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Ñèíüî-æîâòèé äçâîíèê çíàíü
�Â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àâñÿ íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü
çàïðîâàäèòè 
ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ 
ç î÷èùåííÿ âîäè 

Ñòîëè÷íà âëàäà âåäå ïåðåãîâîðè

ç ³íîçåìíèìè ïàðòíåðàìè ùîäî

çàïðîâàäæåííÿ â Êèºâ³ ñó÷àñíèõ

ºâðîïåéñüêèõ òåõíîëîã³é ç î÷è-

ùåííÿ âîäè—äëÿ òîãî,ùîá ¿¿ ìîæ-

íà áóëî ïèòè ç-ï³ä êðàíó. Ïðî öå

â åô³ð³ «Ñí³äàíêó ç 1+1» çàÿâèâ

ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.Â³í íà-

ãîëîñèâ,ùî ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ ³ñ-

íóº ïðîáëåìà ç ïèòíîþ âîäîþ,

îñê³ëüêè òà,ùî òå÷å ç êðàí³â,î÷è-

ùóºòüñÿ õëîðîì.«Çàðàç ìè âåäå-

ìî ïåðåãîâîðè, ùîá çàïðîâàäè-

òè ñó÷àñí³ ºâðîïåéñüê³ òåõíîëî-

ã³¿, àáè êèÿíè ìîãëè ïèòè âîäó

ç-ï³ä êðàíó»,—äîäàâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî. Êð³ì òîãî, çàçíà÷èâ ìåð ñòî-

ëèö³, Êè¿â çáèðàºòüñÿ çàñòîñîâó-

âàòè äîñâ³ä ñòîëèöü ºâðîïåéñüêèõ

êðà¿í ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ïàð-

êîâîê. «Íå ïîòð³áíî âèãàäóâàòè

âåëîñèïåä ³ ò³ ðå÷³, ÿê³ åôåêòèâ-

íî âïðîâàäæåí³ â ³íøèõ ì³ñòàõ,

ìè ïîâèíí³ ³íòåãðóâàòè òóò»,—çà-

çíà÷èâ ïàí Êëè÷êî.Çà éîãî ñëîâà-

ìè,âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç áðàêîì

ïàðêîâîê ³ ïåðåçàâàíòàæåíîñò³

öåíòðó ì³ñòà º îäíèìè ç ïð³îðè-

òåòíèõ äëÿ ñòîëè÷íî¿ âëàäè. «Ìè

íàä öèì ïèòàííÿì ïðàöþºìî ³ íå-

âäîâç³ áóäåìî ãîòîâ³ ïðåäñòàâè-

òè ïðîãðàìó ñï³ëüíî ç ºâðîïåé-

ñüêèìè ïàðòíåðàìè»,—äîäàâ Êè-

¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ìåð Êèºâà çóñòð³âñÿ
³ç ñåíàòîðîì 
Ìåíåíäåñîì 
òà Ïîñëîì ÑØÀ
â Óêðà¿í³ Ïàéºòòîì

Äóæå âàæëèâî íà ñüîãîäí³ — çà-

ðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ ëþäåé, ÿê³

ñïîâ³äóþòüòàê³ æ ³äåàëè òà ö³ííî-

ñò³.Ïðî öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ ó êî-

ìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì ï³ñëÿ çóñòð³-

÷³ ç ÷ëåíîì Ñåíàòó ÑØÀ Ðîáåð-

òîì Ìåíåíäåñîì ³ Íàäçâè÷àéíèì

³ Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì ÑØÀ â

Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéºòòîì. «Ó

ðîçìîâ³ ìè òîðêíóëèñÿ ïèòàííÿ

íîâèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ á äîïîìîã-

ëè ïðîâåñòè â Êèºâ³ øâèäê³ òà

åôåêòèâí³ ðåôîðìè.Òàêîæ ìè îá-

ãîâîðèëè ìîæëèâ³ñòüçàëó÷åííÿ äî

Óêðà¿íè—³ â ñòîëèöþ çîêðåìà—

àìåðèêàíñüêèõ ³íâåñòîð³â. Çâà-

æàþ÷è íà âåëèêèé àâòîðèòåò ³

âïëèâ ñåíàòîðà Ìåíåíäåñà,ÿ âïåâ-

íåíèé,ùî â³í çìîæå äîíåñòè ìå-

ñåäæ ïðî òàêå íàøå ïðàãíåííÿ

äî àìåðèêàíñüêèõ ³íâåñòîð³â»,—

íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ìåð

Êèºâà ï³äêðåñëèâ, ùî äîïîìîãà

ÑØÀ ñòîñóâàòèìåòüñÿ, çîêðåìà,

âïðîâàäæåííÿ ó Êèºâ³ ñèñòåìè

åëåêòðîííîãî êâèòêà òà îðãàí³çà-

ö³¿ ñèñòåìè e-government.

íîâèíè

Ïåðøèé äçâîíèê ç Ïðåçèäåíòîì

Âæå òðàäèö³éíî äëÿ ñòîëèö³
íèçêó óðî÷èñòèõ ë³í³éîê ç íàãîäè
Äíÿ çíàíü â³äâ³äàëè ïåðø³ îñîáè
äåðæàâè òà ì³ñòà. Äî Êè¿âñüêîãî
â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áî-
ãóíà çàâ³òàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Ïåòðî Ïîðîøåíêî. «Âïåðøå çà ÷à-
ñè ³ñíóâàííÿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè â³é-
ñüêîâ³ ñòàëè îá’ºêòîì ëþáîâ³, ï³ä-
òðèìêè ³ ãîðäîñò³ äëÿ âñüîãî íà-
ðîäó. ß çíàþ, ùî òàêà ñîë³äàðí³ñòü
íàäàº âïåâíåíîñò³ òà ìóæíîñò³»,—
ïðèâ³òàâ ë³öå¿ñò³â ç³ ñâÿòîì Ãëàâà
äåðæàâè òà äîäàâ, ùî óêðà¿íñüêå
â³éñüêî çàâæäè áóäå îá’ºêòîì ïåð-
øî÷åðãîâî¿ óâàãè äåðæàâè.

Ãàðàíò íàãîëîñèâ, ùî ï³ä ÷àñ
çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òå-
òó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
êðà¿íè óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ ïðîÿâëÿþòü ìóæí³ñòü ³ ãå-
ðî¿çì. «Âîíè äåìîíñòðóþòü âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ïàòð³îòèçì
³, ãîëîâíå, áåçìåæíó â³ääàí³ñòü
Óêðà¿í³. Ïåðåä âàìè äîñòîéí³ ïðè-
êëàäè ñëóæ³ííÿ Áàòüê³âùèí³, òî-
ìó ùî ñåðåä ó÷àñíèê³â ÀÒÎ º âà-
ø³ áàòüêè, áðàòè, ðîäè÷³ òà äðó-
ç³»,— ñêàçàâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî.

ßê ³ ó âñ³õ çàêëàäàõ, öüîãî äíÿ
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ ïðèñóòí³ âøà-
íóâàëè ïàì’ÿòü òèõ ãåðî¿â, ÿê³ â³ä-
äàëè ñâîº æèòòÿ, çàõèùàþ÷è Óêðà-
¿íó.

Ïîò³ì Ãëàâà äåðæàâè âçÿâ ó÷àñòü
ó öåðåìîí³¿ âðó÷åííÿ ïîãîí³â ë³-
öå¿ñòàì-ïåðøîêóðñíèêàì òà ïî-
áàæàâ ìàéáóòí³ì â³éñüêîâîñëóæ-
áîâöÿì óñï³øíîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ òà íîâèõ
äîñÿãíåíü.

Ñâÿòî çíàíü ó ð³äí³é øêîë³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî 1 âåðåñíÿ âèð³øèâ
çóñòð³òè ó çíàéîìèõ ñò³íàõ, òîæ
íà óðî÷èñòó ë³í³éêó çàâ³òàâ äî êè-
¿âñüêî¿ øêîëè ¹ 69, ÿêó ñàì çà-
ê³í÷èâ 27 ðîê³â òîìó. Ìåð Êèºâà
ïðèâ³òàâ ñâîþ â÷èòåëüêó àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè Ë³ä³þ Âàñèë³âíó Òàðà-
ñþê, ÿêà âæå íà ïåíñ³¿, àëå çàâ³òà-
ëà íà ñâÿòî. Î÷³ëüíèê ì³ñüêàäì³-
í³ñòðàö³¿ â³äçíà÷èâ: â³ä òîãî, íà-
ñê³ëüêè ðîçóìíèìè, îñâ³÷åíèìè ³
ïàòð³îòè÷íèìè âèðîñòóòü ñó÷àñ-
í³ ä³òè, çàëåæàòèìå ìàéáóòíº êðà-
¿íè. «Íàéâàæëèâ³øèì êðîêîì äëÿ
âàøî¿ ðåàë³çàö³¿ ó ìàéáóòíüîìó º
ãàðíå íàâ÷àííÿ ³ ò³ çíàííÿ, ÿê³ âè
áóäåòå îòðèìóâàòè ó øêîë³. ß áà-
æàþ âàì íàïîëåãëèâîñò³ ó íàâ÷àí-
í³, ãàðíèõ îö³íîê, óñï³õó ³ ïåðå-
ìîã. ² ïàì’ÿòàéòå: êîæíà ìð³ÿ ñòà-
íå ðåàëüí³ñòþ, ÿêùî âè öüîãî õî-
÷åòå»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îï³ñëÿ ãîëîâà ÊÌÄÀ òàêîæ çà-
â³òàâ íà ñâÿòî çíàíüäî Âèùîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî ðåã³îíàëüíîãî ó÷èëèùà

çâ’ÿçêó, äå íàãîëîñèâ: Êè¿â ïîòðå-
áóº ðîá³òíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé.
«Ñüîãîäí³—÷àñ ïðîôåñ³îíàë³â.Íàì
ïîòð³áí³ íàéêðàù³ ðîá³òíèêè ³ ôà-
õ³âö³. Íàéêðàùèõ õëîïö³â ³ ä³â÷àò
ç ð³çíèõ ãàëóçåé ìè áóäåìî ïðàöå-
âëàøòîâóâàòè ³ äàâàòè ìîæëèâ³ñòü
ðåàë³çîâóâàòè ñåáå»,— â³äçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî òà ïîä³ëèâñÿ æèò-
òºâîþ ìóäð³ñòþ ç³ ñòóäåíòàìè: «×àñ
ëåòèòü äóæå øâèäêî. ² âàæëèâî íå
ãàÿòè éîãî äàðåìíî, à åôåêòèâíî
âèêîðèñòîâóâàòè».

Ö³êàâî, ùî öüîãîð³÷ äî íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â Êèºâà ï³øëî ìàéæå 29
òèñÿ÷ ïåðøà÷ê³â, à òàêîæ 4 òèñÿ-
÷³ ä³òåé âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â
ç³ ñõîäó. Ñïðàâæí³ì õ³òîì 1 âåðåñ-
íÿ ñòàâ íàö³îíàëüíèé îäÿã. Â³ä ð³ç-
íîìàí³òòÿ âèøèâàíîê òà óêðà¿í-
ñüêî¿ ñèìâîë³êè íà ë³í³éêàõ ïðîñ-
òî ðîçá³ãàëèñÿ î÷³. À îò çà ³í³ö³-
àòèâè íèçêè ñòîëè÷íèõ ïåäàãîã³â
íà ë³í³éêó áàãàòî ä³òåé ïðèéøëè
áåç êâ³ò³â, ïîæåðòâóâàâøè êîøòè
íà ïîòðåáè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿.

«ß äóìàþ, öå ïðàâèëüíî, àäæå
êâ³òè çàâ’ÿíóòü. À íàø³ á³éö³ çà-
ðàç, æåðòâóþ÷è ñîáîþ, çàáåçïå÷ó-
þòü íàì ìîæëèâ³ñòü â³äâåñòè ä³-
òåé äî øêîëè. ¯ì íàøà ï³äòðèì-
êà, ïîâàãà, ìîëèòâè òà ãðîø³ ïî-
òð³áí³ø³»,— ä³ëèòüñÿ ç «Õðåùàòè-
êîì» ìàìà îäíîãî ç øêîëÿð³â Êà-
òåðèíà.

Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.

Ïåðøèé äçâîíèê öüîãî ðîêó — ñâÿòêîâèé, ïàòð³î-
òè÷íèé, îäíàê ç íîòêàìè òðèâîãè òà áîëþ íåïî-
ïðàâíèõ âòðàò. ×åðåç â³éñüêîâ³ ä³¿ çàêðèòèìè äëÿ
ó÷í³â çàëèøèëàñÿ ìàéæå òèñÿ÷à øê³ë íà ñõîä³ íà-
øî¿ äåðæàâè. Ò³ëüêè äî êè¿âñüêèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
ñåðåäí³õ çàêëàä³â ï³øëî ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ ä³-
òåé âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Ó ñòîëèö³ ñâÿòî
çíàíü çóñòð³÷àëè ó âèøèâàíêàõ, ç ïîæåðòâàìè íà
ïîòðåáè àðì³¿ çàì³ñòü êâ³ò³â òà ìð³ºþ ïðî ìèðíå
çàâòðà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ, Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî Äåíü çíàíü âèð³øèâ çóñòð³òè ó çíàéîìèõ ñò³íàõ, òîæ íà óðî÷èñòó ë³í³éêó çàâ³òàâ äî êè¿âñüêî¿ øêîëè ¹69,
ÿêó ñàì çàê³í÷èâ 27 ðîê³â òîìó
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Çàê³í÷åííÿ.

Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Äçâîíèê äëÿ áóä³âåëüíèê³â

Ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî áó-
ä³âåëüíîãî ë³öåþ ç 1 âåðåñíÿ â³òàâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. «Ñüî-
ãîäí³ ïðîôåñ³ÿ áóä³âåëüíèêà º äóæå àêòó-
àëüíîþ, îñê³ëüêè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì Óêðà-
¿í³ äîâåäåòüñÿ â³äáóäîâóâàòè ñõ³äí³ îáëàñ-
ò³ Óêðà¿íè, ³ ç âàøîþ ïðîôåñ³éíîþ äîïî-
ìîãîþ òåæ. Áàæàþ, ùîá êîæíèé äåíü, ïðî-
âåäåíèé â ñò³íàõ ë³öåþ, áóâ íàñè÷åíèì ³ ö³-
êàâèì»,— çàÿâèâ ïîñàäîâåöü.

Îêð³ì òîãî, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ â³äâ³äàâ ñâÿòî Ïåðøîãî äçâîíèêà â
ë³öå¿ «Íàóêîâà çì³íà». Ïîäÿêóâàâ äèðåêòî-
ðó öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ìàð³¿ Ëèñåí-
êî ³ âñüîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåêòèâó çà òå,
ùî âæå áàãàòî ðîê³â ë³öåé ââàæàþòü îäíèì
³ç íàéêðàùèõ ó Êèºâ³, à çíàííÿ, ÿê³ îòðèìó-
þòü ó÷í³, º íàä³éíèì ôóíäàìåíòîì äëÿ ïî-
äàëüøîãî íàâ÷àííÿ.

«Êè¿âñüêà âëàäà çðîáèòü âñå äëÿ òîãî,
ùîá íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ó ñòîëèö³ ïðîõî-
äèâ ó êîìôîðò³ òà ñïîêî¿, ó øêîëàõ áóëî
òåïëî ³ çàòèøíî, à íà âóëèöÿõ áåçïå÷íî»,—
ïîîá³öÿâ ²ãîð Í³êîíîâ.

«Êè¿âñüêà Ðóñü» áåç â³éíè

Ñâÿòî Ïåðøîãî äçâîíèêà çóñòð³ëè ³ â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Áëèçüêî òèñÿ÷³ ä³-
òåé âì³ñòèëà öüîãî ðîêó ã³ìíàç³ÿ «Êè¿âñüêà
Ðóñü», ùî íà Ïîçíÿêàõ. «Öå ïåðøèé íàâ÷àëü-
íèé ð³ê â óìîâàõ â³éíè, ³ òðåáà çðîáèòè âñå
ìîæëèâå, ùîá ä³òè öüîãî íå â³ä÷óëè, ùîá
äëÿ íèõ áóëè ñòâîðåí³ ìàêñèìàëüíî ñïðè-
ÿòëèâ³ óìîâè. Ñüîãîäí³ ìè ïðèéíÿëè äî
øê³ëüíî¿ ðîäèíè áëèçüêî 190 ïåðøîêëàñ-
íèê³â, à òàêîæ 90 ä³òåé ç Äîíåöüêî¿ òà Ëó-
ãàíñüêî¿ îáëàñòåé. Ìè ìàºìî ï³êëóâàòèñÿ

ïðî ïîêîë³ííÿ, ùî ï³äðîñòàº: íåõàé âîþþòü
â³éñüêîâ³, äóìàþòü ïîë³òèêè, à ìè áóäåìî
íàâ÷àòè ä³òåé. Âñå áóäå äîáðå»,— ïåðåêîíà-
íà äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ Þë³ÿ Áàãàë³êà. Ïåäàãîã
òàêîæ ïîáàæàëà ó÷íÿì ìèðíîãî íåáà òà í³-
êîëè íå òðèìàòè çáðîþ â ðóêàõ.

Äî ïðèâ³òàííÿ òàêîæ ïåðåäàëè ëèñò ãî-
ëîâè Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ Ãåííàä³ÿ Ñ³íöîâà,
ÿêèé ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ òàêèìè ñëîâàìè:

«Ïåðøå âåðåñíÿ — îñîáëèâèé äåíü ó íàøî-
ìó êàëåíäàð³. Öüîãî ðîêó ñâÿòêóâàííÿ â³ä-
áóâàºòüñÿ ó ÷àñè òÿæêèõ âèïðîáóâàíü äëÿ
Óêðà¿íè. Àëå öüîãîð³÷í³ ïîä³¿ çãóðòóâàëè
óêðà¿íñüêó íàö³þ, äàëè ïîøòîâõ äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñïðàâæí³õ ïàòð³îòè÷íèõ ïî÷óòò³â,
íàñàìïåðåä ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ».

ßê ³ ïî âñ³é êðà¿í³, çàíÿòòÿ ó øêîë³ ðîç-
ïî÷àëèñÿ ç âèêîíàííÿ Äåðæàâíîãî Ã³ìíó òà

ïðîâåäåííÿ óðîêó «ªäèíà Óêðà¿íà». Êîæåí
ïåðøîêëàñíèê îòðèìàâ ó ïîäàðóíîê åêçåìï-
ëÿð «Áóêâàðèêà» â³ä äåïóòàòà Êè¿âðàäè Âî-
ëîäèìèðà Ãîí÷àðîâà. «Íåõàé ìåëîä³ÿ äçâî-
íèêà íàäèõàº øêîëÿð³â íà íîâ³ äîñÿãíåííÿ
ó íàâ÷àíí³, äàº íàñíàãè íà æèòòºâ³ çäîáóò-
êè»,— çàçíà÷èâ â³í ó ïðèâ³òàíí³ �

ÏÀÍ ÄÅÐÆÀÂ²Í ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó», ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó
â³äáóëîñÿ íåçàêîííå â³ä÷óæåííÿ
àêö³é Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
Õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ «Êè¿âì³ñüê-
áóä» íà êîðèñòü ÒÎÂ «Ô³íàíñîâà
êîìïàí³ÿ «Íîâèé ðåã³îí». «Àáè ïî-
âåðíóòè ó âëàñí³ñòü Êè¿âðàäè àê-
ö³¿ «Êè¿âì³ñüêáóäó», Ãåíåðàëüíà
ïðîêóðàòóðà Óêðà¿íè çâåðíóëàñÿ
äî ñóäó ç ïîçîâîì â ³íòåðåñàõ äåð-
æàâè â îñîá³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè òà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ñòîëèö³ ïðî âèçíàííÿ
íåä³éñíèì óêëàäåíîãî ì³æ çãàäà-

íèì Äåïàðòàìåíòîì òà «Íîâèì
ðåã³îíîì» äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó ïàêåòó àêö³é «Êè¿âì³ñüêáó-
äó» òà âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
íà àêö³¿ çà òåðèòîð³àëüíîþ ãðî-
ìàäîþ ì³ñòà. Ð³øåííÿìè ñóä³â óñ³õ
³íñòàíö³é áóëî âñòàíîâëåíî ³ ï³ä-
òâåðäæåíî,ùî â³ä÷óæåííÿ àêö³é áó-
ëî çä³éñíåíî çà äîãîâîðîì, ñïðÿ-
ìîâàíèì íà íåçàêîííå çàâîëîä³í-
íÿ ìàéíîì, ³ äîãîâ³ð áóâ âèçíà-
íèé íåä³éñíèì, ïðàâî âëàñíîñò³
íà àêö³¿ çàëèøàëîñÿ çà òåðèòîð³-
àëüíîþ ãðîìàäîþ»,— ïîÿñíèâ ñóòü
ñïðàâè Âîëîäèìèð Äåðæàâ³í. Ùî-

ïðàâäà, çà éîãî ñëîâàìè, íà öüî-
ìó êîðóïö³éíà ñõåìà ùîäî íåçà-
êîííîãî çàâîëîä³ííÿ àêö³ÿìè íå
çàê³í÷èëàñÿ. Êîìïàí³ÿ «Íîâèé ðå-
ã³îí» óêëàëà íèçêó äîãîâîð³â ç îô-
øîðíèìè êîìïàí³ÿìè, çã³äíî ç
ÿêèìè àêö³¿ ïîâèíí³ áóëè ñòàòè
âëàñí³ñòþ ê³ïðñüêèõ êîìïàí³é.

Òàê, íà «Êè¿âì³ñüêáóä» ïðåòåí-
äóþòü ê³ïðñüê³ êîìïàí³¿ «Àò³ìà Ë³-
ì³òåä» (Atima Limited), «Àêâ³ñòà
Ë³ì³òåä» (Akvista Limited), «²íòåð-
ì³îí Ë³ì³òåä» (Intermion Limited),
«²íòðàïîë³ÿ Ë³ì³òåä» (Intrapolia
Limited),«Ñóðòîð³ÿ Ë³ì³òåä» (Surtoria
Limited) òà ³íø³.

«Ìàõ³íàö³ÿ çðîçóì³ëà, áî ÷å-
ðåç êîìïàí³þ «Íîâèé ðåã³îí» áóâ
áè âèòîê àêö³é ó âëàñí³ñòü îôøîð-
íèõ êîìïàí³é. Òîìó âîíè ³ çâåð-
íóëèñÿ äî ñóäó, ùîá çà íèìè âèçíà-
ëè ¿õ ïðàâî âëàñíîñò³. Àëå íà çà-
ñ³äàíí³ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êè-
ºâà, ÿêå â³äáóëîñÿ äíÿìè, áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ñòîñîâíî â³ä-
ìîâè ó ïîçîâ³ ê³ïðñüêèì êîìïà-
í³ÿì, òîáòî öå ð³øåííÿ ñóäó ùå
ðàç äîâåëî òîé ôàêò, ùî 80 % àê-
ö³é «Êè¿âì³ñüêáóäó», íîì³íàëüíà
âàðò³ñòü ÿêèõ á³ëüøå 12 ìëí ãðí,
çàëèøèëàñü ó âëàñíîñò³ ì³ñòà òà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè»,— çàçíà-

÷èâ Âîëîäèìèð Äåðæàâ³í. Òàêîæ â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî ó ê³ïðñüêèõ êîì-
ïàí³é çàëèøàºòüñÿ ùå ïðàâî íà
àïåëÿö³éíå òà êàñàö³éíå îñêàð-
æåííÿ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó. «ß äóìàþ, ùî âîíè ñêîðèñ-
òàþòüñÿ òàêèì øàíñîì, øâèäøå
çà âñå»,— âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó
ñòîëè÷íèé äåïóòàò. Òàêîæ â³í íà-
ãîëîñèâ íà òîìó, ùî ð³øåííÿ Ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà º çà-
êîííèì òà îá´ðóíòîâàíèì, à òî-
ìó ÿêùî âîíî é áóäå ïåðåãëÿäà-
òèñÿ ñóäàìè âèùî¿ ëàíêè, òî º íà-
ä³ÿ, ùî âîíè ï³äòðèìàþòü çàêîí-
í³ñòü óæå ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ �

Çàêîí óçÿâ âåðõ
� Ì³ñüêà âëàäà ëàìàº êîðóïö³éí³ ñõåìè ó ñóäàõ

Ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî áóä³âåëüíîãî ë³öåþ ç 1 âåðåñíÿ â³òàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ

Íàðàç³ çàâåðøèâñÿ ïåðøèé åòàï ùå îäí³º¿ ãó÷íî¿ ìàéíîâî¿ ñïðàâè ñòîëèö³. Ãîñïîäàðñüêèé

ñóä ì. Êèºâà íå äîçâîëèâ âèâåñòè ç âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 80 % àêö³é «Êè-

¿âì³ñüêáóäó», íîì³íàëüíà âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàº á³ëüøå 12 ìëí ãðí (à ùî âæå êàçàòè ïðî ðèí-

êîâó âàðò³ñòü, ÿêà îö³íþºòüñÿ â ì³ëüÿðäè ãðèâåíü!). Àäæå âîëîä³ííÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè «Êè-

¿âì³ñüêáóäó» — öå âîëîä³ííÿ âñ³ìà àêòèâàìè êîìïàí³¿, ïðèéíÿòòÿ áóäü-ÿêèõ ð³øåíü, êîíòðîëü

íàä ô³íàíñîâèìè ïîòîêàìè, à ãîëîâíå — öå äîëÿ òèñÿ÷³ ³íâåñòîð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ «Õðå-

ùàòèêó» ñòîëè÷íèé äåïóòàò, ÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòè-

êè, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Äåðæàâ³í.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ñèíüî-æîâòèé äçâîíèê çíàíü

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà íå äîçâîëèâ âèâåñòè ç âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà 80 % àêö³é Àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Õîëäèíãîâî¿ êîìïàí³¿ "Êè¿âì³ñüêáóä",
íîì³íàëüíà âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàº á³ëüøå 12 ìëí ãðí 

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ, Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»
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ÏÅÐÅÄ âèõ³äíèìè ó ñòîëèö³ òðè-
÷³ ïàëàëè áàëêîíè ïðèâàòíèõ êâàð-
òèð. Éìîâ³ðíèìè ïðè÷èíàìè óñ³õ
òðüîõ ïîæåæ åêñïåðòè íàçèâàþòü
ïîòðàïëÿííÿ íåäîïàëê³â íà ãîðþ-
÷³ ìàòåð³àëè. Ïðî öå «Õðåùàòè-
êó» ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÑÍÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Òàê, 29 ñåðïíÿ ïåðøèé âèêëèê
ç ïðèâîäó çàãîðÿííÿ áàëêîíó íà-
ä³éøîâ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó î 3.27. Ó ïîâ³-
äîìëåíí³ éøëîñÿ ïðî òå, ùî ó äâî-
ïîâåðõ³âö³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ çàé-
íÿâñÿ ìîòëîõ íà áàëêîí³. Ðÿòó-
âàëüíèêè 16-¿ Äåðæàâíî¿ ïîæåæ-
íî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ïðèáóëè
íà ì³ñöå âèêëèêó ³ ï³ñëÿ êîðîòêî¿
ðîçâ³äêè îäðàçó ïðèñòóïèëè äî
ë³êâ³äàö³¿ âîãíþ. Âæå î 3.57 ï³ñëÿ
ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ òà äîäàòêîâî¿ ïðî-
ëèâêè ãîðþ÷èõ ìàòåð³àë³â (â ÿêèõ
ì³ã çíîâó ñïàëàõíóòè âîãîíü) ðÿ-
òóâàëüíèêè ïåðåäàëè ñèãíàë ïðî
çàê³í÷åííÿ ðîá³ò ³ âèðóøèëè ó ðîç-
òàøóâàííÿ ÷àñòèíè.

Âíàñë³äîê öüîãî çàéìàííÿ çãî-
ð³ëà âíóòð³øíÿ îááèâêà ñòåë³ áàë-
êîíó íà ïëîù³ 6 êâ. ì.

À çãîäîì îäíà çà îäíîþ âèíèê-
ëè ùå äâ³ ïîæåæ³ ó Îáîëîíñüêî-
ìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ.

Ñïî÷àòêó ðÿòóâàëüíèêè Àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ï³ñëÿ íàä-
õîäæåííÿ äçâ³íêà î 15.17 âèðó-
øèëè íà âóë. Àâòîçàâîäñüêó, 25.
Òàì ÷åðåç íåîáåðåæí³ñòü ïðè ïà-
ë³íí³ ÷îëîâ³êà, ÿêèé áóâ ó ñòàí³
ñï’ÿí³ííÿ, âèíèêëî çàãîðÿííÿ íà
áàëêîí³ 9-ãî ïîâåðõó 13-ïîâåð-
õ³âêè. Á³éö³ îïåðàòèâíî ïðèáó-
ëè íà ì³ñöå òà ï³ñëÿ ðîçâ³äêè âè-
âåëè íà âóëèöþ ñë³ïó ë³òíþ ìåø-
êàíêó êâàðòèðè, õâîðó íà ä³àáåò,
êîòð³é ñòàëî ïîãàíî, é ïåðåäàëè
¿¿ ìåäèêàì øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Î 15.43 çà äîïîìîãîþ äâîõ ïî-

æåæíèõ ñòâîë³â òà ãàçîäèìîçà-
õèñíèõ ñèñòåì îðãàí³â äèõàííÿ
ðÿòóâàëüíèêè çàãàñèëè âîãîíü,
÷åðåç ÿêèé áóëî ïîøêîäæåíî äå-
ðåâ’ÿíó îáøèâêó áàëêîíó, îñî-
áèñò³ ðå÷³, çàêîï÷åí³ ñò³íè òà ñòå-
ëÿ êâàðòèðè.

Óòîé ñàìèé ÷àñ, î 15.18,äî îïå-
ðàòèâíî-êîîðäèíàö³éíîãî öåí-
òðó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàòåëå-
ôîíóâàëè ìåøêàíö³ 13-ïîâåðõ³â-
êè ïî âóë. Êàëèíîâ³é, 8. Çà ¿õí³ìè
ñëîâàìè, íà îäíîìó ç áàëêîí³â
ðîçïî÷àëàñÿ ïîæåæà, ÿêà ðîçïîâ-
ñþäèëàñÿ íà ñóñ³äí³ áàëêîíè.

Çà ê³ëüêà õâèëèí âîãíåáîðö³
9-¿ Äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëü-
íî¿ ÷àñòèíè âæå áóëè íà ì³ñö³ òà
ïðèñòóïèëè äî ðîçâ³äêè. Âèÿâè-
ëîñÿ, ùî ïîæåæà ó áóäèíêó ðîç-
ïî÷àëàñÿ íà 9-ìó ïîâåðñ³ íà îä-
íîìó ç áàëêîí³â. ×åðåç ñèëüí³ ïî-
ðèâè â³òðó âîãîíü ïîøèðèâñÿ íà

ñóñ³äí³é òà äâà âåðõí³õ áàëêîíè.
Íå ãàþ÷è í³ õâèëèíè, á³éö³ ïðè-
ñòóïèëè äî ãàñ³ííÿ ïîæåæ³. Çà äî-
ïîìîãîþ àâòîäðàáèíè ðÿòóâàëü-
íèêè ä³ñòàëèñÿ íà ïîòð³áíó âè-
ñîòó ³ ðîçïî÷àëè ãàñ³ííÿ. Âæå î
16.08 âîãîíü â óñ³õ 4-õ êâàðòèðàõ
âäàëîñÿ çàãàñèòè.

ßê íàñë³äîê, ó êâàðòèðàõ íà 
9-ìó ïîâåðñ³ çãîð³ëè áàëêîíè, êóõ-
í³, ÷àñòêîâî ïðèì³ùåííÿ îäí³º¿ ç
ê³ìíàò, çàêîï÷åí³ ñò³íè òà ñòåëÿ
êâàðòèðè. Ó îäí³é ç êâàðòèð 
10-ãî ïîâåðõó çãîð³â áàëêîí, îä-
íàê âîãíåáîðöÿì âäàëîñÿ ïîïå-
ðåäèòè ðîçïîâñþäæåííÿ íà æèò-
ëîâå ïðèì³ùåííÿ. Âëàñíèêàì 4-¿
ïîãîð³ëî¿ êâàðòèðè ïîùàñòèëî
íàéá³ëüøå, é âîãîíü ïîøêîäèâ ëè-
øå â³êíà òà ðàìè áàëêîíó.

Íà ùàñòÿ, â óñ³õ òðüîõ âèïàä-
êàõ îá³éøëîñÿ áåç ëþäñüêèõ
æåðòâ �

ÌÀÉÆÅ 70 % ó÷àñíèê³â ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ ï³äòðèìàëè
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüêî¿ íà âóëèöþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³. Ó ñòîëèö³ òðèâàº àêòèâíå
îáãîâîðåííÿ ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ Ãå-
ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ÿêå ñòàðòó-
âàëî 20 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é ÊÌÄÀ Ìàðèíè Õîíäè, ñòàíîì
íà 29 ñåðïíÿ äóìêè ãðîìàäñüêî-
ñò³ Êèºâà íà ï³äòðèìêó ïðîåêòó ³
ïðîòè íüîãî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ òà-
êèì ÷èíîì: 68 % ó÷àñíèê³â îáãî-
âîðåííÿ âèñëîâèëèñÿ «çà» ïåðåé-
ìåíóâàííÿ, à 32 % — «ïðîòè».

Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, çàóâàæåííÿ
òà ð³øåííÿ ïðîåêòó, îïðèëþäíå-
íîãî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÊÌÄÀ,
âæå íàä³ñëàëè á³ëüøå 1 350 êîðèñ-
òóâà÷³â ïîðòàëó. Òàêîæ áëèçüêî
äâîõñîò ãðîìàäÿí âèñëîâèëèñÿ ç
öüîãî ïðèâîäó, çàòåëåôîíóâàâøè
äî «Êîíòàêòíîãî öåíòðó ì³ñòà Êè-
ºâà» (15-51).

Íàðàç³ ìîæíà ÷³òêî âèîêðåìè-
òè íàéá³ëüø ïîïóëÿðí³ òà ñëóøí³
ïðîïîçèö³¿ ïðèõèëüíèê³â ³ îïî-
íåíò³â. Çîêðåìà ïåðåéìåíóâàòè
ëèøå ÷àñòèíó âóëèö³ — â³ä Ìàé-
äàíó Íåçàëåæíîñò³ äî âóë. Îëü-
ãèíñüêî¿; íàçâàòè ¿¿ «âóëèöÿ Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³», áî ïàòð³îòè, ÿê³ çà-
ãèíóëè, âæå º ãåðîÿìè. Íà ì³ñö³
òðàã³÷íèõ ïîä³é ïðîïîíóºòüñÿ îá-
ëàøòóâàòè àðõ³òåêòóðíî-ìåìîð³-

àëüíèé êîìïëåêñ, àëåþ ³ êàïëè-
öþ, çðîáèâøè öþ ä³ëÿíêó ï³øî-
õ³äíîþ.

Îäíàê íå ìîæíà çàëèøàòè áåç
óâàãè ³ äóìêè îïîíåíò³â ùîäî çì³-
íè ³ñòîðè÷íî¿ íàçâè âóëèö³. Íå ïå-
ðåéìåíîâóâàòè âóëèö³, ïðîâóëêè,
ñêâåðè â öåíòð³ ì³ñòà Êèºâà — îñ-
íîâíà âèìîãà ö³º¿ ãðóïè â³äâ³äóâà-
÷³â ïîðòàëó. Íàòîì³ñòü âîíè ðà-
äÿòü ïåðåéìåíóâàòè íà Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ îäíó ç âóëèöü ³ç ðà-
äÿíñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ íàçâîþ.

Îáèäâ³ ñòîðîíè îáãîâîðåííÿ
ïîãîäæóþòüñÿ ç òèì, ùî â ì³ñöÿõ
íàéçàïåêë³øîãî ïðîòèñòîÿííÿ íå-
îáõ³äíî âñòàíîâèòè ïàì’ÿòí³ çíà-
êè çàãèáëèì ïàòð³îòàì.

Íàãàäóºìî, ùî îçíàéîìèòè-
ñÿ ç óñ³ìà ïðîïîçèö³ÿìè òà çà-
óâàæåííÿìè, äîëó÷èòèñÿ äî îá-
ãîâîðåííÿ, âèñëîâèòè âëàñíó
äóìêó ãðîìàäÿíè ìîæóòü íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ó ðóá-
ðèö³ «Å-Ì²ÑÒÎ» — «Ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â» 
(http://projects.kievcity.gov.ua).
Òàêîæ ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî Êîí-
òàêòöåíòðó çà òåëåôîíàìè: 15-
51 (ç³ ñòàö³îíàðíîãî) àáî (044)
205-73-37 (ç ìîá³ëüíîãî), çà äî-
ïîìîãîþ âåá-ñàéòó www.1551.
gov. ua, ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäà-
òîê «ÊÌÄÀ 1551» äëÿ iOS, Android,
WinPhone òà Windows 8.

Îáãîâîðåííÿ òðèâàº äî 20 æîâò-
íÿ 2014 ðîêó �

Ãðîìàäà ï³äòðèìàëà ïåðåéìåíóâàííÿ ñòîëè÷íî¿ âóëèö³

¯ÄÓ×È íà â³éíó, óêðà¿íñüê³ ñîë-
äàòè ìàþòü áóòè âïåâíåíèìè, ùî
íå çàëèøàòüñÿ áåç ðîáîòè òà çàð-
ïëàòí³, îñê³ëüêè áàãàòî õòî çàëè-
øèâ ñ³ì’þ ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè.
Âðàõîâóþ÷è îñòàííº ïîâ³äîìëåí-
íÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà-
¿íè, ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áåðóòü
ó÷àñòü â ÀÒÎ, ìàëî çá³ëüøèòèñÿ
ó äâà ðàçè, â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøè-
ìè â³éñüêîâèìè. Ó â³äîìñòâ³ çà-
ïåâíÿþòü, ùî çàðïëàòà â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè
ñêëàäàº â³ä 3 172 äî 3 208 ãðí, ðÿ-
äîâîãî ñêëàäó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè
çà êîíòðàêòîì — â³ä 5 700 äî 8 445
ãðí, äëÿ ñåðæàíò³â ³ ñòàðøèí-êîí-
òðàêòíèê³â — â³ä 6 780 äî 12 477
ãðí, äëÿ îô³öåð³â — â³ä 9 360 äî
16 710 ãðí.Àëå íå âñ³ ï³äïðèºìñòâà
äîòðèìóþòüñÿ çàêîíîäàâñòâà. Ó
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ Êàãàðëèöüêà
ì³æðàéîííà ïðîêóðàòóðà ïî÷à-
ëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà
ôàêòîì íåâèïëàòè çàðîá³òíî¿
ïëàòè ó÷àñíèêó àíòèòåðîðèñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ïî-

â³äîìëÿº ïðîêóðàòóðà Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³.

Ïåðåâ³ðêîþ âèÿâëåíî ïîðó-
øåííÿ çàêîíó â ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿
àãðîïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà,
à ñàìå: ãàðàíò³é äëÿ ïðàö³âíè-
ê³â íà ÷àñ âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ
àáî ãðîìàäñüêèõ îáîâ’ÿçê³â.

Òàê, íà âêàçàíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ ç 1999 ðîêó ïðàöþº ïîêëè-
êàíèé äëÿ ó÷àñò³ â ÀÒÎ. Îäíàê,
â ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà, â³é-
ñüêîâîìó çàðîá³òíó ïëàòó ç êâ³ò-
íÿ öüîãî ðîêó íå íàðàõîâóâàëè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ï³ä-
ïðèºìñòâà ðîçïî÷àòî êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 1 ñò. 175 ÊÊ
Óêðà¿íè (íåâèïëàòà çàðîá³òíî¿
ïëàòè).

Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé çáå-
ðåãòè ðîáî÷å ì³ñöå ïîêëèêàíîãî íà
ñëóæáó ó÷àñíèêà ÀÒÎ ïðîòÿãîì ðî-
êó ³ éîãî çàðîá³òíó ïëàòó (â ñò. 119
Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ òà ñò.
39 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé
îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó ñëóæáó» áóëè
âíåñåí³ â³äïîâ³äí³ çì³íè, çã³äíî ³ç
Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 1169-VII) �

Ï³äïðèºìñòâî, ùî íå âèïëà÷óâàëî 
çàðïëàòíþ ó÷àñíèêó ÀÒÎ,
îòðèìàëî ïî çàñëóãàõ

Íåîáà÷í³ñòü êèÿí äîâåëà 
äî ðåêîðäíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîæåæ

Ó ÑÒÎËÈÖ² çà äâà îñòàíí³ ì³ñÿö³
ìàéæå â äâà ðàçè çá³ëüøèâñÿ ïî-
ïèò íà îðåíäó êâàðòèð — àäæå ³ç
100 òèñÿ÷ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâà-
íèõ ïåðåñåëåíö³â 20 òèñÿ÷ ïîñåëè-
ëèñÿ ñàìå â ñòîëèö³, íå âðàõîâó-
þ÷è òèõ, õòî, ïðè¿õàâøè, íå îôîð-
ìèâ ñòàòóñ «á³æåíöÿ».
À çà ïîïèòîì çðîñëà é ö³íà: âàð-
ò³ñòüîðåíäè âæå ï³äâèùèëàñÿ íà 15-
20 %, à âîñåíè ìîæå âèðîñòè ùå íà
20 %. Îäíî÷àñíî ç’ÿâèëàñÿ ³ ö³êà-
âà òåíäåíö³ÿ: áàãàòî îðåíäîäàâö³â
ó ñòîëèö³ â³äìîâëÿþòüñÿ çäàâàòè
æèòëî ïåðåñåëåíöÿì. Ïîÿñíåííÿ
ïðîñòå: ãðîøåé ó á³æåíö³â ìàëî, à
æèòëî øóêàþòü íà êîðîòêèé òåð-
ì³í.Ñàìå ÷åðåç áðàê íà ðèíêó òèì-
÷àñîâîãî æèòëà â ñòîëèö³ ïî÷àëè
áóðõëèâî ðîçâèâàòèñÿ ì³í³-õîñòå-
ëè. «Ó çâ’ÿçêó àêòèâíèì ïîïèòîì
ìàñîâî ðîçâèâàºòüñÿ ñåãìåíò «ë³æ-
êî-ì³ñöü». Äåÿê³ ãîñïîäàð³ íàâ³òü
ó òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè ñòàâëÿòü

ïî 4 äâîÿðóñí³ ë³æêà ó êîæíó ê³ì-
íàòó ³ çäàþòü ì³ñöÿ ïî 1 000 ãðí.À
öå, í³ áàãàòî í³ ìàëî, 24 òèñÿ÷³ ç
êâàðòèðè íà ì³ñÿöü»,— ãîâîðèòü
áðîêåð Îëåêñ³é.
Çà ñëîâàìè ð³åëòîð³â,òàêîãî ïîïè-
òó ðèíîê îðåíäè Êèºâà ùå íå áà-
÷èâ,àäæå ë³òî—òðàäèö³éíèé ñåçîí
ñòàãíàö³¿. Ïðîãíîçè íåâò³øí³: ÿê-
ùî ïåðåñåëåíö³ áóäóòü ³ äàë³ ¿õàòè
äî Êèºâà, ê³ëüê³ñòü â³ëüíèõ êâàð-
òèð ç³éäå íàí³âåöü. ² ñòóäåíòè, ÿê³
çàçâè÷àé ïðè¿æäæàþòüâ ê³íö³ ñåðï-
íÿ,âæå íå çìîæóòü çíÿòè ñîá³ æèò-
ëî çà äîñòóïíèìè ö³íàìè.
Ñàìå ç íàïëèâîì á³æåíö³â åêñ-
ïåðòè ïîâ’ÿçóþòü ³ òå, ùî çà îñòàí-
í³é ì³ñÿöü ê³ëüê³ñòü óãîä ³ç ïðî-
äàæó æèòëà â ñòîëèö³ çðîñëà íà
0,7 %. Ö³íè ïîêè íå çì³íèëèñÿ: ñå-
ðåäíÿ ö³íà îäíîê³ìíàòíî¿ êâàð-
òèðè â ñïàëüíîìó ðàéîí³ — $ 40-
50 òèñÿ÷, àëå ïðîäàâö³ ãîòîâ³ ïî-
ñòóïèòèñÿ íà 20-30 % �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ïðè÷èíà ð³çêîãî çëåòó ö³í íà îðåíäó
æèòëà â ì³ñò³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 10070�05 ТОВ "Луверс" Щит що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район,
просп."Правди" (розподілювач
напроти будинку 
№ 4�А)

2. 10069�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре де
Бальзака (напроти вул. Лаврухіна)

3. 03427�04�ЗМ�1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Подільський район, просп.
«Правди» (перехрестя з пров.
Василя Порика (розподільчий
трикутник)

4. 10402�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 90

5. 10403�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Саперно�Слобідська / просп.
Науки

6. 05279�04�ЗМ�1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, вул. Архітектора
Вербицького (на розі вул.
Декабристів, на трикутнику)

7. 10477�05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул. Лариси
Руденко, 4/1 (110 м від вул. Мишуги
у напрямку до вул. Соломії'
Крушельницької)

8. 03631�04�ЗМ�1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна (на
розподільчому трикутнику з лівої
сторони від з'їзду з просп. Генерала
Ватутіна на бульв. Перова)

9. 22923�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Дніпровський район, вул.
Луначарського, 2

10. 21689�08�ІІ�1 'ГОВ "Прайм �
груп"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Обонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 27�Б

11. 21920�08�ІІ�1 ТОВ "РТМ �
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Фрунзе, 65
(хлібозавод)

12. 22019�08�ІІ�1 ТОВ "РТМ �
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Набережно�Лугова / вул.
Ярославська,58 (через дорогу)

13. 2 1968�08�ІІ�1 ТОВ "РТМ �
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Печерський район, 
вул. Кіквідзе, 6�А

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.08.2014�р.�№�930

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Про продовження строку 
дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 930 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

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

міщення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозво-

ли)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоряджен-

ня����іль�ості�13�дозволів.

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

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

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

санітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�-

вачів�зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зов-

нішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможли-

вість�розташ�вання�відповідних�ре�ламних

засобів,—�до�настання�та�их�змін���за�аль-

номісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 05518�04 ТОВ "ЛІТА" Щит на тимчасовій спо�
руді на паркані, терито�
рії будмайданчика
(суцільний щит)

2 Голосіївський район, 
вул. Тарасівська, 21�Б

2. 15549�07�ІІ�1 ТОВ "Діамант�Центр" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом’янський район, 
бульв. Івана Лепсе, 100 м 
до вул. Василенка

3. 22293�08 ФО�П Салата 
Таміла Миколаївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), спо�
руді

4 Шевченківський район, 
бульв. Тараса Шевченка, 10

4. 22294�08 ФО�П Салата 
Таміла Миколаївна

Рекламна вивіска на бу�
динку (будівлі), споруді

1,6 Шевченківський район, 
бульв. Тараса Шевченка, 10

5. 28522�ІІ ТО В "Угаріт" Рекламна вивіска на бу�
динку (будівлі), споруді

77,35962 Дарницький район, вул. Княжий
Затон, 2/30

6. 39331�13 ФО�П Юрчук Інна
Аліківна

Рекламна вивіска на бу�
динку (будівлі), споруді

1,3575 Голосіївський район, 
вул. Червоноармійська, 84/20

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.08.2014�р.�№�933

Перелік дозволів на розміщення реклами, 
що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 933 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року №2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу ІІ  Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

1.�С�ас�вати�6�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження
Представника Президента України у місті Києві

від 18 червня 1993 року № 662
«Про реєстрацію статуту релігійної громади

християнська помісна церква «Перемога»
у Шевченківському районі м. Києва»

Розпорядження № 957 від 28 серпня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

пастора релігійної громади християнська церква «Перемога» у Шевченківському районі м. Києва від 29 лип+
ня 2014 року та протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 25 травня 2014 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Зареєстр�вати�зміни�до�стат�т��релі�ій-

ної��ромади�християнсь�а�цер�ва�«Перемо-

�а»���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва,�за-

реєстровано�о�розпорядженням�Представ-

ни�а�Президента�У�раїни���місті�Києві�від�18

червня�1993�ро���№ 662�(в�реда�ції�розпоря-

дження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�19��вітня�2005�ро���№ 621),�ви-

�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�Представ-

ни�а�Президента�У�раїни���місті�Києві�від�18

червня�1993�ро���№ 662�«Про�реєстрацію

стат�т��релі�ійної��ромади�християнсь�а�по-

місна�цер�ва�«Перемо�а»���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва»�замінивши���за�олов���та

те�сті�слова�«релі�ійної��ромади�християн-

сь�а�помісна�цер�ва�«Перемо�а»���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва»�словами�«релі�ій-

ної��ромади�християнсь�а�цер�ва�«Перемо-

�а»���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»

Голова В. Кличко
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Про реєстрацію 
органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Анищенка, 4»

Розпорядження № 916 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
1З листопада 2013 року № 438/9926 «Про надання дозволу на створення. органу самоорганізації населення
«Будинковий комітет «Вулиця Анищенка, 4» у Печерському районі м. Києва», розглянувши заяву уповнова+
жених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зареєстр�вати�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Анищен-

�а,�4».

2.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внести

ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«В�лиця�Анищен�а,�4»�до�Єдино�о�ре-

єстр��ор�анів�самоор�анізації�населення���міс-

ті�Києві.

3.�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 перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, 

передбачених Дніпровській районній 
в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 956 від 28 серпня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на+
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік», з метою своєчасного проведення капітальних ремонтів закладів освіти Дніпровсько+
го району м. Києва та створення належних умов для виховання і навчання дітей:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит�����за�альній�с�мі�4 894 500��рн,�перед-

бачених�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�2014�рі����спеці-

альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�розвит��

по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та

�редит�вання�місцевих�бюджетів�070807�«Ін-

ші�освітні�про�рами»�в�с�мі�4 894 500��рн�та

збільшення�видат�ів�розвит���по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за�ла-

ди�освіти»�в�с�мі�2 649 100��рн,�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�070201�«За�альноос-

вітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�ін-

тернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�лі-

цеї,��імназії,��оле�і�ми»�в�с�мі�1 617 700��рн,

по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та

�редит�вання�місцевих�бюджетів�070202�«Ве-

чірні�(змінні)�ш�оли»�в�с�мі�49 000��рн,�по

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

дит�вання�місцевих�бюджетів�070301�«За-

�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�за�альноос-

вітні�санаторні�ш�оли-інтернати»�в�с�мі�121 900

�рн,�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�070304

«Спеціальні�за�альноосвітні�ш�оли-інтерна-

ти,�ш�оли�та�інші�за�лади�освіти�для�дітей�з

вадами���фізичном��чи�роз�мовом��розвит-

��»�в�с�мі�225 740��рн,�по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�070804�«Централізовані�б�х-

�алтерії�обласних,�місь�их,�районних�відді-

лів�освіти»�в�с�мі�231 060��рн,�що�додаєть-

ся.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�перед-

бачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,

до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�внести�відповід-

ні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��піс-

ля�по�одження�в��становленом��поряд���пе-

рерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження,�з�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

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

28.08.2014�р.�№�956

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 ріку

спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

№ 
п/п

Код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код
еконо+
мічної
класи+
фікації
видат+

ків

Сума
зменшен+

ня (грн.)

Сума
збільшення

(грн.)

1. 070807 Інші освітні програми 3110 965 600

3132 3 928 900

2. 070101 Дошкільні заклади освіти 3132 2 649 100

3. 070201 Загальноосвітні школи (в
т.ч. школа�дитячий садок,
інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми

3110 580 900

3132 1 036 800

4. 070202 Вечірні (змінні) школи 3132 49 000

5. 070301 Загальноосвітні школи�
інтернати, загальноосвітні
санаторні школи� інтернати

3110 57900

3132 64 000

6. 070304 Спеціальні загальноосвітні
школи� інтернати, школи та
інші заклади освіти для
дітей з вадами у фізичному
чи розумовому розвитку

3110 95 740

3132 130 000

7. 070804 Централізовані бухгалтерії
обласних, міських,
районних відділів освіти

3110 231 060

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження

Київської міської державної адміністрації
від 17 квітня 1998 року № 812

«Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви парафії

Святої Рівноапостольної Ніни 
просвітительниці Грузії

у Шевченківському районі 
м. Києва»

Розпорядження № 928 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву насто+

ятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної
Церкви парафії Святої Рівноапостольної Ніни просвітительниці Грузії у Шевченківському районі м. Києва від
13 травня 2014 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 06 квітня 2014 року
№ 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної

�ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

парафії�Святої�Рівноапостольної�Ніни�просві-

тительниці�Гр�зії���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва,�зареєстровано�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

17��вітня�1998�ро���№ 812,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 918 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра+

їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�8�жовтня�2013�ро��

№ 1810.

Голова В. Кличко

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

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

19.08.2014�р.�№�918

Зміни до Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Абзац�1�п�н�т��6.3��лави�6�розділ��VII�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«6.3.�Прое�т�розпорядження�по�одж�ють���та�ій�послідовності:��ерівни��та��ерівни��юри-

дичної�сл�жби�розробни�а,�перший�заст�пни���олови�або�заст�пни���олови,�я�ий�спрямо-

в�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а,��ерівни�и�заінтересованих�ор�анів�та�заст�пни�и

�олови,�до��омпетенції�я�их�належать�зазначені�в�прое�ті�розпорядження�питання,�перший

заст�пни���олови�(��разі,�я�що�він�не�по�одж�є�прое�т�розпорядження�я��та�ий,�що�спря-

мов�є�і��оордин�є�діяльність�розробни�а),�начальни��юридично�о��правління�апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан��та��ерівни��апарат�».

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про проведення науковопопулярної виставки 
«Науковий пікнік»

Розпорядження № 955 від 28 cерпня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — містогерой Київ», статті 32 Закону Укра

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві недержавних масо
вих громадських заходів політичного, релігійного, культурнопросвітницького, 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.�Провести�на�ово-поп�лярн��вистав��«На-

�овий�піні»�з�09��од�00�хв�до�20��од�00�хв

21�вересня�2014�ро����пар��імені�Тараса�Шев-

чена�(далі-Захід).

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

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

бе�Фонд�Спільна�Європа�(Fundacja�Wspolna

Europa).

3.�Просити�Головне��правління�МВС�Ураїни

в�м.�Києві�забезпечити�охорон���ромадсьо�о

поряд��під�час�під�отови�та�проведення�За-

ход��з�09��од�00�хв�до�20��од�00�хв�21�вересня

2014�ро����пар��імені�Тараса�Шевчена.

4.�Фонд��Спільна�Європа�(Fundacja�Wspolna

Europa)�забезпечити�вионання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсьої�місьої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

��№ 1051/1051,�під�час�під�отови�і�прове-

дення�Заход��та�відновлення�пор�шено�о�бла-

�о�строю���зв’яз��з�встановленням��малих�ар-

хітет�рних�форм���пар��імені�Тараса�Шев-

чена�з�08��од�00�хв�до�09��од�00�хв�21�верес-

ня�2014�ро��та�демонтажем�з�20��од�00�хв�до

21��од�00�хв�21�вересня�2014�ро�.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�забез-

печити�чер��вання�бри�ад�швидої�(естреної)

медичної�допомо�и�під�час�проведення�За-

ход�.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�першо�о�заст�пниа��о-

лови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Ніонова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про проведення музичного велофестивалю «ВелоРок 2014» 
та веломарафону «Київська Сотка 2014»

Розпорядження № 960 від 29 cерпня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про

ведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурнопросвітниць
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24 червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації та розвитку фізичної культури, спорту, олімпійського
руху та пропаганди здорового способу життя в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядуван
ня:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсьої�ор�ані-

зації�«Ураїнсьий��ірсьолижний�л�б»�щодо

проведення�в�місті�Києві�з�06�до�07�вересня

2014�ро��з�08.30�до�22.00�м�зично�о�вело-

фестивалю�«Вело-Ро�2014»�та�веломарафон�

«Київсьа�Сота�2014»�(далі —�Захід):

1.1.�06�вересня�2014�ро�:

1.1.1.�З�09.30�до�11.00�зма�ання�шосе-спринт

(швидісний�підйом)�за�маршр�том:�перехрес-

тя�в�л.�Я�ідної�та�проспет��На�и�(старт)�—

в�л.�Я�ідна�—�житловий�масив�в���рочищі�Сам-

б�ри�(фініш).

1.1.2.�З�12.00�до�17.00�дитячі�велопере�они,

велопере�они�з�рос-антрі�та�міні-да�нхіл��на

території�Національно�о�природно�о�пар��«Го-

лосіївсьий»�(плато�над�озером�Дідоріва).

1.1.3.�З�15.00�до�22.00��льт�рно-розважаль-

на�про�рама�та�ро-онцерт�з�трансляцією�те-

матично�о�фільм��під�відритим�небом�(�поле

Київсьої�овочевої�фабрии,�біля�житлово�о

масив��в��рочищі�Самб�ри).�

1.2.�07�вересня�2014�ро�:

1.2.1.�З 08.30�то�16.00�веломарафон�«Київ-

сьа�Сота�2014»�за�маршр�том:�пар�П�ші-

на�(старт) —�проспет�Перемо�и —�Житомир-

сьа�траса�—�с.�Капітаніва —�м.�Б�ча —�смт.

Гостомель —�с.�Демидів —�с.�Нові�Петрівці —

в�л.�Бо�атирсьа —�Оболонсьий�проспет —

Мосовсьий�проспет�—�в�л.�Набережно-Ри-

бальсьа —�Поштова�площа —�в�л.�Са�айдач-

но�о�—�Контратова�площа�(фініш).

1.2.2.�З�12.00�до�20.00��льт�рно-розважаль-

на�про�рама�та�ро-онцерт�на�Контратовій

площі.

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

спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

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

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

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

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

бе��ромадсьа�ор�анізація�«Ураїнсьий��ір-

сьолижний�л�б».

4.�Просити�Головне��правління�МВС�Ура-

їни�в�м.�Києві�забезпечити:

4.1.�Охорон���ромадсьо�о�поряд��під�час

проведення�Заход�.

4.2.�Приз�пинити�р�х��сіх�видів�транспорт��під

час�проведення�Заход��та�с�проводж�вати�ав-

томобілями�ДАІ��часниів�Заход��за�маршр�том,

зазначеним���п�нті�1.2.1�цьо�о�розпорядження.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�забезпечити:

5.1.�06�вересня�2014�ро��з�08.00�до�22.00

на�полі�Київсьої�овочевої�фабрии,�біля�жит-

лово�о�масив��в��рочищі�Самб�ри,�чер��ван-

ня�бри�ад�швидої�(естреної)�медичної�допо-

мо�и�під�час�проведення�Заход�.

5.2.�07�вересня�2014�ро��с�проводження

бри�ад�швидої�(естреної)�медичної�допомо-

�и��часниів�Заход��за�маршр�том,�зазначе-

ним���п�нті�1.2.1�цьо�о�розпорядження.

6.�Громадсьій�ор�анізації�«Ураїнсьий��ір-

сьолижний�л�б»�забезпечити�дотримання

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

них�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро��№ 1051/1051,�під�час�під�отови

і�проведення�Заход��та�відновлення�пор�шено-

�о�бла�о�строю���зв’яз��з�встановленням�сце-

ни�і�спеціальних�онстр�цій�з�06�вересня�2014

ро��з�13.00�до�08�вересня�2014�ро��до�03.00

на�полі�Київсьої�овочевої�фабрии,�біля�жит-

лово�о�масив��в��рочищі�Самб�ри,�та�з�07�ве-

ресня�2014�ро��з�06.00�до�08�вересня�2014

ро��до�10.00�на�Контратовій�площі.

7.�Департамент��транспортної�інфрастр�-

т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації):

7.1.�Внести�зміни�в�робот��маршр�т��назем-

но�о�пасажирсьо�о�транспорт��за�ально�о�о-

рист�вання�під�час�проведення�Заход�.

7.2.�Спільно�з��правлінням�ДАІ�ГУ�МВС�Ура-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�недоп�щення�пар-

�вання�транспортних�засобів���місцях�прове-

дення�Заход�.

8.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�першо�о�заст�пниа��о-

лови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Ніонова�І.�В.

Голова В. Кличко
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Б У Ф И О М О Р Н
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Відповіді на сканворд 

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 950 від 27 cерпня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік», з метою проведення капітальних ремонтів закладів освіти Дарницького району м. Києва
та створення належних умов для виховання і навчання дітей:

1.�Затвердити�перерозподіл�видатів�роз-

вит����за�альній�с�мі�6 928 500��рн.,�передба-

чених�Дарницьій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�на�2014�рі���спеціальном�

фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально-

�о�обся���бюджетних�призначень,�шляхом�змен-

шення�видатів�розвит��по�од��тимчасової

ласифіації�видатів�та�редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070807�«Інші�освітні�про�рами»�в

с�мі�6 928 500��рн.�та�збільшення�видатів�роз-

вит��по�од��тимчасової�ласифіації�видатів

та�редит�вання�місцевих�бюджетів�070101

«Дошільні�залади�освіти»�в�с�мі�3 208 500

�рн.,�по�од��тимчасової�ласифіації�видатів

та�редит�вання�місцевих�бюджетів�070201

«За�альноосвітні�шоли�(в�т.�ч.�шола-дитячий

садо,�інтернат�при�шолі),�спеціалізовані�шо-

ли,�ліцеї,��імназії,�оле�і�ми»�в�с�мі�3 520 000

�рн.,�по�од��тимчасової�ласифіації�видатів

та�редит�вання�місцевих�бюджетів�070304

«Спеціальні�за�альноосвітні�шоли-інтернати,

шоли�та�інші�залади�освіти�для�дітей�з�вада-

ми���фізичном��чи�роз�мовом��розвит�»�в�с�-

мі�200 000��рн.,�що�додається.

2.�Дарницьій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по�о-

дження�перерозподіл��видатів,�передбачено-

�о�п�нтом�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної�омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-еономічно�о�розвит�.

3.�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд��перерозпо-

діл��видатів,�передбачено�о�п�нтом�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною�омісією�Київсьої

місьої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

еономічно�о�розвит�.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’язів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�
ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)
27.08.2014�р.�№�950

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Дарницькій районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

№
п/п

Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 070101 Дошкільні заклади освіти разом 5 208 500

3110 283 000

3132 2 925 500

2. 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа%дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми

разом 3 520 000

3110 200 000

3132 3 320 000

3 070304 Спеціалізовані загальноосвітні школи%інтернати,
школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у
фізичному чи розумовому розвитку

разом 200 000

3132 200 000

4. 070807 Інші освітні програми разом 6 928 500

3110 1 150 000

3132 5 778 500

Разом 6 928 500 6 928 500

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання права підпису платіжних, розрахункових 
та інших документів

Розпорядження № 935 від 22 cерпня 2014 року
Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казна

чейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року
№ 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 липня 2012
року № 1252 «Про затвердження положень про управління апарату виконавчого органу Київської міської ра
ди (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Надати�право�першо�о�підпис��платіжних,

розрах�нових�та�інших�розпорядчих�до�мен-

тів�щодо�рах�нів�Київсьої�місьої�державної

адміністрації�першом��заст�пниові��олови�Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації�Ніоно-

в��І�орю�Володимирович�.

2.�Надати�право�др��о�о�підпис��платіжних,

розрах�нових�та�інших�розпорядчих�до�мен-

тів�щодо�рах�нів�Київсьої�місьої�державної

адміністрації:

начальни���правління�б�х�алтерсьо�о�облі-

��та�звітності�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�Федорч��Наталі�Миолаївні;

заст�пни��начальниа��правління —�началь-

ни��відділ��фінансово�о�забезпечення�та�звіт-

ності��правління�б�х�алтерсьо�о�облі��та�звіт-

ності�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації)�Пахалено�Юлії�Петрівні.

3.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації):

від�29�листопада�2012�ро��№ 2137�«Про�на-

дання�права�підпис�»;

від�17�червня�2013�ро��№ 962�«Про�внесен-

ня�змін�до�п�нт��2�розпорядження�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�від�29�листо-

пада�2012�ро��№ 2137�«Про�надання�права

підпис�».

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Âàðò³ñòü îäèíèö³ åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ íà
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ó 2014 ðîö³ íà ÒÐÊ"Àêàäåì³ÿ"

Òåðèòîð³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ — ì. Êè¿â òà ïðèëåãë³ ðàéîíè. Êàíàë ìîâëåííÿ —
27 ÒÂÊ ( 16 ãîäèí íà äîáó)

Âàðò³ñòü îäèíèö³ åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ íà
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ó 2014 ðîö³ íà ÒÐÊ "Ñàòóðí"

Òåðèòîð³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ — ì. Êè¿â òà ïðèëåãë³ ðàéîíè. Êàíàë ìîâëåííÿ —
27 ÒÂÊ (8 ãîäèí íà äîáó)

Âàðò³ñòü îäèíèö³ åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ íà
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè ó 2014 ðîö³ íà ÒÐÊ "Êóïîë"

Òåðèòîð³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ — ì. Êè¿â òà îáëàñòü. Êàíàë ìîâëåííÿ — 56 ÒÂÊ
(24 ãîäèíè íà äîáó)

×àñ Áóäí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ) Âèõ³äí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ)

Off-prime 240 300

Prime-time 360 420

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè
òà ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçïîðÿäíèê³â òà îäåðæóâà÷³â
êîøò³â óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ³òíîñò³ (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè
ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ
çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó
òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó
(ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ
òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³
ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà
2013 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 279-30-46.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ—ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çã³äíî Äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âðàäè â³ä 09.11.2006ð.
¹ 79-6-00448 òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áóäêîíñàëòèíã -
³íâåñò"çàòâåðäæåíî òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ íà âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0649 ãà ïî ïðîñï.Íàóêè,42-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì.Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ.

Çàìîâíèê ÒÎÂ " Áóäêîíñàëòèíã — ²íâåñò"

²íâåñòîð ÒÎÂ "Áóä³âåëüí³ ìåðåæ³"

Ïðîåêòíà óñòàíîâà ÒÎÂ "²íòåë³ò ïðîåêò"

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîêëàäàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, äîð³ã, ïîâíèé
áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ ä³ëÿíêè , îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ, ñïîðòèâíèõ òà ãîñïîäàð÷èõ
ìàéäàí÷èê³â, òðîòóàðíèõ òà âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê, êîìïëåêñíå îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿.

Äîòðèìàííÿ ä³þ÷èõ íîðì ïðîåêòóâàííÿ íà áóä³âíèöòâ³ ãàðàíòîâàíî.

Ñâî¿ çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü íàïðàâëÿòè çà òåë.
287-87-00, òà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Íàóêè, áóä. 63.

Êåðóþ÷èé ñàíàö³ºþ ÒÎÂ "Æèòëî êèÿíàì" (êîä ªÄÐÏÎÓ 32069938)
Êëàäüêî Î. Â. ïðîâîäèòü êîíêóðñ ç âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ç
ïðîäàæó ìàéíà ÒÎÂ "Æèòëî êèÿíàì".

Ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó áóäå âèçíà÷åíî çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:

1. Íàÿâí³ñòü â óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ îñîáè ïîëîæåííÿ ïðî ïðàâî ïðîâîäèòè òîðãè.

2. Íàÿâí³ñòü ë³öåíç³¿ íà ïðîâåäåííÿ òîðã³â.

3. Äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â íå ìåíøå í³æ òðè ðîêè.

4. Çàïðîïîíîâàíà íàéìåíøà ñóìà âèíàãîðîäè çà ïîñëóãè ç ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü â³äïîâ³äí³ñòü
çàçíà÷åíèì âèùå êðèòåð³ÿì, ïîâèíí³ áóòè ïîäàí³ çà àäðåñîþ: 02167, ì. Êè¿â,
âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 41/15, êâ. 123 ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî
îãîëîøåííÿ.

²íôîðìàö³þ ùîäî êîíêóðñó ìîæíà îòðèìàòè çà íîìåðîì òåëåôîíó
+ 38(067)327-05-19.

12 ñåðïíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 111 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

ÒÎÂ "Ñîíÿ÷íèé Ïðîì³íü" º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, òåë. 207-61-72.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ
³íâåñòîð³â ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ äî 04 âåðåñíÿ 2014 ðîêó âêëþ÷íî ê³íöåâîãî
ñòðîêó äëÿ ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ïî îãîëîøåíîìó 21.05.2014 ðîêó â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê" (¹ 69 (4469)) òà íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà "Áóä³âíèöòâî Wi-Fi ìåðåæ³ â Êè¿âñüêîìó
ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æèòåëÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà".

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію,

що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 27.08.2014 № 1148 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів
( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для
споживачів на території У раїни вересні 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вересня 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и

(до 27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

96,91 19,38 116,29 123,35 24,67 148,02

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №749 від
23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ
№ 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами
час , встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

ÇÀßÂÀ
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³

Îá'ºêò — Ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ïàðîâî¿ êîòåëüí³ äëÿ âëàøòóâàííÿ
ðåçåðâíî¿ îïàëþâàëüíî¿ êîòåëüí³ òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá'ºäíàííÿ
"ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²ß" ó ì. Êèºâ³.

Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — áåçïåðåá³éíå òåïëîïîñòà÷àííÿ
ë³êàðí³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ íàäàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè æèòåëÿì.

Ïåðåë³ê íàéçíà÷í³øèõ âïëèâ³â îá'ºêòà íà ñòàí ñåðåäîâèùà
- Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ðåçåðâíî¿ êîòåëüí³ CO2, NO2, CO,

SO2, ñàæà, N2O, ÑÍ4 ó ê³ëüêîñò³ 0,242 ã/ñ; 1,31 ò/ð³ê.
- Øóì â³ä ðîáîòè êîòåëüí³.
- Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.
- Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.
- Ìàêñèìàëüí³ ðàçîâ³ âèêèäè çàáðóäíþâà÷³â îá'ºêòîì, ã/ñ NOX —0,0435;

CO — 0,19; ÑÍ- 0,004; S02- 0,0096; ÒÂ — 0,009; N20 — 0,006.
- ÃÄÊ.ìð â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ NO2 —0,2 ìã/ì3; ÑÎ —5,0 ìã/ì3; ÑõH4

-1,0 ìã/ì3, ÐÌ — 0,15 ìã/ì3.
- Øóìîâèé âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà — çàõîäè ïî çíèæåííþ

øóìîâîãî âïëèâó îá'ºêòà íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷åí³, ð³âí³ øóìó íå
ïåðåâèùóþòü 50 L.À.åêâ (âäåíü), 40 L.À.åêâ (âíî÷³).

- Âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà âîäíå ñåðåäîâèùå
Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ â³ä ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

- Âïëèâ îá'ºêòà íà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå òà ãðóíòè — â ìåæàõ íîðì.
Ðåëüºô ñïîê³éíèé.

- Òâåðä³ â³äõîäè îá'ºêòà — ïåðåäáà÷åíî âèâ³ç çã³äíî îêðåìèõ óãîä.
- Âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà ðîñëèíí³ñòü — íå âïëèâàº. Çã³äíî

àêòó îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ¹464 â³ä 8.11.2013 ð. çåëåí³
íàñàäæåííÿ â³äñóòí³.

Ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ìàº ì³í³ìàëüíèé
íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå

Ïåðåë³ê çàëèøêîâèõ âïëèâ³â
- Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòåëüí³ CO2, NO2, CO, SO2, ñàæà,

N2O, ÑÍ4,
- Â êîòåëüí³ ïåðåäáà÷åíà ñèñòåìà î÷èñòêè äèìîâèõ ãàç³â.

- Øóì ï³ä ÷àñ ðîáîòè êîòåëüí³.
- Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.
- Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.

Çàõîäè, ùî âæèò³ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ 
ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ

Ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ç íàì³ðàìè çàìîâíèêà çä³éñíåíà
ïóáë³êàö³ÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Âèãîäè ãðîìàäñüêîñò³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
- áåçïåðåá³éíå òåïëîïîñòà÷àííÿ ë³êàðí³ äëÿ îòðèìàííÿ

âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;
- ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ
ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë

îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà
åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

- ïóáë³êàö³ÿ Çàÿâè ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè â ÇÌ²;
- áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó

â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;
- âïðîâàäæåííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â çã³äíî ïîäàíîìó âèùå ïåðåë³êó â

òîì³ ÎÂÍÑ;
- âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ â³äïîâ³äíî ç ë³ì³òàìè.

×àñ Áóäí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ) Âèõ³äí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ)
Off-prime 240 300

Prime-time 360 420

×àñ Áóäí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ) Âèõ³äí³ 1 õâ. (ãðí, áåç ÏÄÂ)
Off-prime 240 300

Prime-time 360 420

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðècòèê
à

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹4
(ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêà, 17, 275-81-88) 1 ïîâåðõ Ñîëîì'ÿíñüêà, 17, Ê. 1 3,00 Òîðãîâåëüíèé àâòîìàò, ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
Ñòàíîì íà 04.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 112,75 338,25

2 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" 
(2105, Óñåíêà Ïàâëà, 6, 559-61-18,291-68-16) 1 ïîâåðõ Óñåíêà Ïàâëà, 6, Ê. 6 2,00 Áàíêîìàò

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 450,00 900,00

3 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" 
(4119, Õîõëîâèõ Ñ³ì'¿, 7/9, 483-69-63) 2 ïîâåðõ Õîõëîâèõ Ñ³ì'¿, 7/9,

ë³ò. Á 20,00 Îô³ñ
Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 141,44 2828,75

4 Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ¹ 15
(04070, Ñêîâîðîäè Ãðèãîð³ÿ, 2, 468-23-29) 1 ïîâåðõ ²ëë³íñüêà, 3 /7, 

ë³ò.À, 3ê. 30,50 Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.07.2014

1 ð³ê 129,21 3941,02

5 ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" 
(04071, Âåðõí³é Âàë, 16, 417-34-26) 1 ïîâåðõ Âåðõí³é Âàë, 16 30,00

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàê-

öèçíî¿ ãðóïè (õë³áîáóëî÷íà ïðîäóêö³ÿ)

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 154,67 4640

6
ÊÏ "Êè¿ââîäôîíä" (ì. Êè¿â, Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüêà, 7)

1 ïîâåðõ Ïàðê Ïîçíÿêè á/í 65,20 Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ
Ñòàíîì íà 22.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 23,97 1563,14

7 ï³äçåìíèé Ïàðê "Ãîëîñ³¿âñüêèé" á/í
Ê.4 67,20 Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ

Ñòàíîì íà 22.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 17,62 1183,83

8

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(ì.Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

1,2 ïîâåðõ,
ï³äâàë

Ìàÿêîâñüêîãî Â. ïðîñï.
73, ë³ò. À 92,70 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 119,39 11067,58

9 1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27,
ë³òåð À 186,70 ¯äàëüíÿ òà áóôåò, ùî íå çä³éñíþº

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 80,81 15086,77

10 1,2 ïîâåðõè Áóëãàêîâà, 13, ë³ò. À 49,30 Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 40,35 1989,16

11 ï³äâàë Êàðòâåë³øâ³ë³, 7/2 ë³ò. À 55,20 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 30,80 1700,29

12
ÊÏ "Ïëåñî" (ì. Êè¿â, Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 7,
541-18-11)

1 ïîâåðõ Îçåðî "Âåðáíå", 
á/í 15-Ä.4 Âåðáíå 75,00 Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà 21.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 30,99 2324

13 1 ïîâåðõ Òðóõàí³â Îñòð³â, 32-Ä,
15, Ïëÿæ "Öåíòðàëüíèé" 35,00 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

14 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (ì. Êè¿â, Ñèðåöüêà, 25, 
468-23-28, 468-32-98) 1 ïîâåðõ Ñèðåöüêà, 25, Ê. 1, ë³ò. Â 1,00 Áàíêîìàò

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 390,0 390,0

15
Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà
(01601, Øîâêîâè÷íà, 39/1, 235-50-61)

1 ïîâåðõ Øîâêîâè÷íà, 39/1, ê. 5 3,00 Òîðãîâåëüíèé àâòîìàò, ùî â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè 

Ñòàíîì íà 31.05.2014

2 ðîêè 364 äí³ 235,5 706,5

16 1 ïîâåðõ Øîâêîâè÷íà, 39/1, ê. 6 3,00 Òîðãîâåëüíèé àâòîìàò, ùî â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.05.2014

2 ðîêè 364 äí³ 235,5 706,5

17
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(03113, Äåãòÿð³âñüêà, 37,
454-00-12)

1 ïîâåðõ Äåãòÿð³âñüêà, 37, Ê. 3 64,60
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³
55,23

9536,42
4 ïîâåðõ Äåãòÿð³âñüêà, 37, Ê. 1 34,80 Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ îðãàí³çàö³é ³íøèõ

âèä³â ä³ÿëüíîñò³ 171,52

18 ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê" 
(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2, 234-92-07) 1 ïîâåðõ Áåññàðàáñüêà ïë., 2 6.00 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 237,00 1422,00

19 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 
(253121, Õàðê³âñüêå Øîñå, 121, 564-52-54) 1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå Øîñå, 121,

Ê. 26 3.00 ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó
Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 391.67 1175



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, àêòèâíî òðóä³òüñÿ

íà ñëóæá³, àëå íå ÷åðåç

ïåíü êîëîäó, à ç òâîð÷èì

íàòõíåííÿì, àäæå òóò íà âàñ î÷³-

êóº ÷èìàëî íå çîâñ³ì ïðèºìíèõ

ñþðïðèç³â, â³äêðèºòüñÿ áàãàòî êî-

ðèñíèõ ñëóæáîâèõ òàºìíèöü, ÿê³

çíàäîáëÿòüñÿ çãîäîì — äëÿ çàõèñ-

òó êàð’ºðíîãî ³ì³äæó.

ÒÅËÜÖ², ðîçðàõóéòåñÿ ç

áîðãàìè,à ñïîíñîð³â-áëà-

ãîä³éíèê³â øóêàéòå ñåðåä

ð³äíèõ,âàø³ áëèçüê³ çàëþáêè äîïî-

ìîæóòü. Öå äåíü «ïåðåçàâàíòàæåí-

íÿ» íà âíóòð³øíüîìó ð³âí³, â ïðî-

öåñ³ ÷îãî çãîðàþòü â³äïðàöüîâàí³

ïðîãðàìè, çâ³ëüíÿþ÷è ì³ñöå äëÿ

íîâèõ ïëàí³â, òîæ ïðîâåä³òü éîãî

â òèø³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, óíèêàéòå

ñâàðîê ÷åðåç ³äåéí³ ðîç-

á³æíîñò³, ïðîêëàäàéòå ì³ñ-

òî÷îê äî ñåðöÿ ïðîòèëåæíî¿ ñòà-

ò³ ëþáîâ’þ òà áëàãîðîäñòâîì. Ñà-

ìå ñüîãîäí³ ñë³ä, çàáóâøè ïðî îá-

ðàçè, ïîðîçóì³òèñÿ îäèí ç îäíèì,

çàãëàäèâøè ïðîâèíè, íàïîâíèòè

÷àøó âçàºìíîãî êîõàííÿ âèñîêè-

ìè ïî÷óòòÿìè.

ÐÀÊÈ, ðîáîòà ç íàòõíåí-

íÿì àáî çà ³äåþ áóäå íàé-

á³ëüø ðåçóëüòàòèâíîþ ³

ïðèáóòêîâîþ. Íèí³ âè ñõèëüí³ çà-

áóâàòè ïðî ñåáå ³ ä³ÿòè çàðàäè áëà-

ãà ³íøèõ ëþäåé. Íàâ³òü ó ðàç³ îêðå-

ìèõ ïîìèëîê ³ ðîç÷àðóâàíü âàñ ï³ä-

òðèìóâàòèìå â³ðà â òå, ùî âè ñëó-

æèòå âèñîêèì ³äåàëàì.

ËÅÂÀÌ äóæå ³ìïîíóâàòè-

ìå ðîëü ëþáîâíîãî àâàí-

òþðèñòà,îäíàê âàø ðîìàí

ìîæå çðîáèòè êðóòèé íåïåðåäáà÷-

ëèâèé â³ðàæ ó ìèíóëå, òîæ ïðèãî-

òóéòåñÿ ðîçãð³áàòè çàâàëè ó çàïëó-

òàíèõ âçàºìèíàõ.

Ä²ÂÀÌ äîâåäåòüñÿ ï³ääà-

òèñÿ ïîêëèêó ãåí³â — íèí³

ó âàñ ïðîÿâëÿòüñÿ ÿê ïî-

çèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ ðèñè, ùî ¿õ

âè óñïàäêóâàëè â³ä ïðåäê³â. ² ðî-

äè÷³â íå ñâàð³òü, áî âè îäíîãî êî-

ð³ííÿ!

ÒÅÐÅÇÀÌ îïòèìàëüíî ñà-

ìîðåàë³çóâàòèñÿ ïîòàëà-

íèòü íà ³íòåëåêòóàëüí³é

íèâ³, òîìó êîëè ìàºòå ïðîãàëèíè â

çíàííÿõ, ãðèç³òü ãðàí³ò íàóêè, âè-

â÷àéòå íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, àáè éòè

â íîãó ç ïðîãðåñîì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, áóäüòå ÿêî-

ìîãà áëèæ÷å äî êåð³âíèö-

òâà,áî òàì êóºòüñÿ ìàéáóò-

íº êàð’ºðè, ³ ïèëüíóéòå,àáè íå âïàñ-

òè â ãð³õ: íà ïðîôåñ³éíîìó íåáî-

ñõèë³ âèòàþòü Áîæ³ ÿíãîëè ³... äåìî-

íè.Áóäüòå äðóæåëþáíèìè—³ óñï³õ

íå çàáàðèòüñÿ, ãðîøåé ïðèáóäå.

Ó ÑÒÐ²ËÜÖ²Â äåíü âèäàñòü-

ñÿ îñîáëèâî íàïðóæåíèì,

ïîñèëèòüñÿ ³íäèâ³äóàë³çì,

àêòèâ³çóºòüñÿ ïðèñòðàñòü äî àâàí-

òþð, îðèã³íàëüíîñò³, åïàòàæó, ð³çêî

çðîñòóòü âëàäí³ àïåòèòè. Îäíî÷àñ-

íî ï³äâèùèòüñÿ ðîçäðàòîâàí³ñòü,

íåóâàæí³ñòü, ùî â ðàç³ íåçàäîâî-

ëåííÿ ³íòåðåñ³â ìîæå ïðèçâåñòè äî

ðóéíàö³é äðóæí³õ âçàºìèí, ñ³ìåé-

íèõ êîíôë³êò³â, ïîáóòîâèõ òðàâì.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ íå áàæàíî áó-

äóâàòè ïëàíè íà ìàéáóòíº

³ áðàòèñÿ çà íåçíàéîì³ ñïðà-

âè.Íîâà ä³ÿëüí³ñòü çàãðîæóº ïîâòî-

ðåííÿì ñòàðèõ ïîìèëîê íà òë³ ³ëþ-

ç³é ïðîãðåñó.Ñòîñóíêè ç æ³íêàìè íå-

ñóòü êàðì³÷íèé ï³äòåêñò,òîæ âñå,ùî

ì³æ âàìè ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ, íå

ñë³ä ñòàâèòè çà îñíîâó íà ìàéáóò-

íº, à âàðòî âèêðåñëèòè ç ïàì’ÿò³.

ÂÎÄÎË²¯,ÿêùî âè çàáëóêà-

ëè â æèòòºâèõ ëàá³ðèíòàõ ³

íå ñïðîìîæí³ çíàéòè âèõ³ä,

³ñòèíó âàì â³äêðèþòü ïðèÿòåë³. Àëå

êîëè õòîñü ç îäíîäóìö³â çà÷åïèòü

òå,ùî äëÿ âàñ º ñâÿòèì,ìîæåòå ãëè-

áîêî ðîç÷àðóâàòèñÿ â ö³é ëþäèí³.

Ó ÐÈÁ äåíü âèñîêîãî íà-

ïðóæåííÿ òà ñåðéîçíèõ âè-

ïðîáóâàíü, ïðèãîòóéòåñÿ

äî ðîç÷àðóâàíü ó ëþäÿõ, ÿêèõ âè

êîëèñü îáîæíþâàëè, â ³äåÿõ, ÿê³

ùèðî ïðîïàãóâàëè âïðîäîâæ òðè-

âàëîãî ÷àñó. Âçàºìèíè ç ïàðòíåðà-

ìè é êåð³âíèöòâîì ìîæóòü íåñïî-

ä³âàíî çàãîñòðèòèñÿ.

Îñ³íü—÷àñ, êîëè ñëàáøàº ³ìó-

í³òåò ³ çàãîñòðþþòüñÿ õðîí³÷-

í³ õâîðîáè.Ë³êàð³ âèð³çíÿþòü

ñ³ì îçíàê îñëàáëåíîãî ³ìóí³-

òåòó: ïðîáëåìè ç³ ùèòîâèä-

íîþ çàëîçîþ, ÷àñò³ çàñòóäè,

àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿, äèñáàêòå-

ð³îç, çàïàëåííÿ ñå÷îñòàòåâî¿

ñèñòåìè, íàäì³ðíà àáî íåäî-

ñòàòíÿ âàãà, ïðèéîì ë³ê³â.

ßêùî âàì çíàéîìà õî÷à á ïî-
ëîâèíà ïåðåðàõîâàíèõ ïðîáëåì,
âàðòî çàìèñëèòèñÿ, ÿê çì³öíèòè
îðãàí³çì. Ïåðøå, ùî ñïàäàº íà
äóìêó, — ïðèéîì ³ìóíîìîäóëÿ-
òîð³â. Øëÿõ ïðîñòèé, ïðîòå íå
çîâñ³ì ïðàâèëüíèé ³ áåçïå÷íèé.

×àñòèé ïðèéîì ï³ãóëîê, ùî çì³ö-
íþþòü ³ìóí³òåò, — ïðÿìà çàãðî-
çà ñàìîìó ³ìóí³òåòó. Êð³ì òîãî,
êîæåí ë³êàðñüêèé ïðåïàðàò ïðÿ-
ìî àáî ïîá³÷íî ä³º ³ íà ³íø³ îð-
ãàíè.

Ïîêðàùóâàòè ³ìóí³òåò ìîæíà
äåê³ëüêîìà ñïîñîáàìè. Ïåðø çà
âñå — öå ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ.
¯æòå á³ëüøå ôðóêò³â, îâî÷³â, çåëå-
í³. Ïèéòå êîðèñí³ íàïî¿. Öå ìîæå
áóòè íå ò³ëüêè çåëåíèé ÷àé. Í³ ñìà-
êîì, í³ êîðèñòþ éîìó íå ïîñòóïà-
ºòüñÿ íàï³é ç ðîç÷èííèì öèêîð³-
ºì. Ó í³ì áàãàòî ³íóë³íà, ÿêèé ïî-
êðàùóº îáì³í ðå÷îâèí, â³í íå ì³ñ-
òèòü êîôå¿í, òîìó íå íàäàº çáóä-
ëèâî¿ ä³¿ íà íåðâîâó ñèñòåìó. Öè-
êîð³é âçàãàë³ êîðèñíèé ïðè áàãà-
òüîõ õâîðîáàõ, â íüîìó áàãàòî â³-
òàì³í³â, ì³êðîåëåìåíò³â, á³ëê³â,
ïåêòèí³â.

Íàäçâè÷àéíî êîðèñíèì äëÿ
çì³öíåííÿ îðãàí³çìó º êîìïîò ³ç ñó-
õîôðóêò³â. Öå ö³ëà ëàáîðàòîð³ÿ êî-
ðèñíèõ ðå÷îâèí. Ìîæíà âæèâàòè
³ åêçîòè÷íèé ³ìáèðíèé ÷àé.

Äðóãèé, íå ìåíø âàæëèâèé íà-
ïðÿì — çàãàðòóâàííÿ. Éîãî ïî÷è-
íàþòü ó òåïë³ äí³. Êîðèñí³ òðèâà-
ë³ âå÷³ðí³ ïðîãóëÿíêè, êóïàííÿ,
îáëèâàííÿ, õîä³ííÿ áîñîí³æ ïî
òðàâ³ ³ äð³áíèì êàì³í÷èêàì. Òà-
êèé «ìàñàæ» ñòóïåíü íîðìàë³çóº
ðîáîòó âíóòð³øí³õ îðãàí³â.

Òðåò³é íàïðÿì — ïðèéîì â³òà-
ì³í³â. Ïî÷èíàòè éîãî òðåáà ó âåðåñ-
í³, îñê³ëüêè ëèøå òðèâàëå (ïðîòÿ-
ãîì 2-3-õ ì³ñÿö³â) çàñòîñóâàííÿ
ìîæå ãàðàíòóâàòè ï³äâèùåííÿ ³ìó-
í³òåòó. Àëå ïàì’ÿòàéòå: â³òàì³íè
òðåáà ïðèéìàòè íå ïîñò³éíî, à êóð-
ñàìè, ì³æ ÿêèìè íåîáõ³äíî ðîáè-
òè ïåðåðâó â äåê³ëüêà ì³ñÿö³â �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 7472 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 35 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

Äåíü ï³äïðèºìöÿ

1831—âèéøëà äðóêîì ïåðøà ÷àñ-

òèíà «Âå÷îð³â íà õóòîð³ á³ëÿ Äè-

êàíüêè» 22-ð³÷íîãî ïèñüìåííèêà

Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à Ãîãîëÿ.

1889 — â Ìàð³óïîë³ ïî÷àâ ïðàöþ-

âàòè ìîðñüêèé ïîðò.

1913 — ó Êèºâ³ ïî÷àëàñü Ïåðøà

Âñåðîñ³éñüêà ñïîðòèâíà îë³ìï³àäà.

1943 — â õîä³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-

íè ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çâ³ëüíèëè â³ä

ôàøèñò³â Ñóìè, Êîìóíàðñüê ³ Ëè-

ñè÷àíñüê.

1944—Ô³íëÿíä³ÿ ðîç³ðâàëà ç Í³ìå÷-

÷èíîþ äèïëîìàòè÷í³ ñòîñóíêè ³ ïî-

ñòàâèëà âèìîãóäî 15 âåðåñíÿ âèâåñ-

òè ç òåðèòîð³¿ âñ³ í³ìåöüê³ â³éñüêà.

1996—â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè Ëåîí³äà Êó÷ìè òà

ñòàòåé 99 ³ 102 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-

¿íè Óðÿä Óêðà¿íè çàÿâèâ ïðî ââåäåí-

íÿ â êðà¿í³ íîâî¿ âàëþòè — ãðèâí³

òà ¿¿ ñîòî¿ ÷àñòèíè — êîï³éêè.

ãîðîñêîï

2 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2 âåðåñíÿ

ßê ïîçáóòèñÿ ³ìóííîãî äåô³öèòó

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 37161
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