смертельним�наслід�ом

з�вини�Підприємства;

3.2.3.���разі�по�іршення�я�ості�роботи,�пор�шення�тр�дової�дисципліни.

3.3.�Крім�то�о,�Керівни�ові�мож�ть�виплач�ватися:

3.3.1.�вина�орода�за�висл����ро�ів�відповідно�до�діючо�о�па�Підприємстві�Положення;

3.3.2.�матеріальна�вина�орода�за�ефе�тивне��правління�майном�з�ідно�з��мовами,�за-

твердженими�Ор�аном��правління�майном,��мовами,�по�азни�ами�та�розмірами�матері-

альної�вина�ороди�за�ефе�тивне��правління��ом�нальним�майном,�відповідно�до�розпоря-

дження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�18.05.2006�ро���№ 830.�Матеріальна

вина�орода�за�підс�м�ами�роботи�за�рі��Керівни���виплач�ється�за��мови�ви�онання�ним

затверджених��мов,�по�азни�ів�та�розмірів�матеріальної�вина�ороди�за�ефе�тивне��прав-

ління��ом�нальним�майном.�Розмір�матеріальної�вина�ороди�за�рі��не�може�перевищ�ва-

ти�розмір��10�посадових�о�ладів��ерівни�а;

3.3.3.�вина�орода�за�підс�м�ами�роботи�за�рі��відповідно�до�діючо�о�на�підприємстві�По-

ложення.

3.4.�Розмір�оплати�праці,�розмір�надбав�и,�премії,�вина�ороди�за�підс�м�ами�роботи�мо-

же�б�ти�підвищено�або�знижено���випад�ах,�передбачених�п�н�тами�3.1,�3.2�цьо�о�розділ�,

за�рішенням�ор�ан���правління�майном.
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3.5.�Матеріальна�вина�орода�не�виплач�ється�при�збит�овості�та�неви�онанні�по�азни-

�ів�і��мов�матеріальної�вина�ороди.

3.6.�Керівни���надається�щорічна�оплач�вана�відп�ст�а�тривалістю__,�а�та�ож�додат�ові

відп�ст�и:

________________________________

(зазначити�всі�види�відп�сто�)

3.7.�Оплата�відп�ст�и�провадиться�з��рах�ванням�середньомісячно�о�заробіт��,�обчис-

лено�о���поряд��,�встановленом��Кабінетом�Міністрів�У�раїни.�При�наданні�відп�ст�и�Ке-

рівни�ові�надається�матеріальна�допомо�а�на�оздоровлення���розмірі�йо�о�середньомісяч-

но�о�заробіт��.

3.8.�Керівни��визначає�час�і�порядо��ви�ористання�своєї�щорічної�відп�ст�и�(час�почат-

���та�за�інчення,�поділ��її�на�частини�тощо)�за�по�одженням�з�Ор�аном��правління�майном.

3.9.�У�разі�виход��Керівни�а�на�пенсію�йом��виплач�ється��рошова�допомо�а���розмірі�________

�ривень)�(не�більше�шести�посадових�о�ладів).

3.10.�Крім��мов�матеріально�о�забезпечення,�зазначених���п�н�тах�3.1 —3.9�цьо�о�Кон-

тра�т�,�Керівни�ові�мож�ть�б�ти�встановлені�інші��мови,�що�не�заборонені�за�онодавством,

��разі�отримання�рішення�Ор�ан���правління�майном.

4.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�І�ДОПОВНЕНЬ�ДО�КОНТРАКТУ,�

РОЗІРВАННЯ�КОНТРАКТУ

4.1.�Зміни�та�доповнення�до�цьо�о�Контра�т����ладаються�в�письмовій�формі�і�стають

йо�о�невід’ємною�частиною�після�підписання�Сторонами.

4.2.�Цей�Контра�т�припиняється:

4.2.1.�після�за�інчення�стро���дії�Контра�т�;

4.2.2.�за�з�одою�сторін;

4.2.3.���разі�набрання�за�онної�сили�виро�ом�с�д�,�я�им�Керівни�а�зас�джено�до�позбав-

лення�волі�або�до�іншо�о�по�арання,�я�е�ви�лючає�можливість�продовження�даної�роботи;

4.2.4.�з�ініціативи�Ор�ан���правління�майном�до�за�інчення�стро���дії�Контра�т����випад-

�ах,�передбачених�за�онодавством,�а�та�ож�п�н�тами�4.3.1 —4.3.6,�4.3.12,�4.3.13�розділ�

4.3�цьо�о�Контра�т�.

4.3.�Керівни��може�б�ти�звільнений�з�посади,�а�цей�Контра�т�розірваний�з�ініціативи�Ор-

�ан���правління�майном�достро�ово:

4.3.1.���разі�доп�щення�зростання�дебіторсь�ої�забор�ованості�та�невжиття�заходів�що-

до�її�стя�нення,�в�чом��числі���разі�доп�щення�зростання�забор�ованості�з�орендних�пла-

тежів:

4.3.2.�на�підставах�здійснених�перевіро���онтролюючих�ор�анів�та�обґр�нтованих�вис-

нов�ів�щодо�виявлення�неефе�тивно�о�ви�ористання��ом�нально�о�майна�та�фінансових

рес�рсів,�я�і�об�мовлюють�збит�ов��діяльність�підприємства,�недоотримання��оштів�бю-

джетом�міста�Києва�та�настання�інших�не�ативних�наслід�ів;

4.3.3.���разі�одноразово�о��р�бо�о�пор�шення�Керівни�ом�за�онодавства,�в�рез�льтаті

чо�о�для�підприємства�настали�значні�не�ативні�наслід�и�(нанесено�збит�и�на�с�м�____,

або�дії�Керівни�а�призвели�до�виплати�штраф��на�с�м�____________);

4.3.4.���разі�доп�щення�з�вини�Керівни�а�вини�нення�на�підприємстві�забор�ованості�із

заробітної�плати�перед�працівни�ами�та�невжиття�невід�ладних�заходів�щодо�її�по�ашення,

а�та�ож�неви�онання�Підприємством�зобов’язань�щодо�сплати�подат�ів,�зборів�та�обов’яз-

�ових�платежів;

4.3.5.���разі�несплати�рестр��т�рованої�подат�ової�забор�ованості�протя�ом�трьох�міся-

ців�при�наявності�вини�Керівни�а;

4.3.6.���разі�неподання�або�несвоєчасно�о�подання�на�затвердження�прое�т��річно�о�фі-

нансово�о�план�,�неподання�або�несвоєчасно�о�подання�фінансової�звітності,�а�диторсь�о-

�о�виснов���щодо�підтвердження�її�достовірності,�повноти�та�відповідності�чинном��за�о-

нодавств�,�звіт��про�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��до�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�Київсь�ої�місь�ої�ради,�неви�онання�затверджено�о�річно�о�фінансово-

�о�план�,�перевищення�встановлено�о�ліміт��ле��ово�о�автотранспорт�,�несплати�чи�не-

повної�сплати�до�бюджет��м.�Києва�відрах�вань�част�и�приб�т���в�поряд��,�розмірах�та�в

стро�и,�визначені�Київсь�ою�місь�ою�радою;

4.3.7.���разі�доп�щення�зростання�обся�ів�простроченої��редиторсь�ої�забор�ованості,�в

том��числі�забор�ованості�зі�сплати��оштів�до�бюджет��від�отриманих�надходжень�оренд-

ної�плати;

4.3.8.���разі�пор�шення�встановлено�о�поряд���здійснення�витрат�с�б’є�тами��оспода-

рювання,�я�що�річний�фінансовий�план�не�затверджений�(не�по�оджений)���встановлено-

м��поряд��;

4.3.9.�за�поданням�сл�жбових�осіб�ор�анів�державно�о�на�ляд��за�охороною�праці���ра-

зі�систематичних�пор�шень�вимо��чинно�о�за�онодавства�з�питань�охорони�праці;

4.3.10.���разі�пор�шення�поряд���здійснення�розрах�н�ів�в�іноземній�валюті;

4.3.11.���разі�пор�шення�за�онодавства�під�час�ви�ористання�фінансових�рес�рсів�підпри-

ємства,���том��числі�при�здійсненні�за��півель�товарів,�робіт�і�посл���за�державні��ошти;

4.3.12.���разі�дій�Керівни�а,�внаслідо��чо�о�заробітна�плата�виплач�валася�несвоєчасно

або�в�розмірах,�нижчих�від��становлено�о�за�оном�розмір��мінімальної�заробітної�плати;

4.3.13.���разі�дій�Керівни�а,�я�що�ці�дії�дають�підстави�для�втрати�довір’я�до�ньо�о�з�бо-

���Ор�ан���правління�майном;

4.4.�Керівни��може�за�своєю�ініціативою�розірвати�Контра�т�до�за�інчення�стро���йо�о�дії:

4.4.1.�за�власним�бажанням;

4.4.2.���разі�йо�о�хвороби�чи�інвалідності,�я�і�переш�оджають�ви�онанню�обов’яз�ів�за�Кон-

тра�том,�та/або�з�інших�поважних�причин.

4.5.�Я�що�сторони�не�ініціювали�припинення��онтра�т��за�два�місяці�до�за�інчення�стро��

дії��онтра�т�,�то�він�вважається�продовженим�на�рівнозначний�термін,�визначений�в�Кон-

тра�ті.

4.6.�Я�що�Контра�т�розривається�на�підставах,�передбачених�Контра�том.�але�не�перед-

бачених�за�онодавством,�про�це�зазначається�в�тр�довій��нижці�Керівни�а�з�посиланням

на�п�н�т�8�частини�першої�статті�36�Коде�с��за�онів�про�працю�У�раїни.

5.�ТЕРМІН�ДІЇ�ТА�ІНШІ�УМОВИ�КОНТРАКТУ

5.1.�Цей�Контра�т�діє�з_____________р.�до_____________р.

5.2.�Сторони�домовилися,�що�те�ст�цьо�о�Контра�т�,��сі�в�с���пності�і�б�дь-я�і�о�ремо�ма-

теріали�і�інформація,�що�стос�ються�Контра�т��та�діяльності�Підприємства,�є��онфіденцій-

ними�і�не�мож�ть�передаватися�третім�особам�без�попередньої�письмової�з�оди�Ор�ан�

�правління�майном,��рім�випад�ів,��оли�та�а�передача�пов’язана�з�одержанням�офіційних

дозволів,�до��ментів�для�ви�онання�своїх�обов’яз�ів�або�сплати�подат�ів,�інших�обов’яз�о-

вих�платежів,�а�та�ож���випад�ах,�передбачених�чинним�за�онодавством,�що�ре��лює�зо-

бов’язання�Сторін�Контра�т�.

5.3.�Про��мови�Контра�т��інформ�ються�відповідні�працівни�и�підприємства�та�інші�осо-

би�в�зв’яз���з�необхідністю�ви�онання�Контра�т��(ознайомлення�працівни�ів�б�х�алтерії,

що�займаються�визначенням�вина�ороди�Керівни�а,�тощо).�Сторони�вживають�заходів�з

дотриманням��онфіденційності��мов�Контра�т��цими�працівни�ами�та�особами.

6.�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ�СТОРІН,�ВИРІШЕННЯ�СПОРІВ

6.1.�У�випад���неви�онання�чи�неналежно�о�ви�онання�обов’яз�ів,�передбачених�цим�Кон-

тра�том,�сторони�нес�ть�відповідальність�з�ідно�з�за�онодавством�та�цим�Контра�том.

6.2.�Спори�між�сторонами�виріш�ються�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством.

7.�АДРЕСИ�СТОРІН�ТА�ІНШІ�ВІДОМОСТІ

7.1.�Відомості�про�підприємство:

Повна�назва:________________�__

Адреса:_______________

Розрах�н�овий�рах�но��№_____________________

7.2.�Відомості�про�Ор�ан��правління�майном:

Повна�назва:�Київсь�а�місь�а�рада.

Адреса:�м.�Київ.�в�л.�Хрещати�,�36

Посада,�прізвище,�ім’я,�по�бать�ові��ерівни�а�Ор�ан���правління�майном:�

Київсь�ий�місь�ий��олова�_____________________

Сл�жбовий�телефон��ерівни�а�Ор�ан���правління�майном:�+�380�(44)�202 77 08

7.3.�Відомості�про�Дире�тора�Підприємства:�

П.�І.�П.:

Домашня�адреса:

Домашній�телефон:

Сл�жбовий�телефон:

7.4.�Цей�Контра�т���ладений�в�двох�примірни�ах,�я�і�збері�аються����ожної�із�сторін�і�ма-

ють�одна�ов��юридичн��сил�.

ПОДАННЯ:

Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Начальни��відділ���адрової�роботи�та�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�се�-

ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

Дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Дире�тор�департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Заступник міського голови — секретар Київради

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції�
��місті�Києві�08.08.2014�р.�

за�№20/1073

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 863 від 29 липня 2014 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про

житлово&комунальні послуги», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», по&
станови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення
нормативно&правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації):

від�31�травня�2011�ро���№ 859�«Про�вста-

новлення�тарифів�на��ом�нальні�посл��и�з

централізовано�о�опалення�і�постачання��аря-

чої�води�ви�онавцям�цих�посл����сіх�форм

власності�для�здійснення�розрах�н�ів�з�бю-

джетними��становами�та�іншими�споживача-

ми»,�зареєстроване�в�Головном���правлінні

юстиції���місті�Києві�06�червня�2011�ро���за

№ 25/884;

від�07��р�дня�2011�ро���№ 2308�«Про�вста-

новлення�тарифів�на��ом�нальні�посл��и�з

централізовано�о�постачання�холодної�води�і

водовідведення�холодної�та��арячої�води�ви-

�онавцям�цих�посл����сіх�форм�власності�для

здійснення�розрах�н�ів�з�бюджетними��ста-

новами�та�іншими�споживачами»,�зареєстро-

ване�в�Головном���правлінні�юстиції���місті

Києві�30��р�дня�2011�ро���за�№ 58/917;

від�07��р�дня�2011�ро���№ 2316�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�31.05.2011�№ 859»,

зареєстроване�в�Головном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�29��р�дня�2011�ро���за�№ 57/916;

від�29�березня�2012�ро���№ 496�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�31.05.2011�№ 859»,

зареєстроване�в�Головном���правлінні�юстиції

��місті�Києві�24��вітня�2012�ро���за�№ 25/942;



ÄÎÊÓÌÅÍÒ 19 ñåðïíÿ 2014 ð.
¹118(4518)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про унесення змін до пункту І 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 жовтня 2013 року № 1890 «Про затвердження проекту 

«Будівництво під’їзної дороги та зовнішніх інженерних мереж 
до інноваційного парку «Біонік Хілл»

Розпорядження № 906 від 15 серпня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто*герой Київ», в межах функцій місцевого органу виконав*

чої влади:

1. Унести зміни до п н т 1 розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 21 жовтня 2013 ро № 1890 «Про затвердження прое т «Б дівництво під’їзної доро и та
зовнішніх інженерних мереж до інноваційно о пар «Біоні Хілл», ви лавши йо о в та ій реда ції:
«1. Затвердити прое т «Б дівництво під’їзної доро и та зовнішніх інженерних мереж до інноваційно о пар «Біо-

ні Хілл», з та ими техні о-е ономічними по азни ами (з ідно з е спертним звітом ДП «У рдержб де спертиза» від
30 вересня 2013 ро № 00-1080-13/ПБ):

від 20 червня 2012 ро № 1038 «Про внесення змін
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
31.05.2011 № 859», зареєстроване в Головном прав-
лінні юстиції місті Києві 26 червня 2012 ро за№ 47/964;
від 31 жовтня 2012 ро № 1926 «Про внесення змін

до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
31.05.2011 № 859», зареєстроване в Головном прав-

лінні юстиції місті Києві 22 листопада 2012 ро за
№ 68/985.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня йо о

оприлюднення.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Кличко

Показники Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва нове будівництво 

Категорія дороги магістральна вулиця 
районного значення 

Довжина ділянки км 2,578

Ширина земляного полотна м 19,0

Ширина проїзної частини м 15,0

Транспортні розв’язки в одному рівні шт. 2

Світлофорні об’єкти шт. 2

Трансформаторна підстанція 110/10 кВ шт. 1

Перекладання та прокладання інженерних мереж:
' водопровід Д=300, 400, 500, 1200 мм;
' напірна каналізація Д=2х400 мм;
' самопливна каналізація Д=800 мм;
' санація самопливної каналізації Д=800 мм;
' газопровід середнього тиску Д=500 мм;
' газопровід середнього тиску Д=500 мм;
' каналізація зв'язку (4 канали);
' перевлаштування повітряної лінії
електропередач 110 та 330 кВ.

м.п
м.п
м.п
м.п
м.п
м.п
м.п

' перетин

4066
6200
580
820

2200
800

10500

1

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 03.10.2013, в тому
числі:
' будівельно'монтажні роботи;
' устаткування;
' пусконалагоджувальні;
' інші витрати.

тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис.грн
тис. грн

337 043,469
203 358,780
60 441,955

614,956
72 627,778

Тривалість будівництва місяців 32,0

Голова В. Кличко

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

Розпорядження № 255 від 14 березня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забез*

печення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Внести до Ре ламент ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), затвер-
джено о розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
08 жовтня 2013 ро № 1810, та і зміни:
1. П н т 6.2. лави 6 розділ VII ви ласти та ій реда -

ції:
«6.2. Прое т розпорядження надсилається заінтересо-

ваним ор анам для по одження лише після йо о по оджен-
ня першим заст пни ом олови або відповідним заст пни-
ом олови, я ий спрямов є і оордин є діяльність стр -
т рно о підрозділ ви онавчо о ор ан — розробни а про-
е т розпорядження.»
2. Абзац перший п н т 6.3 лави 6 розділ VII ви ласти
та ій реда ції:
«6.3. Прое т розпорядження по одж ють та ій послі-

довності: ерівни та ерівни юридичної сл жби розроб-
ни а, перший заст пни олови або заст пни олови, я ий
спрямов є і оордин є діяльність розробни а, ерівни и
заінтересованих ор анів та перший заст пни олови або
заст пни и олови, до омпетенції я их належать зазначе-

ні в прое ті розпорядження питання, начальни юридично-
о правління апарат .»

Голова В. Бондаренко

Відповіді на сканворд 
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Ó çâ'ÿçêó ³ç ââîäîì áóäèíê³â â åêñïëóàòàö³þ ÒÎÂ "Ë³êî-Æèòëîñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº,
ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,
ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011
¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.
Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ì. Êè¿â, âóë.Ëîìîíîñîâà,
áóä. 58-À äî 03 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹
ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí./ì2 â

ì³ñÿöü
Òàðèô, ãðí./ì2 â ì³ñÿöü
äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó

1. âóë. Ëîìîíîñîâà, áóä. 48-À 3,8866 3,8866

2. âóë. Ñèìîíåíêà Âàñèëÿ, áóä. 5À 4,2497 4,2497

3. âóë. Ñèìîíåíêà Âàñèëÿ, áóä. 5 3,9761 3,9761

4. âóë. Ìåéòóñà Êîìïîçèòîðà, áóä. 4 4,3168 4,3168

Çàÿâà ïðî íàì³ðè
Çàìîâíèê ÏÀÒ"ÄÁÊ-4" (04074,ì.Êè¿â,âóë.Ëóãîâà,13,dbk4.com.ua)

íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 27.02.2014 îòðèìóº â³ä ÏÑÊÔ
"Òðàíññïîðò"ïðàâî íà áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäîâàíèìè
ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,92
ãà íà ïðîñï. Íàóêè, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðè áóä³âíèöòâ³ îá'ºêò³â ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³é, âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíîãî òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà
ìàòåð³àë³â.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç
³ñíóþ÷î¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ â³äïîâ³äíî äî ÒÓ ó ê³ëüêîñò³ 314,89
ìÇ/äîáó, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ äî êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç
íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè â³äïîâ³äíî äî ÒÓ
ó ê³ëüêîñò³ 309,23 ìÇ/äîáó.Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä çîâí³ø-
íüî¿ ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ. Òåïëîïîñòà÷àííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà
â³ä àâòîíîìíî¿ ãàçîâî¿ êîòåëüí³.

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà. Ïåðåäáà÷åíî
öåíòðàë³çîâàíå âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ. Òðàíñïîðòíå
çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðåíäíèì òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà,
ÿê³ âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò.Ïåðñïåêòèâíèõ äî çàïîâ³äàííÿ
òåðèòîð³é íåìàº. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ
â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà íå
ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³
ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà
ïðàâèë, îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.
Äëÿ îòðèìàííÿ ðîç'ÿñíåíü ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè

ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ Çàÿâè çà àäðåñîþ: ïðîåêòíà
îðãàí³çàö³ÿ ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò", ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãðèãîðåíêà,
22/20, îô. 2, òåë. 585-34-74.

Îãîëîøåííÿ
Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ

íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:
- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 85,1 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 32-À ç îêðåìèì

âõîäîì â³ä âõîäó ìåøêàíö³â áóäèíêó, íà áóëüâ. Äðóæáè íàðîä³â, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 09 âåðåñíÿ 2014 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü
íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî
Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì.Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15 ê³ì. 210 (ïí — ÷ò ç 9.00
äî 18.00, ïò ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 18.00 03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 1824,75 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 3649,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó:
àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
Îäåðæóâà÷:
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì

ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà",
ð/ð 26000429076 â AT "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü" ì.Êè¿â,
ÌÔÎ: 380805, ªÄÐÏÎÓ: 35692211
Óìîâè êîíêóðñó:

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè âèêëþ÷íî çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî

âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà

óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³,
ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³
"Õðåùàòèê" çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ

ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì

ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó;
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua
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ÎÂÍÈ, ³íåðòí³ñòü— âîðîã,

òîæ áóäüòå â êóðñ³ âñ³õ íî-

âèí,òðèìàéòå â òîíóñ³ ìî-

çîê, âåä³òü äèíàì³÷íèé ñïîñ³á æèò-

òÿ, òàì îòðèìàºòå çàðÿä ö³êàâèõ

íàñíàæëèâèõ âðàæåíü, çàâ’ÿæåòå

êîðèñí³ ïåðñïåêòèâí³ çíàéîìñòâà.

À òèì, õòî ñèðîò³º ñåðöåì, ïîùàñ-

òèòü çóñòð³òè ñïðàâæíþ ëþáîâ —

ñàìîñò³éíå ïëàâàííÿ äîëåþ çàáî-

ðîíåíî.

ÒÅËÜÖ², ñ³ì’ÿ äëÿ âàñ —

ñâÿòàÿ ñâÿòèõ, òóò ðàéñüêà

îàçà ùàñòÿ,ñàìå ÷åðåç äî-

ìî÷àäö³â çàâ³òàº óäà÷à, øàíóéòå

ð³äíèõ, ï³äòðèìóéòå âîãîíü âçàºì-

íîãî êîõàííÿ ç áëàãîâ³ðíèìè.Çàðîá-

ëåí³ ãðîø³ ³íâåñòóéòå íà äîìàøí³é

áëàãîóñòð³é.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çì³íà îáñòà-

íîâêè íåñå ïîçèòèâ, àêòè-

â³çóº äóõîâíèé ðîçâèòîê,

ñïðèÿº çàâîþâàííþ ñèìïàò³é, ïî-

ïóëÿðíîñò³ â ñîö³óì³. Ïîäðóæ³òüñÿ

ç éîãî âåëè÷í³ñòþ ×àñîì, öå ñüî-

ãîäí³ äëÿ âàñ ì³ñòè÷íà ñóáñòàíö³ÿ.

ÐÀÊÈ, äåíü ïðîìàéíå ï³ä

çàâåðøàëüí³ êàðì³÷í³ àêîð-

äè, íå éä³òü òàðàíîì óïå-

ðåä, à ñèä³òü òèõî òà ïðèñëóõàéòå-

ñÿ äî «ñèãíàë³â» ç ìèíóëîãî, ùî

ïðîÿâëÿòèìóòüñÿ ó âèãëÿä³ íåïå-

ðåäáà÷ëèâèõ ñèòóàö³é ç ïðèºìíè-

ìè ñþðïðèçàìè.

ËÅÂÈ, ïåð³îä ïðåçåíòàö³¿

ñåáå,êîõàíèõ òà âåëè÷íèõ,

òðèâàº. Ñàìîñòâåðäæóé-

òåñÿ, çáåð³ãàéòå ïî÷óòòÿ âëàñíî¿

ã³äíîñò³.Óâ³í÷àòè ñåáå êîðîíîþ ïî-

ïóëÿðíîñò³ ñë³ä íåîäì³ííî, ³ äåíü

öüîìó ïîñïðèÿº, òàêîæ ïðèêèíüòå

ãëîáàëüíèé ïëàí ä³é íà íàéáëèæ-

÷å ìàéáóòíº.

Ä²ÂÈ, ÿêùî ïðàãíåòå ÷î-

ãîñü äîñÿãòè, ïðîÿâ³òü îä-

íî÷àñíî äèïëîìàòè÷í³ñòü

³ çàâçÿò³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü ³ âèñî-

êèé ïðîôåñ³îíàë³çì ó âèêîíàíí³

áóäü-ÿêèõ ñïðàâ. Ç íà÷àëüñòâîì

òðèìàéòå êîðîòêó äèñòàíö³þ,ò³ñí³-

øå ñï³âïðàöþéòå é íå ðîçãîëîøóé-

òå ñëóæáîâ³ ñåêðåòè.

ÒÅÐÅÇÈ,âàøà â³çèòíà êàðò-

êà—öå êîìóí³êàáåëüí³ñòü,

áàãàòîãðàíí³ñòü ïîãëÿä³â

ïëþñ ðåàë³ñòè÷íå ìèñëåííÿ, ï³ä-

ñèëåíå øèðîêîþ ïî³íôîðìîâàí³ñ-

òþ. Âñå öå áàãàòñòâî º, òîæ ìîæåòå

ñì³ëèâî âèñòóïèòè â ðîë³ ñòðàòå-

ã³÷íî¿ êåð³âíî¿ ñèëè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,ÿêùî ìàºòå íà-

ä³éíîãî ïàðòíåðà àáî òàºì-

íîãî ñîþçíèêà,ñì³ëèâî çâåð-

òàéòåñÿ äî íüîãî çà äîïîìîãîþ. ² äî

øåôà—òåæ.Àëå ïàì’ÿòàéòå,ùî íàé-

á³ëüø îõî÷å â³í ïðèêðèâàòèìå âàøó

ñïèíóñàìå â êðèòè÷íèé ìîìåíò.Âò³ì,

êîëè çäàòí³ âïîðàòèñÿ ç òðóäíîùà-

ìè ñàìîòóæêè,êðàùå íå â³äðèâàéòå

çàéíÿòèõ ëþäåé â³ä ¿õí³õ ñïðàâ, à

ñïðîáóéòå ñàì³ «ðîçðóëèòè» ñèòó-

àö³þ—îòðèìàºòå áåçö³ííèé äîñâ³ä,

ÿêèé çãîäîì ñòàíå ó íàãîä³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², çà÷îõë³òü ñâ³é

êîë÷åäàí, áî íå ÷àñ âè-

ïóñêàòè â êîíôðîíòàö³é-

í³é îáñòàíîâö³ áîéîâ³ ñòð³ëè. Ñïè-

ðàéòåñÿ íà äðóç³â, ïðèñëóõàéòåñÿ

äî ïîðàä òà äóìîê îòî÷åííÿ ³ óçãî-

äæóéòå ç íèì âëàñí³ ä³¿.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ ïîòàëàíèòü

äîñÿãíóòè òð³óìôàëüíîãî

óñï³õó íà ñëóæáîâèõ öà-

ðèíàõ, àëå çà óìîâè, ùî íå áóäåòå

êîïèðñàòèñÿ â äð³áíèöÿõ ³ ìàòè-

ìåòå ñïðàâó ç ëþäüìè, ç ÿêèìè ïóä

ñîë³ ç’¿ëè, ìîðàëüíèìè, ïîðÿäíèìè

òà âèñîêèìè ïðîôåñ³îíàëàìè.

ÂÎÄÎË²¯Â âàáèòèìå âñå

íîâå, à â³ä ðóòèíè íóäè-

òèìå, òîìó íå äèâíî, ùî ç

ìåòîþ çàäîâîëüíèòè äîïèòëèâ³ñòü

âè ìîæåòå ïóñòèòèñÿ íà ïîøóêè ö³-

êàâèõ ïðèãîä, õâèëþþ÷èõ çàõîï-

ëåíü— ³ íå ïîìèëèòåñÿ, çíàéòè ëè-

öàðÿ ñåðöÿ áàãàòüîì ïîòàëàíèòü.

ÐÈÁÈ, çàéì³òüñÿ êàï³òàëü-

íèì ïðèáèðàííÿì â îñå-

ë³, âîíî àñîö³þºòüñÿ ç «ãå-

íåðàëüíèì ïðàííÿì äóø³»,íèí³ ÷ó-

äîâ³ óìîâè äëÿ íàâåäåííÿ ëàäó ³

ÿñíîñò³ â ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ, ïî-

çáàâëåííÿ â³ä çàéâèõ ðå÷åé, ïðåä-

ìåò³â ³íòåð’ºðó.

ÀÄÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ âïåâíåíà: õòî á ùî íå ãîâîðèâ
ñîëäàòàì, áîéîâèé äóõ ¿ì ìîæå ï³äíÿòè ëèøå ð³ä-
íÿ. Ëåãåíäàðíà àêòîðêà íàãîëîñèëà, ùî íå âàðòî ãî-
âîðèòè áàãàòî ïóñòèõ ³ í³÷îãî íå çíà÷óùèõ ñë³â. «ßê-
ùî ìè áóäåìî ãîâîðèòè: «Ï³äí³ìàéòå, ä³òè, äóõ», òî
âîíè ìîæóòü íàñ äóæå äàëåêî ïîñëàòè. Äóðí³ ñëîâà,
ïóñò³ ñëîâà, íàâ³òü ÿêùî âîíè ïàòð³îòè÷í³ äóæå, —
òî äóðí³ ³ ïóñò³ ñëîâà. Ò³ëüêè ïîøòîâõ ñåðöÿ, ò³ëüêè
ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãòè: íåõàé ÿêóñü ëÿëå÷êó ïðè-
íåñóòü, íåõàé çàìîâëÿòü ôîòîêàðòêè âñ³õ-âñ³õ, âñ³º¿
ð³äí³. Òðåáà ä³ÿòè òàê: íåîáõ³äíå ³ ùå òð³øêè»,— ñêà-
çàëà Àäà Ðîãîâöåâà �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 32 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

Âñåñâ³òí³é äåíü ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè. Äåíü ïàñ³÷íèêà 
1941 – äåêðåòîì âåðõîâíîãî ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷à ðóìóíñüêî¿ àðì³¿

ìàðøàëà ²îíà Àíòîíåñêóâñòàíîâëåíî

ðóìóíñüêó àäì³í³ñòðàö³þ íà îêó-

ïîâàí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ì³æ

Äí³ñòðîì ³ Áóãîì,ÿêà îòðèìàëà íàçâó

"Òðàíñí³ñòð³ÿ", ³ç öåíòðîì óÒèðàñïîë³.

1960—â ÑÐÑÐ íà îðá³òó â³äïðàâëåíî

êîñì³÷íèé êîðàáåëü ç äâîìà

ñîáàêàìè íà áîðòó, Á³ëêîþ òà

Ñòð³ëêîþ.Ïîë³ò «Ñïóòíèê-5» óñï³øíî

çàê³í÷èâñÿ 20 ñåðïíÿ — öå áóëî

ïåðøå ó ñâ³ò³ ïîâåðíåííÿ íà Çåìëþ

æèâèõ ³ñòîò,ùî ïîáóâàëè â êîñìîñ³.

Çà ÷àñ ïîëüîòó òðèâàë³ñòþ ïîíàä

25 ãîäèí êîðàáåëü-ñóïóòíèê çä³éñíèâ

17 ïîâíèõ îáåðò³â íàâêîëî Çåìë³,

äîçâîëèâ îòðèìàòè óí³êàëüí³ íàóêîâ³

äàí³ ïðî âïëèâ ôàêòîð³â êîñì³÷íîãî

ïîëüîòó íà ô³ç³îëîã³÷í³, ãåíåòè÷í³

òà öèòîëîã³÷í³ ñèñòåìè æèâèõ

îðãàí³çì³â.

ãîðîñêîï

19 ñåðïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ñåðïíÿ

Àäà Ðîãîâöåâà ç³áðàëà 52 òèñÿ÷³ ãðèâåíü
íà ë³êóâàííÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â ÀÒÎ

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 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, 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 36877
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

19 ñåðïíÿ 2014 ð.

¹118(4518)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ñï³ëüíî ç êîëåãàìè-àêòîðàìè ³ âîëîíòåðàìè ó íåòåàòðàëüíèé ÷àñ ³ áåç àô³ø íàðîäíà àðòèñò-

êà Óêðà¿íè âëàøòóâàëà äîáðî÷èííó âèñòàâó. Âñ³ìà óëþáëåíà «Âàðøàâñüêà ìåëîä³ÿ», ó ÿê³é

Àäà Ìèêîëà¿âíà ç³ãðàëà 670 ðàç³â, íàáóëà íîâîãî äèõàííÿ ³ ïðîäîâæåííÿ, ðîçïîâ³äàº TCH.ua.

Öå äðàìà ïðî ëþáîâ... Íà ñöåí³ ëóíàº ðàäÿíñüêèé ã³ìí, ïàëàº ÷åðâîíà ç³ðêà. Ó çàë³, ïîïðè

â³äñóòí³ñòü àô³ø, áóâ àíøëàã, ìîðå ñë³ç ³ êâ³ò³â.


