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Îáîëîíñüêó íàáåðåæíó
ïðè÷åïóðèëè
� Ç ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèíè ïðèáðàëè ÿòêè òà çãîäîì ïåðåêðèþòü â’¿çä òðàíñïîðòó

Óêðà¿íö³ ìàþòü
çíàòè, íà ùî 
âèòðà÷àþòüñÿ 
ñïëà÷åí³ íèìè 
ïîäàòêè

«Êîæåí ãîòîâèé ñïëà÷óâàòè ïî-

äàòêè, ÿêùî â³í ðîçóì³º, ùî ö³

êîøòè éäóòü íà ðåìîíò äîð³ã,ðîç-

âèòîê ³íôðàñòðóêòóðè. ßêùî â³í

ðîçóì³º, ùî â³ä íüîãî çàëåæèòü

äîáðîáóò éîãî áóäèíêó, ì³êðî-

ðàéîíó, ì³ñòà»,— ñêàçàâ î÷³ëüíèê

ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî. Âîäíî-

÷àñ, â³äçíà÷èâ ìåð Êèºâà, ïëàò-

íèêè ïîäàòê³â â Óêðà¿í³ çàóâà-

æóþòü,ùî çàì³ñòü äîð³ã—ñóö³ëü-

í³ ñìóãè ïåðåøêîä, ³íôðàñòðóê-

òóðà â çàíåïàä³,à ÷èíîâíèêè ðîç-

’¿æäæàþòü íà àâò³âêàõ ïî ê³ëüêà

ñîòåíü òèñÿ÷ äîëàð³â ïðè çàð-

ïëàò³ ó äåê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ïîäîëàííÿ

êîðóïö³¿ òà âñòàíîâëåííÿ ÷³òêèõ

³ ïðîçîðèõ ïðàâèë âåäåííÿ á³ç-

íåñó— îäíå ç êëþ÷îâèõ çàâäàíü

÷èííî¿ âëàäè. «Ïîòð³áíî íàïðà-

öþâàòè ÷³òê³ ïðàâèëà ³ ¿õ äîòðè-

ìóâàòèñü. Ìè ïîâèíí³ íå çàâà-

æàòè á³çíåñó,à äàòè éîìó ìîæëè-

â³ñòü ïðàöþâàòè. Âîäíî÷àñ ñüî-

ãîäí³ íà âóëèö³ Êèºâà âèéøëè

äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè ìàëîãî ³ ñå-

ðåäíüîãî á³çíåñó ³ òîðãóþòü, äå

ò³ëüêè ìîæëèâî. Äàâàéòå íå ïå-

ðåòâîðþâàòè Êè¿â íà áàçàð.Òîð-

ã³âëþ ïîòð³áíî ñèñòåìàòèçóâà-

òè. ² ìè çàðàç öèì çàéìàºìîñÿ»,—

çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í òà-

êîæ çàêëèêàâ óêðà¿íö³â ñï³ëüíî

ïðàöþâàòè íàä ðîçáóäîâîþ êðà-

¿íè, à íå ò³ëüêè êðèòèêóâàòè ³ âè-

ñëîâëþâàòè íåâäîâîëåííÿ. «Ëåã-

êî ñèä³òè âäîìà íà äèâàí³ òà ðà-

äèòè, ÿê òðåáà ³ ÿê íå òðåáà ðî-

áèòè. À âàæëèâî áðàòè íà ñåáå

â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïîêàçóâàòè ðå-

çóëüòàò»,— ñêàçàâ ìåð Êèºâà.

Êè¿â îòðèìàº 
îíîâëåíó êîíöåïö³þ
ðîçì³ùåííÿ 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

Ì³ñüêà âëàäà ðîçðîáëÿº íîâó êîí-

öåïö³þ ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè—çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.«Ó Êè-

ºâ³ ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà ³ç çà-

ñèëëÿì ðåêëàìè.Íàïðèêëàä,ó ªâ-

ðîï³ ³ñíóþòü æîðñòê³ ïðàâèëà ùî-

äî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ.Ó íàñ òàêèõ ïðà-

âèë íåìàº, òîìó â óñüîìó ì³ñò³

âñòàíîâëåí³ ÷èñëåíí³ á³ëáîðäè

òà ëàéòáîêñè, ÿê³ ïåðåêðèâàþòü

³ñòîðè÷í³ ñïîðóäè,ïàì’ÿòíèêè... ²

âèõîäèòü,ùî ìè æèâåìî ïîñåðåä

ñóö³ëüíî¿ ðåêëàìè. Ïðèçíà÷åíî

íîâîãî êåð³âíèêà ÊÏ «Êè¿âðåê-

ëàìà» ³ íà ñüîãîäí³ òðèâàº ðîç-

ðîáêà íîâî¿ êîíöåïö³¿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè.Òàêîãî «ðåêëàìíîãî áåç-

ëàäó» â ñòîëèö³ íå áóäå»,—çàçíà-

÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

íîâèíè

ÁÅÇ ßÒÎÊ òà ïîâí³ñòþ ï³øîõ³ä-
íà — òàêîþ Îáîëîíñüêîþ íàáå-
ðåæíîþ â³äòåïåð çìîæóòü ïðîãó-
ëþâàòèñÿ êèÿíè. Â÷îðà íà âèêî-
íàííÿ äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà êîìó-
íàëüí³ ñëóæáè íàâåëè òóò ïîðÿ-
äîê — ïðèáðàëè âñ³ òîðãîâåëüí³
òî÷êè, à çãîäîì â’¿çä òðàíñïîðòó
ïåðåêðèþòü ³ âñòàíîâëÿòü ïàòðóëü-
í³ ïîñòè. Â³äòåïåð öÿ òåðèòîð³ÿ
ñòàíå âèêëþ÷íî ï³øîõ³äíîþ çî-
íîþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ðàäíèê ìå-
ðà Äìèòðî Á³ëîöåðêîâåöü.

«Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ â ìàéáóòíüîìó âè-
çíà÷èòü ìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàí-
íÿ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê, àëå çà
óìîâè, ÿêùî âîíè íå çàâàæàòè-
ìóòü êèÿíàì. ¯õíÿ ê³ëüê³ñòü áóäå
îáìåæåíà ³ ïîãîäæóâàòèìåòüñÿ
ç ðàéîííîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ.
Êð³ì òîãî, çîáîâ’ÿçàííÿ êîíòðî-
ëþâàòè íåëåãàëüíó òîðã³âëþ àë-
êîãîëåì ³ òþòþíîâèìè âèðîáà-
ìè âçÿëà íà ñåáå ñòîëè÷íà ì³ë³-
ö³ÿ»,— äîäàâ Äìèòðî Á³ëîöåðêî-
âåöü.

Òàêîæ ñï³âðîá³òíèêè ÊÏ «Ïëå-
ñî» ïðèáðàëè âåñü ìóë íà ïëÿæ³ òà
çà äîïîìîãîþ ñïåöòåõí³êè î÷èñòè-
ëè ï³ñîê.

Êèÿíè òàêîìó îíîâëåííþ óëþá-
ëåíîãî ïðîìåíàäó ðàä³. Êàæóòü:
íàáåðåæíà â³äòåïåð ïîâåðíóëà
ñâîº ñïðàâæíº «îáëè÷÷ÿ».

«ß íå ìîæó â öå ïðîñòî ïîâ³ðè-
òè. Ìè âæå é íå ñïîä³âàëèñÿ, ùî
êîëèñü òóò áóäå ïîðÿäîê. Ùîäåí-
íà ïðîãóëÿíêà ç äèòèíîþ ïåðå-
òâîðþâàëàñü ó ñïðàâæí³ òîðòóðè.
ßòêè íà ï³øîõ³äí³é ÷àñòèí³ ñòâî-
ðþâàëè íåçðó÷íîñò³, çàòîðè ç ëþ-
äåé. Ñïîä³âàþñÿ, öÿ êðàñà íå íà
äåê³ëüêà äí³â. ² Îáîëîíñüêà íàáå-
ðåæíà â³äòåïåð íàçàâæäè çàëè-
øèòüñÿ ì³ñöåì äëÿ ëþäåé, à íå
òîðãàø³â»,— ä³ëèòüñÿ ç «Õðåùàòè-
êîì» êèÿíêà Àë³íà.

À îò ì³ñòÿíèí Âîëîäèìèð íà
ïðîìåíàä â÷îðà ïîòðàïèâ ö³ëêîì
âèïàäêîâî ³ çì³íàìè áóâ âðàæå-
íèé. «Äóæå ð³äêî òóò áóâàþ, òà é
êîëè áóâ îñòàííüîãî ðàçó — ëèøå
ç³ïñóâàâ ñîá³ â³äïî÷èíîê. Íàñîëî-
äèòèñÿ ïðîãóëÿíêîþ íå âäàëîñÿ,

ïîñò³éíî äîâîäèëîñÿ ïðîïóñêàòè
àâò³âêè. Çàðàç ïðîñòî âðàæåíèé
çì³íàìè.Ìàáóòü,çàâ³òàþ ñþäè ç ðî-
äèíîþ âèõ³äíèìè»,— ðîçïîâ³â ïàí
Âîëîäèìèð.

Íàãàäàºìî, ùî ãåíåðàëüíå ïðè-
áèðàííÿ íà Îáîëîíñüê³é íàáå-
ðåæí³é âëàøòóâàëè çà äîðó÷åí-
íÿì ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í òèæäåíü òîìó
â³äâ³äàâ Îáîëîíü. Òîä³ ìåøêàí-
ö³ ïîñêàðæèëèñÿ î÷³ëüíèêó ñòî-
ëèö³ íà â³äñóòí³ñòü ãðîìàäñüêèõ
âáèðàëåíü íà íàáåðåæí³é, çàõà-
ðàùåííÿ ÌÀÔàìè ³ ãó÷íó ìóçè-
êó. Îêð³ì âæå âèêîíàíèõ äîðó-
÷åíü, òîä³ æ Â³òàë³é Êëè÷êî ïî-
îá³öÿâ, ùî ÷èíîâíèê³â, ÿê³ âèäà-
âàëè äîçâîëè íà òîðã³âëþ ç ïîðó-
øåííÿì íîðì çàêîíîäàâñòâà, áó-
äóòü ïðèòÿãóâàòè äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. «Äåÿê³ ç íèõ âæå çâ³ëüíåí³.
ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ëþñòðà-
ö³þ, òî õî÷ó íàãîëîñèòè — ëþäè,
ÿê³ çí³âåëþâàëè äîâ³ðó êèÿí, íå
ïðàöþâàòèìóòü ó ñòîëè÷í³é âëà-
ä³»,— ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà �

Îáîëîíñüêà íàáåðåæíà — îäèí ç íàéóëþáëåí³øèõ
êóòî÷ê³â äëÿ ïðîãóëÿíîê êèÿí. Îäíàê îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïðîìåíàä íàä Äí³ïðîì âñå ÷àñò³øå íàãàäóâàâ
äîð³æêó äëÿ á³ãó ç ïåðåïîíàìè. Â³äïî÷èâàëüíèêàì
äîâîäèëîñÿ ïîñò³éíî îìèíàòè ÿòêè, êàâîâ³ ìàøè-
íè, ïîñòóïàòèñÿ äîðîãîþ àâòîìîá³ëÿì. Â÷îðà Îáî-
ëîíñüêó íàáåðåæíó íàðåøò³ ïîâåðíóëè êèÿíàì.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Áåç ÿòîê òà ïîâí³ñòþ ï³øîõ³äíà – òàêîþ Îáîëîíñüêîþ íàáåðåæíîþ â³äòåïåð çìîæóòü ïðîãóëþâàòèñÿ êèÿíè é ãîñò³ ñòîëèö³
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ÑÏÈÑÎÊ ïàì’ÿòîê ÞÍÅÑÊÎ ìè-
íóëîãî ðîêó ïîïîâíèâñÿ ùå îä-
íèì ïóíêòîì óêðà¿íñüêîãî ïîõî-
äæåííÿ, à ñàìå òâîð÷³ñòþ ç ñåëà
Ïåòðèê³âêà. Îðãàí³çàòîðè ïîä³¿
ïîºäíàëè äâ³ ïåðëèíè âñåñâ³òíüî¿
ñïàäùèíè íà îäíîìó ïðîñòîð³ —
Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíèé çàïîâ³äíèê òà ïåòðèê³â-
ñüêèé ðîçïèñ.

Â åêñïîçèö³¿ «Ïåòðèê³âñüêèé
ðîçïèñ — êîë³ð òðàäèö³é» ïðåä-
ñòàâëåí³ áëèçüêî 50 ðîá³ò ç êîëåê-
ö³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî õóäîæ-
íüîãî ìóçåþ — äåêîðàòèâí³ ïàí-
íî, ìàëüîâêè, äåðåâ’ÿí³ âèðîáè.
Ó ïåðø³é çàë³ — âèòâîðè ñó÷àñ-

íèõ ìàéñòð³â (Îëåíè Ç³í÷óê, Àí-
äð³ÿ òà Ìàð³¿ Ï³êóø³â òà ³í.). Íà-
ñòóïíèé çàë ïîêàçóº ðîáîòè êëà-
ñèê³â — Òåòÿíè Ïàòè, Âàñèëÿ Ñî-
êîëåíêà, Ôåäîðà Ïàíêà. Ñåðåä åêñ-
ïîíàò³â òàêîæ äâ³ ðåïðîäóêö³¿
³êîí 18 ñò., ó ÿêèõ ìèñòåöòâîçíàâ-
ö³ ïðîñòåæóþòü âèòîêè ïåòðèê³â-
ñüêîãî ðîçïèñó — õ³òîí ³ ïîêðèâà-
ëî ðîçïèñàí³ êâ³òêîâèì îðíàìåí-
òîì â õàðàêòåðíèõ êîëüîðàõ —
æîâòîìó, ÷åðâîíîìó, çåëåíîìó.

Ñïî÷àòêó ïåòðèê³âñüêèì ðîç-
ïèñîì çàéìàëèñÿ ò³ëüêè æ³íêè
(â³í ïîñòàº ÿê ïðèêðàøàííÿ ïî-
áóòîâèõ ðå÷åé), àëå íèí³ ñåðåä
ìàéñòð³â íåìàëî é ÷îëîâ³ê³â. Òåõ-

í³êà «ïåòðèê³âêè» — óí³êàëüíà,
àäæå âîíà ïåðåäáà÷àëà ëèøå ðîñ-
ëèíí³ îðíàìåíòè (öèáóëüêè, êó-
÷åðÿâêè, ìàëüâè), â³äñóòí³ñòü ëà-
ìàíèõ ë³í³é. Òâàðèíè ³ ïòàõè —
öå âæå íîâàòîðñòâî ÕÕ ñòîë³òòÿ,
çîêðåìà â òâîð÷îñò³ Âàñèëÿ Ñîêî-
ëåíêà, à çîáðàæåííÿ ëþäåé ïîâ’ÿ-
çàíå ïåðåâàæíî ç îáðÿäîâèìè ñþ-
æåòàìè (íàïðèêëàä, âåñ³ëëÿì).
Äëÿ ñòâîðåííÿ ìàëþíê³â âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ êîøà÷êè — ñïåö³àëüí³
ïåíçëèêè ç øåðñò³ ê³øêè, ùî ðîñ-
òå «ï³ä ëàïêîþ». Òàêîæ ìàëþþòü
ïàëüöÿìè êðóãë³ åëåìåíòè, íà-
ïðèêëàä — êàëèíó.

Ùå îäíà çàëà åêñïîçèö³¿ ïðè-
ñâÿ÷åíà ðîáîòàì ç ïðèâàòíî¿ êî-
ëåêö³¿ ðîäèíè õóäîæíèê³â-ïåò-

ðèê³âö³â Ïàíê³â. Äîíüêà Ôåäîðà
Ïàíêà Âàëåíòèíà ïðèâåçëà äî Êè-
ºâà ïîíàä 50 ðîá³ò áàòüêà ç íåùî-
äàâíî ñòâîðåíîãî â Ïåòðèê³âö³
ìóçåþ éîãî òâîð÷îñò³. Çà éîãî ðî-
áîòàìè ìîæíà ïðî÷èòàòè ³ñòîð³þ
ñåëà Ïåòðèê³âêà (çîêðåìà ëåãåí-
äà ïðî ïåòðèê³âñüêó âèøíþ), º é
³ñòîðè÷í³ ðîáîòè, ÿê-îò ïîðòðåò
Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî — éîãî
³ì’ÿì íàçâàíî ñåëî, ³ ñàìå çàâäÿ-
êè éîìó ëþäè íå çíàëè êð³ïàö-
òâà. «À â³ëüíà ëþäèíà ³ ìèñëèòü
³íàêøå, ³ ïðàöþº!» Ñåðåä íîâà-
òîðñòâà õóäîæíèêà — ïîðòðåò,
ðîçïèñ ïî ÷èñòîìó äåðåâó, ìàëþ-
âàííÿ ïðèðîäè êâ³òàìè (ç äð³á-
íèõ åëåìåíò³â). Ïîëþáëÿâ ìèòåöü
³ ðîáîòè ç òåêñò³âêàìè, à òàêîæ

íàðîäíó êàðòèíêó — àäæå ñàìå
÷åðåç íå¿ òà ¿¿ ñèìâîë³êó â³äáó-
âàâñÿ ä³àëîã ç ãëÿäà÷åì.

Êð³ì âëàñíå ìèñòåöüêî¿ ÷àñ-
òèíè, çàõ³ä âêëþ÷àº â ñåáå íèçêó
ëåêö³é òà êðóãëèõ ñòîë³â, ïðèñâÿ-
÷åíèõ öüîìó íàðîäíîìó ïðîìèñ-
ëó, ÿðìàðîê ìàéñòð³â, à òàêîæ ìàé-
ñòåð-êëàñè äëÿ óñ³õ îõî÷èõ ç ðîç-
ïèñó, ãîí÷àðñòâà òà ³íøèõ ðåìåñåë.
Êð³ì òîãî, êîøòè, ç³áðàí³ çà âõ³ä-
íèé êâèòîê (éîãî ì³í³ìàëüíà âàð-
ò³ñòü — 20 ãðí), íàä³éäóòü ó äîïî-
ìîãó ä³òÿì-ïåðåñåëåíöÿì. À ùå
ïðîâîäèòüñÿ «òèõèé» àóêö³îí:
ìîæíà ïðèäáàòè ðîáîòè ñó÷àñíèõ
ìàéñòð³â ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïè-
ñó ³ òàêèì ÷èíîì âçÿòè ó÷àñòü ó
áëàãîä³éíîñò³ �

Äî 23 ñåðïíÿ íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè ïðîõî-

äèòü ìèñòåöüêà àêö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ïåòðèê³âñüêîìó ðîçïèñó. Â

¿¿ ðàìêàõ — âèñòàâêà «Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ — êîë³ð òðàäè-

ö³é», ìàéñòåð-êëàñè òà ëåêö³¿, à òàêîæ áëàãîä³éíà ñêëàäîâà.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

íîâèíè

Çàïðîøóºìî 
äî íàéìàñîâ³øîãî ïðîá³ãó 
ó âèøèâàíêàõ

Êðà¿íà íà ïîðîç³ âåëèêîãî ñâÿòà, óêðà¿íö³ ãî-

òóþòüñÿ â³äçíà÷àòè 23-é äåíü íàðîäæåííÿ íå-

çàëåæíî¿ Áàòüê³âùèíè. Ç íàãîäè ö³º¿ äàòè êè-

ÿí çàïðîøóþòü äî íàéìàñîâ³øîãî ïðîá³ãó ó

âèøèâàíêàõ — «Êóáîê Íåçàëåæíîñò³». Çàõ³ä

â³äáóäåòüñÿ 24 ñåðïíÿ ç 8 ãîäèíè íà òåðèòîð³¿

Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó «Åêñïîöåíòð Óêðà-

¿íè» (ÂÄÍÃ).

Ó÷àñòü ó ëåãêîàòëåòè÷íîìó ïðîá³ãó ó âèøè-

âàíêàõ ìîæå âçÿòè êîæåí áàæàþ÷èé íåçàëåæ-

íî â³ä ð³âíÿ ï³äãîòîâêè òà â³êó.Àäæå ãîëîâíîþ

ìåòîþ çàõîäó º ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî ñïî-

ñîáó æèòòÿ, ÿêèé îá’ºäíóº ïàòð³îòèçì ³ âîëþ

äî ïåðåìîãè íàä ñîáîþ. Êîæåí ó÷àñíèê çìî-

æå âèáðàòè äëÿ ñåáå îïòèìàëüíó äèñòàíö³þ,

âèõîäÿ÷è ç âëàñíèõ ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé.

Êð³ì òîãî, îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè ÿñêðà-

âèé, ôåºðè÷íèé ôëåøìîá. Íà óðî÷èñò³é öåðå-

ìîí³¿ ñòàðòó â íåáî áóäå çàïóùåíî ïîíàä 1000

æîâòî-áëàêèòíèõ êóëüîê! Ñïðàâæí³ì ñþðïðè-

çîì äëÿ ó÷àñíèê³â ïðîá³ãó ñòàíå ðîç³ãðàø ïî-

äàðóíê³â â³ä ïàðòíåð³â çàõîäó.

Çàçíà÷åíà ñïîðòèâíà ïîä³ÿ óâ³éäå äî Íà-

ö³îíàëüíîãî ðåºñòðó ðåêîðä³â Óêðà¿íè ó íîì³-

íàö³¿ «Íàéìàñîâ³øèé ëåãêîàòëåòè÷íèé ïðîá³ã

ó âèøèâàíêàõ».

Ñïîðòèâíà ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ïàòðîíà-

òîì ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Â³òàë³ÿ Äàíèëåí-

êà. Çàõ³ä îðãàí³çîâàíî ìàðàôîíñüêèì êëóáîì

«Òàðàñ Áóëüáà», çîêðåìà ìàéñòðîì ñïîðòó ì³æ-

íàðîäíîãî êëàñó Îëåêñàíäðîì Êóç³íèì. Êð³ì

òîãî, â³í ïðîéäå çà âñåá³÷íî¿ ï³äòðèìêè òà

ñïðèÿííÿ Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Êèºâà,

Ì³í³ñòåðñòâà ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, Ãîëî-

ñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ.

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â äî 23.08.14

Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè:

— íà ñàéò³ marathonclub.com.ua;

— íà ñòîð³íö³ https://www.facebook.com/

events/1493544660890433/.

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî

Â Êèºâ³ â³äêðèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó óêðà¿í-

ñüêîìó ïèñüìåííèêó Ïàâëó Çàãðåáåëüíîìó.

Êè¿âñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå, ùîá

óøàíóâàòè ïàì’ÿòü êîæíîãî óêðà¿íñüêîãî ãå-

ðîÿ. Ïðî öå çàÿâèëà ðàäíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ä ÷àñ â³äêðèò-

òÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà ÷åñòü Ïàâëà Çàãðå-

áåëüíîãî äî éîãî 90-ð³÷÷ÿ.

«Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé íå ëèøå â³äîìèé

íà âåñü ñâ³ò óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê, à é

ñïðàâæí³é êèÿíèí — ùîá çàõèùàòè Êè¿â, â³í

äîáðîâîëüöåì ï³øîâ íà â³éíó. ß âïåâíåíà, ÿê-

áè â³í áóâ æèâèé çàðàç, òî îáîâ’ÿçêîâî áðàâ

áè ó÷àñòü ó çèìîâèõ ïîä³ÿõ íà Ìàéäàí³ òà

íèí³øí³õ íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Ñòîëè÷íà âëàäà

øàíóº âñ³õ ãåðî¿â — ÿê òåïåð³øí³õ, òàê ³ òèõ,

ÿê³ â³äñòîþâàëè íåçàëåæí³ñòü ó ìèíóëîìó»,—

çàïåâíèëà âîíà.

Ðàäíèê Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òàêîæ äîäàëà, ùî íà

÷åñòü Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî ïåðåéìåíóþòü á³á-

ë³îòåêó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.

Â³äêðèòòÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè â³äáóëîñÿ

ç ³í³ö³àòèâè é çà ó÷àñò³ ñ³ì’¿ ïèñüìåííèêà òà

éîãî êîëåã.

Äîâ³äêîâî: Ïàâëî Àðõèïîâè÷ Çàãðåáåëü-

íèé (1924—2009)—â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïèñü-

ìåííèê, Ãåðîé Óêðà¿íè,ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå-

ì³¿ ÑÐÑÐ, Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðåì³¿, àâòîð òâîð³â

«Äèâî», «Ðîêñîëàíà», «ßðîñëàâ Ìóäðèé».

Ìåìîð³àëüíà äîøêà Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî

â³äêðèòà çà àäðåñîþ: âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 5.

Â³äáóäåòüñÿ ãðîìàäñüêå 
îáãîâîðåííÿ ùîäî 
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ 
²íñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Ö³º¿ çèìè ìè îáðàëè äëÿ ñåáå øëÿõ, ÿêèé òðè-

âàëèé ÷àñ áóâ ëèøå ïðèìàðîþ — øëÿõ, ùî

´ðóíòóºòüñÿ íà îñíîâàõ ñâîáîäè, äåìîêðàò³¿,

ïîâàãè äî ëþäèíè, âåðõîâåíñòâà ïðàâà. Íà

æàëü, çà öåé âèá³ð Óêðà¿í³ äîâåëîñÿ çàïëàòè-

òè íàéäîðîæ÷èì — æèòòÿì ñâî¿õ ãðîìàäÿí.

Ïàì’ÿòü ïðî íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â — Ãåðî-

¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — ìè ïðîíåñåìî êð³çü â³êè ³

ç ãîðä³ñòþ ïåðåäàìî íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì...

Íà âèìîãè ãðîìàäè áóëî ïðèéíÿòî ð³øåí-

íÿ ïðîâåñòè îáãîâîðåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³

ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿, äå ó ëþ-

òîìó â³ä êóëü ñíàéïåð³â çàãèíóëî íàéá³ëüøå

ïàòð³îò³â Óêðà¿íè, íà ¿õíþ ÷åñòü — âóëèöþ Ãå-

ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 19.08.2014 ðî-

êó ¹ 919 «Ïðî îðãàí³çàö³þ ãðîìàäñüêîãî îá-

ãîâîðåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²í-

ñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³» ç 20 ñåðïíÿ ñòàðòóâà-

ëî åëåêòðîííå îáãîâîðåííÿ òà çá³ð ïðîïîçè-

ö³é â³ä çàö³êàâëåíî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ñòîñîâíî

ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè «Ïðî ïåðåéìåíóâàí-

íÿ âóëèö³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Äîëó÷èòèñÿ äî òàêîãî ñóñï³ëüíî-âàæëèâîãî

ïðîöåñó ìàº çìîãó êîæåí ìåøêàíåöü ñòîëèö³.

Çàäëÿ öüîãî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîõîäè-

òèìå óôîðì³ åëåêòðîííî¿ êîíñóëüòàö³¿ íà îô³ö³é-

íîìóâåá-ñàéò³ ÊÌÄÀòà çà äîïîìîãîþ ãàðÿ÷î¿ òå-

ëåôîííî¿ ë³í³¿ «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà».

Â³äòàê, çàâ³òàâøè íà îô³ö³éíèé ñàéò ÊÌÄÀ,

à ñàìå äî ðóáðèêè «Å-Ì²ÑÒÎ»—«Ãðîìàäñüê³ îá-

ãîâîðåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-

ò³â» (http://projects.kievcity.gov.ua), êîæåí çàðå-

ºñòðîâàíèé êîðèñòóâà÷ ïîðòàëó ìàº çìîãó çà-

ëèøèòè ñâ³é ãîëîñ: ïîãîäèòèñÿ /íå ïîãîäèòè-

ñÿ ³ç çàïðîïîíîâàíèì ïðîåêòîì, âèñëîâèòè

ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, çàóâàæåííÿ, îïðèëþäíèòè

âëàñíó ðåäàêö³þ ïðîåêòó ð³øåííÿ.

Ïàðàëåëüíî ç åëåêòðîííèì îáãîâîðåííÿì

çá³ð ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ çàáåçïå÷óâà-

òèìå ³ ãàðÿ÷à òåëåôîííà ë³í³ÿ Êîíòàêòíîãî öåí-

òðó ì³ñòà Êèºâà. Óñ³ îõî÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü

çàëèøèòè çâåðíåííÿ çà äîïîìîãîþ âåá-ñàé-

òó www.1551.gov.ua, ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê

«ÊÌÄÀ 1551» äëÿ iPhone, Android, WinPhone

òà Windows 8, çà òåëåôîíàìè (044) 15-51 (ç³

ñòàö³îíàðíîãî) àáî (044) 205-73-37 (ç ìîá³ëü-

íîãî), äå ìîæóòü âèêëàñòè âëàñíå áà÷åííÿ ïå-

ðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ

Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Òðèâàòèìå ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ äâà

ì³ñÿö³. Ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ âñ³ îòðèìàí³

ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áóäóòü ïåðåäàí³

äî Êè¿âðàäè äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³-

øåííÿ.

«Ïåòðèê³âêà» 
ó Ëàâðñüêèõ
ñò³íàõ
� Ó ñòîëèö³ îäíî÷àñíî ìîæíà ïîáà÷èòè
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Про заходи щодо посилення фінансової дисципліни 
та економії бюджетних коштів в умовах фінансово�економічної

кризи у 2014 році

Рішення Київської міської ради № 33/33 від 31 липня 2014 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з ме�
тою збільшення надходжень до бюджету міста Києва, економного та раціонального використання бюджет�
них коштів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�План�заходів�щодо�посилення�фінансової�дисципліни�та�е�ономії�бюджетних

�оштів�в��мовах�фінансово-е�ономічної��ризи���2014�році,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно#о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

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

від�31.07.2014�р.�№�33/33

План заходів
щодо посилення фінансової дисципліни та економії бюджетних коштів

в умовах фінансово�економічної кризи у 2014 році

№ Заходи Відповідальні

Очікувана
сума

збільшення
доходів

бюджету
та/або

економії
видатків 
(тис. грн.)

Термін
виконання

1. Заходи щодо наповнення бюджету міста Києва

1.1. Податок на доходи фізичних осіб

1.1.1.1. Проведення роботи з керівниками підпри�
ємств, які нараховували середньомісячну за�
робітну плату найманим працівникам нижче
розміру законодавчо встановленої мінімаль�
ної заробітної плати

Головне управління Міндоходів
у місті Києві
Міжрегіональне головне управ�
ління Міндоходів — Централь�
ний офіс з обслуговування ве�
ликих платників

45 000,0 протягом
року

1.1.1.2
.

Стягнення податкової заборгованості по по�
датку на доходи фізичних осіб

Головне управління Міндоходів
у місті Києві
Міжрегіональне головне управ�
ління Міндоходів — Централь�
ний офіс з обслуговування ве�
ликих платників

100 000,0 до 30
листопада

1.1.1.3
.

Детінізація доходів громадян Головне управління Міндоходів
у місті Києві

200 000,0 протягом
року

1.2. Плата за землю

1.2.1. Перегляд договорів оренди земельних
ділянок, у яких визначено  розмір орендної
плати  за  землю  нижче трикратного розміру
земельного податку  відповідно  до  пункту 1
рішення Київської міської ради  від
28.02.2013 року №  89/9146 "Про внесення
змін до договорів  оренди земельних ділянок
у частині приведення розміру річної
орендної плати у відповідність  до положень
ст. 288 Податкового кодексу України"

Департамент земельних
ресурсів

114 000,0 до 31 грудня

1.2.2. Оформлення документів, які посвідчують
право власності або право користування
землею

Департамент земельних
ресурсів

285 000,0 протягом
року

1.2.3. Подовження договорів оренди земельних
ділянок, дія яких закінчилась та по яких є
звернення орендарів

Департамент земельних
ресурсів

за
розрахунком

до 31
жовтня

1.2.4. Підготувати та подати на затвердження
проект рішення Київської міської ради про
продовження термінів укладання договорів
оренди земельних ділянок на підставі рішень
Київради, прийнятих до 2 червня 2013 року,
в яких строк підписання договорів оренди
був обмежений 12�ма місяцями

Департамент земельних
ресурсів

за
розрахунком

до 1 вересня

1.3. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває в комунальній власності

1.3.1. Подовження договорів оренди майна, що
перебуває в комунальній власності, дія яких
закінчилась та по яких є звернення орендарів

Департамент комунальної
власності м. Києва

за
розрахунком

до 31
жовтня

1.4. Збір за місця паркування транспортних засобів

1.4.1 Контроль за виконанням  умов договорів
про надання права на експлуатацію
фіксованих місць паркування  відповідно до
площ паркувальних майданчиків,
закріплених за КП "Київтранспарксервіс"
рішенням Київської міської ради від 23
червня 2011 року №242/5629 "Про
встановлення місцевих податків і зборів в м.
Києві"

Департамент транспортної
інфраструктури

10 000,0 щомісячно

1.5. Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в
утримання об'єктів благоустрою міста Києва

1.5.1. Подати на затвердження Київської міської
ради проект рішення щодо сплати коштів
пайової участі (внеску) власниками
тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) до бюджету міста Києва

Департамент  містобудування
та архітектури

100 000,0 до 1 вересня

2. Заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово�
бюджетної дисципліни

2.1. Встановити для установ, що фінансуються
з бюджету міста Києва, ліміти споживання
теплової, електричної енергії, природного
газу, водопостачання та водовідведення на
2014 рік у натуральних показниках, у
розрізі головних розпорядників
бюджетних коштів

Департамент житлово�
комунальної інфраструктури

до 1 серпня

2.2. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв та комунальних послуг у
натуральних показниках для кожної
бюджетної установи  в межах
затверджених лімітів на 2014 рік для
головного розпорядника бюджетних
коштів

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), секретаріат
Київської міської ради 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

до 15 серпня

2.3. Забезпечити  економію  бюджетних коштів
в розмірі не менше 1 % до затверджених
лімітів споживання енергоносіїв та
комунальних послуг

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), секретаріат
Київської міської ради 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

9 360,0 до 1 серпня

2.4. Запровадити в бюджетних установах,
організаціях та закладах міста (крім
закладів охорони здоров'я, стаціонарних,
соціально�медичних установ та інших
закладів соціальної підтримки (догляду)
зниження температури опалення у вихідні,
святкові дні

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій ПАТ
"Київенерго" (за згодою)

за
розрахунком

до кінця
року

2.5. Забезпечити повірку засобів обліку води та
теплової енергії та впровадити
енергозберігаючі заходи

Керівники структурних
підрозділів виконавчого  органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій ПАТ
"Київенерго" (за згодою) ПАТ
"АК "Київводоканал" (за
згодою)

до кінця
року

2.6. Укладати договори за кожним видом
енергоносіїв, що споживаються, у межах
встановлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів
обґрунтованих лімітів споживання з
урахуванням необхідності дотримання
економії коштів

Розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів

протягом
року

2.7. Забезпечити стягнення дебіторської
заборгованості та контроль стану
розрахунків, строків платежів та
документообігу на всіх етапах
проходження розрахункових документів

Головні розпорядники
бюджетних коштів

1 000,0 протягом
року

2.8. Спрямувати не менше 50 % надходжень
від плати за оренду майна та від реалізації
майна, що перебуває в комунальній
власності не балансі бюджетних установ
(крім установ охорони здоров'я), на
погашення кредиторської заборгованості
за спожиті комунальні послуги та
енергоносії цих бюджетних установ

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

37 143,5 II півріччя

2.9. Збільшити власні надходження бюджетних
установ за рахунок оптимізації надання
визначених законодавством платних
послуг

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

за
розрахунком

протягом
року

2.10. Заборонити придбання автотранспортних
засобів (крім спеціалізованих санітарних
автомобілів екстреної медичної допомоги,
спеціалізованої комунальної техніки),
мобільних телефонів, ноутбуків, побутової
техніки

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.11. Обмежити витрати на оплату послуг
мобільного зв'язку шляхом встановлення
лімітів у розмірі не більше 50 відсотків від
граничних сум витрат, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
04.04.2001 № 332 "Про граничні суми
витрат на придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп'ютерів
державними органами, а також
установами та організаціями, які
утримуються за рахунок державного і
місцевих бюджетів"

Керівники структурних
підрозділів та апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій 

за
розрахунком

протягом
року
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2.12. Забезпечити використання службового
автотранспорту з урахуванням Закону
України "Про місцеве самоврядування в
Україні". Зменшити ліміти
відпрацьованого часу та добового пробігу
автомобілів на обслуговування
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

4 160,7 до кінця
року

2.13. Оптимізувати витрати на проведення
виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів,
конгресів за рахунок коштів загального
фонду бюджету

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

за
розрахунком

протягом
року

2.14. Установлення та здійснення нарахування
підвищень до посадових окладів (ставок),
надбавок, доплат, допомог, винагород,
премій, інших заохочувальних виплат
працівникам виключно в межах фонду
оплати праці, затвердженого в загальному
та спеціальному фондах бюджету, або
власних доходів, отриманих від
провадження господарської діяльності

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

протягом
року

2.15. Провести інвентаризацію комунального
майна територіальної громади міста
Києва та внести голові Київської міської
державної адміністрації пропозиції щодо
його подальшого використання

Департамент комунальної
власності м. Києва

до 1 вересня

2.16. Заборонити організацію та проведення за
рахунок коштів бюджету міста Києва
державних, міських свят, культурно�
мистецьких, релігійних заходів та
визначних дат (крім Дня незалежності
України та Дня Державного Прапора
України, Дня відзначення визволення
України та Києва від фашистських
загарбників, Дня пам'яті жертв
голодоморів, Дня вшанування пам'яті
жертв політичних репресій, роковин
трагедії у Бабиному Яру, святкування
Нового року та Різдва Христового)

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

6 547,2 протягом
року

2.17. Внести пропозиції щодо об'єднання
комунальних підприємств спорідненої
діяльності

Департамент комунальної
власності м. Києва

до 1 вересня

2.18. За підсумками аналізу фінансово�
господарської діяльності підприємств,
організацій, установ, що належать до
комунальної власності територіальної
громади міста Києва, за І півріччя 2014
року підготувати пропозиції щодо
оптимізації структур існуючих
комунальних підприємств, організацій,
установ з метою підвищення ефективності
та результативності їх господарювання

Департамент комунальної
власності м. Києва 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій
Комунальні підприємства міста
Києва

до 1 вересня

2.19. Опрацювати питання оптимізації витрат
комунальних підприємств, які отримують
підтримку з бюджету міста Києва (крім
комунальних некомерційних підприємств
охорони здоров'я), скоротивши обсяг їх
бюджетного фінансування не менше, ніж
на 10 %, та відповідно збільшивши доходи
від госпрозрахункової діяльності.
Передбачити зазначені зміни у фінансових
планах цих підприємств

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

19 000,0 до 1 вересня

2.20. Оптимізувати видатки комунальних
організацій соціально�культурної сфери,
які отримують підтримку з бюджету міста
Києва, скоротивши обсяг їх бюджетного
фінансування, не менше ніж на 6%,
передбачивши зазначені зміни у
фінансових планах цих організацій

Департамент культури 
Районні в місті Києві державні
адміністрації Департамент
фінансів

67 311,6 до 1 вересня

2.21. Оптимізувати видатки на підтримку
комунальних засобів масової інформації,
книговидання, співпрацю з іншими
некомунальними засобами масової
інформації, моніторинг інформаційного
середовища за рахунок коштів загального
фонду бюджету міста Києва

Департамент суспільних
комунікацій

3 007,5 до 1 вересня

2.22. Оптимізувати видатки на проведення
програм та заходів для сім'ї, дітей та
молоді не менше, ніж на 50%, за рахунок
загального фонду бюджету міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

983,8 серпень

2.23. Оптимізувати видатки на підтримку
організацій фізкультурно�спортивної
спрямованості та проведення ними заходів

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

8 240,8 серпень

2.24. Оптимізувати видатки на загальноміські
програми та заходи в галузі освіти за рахунок
загального фонду бюджету міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

3 213,7 серпень

2.25. Оптимізувати видатки на проведення
спортивних заходів, навчально�
тренувальних зборів, придбання
спортивного обладнання та інвентарю для
дитячо�юнацьких спортивних шкіл

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

1500,0 серпень

2.26. Оптимізувати видатки по Міській
комплексній програмі "Сприяння місцевому
самоврядуванню та розвитку громадського
суспільства у м.Києві на 2012�2016 роки",
затвердженій рішенням Київської міської
ради від 15.12.2011 №842/7078

Департамент суспільних
комунікацій

500,0 серпень

2.27. Здійснювати службові відрядження та
направлення делегацій міста Києва за
кордон, що фінансуються за кошти
бюджету міста Києва, виключно за
дорученням Київського міського голови

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

за
розрахунком

протягом
року

2.28. У разі недостатності отриманих
надходжень до загального фонду
бюджету міста Києва для здійснення
видатків відповідно до бюджетних
призначень, в першу чергу за захищеними
статтями, вносити зміни до розпису
бюджету міста Києва за загальним
фондом з метою забезпечення
збалансованості надходжень та витрат

Департамент фінансів протягом
року

2.29. Формування державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою та
професійно�технічною освітою
здійснювати в межах бюджетних
призначень, визначених в рішенні про
бюджет міста Києва на 2014 рік, з
урахуванням потреби міста в кадрах.
Оптимізувати видатки на підготовку
фахівців з вищою та професійно�
технічною освітою за рахунок коштів
бюджету міста Києва, в тому числі
опрацювати питання скорочення до 10%
набору студентів на 1 курс за рахунок
коштів бюджету міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Департамент охорони здоров'я
Департамент культури

4 697,9 протягом
року

2.30. Заборонити збільшувати в 2014 році
штатну чисельність працівників діючих
установ, закладів соціально�культурної
сфери та комунальних підприємств і
організацій (за виключенням комунальних
підприємств і організацій, які не
отримують підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Києва, та педагогічних
працівників, збільшення ставок яких
пов'язано зі збільшенням контингенту
дітей та учнів), яка затверджена в їх
штатних розписах станом на 31 грудня
2013 року. Не допускати подання звернень
та не приймати власні рішення щодо
збільшення чисельності працівників
підпорядкованих установ

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.31. Упорядкувати структуру та штатну
чисельність працівників у межах
затверджених асигнувань на оплату праці,
не допускати збільшення такої
чисельності, крім випадків, пов'язаних з
відкриттям (розширенням) установ та
зростанням кількості одержувачів
відповідних послуг для задоволення
суспільних потреб

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.32. Здійснювати заповнення вакантних посад
за умови забезпечення у повному обсязі у
межах затвердженого фонду оплати праці
усіх обов'язкових виплат із заробітної
плати працівникам

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) Голови районних в
місті Києві державних
адміністрацій

протягом
року

2.33. Забезпечити погашення кредиторської
заборгованості, яка мала місце на початок
року, за рахунок коштів як загального, так
і спеціального фонду бюджету, в тому
числі шляхом її реструктуризації

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

за
розрахунком

протягом
року

2.34. Забезпечити виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2014 року №117 "Про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти"

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.35. Забезпечити отримання послуг,
проведення робіт та подання на
реєстрацію бюджетних зобов'язань до
органів Державної казначейської служби
виключно в межах помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету
міста Києва

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.36. Проводити реєстрацію бюджетних
зобов'язань на оплату послуг та робіт
виключно в межах помісячного розпису
асигнувань загального фонду бюджету
міста Києва

Головне управління Державної
казначейської служби України в
м.Києві (за згодою)

протягом
року

2.37. В межах міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015
роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 №19/5406: 
� при плануванні та здійсненні видатків на
компенсацію витрат за навчання у
Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини "Україна" студентів
пільгових категорій враховувати, що
вартість навчання одного студента,
компенсація оплати за навчання якого
здійснюється з бюджету м. Києва, не може
перевищувати вартості навчання,
встановленої для інших студентів, які
навчаються на відповідній спеціальності та
відповідному курсі на контрактній основі;
� оптимізувати видатки на організацію
громадських робіт та видатки на надання
матеріальної допомоги з урахуванням
категорій одержувачів та їх матеріального
стану

Департамент соціальної політики 87 516,3 протягом
року
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2.38. В межах міської цільової програми
"Соціальне партнерство" на 2011�2015
роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17.02.2011 №23/5410: 
� провести інвентаризацію кількості
громадських організацій, яким надається
фінансова підтримка з бюджету 
м. Києва, з урахуванням їх суспільної
значимості та соціального ефекту
діяльності, яку вони здійснюють; 
� скоротити напрямки використання
фінансової підтримки громадськими
організаціями, залишивши в пріоритеті
такі видатки: оплата комунальних
послуг, оренди приміщень громадських
організацій, матеріальне заохочення
працівників громадських організацій

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці, районні в місті Києві
державні адміністрації 
Постійні комісії Київради

3 257,5 III квартал

2.39. Затвердити комплексний план
проведення в місті Києві державних,
міських свят та культурно�мистецьких
заходів на 2014 рік з урахуванням
обмежень, встановлених пунктом 2.16

Департамент культури 
Районні в місті Києві державні
адміністрації

до 1 вересня

2.40. Оптимізувати мережі інших установ
соціального захисту, створених за
рішенням органів місцевого
самоврядування (КТКВК 091214).
Розробити та затвердити типові штатні
нормативи по вказаних установах

Департамент соціальної політики
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці
Служба у справах дітей 
Районні в місті Києві державні
адміністрації

III квартал

2.41. Розробити та узгодити з Департаментом
освіти і науки, молоді та спорту та
Департаментом фінансів проект
розпорядження щодо комплектування
відділень з видів спорту на 2014�2015
навчальний рік по кожній дитячо�
юнацькій спортивній школі,
забезпечивши ефективне та раціональне
використання бюджетних коштів

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Районні в місті Києві державні
адміністрації

вересень�
жовтень

2.42. Затвердити для учасників спортивних
заходів місцевого рівня, спортивних шкіл
вищої спортивної майстерності норми
витрат на харчування, лікарські засоби
та вироби медичного призначення і
відповідні порядки

Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

до 1 вересня

2.43. Узгодити з Департаментом культури та
Департаментом фінансів проекти
розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо
планового контингенту учнів шкіл
естетичного виховання на 2014�2015
навчальний рік

Департамент культури
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту 
Департамент фінансів 
Районні в місті Києві державні
адміністрації

серпень

2.44. Проводити цільові перевірки виконання
заходів з економного і раціонального
використання бюджетних коштів та
подавати інформацію про результати
перевірки голові Київської міської
державної адміністрації

Департаменту фінансів спільно з
керівниками служб
внутрівідомчого контролю та
аудиту структурних підрозділів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних
адміністрацій

щоквартально

2.45. Оптимізувати ліжковий фонд у
звичайних стаціонарах з урахуванням
Закону України "Про реформування
системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях
та місті Києві"

Департамент охорони здоров'я
Деснянська та Печерська районні
в місті Києві державні
адміністрації

протягом
року

2.46. Підготувати та подати на розгляд
Київській міській раді показники
бюджету міста Києва на 2014 рік з
урахуванням заходів щодо економного і
раціонального використання бюджетних
коштів та посилення фінансово�
бюджетної дисципліни та виходячи з
прогнозів та тенденцій в економіці
України

Департамент фінансів 20 серпня

2.47. Заборонити продаж та списання будь�
яких активів, що знаходяться на балансі
комунальних підприємств та бюджетних
організацій без погодження Постійної
комісії з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку

Головні розпорядники
бюджетних коштів 
Постійна комісія з питань
бюджету та соціально�
економічного розвитку

протягом
року

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки комунальних підприємств 

територіальної громади міста Києва 
та інших суб’єктів господарювання, в статутних капіталах яких є 

частка майна територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 35/35 від 31 липня 2014 року

Відповідно до статей 26, 48, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регла�
менту Київської 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�перевір�и��ом�нальних�підприємств

територіальної�#ромади�міста�та�інших�с�б’є�тів�#осподарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част-

�а�майна�територіальної�#ромади�міста�Києва�(далі —�тимчасова��онтрольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової��онтрольної��омісії:

#олова�тимчасової��онтрольної��омісії —�Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Л�цен�о�І#ор�Ві�торович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Клюс�Оле�сандр�Васильович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Грановсь�ий�Оле�сандр�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Велімовсь�ий�Анатолій�Романович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Черні�ов�Оле�сандр�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Ільїн�Геннадій�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Федорчен�о�Сер#ій�Ми�олайович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Костюш�о�Оле#�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Не#рич�Ми�ола�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Колодій�Бо#дан�Васильович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Харчен�о�Оле�сандр�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Дворні�ов�Ві�тор�Металович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Опадчий�І#ор�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Михайлен�о�Владислав�Оле#ович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— К�стова�Ві�торія�Валентинівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Лещен�о�Юрій�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Ясинсь�ий�Геор#ій�І#орович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Ш��ро�Ма�сим�Юрійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Білозір�Андрій�І#орович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Панч���Оле�сій�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Березовсь�ий�Андрій�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Андрєєв�Андрій�Сер#ійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Мельнич���Андрій�Анатолійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Терентьєв�Михайло�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Про�опів�Володимир�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Безпалий�Оле�сій�І#орович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Ми�итась�Ма�сим�Ві�торович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Конобас�Ма�сим�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— О�опний�Оле�сій�Юрійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бере#овий�Юрій�Ми�олайович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Костен�о�Людмила�Василівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Кримча��Сер#ій�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Головня�Роман�Гри#орійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бондарен�о�Дмитро�Сер#ійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Шлапа��Алла�Василівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гордон�Дмитро�Ілліч,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Яловий�Костянтин�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гончаров�Володимир�Валентинович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Непоп�В’ячеслав�Іванович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Столар�Вадим�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Семенен�о�Оле�сандр�Анатолійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Шилю��Петро�Степанович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Вовчен�о�Оле�сандр�Леонідович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Левада�Сер#ій�Я�ович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Державін�Володимир�Володимирович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Пабат�Оле�сандр�Ві�торович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Павли��Віталій�Андрійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Костю��Сер#ій�Анатолійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Оврамен�о�Олена�Ві�торівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Федорен�о�І#ор�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Кісільов�І#ор�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Меліхова�Тетяна�Іванівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гаря#а�Оле#�Оле�сандрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Грицен�о�Оле�сій�Анатолійович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Коліснічен�о�Оле�сандр�Ми�олайович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Лапшов�Оле�сандр�Васильович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гаць�о�Василь�Ми�олайович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Янчен�о�Галина�І#орівна,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�визначити:

— �онтроль�за�дотриманням�інтересів�територіальної�#ромади�міста�Києва�при�ф�н�ціон�ванні

�ом�нальних�підприємств�територіальної�#ромади�міста�Києва�та�інших�с�б’є�тів�#осподарювання,

в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної�#ромади�міста�Києва;

— аналіз�ефе�тивності��правління��ом�нальними�підприємствами�територіальної�#ромади�міста

Києва�та�іншими�с�б’є�тами�#осподарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�територі-

альної�#ромади�міста�Києва;

— забезпечення�належно#о�ви�ористання��ом�нальної�власності�територіальної�#ромади�міста

Києва����ом�нальних�підприємствах�територіальної�#ромади�міста�Києва�та�інших�с�б’є�тах�#оспо-

дарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної�#ромади�міста�Києва;

— рез�льтати�ви�онання��ом�нальними�підприємствами�територіальної�#ромади�міста�Києва�та

іншими�с�б’є�тами�#осподарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної�#ро-

мади�міста�Києва,�завдань,�визначених�власни�ом�майна.

4.�Для�ви�онання�по�ладених�на��омісію�завдань��омісія�має�право���десятиденний�термін�отри-

м�вати�від�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�йо-

#о�стр��т�рних�підрозділів�та��ом�нальних�підприємств�територіальної�#ромади�міста�Києва�та�ін-

ших�с�б’є�тів�#осподарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної�#ромади

міста�Києва,�до��менти,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на��омісію�завдань,�а�та�ож�засл�хо-

в�вати�необхідн��інформацію.

5.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової��онтрольної��омісії —�один�рі�.�Звіт�вати�тимчасова

�онтрольна��омісія�перед�Київсь�ою�місь�ою�радою�має�щомісячно.

6.�Попередній�звіт�за�рез�льтатами�роботи�тимчасової��онтрольної��омісії�засл�хати�на�пленарном�

засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради�не�пізніше�шестимісячно#о�термін��з�дня�прийняття�цьо#о�рішення.

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

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

8.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�#азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань�ре#ла-

мент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції�
��місті�Києві�13.08.2014�р.�

за�№�21/1074

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

від 31 травня 2011 року № 857 та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 864 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 по#
слуг», постанови 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 дер#
жавної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�За�олово��розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�31�травня�2011

ро���№ 857�«Про�встановлення�тарифів�на�теп-

лов��енер�ію�та�встановлення�тарифів�на��ом�-

нальні�посл��и�з�централізовано�о�опалення�і

постачання��арячої�води�ви�онавцям�цих�по-

сл����сіх�форм�власності�для�здійснення�роз-

рах�н�ів�з�населенням»,�зареєстровано�о�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�06

червня�2011�ро���за�№ 20/879,�ви�ласти���та-

�ій�реда�ції:

«Про�встановлення�тарифів�на�теплов��енер-

�ію,�що�виробляється�підприємствами,��ста-

новами�та�ор�анізаціями,�на�балансі�я�их�зна-

ходяться��отельні,�для�потреб�населення».

2.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,�п�н�т

2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�31�травня�2011�ро���№ 857�«Про

встановлення�тарифів�на�теплов��енер�ію�та

встановлення�тарифів�на��ом�нальні�посл��и

з�централізовано�о�опалення�і�постачання��а-

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

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

ленням»,�зареєстровано�о�в�Головном���прав-

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

за�№ 20/879.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

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

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

ністрації):

від�06��р�дня�2011�ро���№ 2265�«Про�внесен-

ня�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�31.05.2011�№ 857»,

зареєстроване�в�Головном���правлінні�юстиції

��місті�Києві�29��р�дня�2011�ро���за�№ 55/914;

від�04�жовтня�2012�ро���№ 1734�«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�№ 857»,

зареєстроване�в�Головном���правлінні�юстиції

��місті�Києві�22�жовтня�2012�ро���за�№ 65/982.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції�

��місті�Києві�13.08.2014�р.�
за�№�22/1075

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

від 31 травня 2011 року № 858 та визнання таким, 
що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 грудня 2011 року № 2267
Розпорядження № 865 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 по#
слуг», постанови 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 дер#
жавної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�За�олово��розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�31�травня

2011�ро���№ 858�«Про�встановлення�тарифів

на��ом�нальні�посл��и�з�централізовано�о

постачання�холодної�води�і�водовідведення

холодної�та��арячої�води�ви�онавцям�цих�по-

сл����сіх�форм�власності�для�проведення�роз-

рах�н�ів�з�населенням�та�тарифів�на�посл�-

�и�з�централізовано�о�водопостачання�та�во-

довідведення»,�зареєстровано�о�в�Головно-

м���правлінні�юстиції���місті�Києві�06�червня

2011�ро���за�№ 22/881,�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«Про�встановлення�тарифів�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�водопостачання�та�водовідве-

дення�для�населення,�що�надаються�Київсь�им

�вартирно-е�спл�атаційним��правлінням�Мі-

ністерства�оборони�У�раїни».

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

п�н�ти�1�та�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�31�травня�2011�ро-

���№ 858�«Про�встановлення�тарифів�на��ом�-

нальні�посл��и�з�централізовано�о�постачан-

ня�холодної�води�і�водовідведення�холодної�та

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

власності�для�проведення�розрах�н�ів�з�насе-

ленням�та�тарифів�на�посл��и�з�централізова-

но�о�водопостачання�та�водовідведення»,�за-

реєстровано�о�в�Головном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�06�червня�2011�ро���за�№ 22/881.

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

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

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

трації)�від�06��р�дня�2011�ро���№ 2267�«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

№ 858»,�зареєстроване�в�Головном���правлін-

ні�юстиції���місті�Києві�29��р�дня�2011�ро���за

№ 56/915.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про проведення книжкової виставки до Дня знань 
з 28 серпня до 30 серпня 2014 року на вулиці Хрещатик

Розпорядження № 914 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто#гсрой Київ», статті 32 Закону Укра#

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення у Києві недержавних масо#
вих громадських заходів політичного, релігійного, культурно#просвітницького, спортивного, видовищного
та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, в ме#
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Державно�о��оміте-

т��телебачення�і�радіомовлення�У�раїни�щодо

проведення�з�10��од�00�хв�до�20��од�00�хв�з�28

серпня�до�30�серпня�2014�ро���на�в�лиці�Хре-

щати��(парна�сторона,�трот�арна�частина�біля

приміщення�Київсь�ої�місь�ої�ради)��ниж�ової

вистав�и�до�Дня�знань�(далі�— Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�Заход��взяв�на�се-

бе�Державний��омітет�телебачення�і�радіомов-

лення�У�раїни.

3.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�охорон���ромад-

сь�о�о�поряд���під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�Заход��з�10��од�00�хв�до�20��од�00�хв�з

28�серпня�до�30�серпня�2014�ро���на�в�лиці

Хрещати�.

4.�Державном���омітет��телебачення�і�ра-

діомовлення�У�раїни�забезпечити�ви�онання

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під-

�отов�и�і�проведення�Заход��та�відновлення

пор�шено�о�бла�о�строю���зв’яз���з�встанов-

ленням�малих�архіте�т�рних�форм,�технічних

�онстр��цій�на�в�лиці�Хрещати��(парна�сто-

рона,�трот�арна�частина�біля�приміщення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради)�з�06��од�00�хв�до�10��од

00�хв�28�серпня�2014�ро���та�демонтажем�з

19��од�00�хв�до�21��од�00�хв�30�серпня�2014

ро��.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�швид�ої�(е�стреної)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

міністрації)�по�одити�в��становленом��поряд-

���розміщення�з�10��од�00�хв�до�20��од�00�хв

з�28�серпня�до�30�серпня�2014�ро���на�в�лиці

Хрещати��(парна�сторона,�трот�арна�частина

біля�приміщення�Київсь�ої�місь�ої�ради)�об’-

є�тів�тор�івлі��часни�ів�Заход��та�поінформ�-

вати�с�б’є�тів��осподарювання�про�обмежен-

ня,�визначені�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�«Про�де-

я�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�без-

ал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами».

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про проведення спортивно#презентаційної акції 
«Україна єдина»

Розпорядження № 902 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно#просвіт#
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації фізичної культури, спорту та пропаганди здорово#
го способу життя, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�«Київсь�ий�місь�ий�автомото�л�б»�щодо

проведення�в�рам�ах�свят��вання�Дня�Незалеж-

ності�У�раїни�24�серпня�2014�ро���з�12.00�до

22.00�на�в�л.�Хрещати��(від�в�л.�Б.�Хмельниць-

�о�о�до�Бессарабсь�ої�площі)�спортивно-�пре-

зентаційної�а�ції�«У�раїна�єдина»�(далі�— Захід).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�Заход��взяла�на�се-

бе��ромадсь�а�ор�анізація�«Київсь�ий�місь�ий

автомото�л�б».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань

щодо�проведення�Заход�.

4.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни���місті�Києві�забезпечити:

4.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���з�пере-

�риттям�р�х��транспорт��24�серпня�2014�ро��

з�07.00�до�22.00�під�час�проведення�Заход��за

в�азаним�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�міс-

цем�проведення�Заход�.

4.2.�Безпереш�одний�проїзд�автотранспор-

т��24�серпня�2014�ро���з�07.00�до�22.00�для

монтаж�/демонтаж��сцени�і�спеціальних��онс-

тр��цій�для�проведення�Заход�.

5.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Київсь�ий�місь-

�ий�автомото�л�б»�забезпечити�дотриман-

ня�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвер-

джених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час

під�отов�и�і�проведення�Заход��та�віднов-

лення�пор�шено�о�бла�о�строю���зв’яз���з

встановленням�сцени�і�спеціальних��онстр��-

цій�на�в�л.�Хрещати��(від�в�л.�Б.�Хмельниць-

�о�о�до�Бессарабсь�ої�площі)�24�серпня�2014

ро���з�07.00�до�22.00.
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6. Департамент промисловості та розвит підпри-
ємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) по одити в ста-
новленом поряд розміщення 24 серпня 2014 ро на
в л. Хрещати (від в л. Б. Хмельниць о о до Бессараб-
сь ої площі) об’є тів тор івлі та інформ вати с б’є тів
осподарювання про обмеження, визначені рішенням
Київсь ої місь ої ради від 23 р дня 2010 ро № 413/5225
«Про дея і питання з поряд вання в м. Києві роздріб-
ної тор івлі ал о ольними, слабоал о ольними напоями,
вином столовим, пивом ( рім безал о ольно о) та тю-
тюновими виробами».

7. Департамент охорони здоров’я ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити чер вання бри ад швид ої
(е стреної) медичної допомо и під час проведення За-
ход .
8. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Ні онова І. В.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Øàíîâí³ äðóç³!
Ïîâ³äîìëÿºìî âàñ,ùî ç 21 ñåðïíÿ ïî÷èíàº ñâîþ ðîáîòó ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ

äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ëü¿íà Ãåííàä³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à (ôðàêö³ÿ "ÓÄÀÐ-
Ñîë³äàðí³ñòü"). Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Äðàãîìàíîâà,
17, îô. 316. Ðåæèì ðîáîòè: 9.00-18.00, îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí äåïóòàòîì —
êîæíà îñòàííÿ ï'ÿòíèöÿ ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 13.00, òåë. 361-90-52.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ Â²ÄÎÊÐÅÌËÅÍÈÉ Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ" (ÒÅÖ-5) ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ

ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ
äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè
äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 01013, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà, 4.

Îñíîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿ äëÿ ñïîæèâà÷³â ì. Êèºâà çà ðàõóíîê ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà ìàçóòó.

Âèä ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà çà ÊÂÅÄ — 35.11 Âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿.
Âèðîáíè÷à ïîòóæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ ç:

Åíåðãîáëîêè — 4 îä.
Çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü — 700ÌÂò/ãîä, 974 Ãêàë/ãîä.
Âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè — 5 îä.
Çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü — 900 Ãêàë/ãîä.
Î÷³êóâàí³ îñíîâí³ ïîêàçíèêè âèðîáíè÷î¿ ïðîãðàìè ï³äïðèºìñòâà íà 2014 ð³ê ñòàíîâëÿòü:

åëåêòðîåíåðã³¿ — 1842 ìëí êÂò⋅ãîä; òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3875 òèñ.Ãêàë.
Ê³ëüê³ñòü îñíîâíèõ ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí —96 îäèíèöü.
Çàãàëüíà âåëè÷èíà ìèòòºâîãî âèêèäó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä îñíîâíèõ äæåðåë

âèêèä³â ñòàíîâèòü 3045,385 ã/ñ.
ßê³ñíèé ñêëàä îñíîâíèõ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí:

- îêñèäè àçîòó (îêñèä òà ä³îêñèä àçîòó) â ïåðåðàõóíêó íà ä³îêñèä àçîòó;
- îêñèä âóãëåöþ;
- âóãëåöþ ä³îêñèä;
- àçîòó (1) îêñèä [N2O];
- ìåòàí;
- ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê íåäèôåðåíö³éîâàíèõ çà

ñêëàäîì.
Àíàë³ç ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåðåâèùåííÿ âñòàíîâëåíèõ ÃÄÊ

íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè ï³äïðèºìñòâà òà ñåëüáèùíî¿ çîíè íå âèÿâëåíî.
Óìîâàìè äîçâîëóíà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ïåðåäáà÷åíî âò³ëåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³

çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà 2015-2017 pp.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ùîäî

íàì³ð³â ï³äïðèºìñòâà íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ó ñåêòîð åêîëîã³¿ äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ:03039, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò 40-
ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42; òåë. 281-66-43.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³
ÄÍÇ ¹ 464 çà àäðåñîþ: âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 35 À,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 76,36 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 4,12 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÄÍÇ ¹. 654 çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà, 51/53,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,04 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 4,27 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÄÍÇ ¹ 623 çà àäðåñîþ: âóë.Êóäðÿøîâà,14,çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 83,60 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 4,90 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÄÍÇ ¹ 623 çà àäðåñîþ: âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 16À,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 84,14 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 5,12 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÄÍÇ ¹ 650 çà àäðåñîþ: âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 19À,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,80 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 4,82 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
øêîëè-³íòåðíàòó ¹2 çà àäðåñîþ: âóë. ßíãåëÿ, 12/2,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 90,6 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 5,21 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 3 ïîâåðñ³

ÑÇØ ¹ 121 çà àäðåñîþ: âóë.Êàìåíÿð³â,32,çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 63,60 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,13 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
øêîëè-³íòåðíàòó ¹17 çà àäðåñîþ: âóë.Óøèíñüêîãî,
15, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 51,60 êâ.ì, ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 2,72 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 279 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ì-í Æóëÿíè, âóë.
Ëåí³íà, 50, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 85,62 êâ.ì, ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,98 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 3 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 46 çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëåíêà Ìèêîëè, 10,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,43 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 54 çà àäðåñîþ: âóë.Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî, 7,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,35 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 3 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 173 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 20,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,2 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº

- îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,38 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 26 çà àäðåñîþ: ïðîñï.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,

32, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,20 êâ.ì, ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 3,16 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 4 ïîâåðñ³
ÑÇØ ¹ 149 çà àäðåñîþ: âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 1,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 87,70 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 6,01 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³
ØÄÑ "ßñî÷êà" çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 24-À,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 102,4 êâ.ì,ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 6,71 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³
ÑØ ¹ 173 çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â³äðàäíèé, 20,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,2 êâ.ì, ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
—ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 0,91 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
03087, ì. Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71,
ôàêñ 242-21-71.

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

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâàð Ïðàö³, áóä. 1/1, ê³ìí. 311.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ ç â³äáîðó ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é äëÿ

íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê
Äî ó÷àñò³ ó â³äáîð³ äëÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì. Êèºâà äîïóñêàþòüñÿ ì³ñüê³

ãðîìàäñüê³ òà áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³,æåðòâ íàöèñòñüêèõ
ïåðåñë³äóâàíü, ä³òåé â³éíè, îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè.

Çàÿâêè òà äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 15-À, ê³ì. 20.

Çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ç êîíêóðñíîãî â³äáîðó â³äáóäåòüñÿ 24 — 25.09.2014 ðîêó ç 10.00
çà âèùåâêàçàíîþ àäðåñîþ.

Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 272-33-02; 272-38-61; 272-38-72;
272-32-44.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì.Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóîá'ºêòè íåðóõîìîñò³,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð"Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà (ì.Êè¿â,âóë.Ï³äâèñîöüêîãî,13,òåë.284-54-76),
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, à ñàìå: ÷àñòèíó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
1 ïîâåðõó ç íàñòóïíèì ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.04.2014 ð.
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) çà àäðåñàìè: áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36-Â, 3 êâ. ì — 513,85 ãðí;
âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 13, 3 êâ. ì — 458,42 ãðí; âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4-à, 3 êâ. ì — 458,42 ãðí.
Ìåòàâèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõàâòîìàò³â,ùî â³äïóñêàþòü
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè(êàâîâ³ àâòîìàòè).Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210.Äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë: 280-15-39, 280-02-20.

Âòðà÷åíî äóáë³êàò ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ÿêå áóëî âèäàíî íà ï³äñòàâ³
íàêàçó Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 22 áåðåçíÿ 2013 ð. ¹ 18, íà ³ì'ÿ Ëàâðèíîâè÷à
Ìàêñèìà Îëåêñàíäðîâè÷à,íà îá'ºêò íåðóõîìîñò³ ïî âóë.Òèì³ðÿçºâñüê³é,32,ó ì.Êèºâ³,
òà ââàæàòè éîãî íåä³éñíèì.

Äî óâàãè Çàéöåâà Îëåãà Â³òàë³éîâè÷à. Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº
âàñ ÿê â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ"Àêöåíò—áàíê"
äî Çàéöåâà Î.Â. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ÿêå â³äêëàäåíî
äî 29.08.2014 íà 10.30, òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 34.

Ñóääÿ Þ. À. Ôàðêîø

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ (òèì÷àñîâà).
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè.Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³

íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÎ"Áàòüê³âùèíà"

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21716010, ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: Êè¿â, Óêðà¿íà) ââàæàòè íåä³éñíîþ .

Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 160532 íà ³ì’ÿ Áçåíêî
Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

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

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ.ì ãðí ñòàíîì
íà 01.03.2014 ð.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí ñòàíîì íà
01.03.2014 ð.

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ
"ÐÓÑÀÍ²ÂÊÀ" (02147, ÂÓË. ÅÍÒÓÇ²ÀÑÒ²Â, 49, ÒÅË. 295-39-49)

1
1 ïîâåðõ òðèïî-

âåðõîâî¿ íåæèòëî-
âî¿ áóä³âë³

ì. Êè¿â,
âóë. Åíòóç³àñ-

ò³â, áóä. 49
309,23

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß
ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
2 ðîêè 364 äí³ 90,19 27889,17

Г А С С К О В О Р О Д А

Р П О Л І С

У А Л О З А Б

Ш С О В А А

Е О У Н

В Л А Д А К О М О Д

С Е Г У Н Р А Е

Ь А Б У А В Г У Р

К Б А Р Ї А

И І Д О Н

Й С А М Б А Б

А І

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й

Відповіді на сканворд 

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

40,90 рн............на місяць ..........28,00 рн

122,70 рн ........на 3 місяці ........84,00 рн

245,40 рн........на 6 місяців ......168,00 рн

490,80 рн ......на 12 місяців......336,00 рн

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

12,00 рн............на місяць ............8,00 рн

36,00 рн ..........на 3 місяці ........24,00 рн

72,00 рн..........на 6 місяців ........48,00 рн

144,00 рн ......на 12 місяців........96,00 рн

Передплатні
ціни

Передплата для
піль ових ате орій
з достав ою азети
в поштов с ринь

Передплатні
ціни

Передплата для
піль ових ате орій
з достав ою азети
в поштов с ринь



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ ìàþòü ïðîéòè ïðî-
öåñ ñàìîî÷èùåííÿ íå ÷å-
ðåç ïðèìóñîâå,à êð³çü óñ-

â³äîìëåíå ñìèðåííå ñëóæ³ííÿ ëþ-
äÿì. Áóäü-ÿêà ïðîôåñ³ÿ âèìàãàº
òåðïåëèâî¿ ñàìîâ³ääà÷³ íà áëàãî
³íøèõ. ßêùî ó âàñ ïðîñÿòü äîïî-
ìîãè — íå ãîðäóéòå, à ðàä³éòå, ùî
âè êîìóñü ïîòð³áí³, òîä³ ìàòèìå-
òå âñå áàæàíå.

ÒÅËÜÖ², âõîïèòè ïòèöþ
óäà÷³ çà õâ³ñò ëåãêî, îä-
íàê äëÿ âàñ º óìîâà: ïðî-

äåìîíñòðóâàòè â³ääàí³ñòü â ïàðò-
íåðñüêîìó ñîþç³, ä³ëèòè ïîð³âíó
ç áëàãîâ³ðíèìè âñ³ óñï³õè é íåãà-
ðàçäè, âèð³øèòè íàêîïè÷åí³ ïî-
áóòîâ³ ïðîáëåìè â îñåë³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, äëÿ âàñ ôðîíò
ðåàë³çàö³¿ ãëîáàëüíî¿ æèò-
òºâî¿ ìåòè ïðîëÿãàº ÷å-

ðåç äîìàøí³ ïåíàòè, òîæ ðàö³î-
íàëüíî äáàéòå ïðî ñ³ìåéíèé äîá-
ðîáóò, ïñèõîëîã³÷íèé êîìôîðò ðî-
äèíè,ïðèêðàøàéòå õàòíº ãí³çäå÷êî
³ êîõàéòåñÿ ç ìèëèìè. ßêùî º âçà-
ºìíà ëþáîâ ³ ñï³ëüíå çàõîïëåííÿ,
ââàæàéòå, ùî êëþ÷ äî ùàñòÿ ó âà-
øèõ ðóêàõ ³ ïàðòíåðñüêîìó ñîþçó
í³÷îãî íå çàãðîæóº.

ÐÀÊÈ,ï³ðíóâøè ó âèð áóð-
õëèâî¿ ïîâñÿêäåííîñò³,
àñîö³þâàòèìóòüñÿ ³ç äè-

òÿì-ñàìîóêîþ,ÿêå ïðîáóº íà «çóá»
óñå, ùî º íåçðîçóì³ëèì. Íèí³ êîí-
òàêò ³ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì
óêðàé íåîáõ³äíèé, òóò âè ÷åðïà-
ºòå ïðàêòè÷íó ìóäð³ñòü òà ñòèìóë
äî ä³é ³ ðåàë³çóºòåñü ÿê òâîð÷à îñî-
áèñò³òü.

ËÅÂÈ, ïîíÿòòÿ «ìîº» º
ñèìâîëîì îñîáèñòî¿ ìî-
ãóòíîñò³ é æèòòºçäàòíî-

ñò³. Âñå, êóäè âè ðàö³îíàëüíî âêëà-
äàºòå ô³çè÷í³, ðîçóìîâ³, äóøåâí³
ñèëè, à òàêîæ ãðîø³ é ÷àñ — º ïðè-
âàòíîþ âëàñí³ñòþ, íà ÿêó í³õòî íå
ïîñì³º çàç³õàòè. Ïðîòå âàø³ äîìî-
÷àäö³ äîòðèìóþòüñÿ çîâñ³ì ³íøî¿
äóìêè, ¿õí³ ïîçèö³¿ æîðñòê³ é íåïî-
õèòí³, ùî ïðîâîêóº âàñ íà àíàëî-
ã³÷íó ïîâåä³íêó.

Ä²ÂÈ, ðàäî ïðîùàéòåñÿ
ç ìèíóëèì, àäæå ó âàñ íà
âíóòð³øíüîìó ïëàí³ éäå

ïðîöåñ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ», äå
â³äìèðàþòü ñòàð³ â³äïðàöüîâàí³
(çà ð³ê) ïðîãðàìè, çâ³ëüíÿþ÷è ì³ñ-
öå äëÿ íîâèõ. Âçÿâøè íà îçáðî-
ºííÿ äàâí³é äîñâ³ä, ³ä³òü óïåðåä
íå îçèðàþ÷èñü, æèâ³òü òóò ³ çàðàç,
âñåá³÷íî ðîçêðèâàéòåñÿ, ÿñêðàâî
äåìîíñòðóþ÷è ñâîþ îñîáèñò³ñòü.

ÒÅÐÅÇÈ ïðèðå÷åí³ òèõî
ïëèâòè çà òå÷³ºþ ïîä³é,
ñêðóïóëüîçíî àäàïòîâó-

þ÷èñü äî ð³çêèõ ïîâîðîò³â, âñ³ì
ºñòâîì â³äãóêóþ÷èñü íà âîëþ Íå-
áåñ. Ïîêàéòåñÿ â ïðîâèíàõ òà ùè-
ðî âñ³ì ñåðöåì ïðîñò³òü êðèâäíè-
ê³â — ³ æèòòºâ³ äæåðåëà íàïîâíÿ-
òüñÿ áëàãîäàòíîþ åíåðã³ºþ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íà êàð’ºðíèõ
òåðåíàõ ñÿãíóëè àïîãåþ
ôàõîâîãî çðîñòàííÿ.Óêð³ï-

ëþéòå çàâîéîâàí³ ïîçèö³¿, çàõè-
ùàéòå çäîáóòêè äðóæíüîãî êîëåê-
òèâó, âçÿâøè íà ñåáå ðîëü íå ïî-
ñàäîâîãî äèêòàòîðà, à íåôîðìàëü-
íîãî ë³äåðà â áðàòåðñüêîìó îòî-
÷åíí³. Íèí³ âàñ õàðàêòåðèçóâàòè-
ìóòü ïî òîâàðèøàõ, ³ ÷èì á³ëüøå
ïðèâàáèòå äî ñåáå ä³ëîâèõ ïðàê-
òè÷íèõ îñ³á, òèì êðàùå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², â ïðîôåñ³éí³é
ñôåð³ ä³º «ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ», ìîæëèâ³ êàäðîâ³

ðîòàö³¿, çì³íà êåð³âíèöòâà, ôàõî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³, æèòòºâèõ îð³ºíòè-
ð³â, ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ö³ë³, äå ³íäèêà-
òîðîì äóõîâíî¿ çð³ëîñò³ ñòàíå âì³í-
íÿ ìóäðî òðèìàòè â ðóêàõ âëàäíå
êåðìî, áóòè áåçäîãàííèì àâòîðè-
òåòîì äëÿ êîëåã, ï³äëåãëèõ, îõî÷å
òÿãòè ñëóæáîâîãî âîçà.

ÊÎÇÅÐÎÃ²Â ö³êàâèòèìóòü
âèñîê³ ìàòåð³¿ — öå ³íòå-
ëåêòóàëüíà ñôåðà, ô³ëî-

ñîô³ÿ, ³ñòîð³ÿ, ðåë³ã³ÿ, þðèñïðó-
äåíö³ÿ ³ âñå, ùî çâ’ÿçóº ëþäñòâî â
ºäèíå ö³ëå.Òàêèé ðîçìàõ ï³çíàí-
íÿ ïîòð³áåí, àáè ïðîíèêíóòè â ³í-
ôîðìàö³éíå ïîëå êîëåêòèâíî¿ ìóä-
ðîñò³, çíàéòè øëÿõ äî ³ñòèíè. Òîæ
áåðó÷èñü çà áóäü-ÿêó ñïðàâó, íà-
ìàãàéòåñÿ ñÿãíóòè äîñêîíàëîñò³ â
óñüîìó.

ÂÎÄÎË²¯, âàø³ ïàðòíåð-
ñüê³ âçàºìèíè, ùî áàçó-
âàëèñÿ íà ºäíîñò³ ä³ëî-

âèõ,òâîð÷èõ ³íòåðåñ³â, ïåðåõîäÿòü
â ³íøó ôàçó, á³ëüø ³íòèìíó é ãëè-
áîêó, êîëè ùèðà äîâ³ðà îäèí äî
îäíîãî, ñåêñóàëüíèé òà ñåðäå÷íèé
ïîòÿã, ìàòåð³àëüíà ùåäð³ñòü º öå-
ìåíòóþ÷èì ôàêòîðîì äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ùàñëèâîãî ñîþçó.

ÐÈÁÈ, ÿê â³äîìî, øëþáè
âåðøàòüñÿ íà íåáåñàõ (çà
çàêîíîì «ïîä³áíå ïðè-

âàáëþº ïîä³áíå»). Îáñòàâèíè íå-
ñóòü ïðåîáðàæåííÿ â ïàðòíåðñòâ³
é ïîêàæóòü âàøå äðóãå «ß», ç ÿêèì
ìàºòå æèòè â ùàñò³ òà á³ä³, ä³ëèòè
ðàä³ñòü ³ ïå÷àëü íàð³âíî.Òîæ êîëè
âàæêî äèâèòèñÿ â «äçåðêàëî» íà
ñâîãî äâ³éíèêà, ïîçáóòèñÿ öüîãî º
ïðîñòèé ðåöåïò: çì³í³òü îáñòàíîâ-
êó, ïîñòàðàéòåñÿ óð³çíîìàí³òíèòè
ñï³ëüíå äîçâ³ëëÿ, âàñ ìàº ºäíàòè
ö³êàâà ñïðàâà, äå êîæåí âèñòóïàº
íåçàëåæíîþ ñàìîäîñòàòíüîþ îñî-
áèñò³ñòþ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 742 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

1728 — çà óêàçîì ðîñ³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Ïåòðà II Âåð-
õîâíîþ òàºìíîþ ðàäîþ ïðèéíÿò³ «Ð³øèòåëüí³ ïóíêòè»
ÿê â³äïîâ³äü íà ïðîõàííÿ ãåòüìàíà Äàíèëà Àïîñòîëà ïðî
óíîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèõ â³äíîñèí.
1991 — ï³ñëÿ ïðèäóøåííÿ ïóò÷ó ÃÊ×Ï ç Ôîðîñà äî Ìîñ-
êâè ïîâåðíóâñÿ ïðåçèäåíò ÑÐÑÐ Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ. Öüî-
ãî æ äíÿ áóëè çààðåøòîâàí³ âñ³ ÷ëåíè ÃÊ×Ï (ãëàâà ÌÂÑ
ÑÐÑÐ Áîðèñ Ïóãî, íå ÷åêàþ÷è àðåøòó, çàñòðåëèâñÿ; òàê
ñàìî â÷èíèëà éîãî äðóæèíà Âàëåíòèíà, êîòðà ïîìåðëà
÷åðåç òðè äí³). Íà ì³òèíãó íà Êðàñíîïðåñíåíñüê³é íàáå-

ðåæí³é Ìîñêâè ïðåçèäåíò ÐÐÔÑÐ Áîðèñ ªëüöèí îãîëî-
ñèâ, ùî óõâàëåíî ð³øåííÿ çðîáèòè á³ëî-ñèíüî-÷åðâîíèé
íîâèì äåðæàâíèì ïðàïîðîì Ðîñ³¿.
1992 — ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè â
Êèºâ³ ïðåçèäåíò ÓÍÐ â åêçèë³ Ìèêîëà Ïëàâ’þê ïåðåäàâ
ãðàìîòó Äåðæàâíîãî öåíòðó ÓÍÐ ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè
Ëåîí³äîâ³ Êðàâ÷óêó ³ç âçàºìîóçãîäæåíèì òâåðäæåííÿì,
ùî Óêðà¿íñüêà íåçàëåæíà äåðæàâà,ïðîãîëîøåíà 24 ñåðï-
íÿ 1991 ðîêó, º ïðàâîíàñòóïíèöåþ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîä-
íî¿ Ðåñïóáë³êè.

ãîðîñêîï

24—30 ñåðïíÿ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 ñåðïíÿ

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 36880

Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

22 ñåðïíÿ 2014 ð.
¹121(4521)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

16 ñåðïíÿ Ìàðø³ ºäíîñò³ ç íàðîäîì Óêðà¿íè

â³äáóëèñü ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ÑØÀ—×èêàãî,Íüþ-

Éîðêó, Âàøèíãòîí³, Ô³ëàäåëüô³¿, Áîñòîí³,Õ’þñ-

òîí³.

ÒÀÊÎÆ óêðà¿íñüê³ Ìàðø³ ºäíîñò³ îõîïèëè ³ ªâðîïó.
Äíÿìè äî ñèìâîë³÷íî¿ àíòèâîºííî¿ õîäè äîëó÷èëèñü
³ ó êðà¿íàõ ªÑ.

Çîêðåìà òàê³ àêö³¿ â³äáóëèñü ó ñòîëèöÿõ Àâñòð³¿
òà Ô³íëÿíä³¿. Êð³ì òîãî, Ìàðø ºäíîñò³ â³äáóâñÿ ³ â
Êàíàä³, ó ì³ñò³ Òîðîíòî, ïîâ³äîìëÿº ïîðòàë óêðà¿íñüêî¿
ä³àñïîðè VIDIA.

Çàçíà÷èìî, ùî â òàêèé ñïîñ³á óêðà¿íö³ ïðàãíóòü
çàÿâèòè, ùî íàø³é äåðæàâ³ íå ïîòð³áí³ ìèðîòâîð÷³ â³é-
ñüêà çà ó÷àñò³ ðîñ³ÿí, à òàêîæ çàêëèêàþòü ñâ³ò ï³ä-

òðèìàòè Óêðà¿íó. Ìàðø³ ºäíîñò³ áóëè ³í³ö³éîâàí³
ñï³âà÷êîþ òà ãðîìàäñüêîþ àêòèâ³ñòêîþ Ðóñëàíîþ
Ëèæè÷êî, ïèøóòü «Â³äîìîñò³-UA» �

Ñâ³òîì ïðîêîòèëèñÿ Ìàðø³ ºäíîñò³ óêðà¿íö³â
ïðîòè ðîñ³éñüêèõ «ìèðîòâîðö³â»
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