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×îðíå çîëîòî ñòîëèö³
�Ó Êèºâ³ â³äíîâëÿòü çåìåëüí³ àóêö³îíè, à ä³ëÿíêè âèä³ëÿòèìóòü ïðîçîðî

Ó ÷åòâåð â³äáóäåòüñÿ
ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð, 4 âåðåñíÿ, î 10.00 â³ä-

áóäåòüñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñå-

ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëè-

êàííÿ çà ó÷àñòþ ìåðà Êèºâà Â³-

òàë³ÿ Êëè÷êà.

Çàñ³äàííÿ ïðîéäå â ñåñ³éíî-

ìó çàë³ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïëîùà Ëå-

ñ³ Óêðà¿íêè, 1.

Îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè 
ìàþòü ñòàòè 
ïð³îðèòåòíèìè äëÿ
ñòîëè÷íèõ 
çàáóäîâíèê³â

Ì³ñüêà âëàäà ìàº íàì³ð çîáîâ’ÿ-

çàòè çàáóäîâíèê³â íàñàìïåðåä

áóäóâàòè îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè: øêîëè, äèòÿ÷³ ñà-

äî÷êè òà ïîë³êë³í³êè. Ïðî öå ï³ä

÷àñ ïðÿìî¿ ë³í³¿ â ïðåñ-öåíòð³

«Êîìñîìîëüñüêî¿ ïðàâäè â Óêðà-

¿í³» ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

«Ìè õî÷åìî âíåñòè çì³íè äî

ïðîöåäóðè íàäàííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê, äîçâîë³â íà áóä³âíèö-

òâî, ùîá çàáóäîâíèê ïåðøî÷åð-

ãîâî áóäóâàâ îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè,à âæå ïîò³ì—æèò-

ëîâ³ áóäèíêè»,—çàçíà÷èëà âîíà.

Ãàííà Ñòàðîñòåíêî òàêîæ äîäà-

ëà,ùî á³ëüø³ñòü çàáóäîâíèê³â ïî-

ÿñíþº â³äñóòí³ñòü ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè ó ñâî¿õ æèòëîâèõ

êîìïëåêñàõ íåñòà÷åþ êîøò³â.

«Àëå, â³äïîâ³äíî äî çàêîíó,

öå º ¿õí³ì îáîâ’ÿçêîì. Òîìó íà-

øå çàâäàííÿ íîìåð îäèí—çîáî-

â’ÿçàòè òàêèõ çàáóäîâíèê³â âè-

êîíàòè âçÿò³ íà ñåáå çàâäàííÿ»,—

ï³äêðåñëèëà çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ.

Íà ïåðåñàäî÷íîìó
âóçë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè
«Ìàéäàí 
Íåçàëåæíîñò³» 
òà «Õðåùàòèê» 
ðîçïî÷àâñÿ ðåìîíò
åñêàëàòîðà

Â³äó÷îðà íà ïåðåñàäî÷íîìó âóç-

ë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè «Ìàéäàí Íåçà-

ëåæíîñò³» òà «Õðåùàòèê» ðîçïî-

÷àâñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 1, ÿêèé òðè-

âàòèìå äî 3 æîâòíÿ 2014 ðîêó.

Äî 19 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ïëàíóºòü-

ñÿ ïî÷åðãîâî âèêîíàòè êàï³òàëü-

íèé ðåìîíò óñ³õ ÷îòèðüîõ åñêà-

ëàòîð³â ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ïåðåïðî-

øóº çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ òà

íàãàäóº ïàñàæèðàì ïðî íåîáõ³ä-

í³ñòü äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïî-

âåä³íêè íà åñêàëàòîðàõ ï³ä ÷àñ

êîðèñòóâàííÿ ìåòðîïîë³òåíîì.

íîâèíè

Â²ÄÊÐÈÒ²ÑÒÜ òà ïðîçîð³ñòü ð³-
øåíü —òàê³ îñíîâí³ ïðèíöèïè ðî-
áîòè äåïóòàò³â, ÿê³ âèð³øóþòü äî-
ëþ êè¿âñüêî¿ çåìë³, äåêëàðóº êå-
ð³âíèê ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â. Òàê, âæå ñüî-
ãîäí³ êîæåí êèÿíèí ìîæå ïîòðà-
ïèòè íà çàñ³äàííÿ äî äåïóòàò³â,
ïðàâäà, ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàâ-
øèñü. «Ìè ³ òàê â³äêðèò³ òà ïðà-
öþºìî íàä ùå á³ëüøîþ â³äêðèò³ñ-
òþ. Êèÿíè ïðîñÿòü òðàíñëÿö³þ êî-
ì³ñ³é îí-ëàéí, ³ îñîáèñòî ÿ íå çà-
ïåðå÷óþ. Çàëèøèëîñü ïîãîäèòè ç

þðèñòàìè (àäæå ìè çà÷èòóºìî ³
ðîçãëÿäàºìî êàäàñòðîâ³ ñïðàâè),
÷è íå áóäå öå ñóïåðå÷èòè Çàêîíó
«Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»,—
çàçíà÷àº Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Íàðàç³ ìàéæå 98 % ðîáîòè êî-
ì³ñ³¿ çàéìàþòü ïèòàííÿ ïðîäîâ-
æåííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, çì³íè ö³-
ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ä³ëÿíîê òà
âñ³ ïèòàííÿ çâè÷íî¿ æèòòºä³ÿëüíî-
ñò³ ì³ñòà, ùî ñòîñóþòüñÿ ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ. ×åðåç òå, ùî ìàéæå
ï³âòîðà ðîêó Êè¿âðàäà íå ïðàöþ-
âàëà, íàêîïè÷èëîñÿ áåçë³÷ ïàïå-
ð³â, ÿê³ ìåðòâèì âàíòàæåì ëåæàòü

ó «Êè¿âçåì³». «Íàïðèêëàä, ó ëþ-
äåé ïîçàê³í÷óâàëèñÿ äîãîâîðè
îðåíäè — íàâ³òü ò³, ùî õî÷óòü, íå
ìàþòü ìîæëèâîñò³ ñïëà÷óâàòè êîø-
òè äî áþäæåòó»,— êàæå Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â òà äîäàº, ùî âñ³ ñôå-
ðè çåìëåêîðèñòóâàííÿ ïðîñòî ïî-
ãðóçëè ó áþðîêðàò³¿, ïîäåêóäè íà
îôîðìëåííÿ îäíîãî äîêóìåíòà
éäå äî ðîêó ÷àñó. Òîæ äåïóòàò àíîí-
ñóâàâ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðèéíÿò-
òÿ íîâîãî ïîðÿäêó â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿêèé çìåíøèòü
ñòðîêè äî äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â òà ïðè
öüîìó ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòèìå
÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó.

Ùå îäèí ñïîñ³á íàïîâíåííÿ áþ-
äæåòó — çåìåëüí³ àóêö³îíè, ÿê³ â
ñòîëèö³ íå ïðîâîäÿòü âæå ïîíàä
òðè ðîêè. «Ïðîöåäóðà ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ àóêö³îí³â òîëêîì íå ïðî-
ïèñàíà. Âîíà òàêà, ùî íàâ³òü ëþ-
äè ïðîôåñ³éí³ ôàêòè÷íî íå ìî-
æóòü ó í³é ðîç³áðàòèñÿ. Ç ïåðøî-
ãî äíÿ ñâîº¿ ðîáîòè ìè ïîçàêî÷ó-
âàëè ðóêàâà ³ ðàçîì ç äåïàðòàìåí-
òàìè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ é àðõ³òåêòóðè ñòâî-
ðèëè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà çàðàç àê-
òèâíî â³äïðàöüîâóº âñ³ ö³ ïèòàí-
íÿ»,— â³äì³÷àº ïàí Ïðîêîï³â òà
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ îñåí³ çå-
ìåëüí³ àóêö³îíè â Êèºâ³ òàêè çà-

ïðàöþþòü. «Çàðàç ìè âæå ï³ä öþ
ïðîöåäóðó ãîòóºìî çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè. ª é ò³, ÿê³ ï³äãîòóâàëà ìè-
íóëà âëàäà. Íà ñåñ³þ áóäå âèíåñå-
íî ä³ëÿíîê íà ñóìó áëèçüêî 180
ìëí ãðí».

Ðàçîì ç òèì, ÿê äíÿìè íàãîëî-
ñèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî, óñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ âè-
íîñÿòüñÿ íà çåìåëüíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âðàäè, â³äêðèòî îáãîâîðþþòüñÿ
óñ³ìà ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè, ³ æîä-
íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ó Êèºâ³ íå áó-
äå âèä³ëÿòèñÿ íåïðîçîðî.

«Çàóâàæåíü â³ä æîäíî¿ ïîë³òè÷-
íî¿ ñèëè ùîäî çåìåëüíèõ ïèòàíü,
ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ íà çåìåëüí³é êî-
ì³ñ³¿ ³ áóäóòü âèíåñåí³ íà íàñòóï-
íó ñåñ³þ Êè¿âðàäè, íå áóëî. Æîä-
íà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ó Êèºâ³ íå áó-
äå âèä³ëÿòèñÿ íåïðîçîðî»,— íà-
ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà ïåðåêîíàíèé, ùî
óõâàëåííÿ íîâîãî Ãåíïëàíó ñòî-
ëèö³ òàêîæ â³äáóâàòèìåòüñÿ ëèøå
ï³ñëÿ ïðîçîðîãî ïóáë³÷íîãî îáãî-
âîðåííÿ. «Ìè âðàõóâàëè á³ëüøå
òðüîõ òèñÿ÷ ïîïðàâîê òà çàóâà-
æåíü äî Ãåíïëàíó ñòîëèö³, çîêðå-
ìà ùîäî ïèòàíü çåìë³ ó Êèºâ³. Óçà-
êîíþâàòè êîðóïö³éí³ ñõåìè ×åð-
íîâåöüêîãî í³õòî íå áóäå»,— çà-
çíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà �

Ïðàâèëüíå êîðèñòóâàííÿ êè¿âñüêîþ çåìëåþ ìîæå
ñòàòè îäíèì ³ç ôàêòîð³â ñóòòºâîãî íàïîâíåííÿ
ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, ÿêèé íèí³ ïîòåðïàº â³ä íå-
ñòà÷³ êîøò³â. Òîæ íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè ì³ñòî
ïëàíóº â³äíîâèòè çåìåëüí³ àóêö³îíè òà ïîëåãøèòè
ïðîöåäóðó çåìëåêîðèñòóâàííÿ. Ïðè öüîìó ïîñà-
äîâö³ îá³öÿþòü — âèä³ëÿòèñÿ ä³ëÿíêè áóäóòü ïðî-
çîðî, à çàñ³äàííÿ ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ìî-
æóòü íàâ³òü òðàíñëþâàòè â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ïðàâèëüíå êîðèñòóâàííÿ êè¿âñüêîþ çåìëåþ ìîæå ñòàòè îäíèì ³ç ôàêòîð³â ñóòòºâîãî íàïîâíåííÿ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó, òîæ íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè ì³ñòî ïëàíóº â³äíîâèòè
çåìåëüí³ àóêö³îíè òà ïîëåãøèòè ïðîöåäóðó çåìëåêîðèñòóâàííÿ



Ì²ÑÒÎ 
3 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹126(4526)

2

Íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó âèñòóïèâ ÷ëåí Òèì÷àñîâî¿
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ (ÒÊÊ) Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ êèÿí, ÿê³
áåðóòü ó÷àñòü â ÀÒÎ, Ñåðã³é Ãóñîâ-
ñüêèé, ÿêèé îçâó÷èâ ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ïðî íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àä-
ðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó÷àñ-
íèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-
ö³¿—ìåøêàíöÿì ì³ñòà Êèºâà ó 2014
ðîö³. À òàêîæ âèñòóïèâ ç ïðîïîçè-
ö³ºþ ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ì³ñü-
êó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ï³äòðèìêè
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé ó
2015 ðîö³. Çà ñëîâàìè äåïóòàòà, â
óìîâàõ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè
ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè òà îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîâèííà

ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà óäîñêîíàëåí-
íÿ ñèñòåìè ïðàâîâèõ ³ ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é, ùî çàáåçïå÷óþòü ðåàë³-
çàö³þ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä,
çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ ³ ñó-
ñï³ëüíèõ ïîòðåá ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ï³äâèùåííÿ ñòà-
òóñó âî¿í³â-çàõèñíèê³â êðà¿íè ó ñó-
ñï³ëüñòâ³ òà ï³äòðèìàííÿ ñîö³àëü-
íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ â ¿õí³õ ðîäèíàõ.

Òàêîæ â³í âèîêðåìèâ, ùî ñåðåä
ãîëîâíèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³ áóëè íà-
ïðàöüîâàí³ ÒÊÊ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
çàáåçïå÷åííÿ êèÿí,ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü
â ÀÒÎ, º ïîøóê ìîæëèâîñò³, â óìî-
âàõ äåô³öèòó ì³ñüêîãî áþäæåòó, ô³-
íàíñóâàííÿ ïîòðåá ï³äðîçä³ë³â, â
ëàâàõ ÿêèõ ñëóæàòü êèÿíè, ÿê çà ðà-
õóíîê áþäæåòó ñòîëèö³, òàê ³ç çà-

ëó÷åííÿì áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè
â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³-
çàö³é òà ô³çè÷íèõ îñ³á çàäëÿ äîïî-
ìîãè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ÿê³ çà-
õèùàþòü ñóâåðåí³òåò òà ö³ë³ñí³ñòü
äåðæàâè. Çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àº ñîáîþ íàäàí-
íÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³-
àëüíî¿ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ —
ìåøêàíöÿì Êèºâà—ó ðîçì³ð³ 2 000
ãðí. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìàòåð³àëüíî¿
äîïîìîãè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì
ïîòð³áíî áóäå âèä³ëèòè 9 399 900
ãðí, ö³ ãðîø³ ìàþòü âèïëà÷óâàòè-
ñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â çàãàëüíîãî
ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, çîê-
ðåìà çà ðàõóíîê òðåòèíè êîøò³â,
çàêëàäåíèõ â ì³ñöåâèé áþäæåò íà
2014 ð³ê ïî «Ïðîãðàì³ âèð³øåííÿ

Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ òà äå-
ïóòàòàìè Êè¿âðàäè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïå-
ðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì, äîðó÷åíü
âèáîðö³â». Âçàãàë³, ÿê ïîâ³äîìèâ
ïàí Ãóñîâñüêèé, íà ñüîãîäí³ â çîí³
ÀÒÎ çíàõîäÿòüñÿ ïðèáëèçíî 3,5 òèñ.
êèÿí,òîáòî ÿêùî íàäàòè òàê³é ê³ëü-
êîñò³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó,òî çàãàëüíà ñóìà âè-
òðàò ñòàíîâèòèìå 7 ìëí ãðí. À
2 399 900 ãðí — ðåçåðâíà ÷àñòèíà
êîøò³â, ÿêà ïåðåäáà÷åíà äëÿ äî-
äàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ, àëå öå ó
âèïàäêó çá³ëüøåííÿ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ — ìåøêàíö³â ñòîëèö³ äî ê³í-
öÿ 2014 ðîêó.

Òîæ öåé ïðîåêò ð³øåííÿ áóâ ï³ä-
òðèìàíèé ÷ëåíàìè ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

ðîçãëÿíóëà íàïåðåäîäí³ íèçêó ïðî-
åêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó
êèÿí—á³éö³â ÀÒÎ, â òîìó ÷èñë³ çãà-
äàíèé ïðîåêò Ñåðã³ÿ Ãóñîâñüêîãî,
ÿêèé ó ï³äñóìêó âñå æ â³äïðàâèëè
íà äîîïðàöþâàííÿ. Âîäíî÷àñ ó õî-
ä³ çàñ³äàííÿ äåïóòàòè ï³äòðèìàëè
ïðîåêòð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ 2 ìëí
ãðí íà îáëàøòóâàííÿ Àëå¿ Ïî÷åñ-
íèõ ïîõîâàíü íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó
öâèíòàð³.

Çàçíà÷èìî, ùî á³éö³ ç ì³ñòà Êè-
ºâà íåñóòü ñëóæáó â ï³äðîçä³ëàõ ð³ç-
íîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ: Ì³íîáîðî-
íè, Íàöãâàðä³¿, ÌÂÑ, Äåðæàâíî¿
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè, ÑÁÓ òà ³í-
øèõ äåðæàâíèõ ñïåö³àëüíèõ ñëóæá.
Äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ñòà-
íîì íà ÷åðâåíü-ëèïåíü öüîãî ðî-
êó áóëî ïðèçâàíî áëèçüêî 1 600 êè-
ÿí.Äî îãîëîøåííÿ äîäàòêîâî¿ ÷àñò-
êîâî¿ ìîá³ë³çàö³¿ ïëàíóâàëîñü ïðè-
çâàòè áëèçüêî 1 400 êèÿí äî ³ñíó-
þ÷î¿ ê³ëüêîñò³ �

ßÊ ÇÀÇÍÀ×ÈÂ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ, ç ïðî-
åêòîì ð³øåííÿ çâåðíóëàñÿ Ñâÿòî-
øèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Éäåòüñÿ ïðî
ïåðåðîçïîä³ë ãðîøåé ó ìåæàõ îä-
íîãî ðîçïîðÿäíèêà áþäæåòíèõ
êîøò³â â öüîìó ðàéîí³ òà íàïðàâ-
ëåííÿ ¿õ íà ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó êâàðòèðè â
áóäèíêó, ÿêèé ïîñòðàæäàâ óíàñë³-
äîê ïîæåæ³. À öå 140 òèñ. ãðí, ÿê³
áóëè çàïëàíîâàí³ íà ïîòðåáè «Øêî-
ëè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé»,
ïðîòå íå âèêîðèñòàí³ ¿¿ êåð³âíèö-
òâîì.

Îäíàê öå ïèòàííÿ ñïðîâîêóâà-
ëî ó äåïóòàò³â äèñêóñ³þ. Äåÿê³ ñòî-
ëè÷í³ îáðàíö³ ââàæàëè — ÿêùî â
áóäèíêó ³ñíóþòü ïðèâàòèçîâàí³
êâàðòèðè, çà òàêèõ óìîâ â³í âæå
íàëåæèòü íå êîìóíàëüí³é, à ïðè-
âàòí³é âëàñíîñò³. Òîæ ³ çä³éñíþ-
âàòè ðåìîíò âëàñíèêè ïîâèíí³ çà
âëàñíèé êîøò. ²íø³ äåïóòàòè äîâî-
äèëè — ÿêùî ìåøêàíêà áóäèíêó
ñïðàâíî ñïëà÷óº êîìóíàëüí³ ïëà-
òåæ³, â òîìó ÷èñë³ é çà ïîñëóãè
ÆÅÊó, òî âîíà ìàº ïðàâî íà äîïî-
ìîãó. Òèì á³ëüøå â ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ. Âò³ì, äàíèé ïðîåêò îò-
ðèìàâ á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â íà êîðèñòü
ñóá’ºêòà ïîäàííÿ.

ßê ïîÿñíèâ «Õðåùàòèêó» ñòàð-

øèé þðèñò àäâîêàòñüêî¿ êîìïà-
í³¿ «Êðàâåöü ³ Ïàðòíåðè» Þð³é Áà-
áåíêî, çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò æèòëîâîãî ôîí-
äó ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè æîä-
íèì ÷èíîì íå ñòîñóºòüñÿ êâàðòèð
÷è æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî íàëå-
æàòü ãðîìàäÿíàì íà ïðàâ³ ïðè-
âàòíî¿ âëàñíîñò³. Òîìó ìåøêàíêà
êâàðòèðè ìàòèìå ïðàâî íà ìàòå-
ð³àëüíó äîïîìîãó ëèøå ó ðàç³, ÿê-
ùî âîíà âèíàéìàº öå ïîìåøêàííÿ
ó ì³ñöåâîãî îðãàíó âëàäè, íà ÿêî-
ãî, â ñâîþ ÷åðãó, îôîðìëåíî ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó.

Îòæå, ìîæëèâ³ñòü âèïëàòè ô³-
íàíñîâî¿ êîìïåíñàö³¿ íàïðÿìó çà-
ëåæèòü â³ä òîãî, ÷è áóëà ïðèâàòè-

çîâàíà êâàðòèðà íàéìà÷àìè, ÿê³ â
í³é ïðîæèâàþòü. Òåîðåòè÷íî ³ñíóº
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ â³äøêîäó-
âàííÿ çà çáèòêè, çàâäàí³ ï³ä ÷àñ
ïîæåæ³, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âè-
ðàõóâàòè âèäàòêè çà ³íøîþ ñòàòòåþ
äåðæáþäæåòó, ÿêà ïåðåäáà÷àº â³ä-
øêîäóâàííÿ òàêèõ êîìïåíñàö³é â
³íòåðåñàõ ô³çîñ³á.Ïðè âèð³øåíí³ ïè-
òàííÿ îïëàòè êîìïåíñàö³¿ îáîâ’ÿç-
êîâî âðàõîâóºòüñÿ íàÿâí³ñòü ÷è
â³äñóòí³ñòü ÷èº¿ñü âèíè çà çàâäà-
í³ çáèòêè. Ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³
êîíêðåòíî¿ îñîáè, ç âèíè ÿêî¿ òðà-
ïèëàñü ïîæåæà, º ïðàâîâ³ ï³äñòà-
âè âèìàãàòè ñòÿãíåííÿ êîøò³â ç
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çîáîâ’ÿçàíà óòðè-
ìóâàòè â íàëåæíîìó ñòàí³ òåõí³÷-

íå îáëàäíàííÿ, âèõ³ä ç ëàäó ÿêîãî
ñïðè÷èíèâ ïîæåæó.

Ç³ ñë³â þðèñòà, ÿêùî â áóäèí-
êó, ùî çíàõîäèòüñÿ ó êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³, ïðèâàòèçóºòüñÿ îä-
íà êâàðòèðà, òî öå íå çíà÷èòü, ùî
âåñü áóäèíîê âæå íå ïåðåáóâàòè-
ìå ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Ïî
ñóò³, òàêà ïðèâàòèçàö³ÿ í³ÿê íå
âïëèíå íà ïðàâà ÷è îáîâ’ÿçêè ³í-
øèõ îñ³á, ÿê³ ïðîæèâàþòü â áó-
äèíêó, âîíà ëèøå áóäå ï³äñòàâîþ
äëÿ íàáóòòÿ ïðàâà ÷àñòêîâî¿ ñó-
ì³ñíî¿ âëàñíîñò³ íîâîãî âëàñíè-
êà êâàðòèðè íà äîïîì³æí³ ïðè-
ì³ùåííÿ â áóäèíêó, òåõí³÷íå îá-
ëàäíàííÿ, åëåìåíòè çîâí³øíüî-
ãî áëàãîóñòðîþ �

Ðåìîíòíå ïèòàííÿ
� Ñòîëè÷í³ îáðàíö³ ï³øëè íàçóñòð³÷ ì³ñöåâ³é ìåøêàíö³
Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà ñâîºìó

ïîïåðåäíüîìó çàñ³äàíí³ ï³äòðèìàëà çâåðíåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ïî-

òðåáè îäí³º¿ ç êèÿíîê. Ö³ êîøòè ï³äóòü íà ðåìîíò êâàðòèðè, ÿêà ïîâí³ñòþ çãîð³ëà âíàñë³äîê

ïîæåæ³ â îäíîìó ç áóäèíê³â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ãðîø³ äëÿ â³éñüêîâèõ
� Êè¿âñüêà âëàäà âèð³øóº ïèòàííÿ íàäàííÿ äîïîìîãè 

ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ¿õ ñ³ì’ÿì

Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó

ìèíóëîãî òèæíÿ äåïóòàòè âè-

ð³øóâàëè íàãàëüíå ïèòàííÿ ùî-

äî íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àä-

ðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

òèì êèÿíàì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â

çîí³ ÀÒÎ.Âîäíî÷àñ íà çàñ³äàí-

í³ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿,ùî â³äáó-

ëîñü íàïåðåäîäí³,â³äïîâ³äíèé

ïðîåêò ð³øåííÿ â³äïðàâèëè íà

äîîïðàöþâàííÿ.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Äåÿê³ ðåã³îíè Óêðà¿íè âæå ðîçïî÷àëè êîìïëåêñí³ çàõîäè äëÿ ï³äòðèì-

êè ÿê â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ÀÒÎ, òàê ³ ñ³ìåé öèõ

â³éñüêîâèõ. Òàê, íàïðèêëàä, Ëüâ³âñüêà ì³ñüêðàäà íàïðèê³íö³ ëèïíÿ çà-

òâåðäèëà Êîìïëåêñíó ïðîãðàìó ï³äòðèìêè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õ

ñ³ìåé — ìåøêàíö³â Ëüâîâà òà âèçíà÷èëà íåîáõ³äíó ñóìó âèäàòê³â íà

ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè ó 2014 ðîö³ ó ðîçì³ð³ 5 232 700 ãðí.

À â ñåðïí³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ì³ñüêà ðàäà òàêîæ ïîãîäèëà ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ó÷àñíè-

ê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ â ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè òà ÷ëåí³â ¿õ

ñ³ìåé — ìåøêàíö³â ì³ñòà Ê³ðîâîãðàäà», ÿêèé áóäå ðîçãëÿíóòèé íà íàé-

áëèæ÷³é ñåñ³¿. Çàãàëüíèé êîøòîðèñ ö³º¿ ïðîãðàìè ó 2014 ðîö³ ñêëàäàº

3 142 000 ãðí.Ó ñåðïí³ ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïó-

òàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé íà ïåð³îä ç 1 âåðåñíÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2014

ðîêó.Çã³äíî ç öèì ð³øåííÿì,ïðàâî íà çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè íàäàëè ó÷àñ-

íèêàì ÀÒÎ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ó Òåðíîïîë³ (íåçà-

ëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ îñ³á òà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà), ÷ëåíàì ñ³ìåé, ÿêùî

ó÷àñíèê ÀÒÎ íå çàðåºñòðîâàíèé ó Òåðíîïîë³, òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ

ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â ÀÒÎ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Ñòîëèöÿ æ, ó ñâîþ ÷åðãó, ò³ëü-

êè ðîçïî÷èíàº ñâîþ êîìïëåêñíó ïðîãðàìó äëÿ ï³äòðèìêè ñîö³àëüíî¿ ñòà-

á³ëüíîñò³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ¿õ ñ³ìåé.

Ðåã³îíè «â÷àòü» ñòîëèöþ

äî ñëîâà
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Êè¿âñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ ïåðåâåçëà
ïîíàä 13 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â

ÎÑ²ÍÍ²É ñåçîí ðîçïî÷àâñÿ, ³ âæå
ñüîãîäí³ ìåøêàíö³ ñòîëè÷íèõ
ðàéîí³â âå÷îðàìè ïî÷èíàþòü
â³ä÷óâàòè çàïàõ ãîð³ëîãî. Ïàëå-
íå ñì³òòÿ â êóï³ ñóõîãî îñ³ííüî-
ãî ëèñòÿ çàãðîæóº íå ò³ëüêè ìàé-
íó êèÿí, àëå é çäîðîâ’þ, òîìó ùî
ïîâ³òðÿ çàáðóäíþºòüñÿ íåáåç-
ïå÷íèìè äëÿ ëþäèíè ïðîäóêòà-
ìè ãîð³ííÿ.

Çà äîáó ðÿòóâàëüíèêè 9 ðàç³â
ãàñèëè ïîæåæ³, êîòð³ âèíèêàëè
íà â³äêðèòèõ òåðèòîð³ÿõ ì³ñòà òà
ó ñì³òòºçá³ðíèêàõ. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ÃÓ ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

Çàãàëüíà ïëîùà ïàëàþ÷îãî
ñì³òòÿ çà äîáó ñêëàëà ìàéæå
200 êâ. ì.

Õàðàêòåðíî, ùî òàê³ çàéìàí-
íÿ âèíèêàþòü âíàñë³äîê íåîáå-
ðåæíîãî ïîâîäæåííÿ ç â³äêðè-
òèì âîãíåì ìåøêàíö³â ñòîëèö³.
×àñòî íà ãîðþ÷³ ìàòåð³àëè ÷è ñó-
õå ã³ëëÿ ç ëèñòÿì ïîòðàïëÿþòü
íåäîïàëêè ÷è íå çàãàøåí³ ñ³ð-
íèêè.

Îäíàê âîñåíè, îñîáëèâî ó ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³ ì³ñòà, ãðîìàäÿ-
íè ÷àñòî ïðîâîêóþòü ïîæåæ³,
ñïàëþþ÷è ïðèðîäí³ â³äõîäè ó
ñâîºìó äâîð³ àáî ïîçà éîãî ìå-
æàìè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ÷åðåç
ð³çê³ ïîðèâè â³òðó òà ñïðèÿòëè-
â³ óìîâè ïîëóì’ÿ ðîçïîâñþäæóº-
òüñÿ íà á³ëüøó òåðèòîð³þ ³ çà-
ãðîæóº çàéìàííÿì àâòîòðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â ÷è íåðóõîìîãî
ìàéíà. Öå ìîæå òðàïëÿòèñÿ ÷å-
ðåç íåóâàæí³ñòü âëàñíèê³â ïðè-
âàòíèõ òåðèòîð³é àáî ¿õ çàéíÿ-
ò³ñòü ³íøèìè ñïðàâàìè ï³ä ÷àñ
ñïàëþâàííÿ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó ñòîëè-
ö³ êîìóíàëüíèì ñëóæáàì íå äî-
çâîëÿºòüñÿ ñïàëþâàòè ëèñòÿ òà
ñóõ³ ã³ëêè. Öå çàãðîæóº ìàéíó
ìåøêàíö³â Êèºâà, à òàêîæ çà-
áðóäíþº ïîâ³òðÿ ïðîäóêòàìè ãî-
ð³ííÿ, íåáåçïå÷íèìè äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ ëþäèíè.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³!
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿
ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ ïîïåðåäæàº
âàñ ïðî íåáåçïåêó çàéìàííÿ ó
îñ³íí³é ïåð³îä. Ïàì’ÿòàéòå, ùî
íåáåçïå÷íî ïàðêóâàòè ñâî¿ àâòî-
òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïîáëèçó ñì³ò-
íèê³â ÷è âåëèêèõ êóï ëèñòÿ �

ÖÈÌÈ âèõ³äíèìè íà òåðèòîð³¿ óðî÷èùà «Ëèñà Ãîðà»
â³äáóëàñÿ â³äêðèòà ïåðø³ñòü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ç³ øâèäê³ñíîãî ñïóñêó íà âåëîñèïåäàõ.

Â³äêðèòà ïåðø³ñòü ðàéîíó ïðîõîäèëà ó 5-òè êà-
òåãîð³ÿõ, ñåðåä ÿêèõ: «Ä³â÷àòà», «Þí³îðè», «Ìàéñ-
òðè», «Õëîïö³-àìàòîðè» òà «Õëîïö³-ïðîôåñ³îíàëè».
Ó÷àñíèêàìè çìàãàíü ñòàëè íå ò³ëüêè àìàòîðè, àëå
é ïðîôåñ³éí³ ñïîðòñìåíè ç Êèºâà òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà-
¿íè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â Ãîëîñ³¿âñüê³é
ÐÄÀ.

Òàê, ó êàòåãîð³¿ «Ïðîôåñ³îíàëè» áóëè ïðåäñòàâëå-
í³ íàéñèëüí³ø³ â Óêðà¿í³ ñïîðòñìåíè, ó òîìó ÷èñë³
÷èííèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè òà ïðèçåðè åòàï³â ³ ×åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç³ øâèäê³ñíîãî ñïóñêó.

Ñïîðòèâíà ïîä³ÿ îõîïèëà ïîíàä 70 ó÷àñíèê³â, ÿê³
ïðåäñòàâëÿëè ð³çí³ â³êîâ³ êàòåãîð³¿, ïî÷èíàþ÷è â³ä

ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó òà çàê³í÷óþ÷è ñòàðøèì ïîêî-
ë³ííÿì, ³ êîæåí ç íèõ ì³ã ïðîÿâèòè ñâî¿ íàâè÷êè òà
âîëþ äî ïåðåìîãè.

Îðãàí³çàòîðàìè öüîãî ä³éñòâà âèñòóïèëè ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Åêñòð³ì Ôåêòîð³», â³ää³ë ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ �

Åêñòðèì óðî÷èñòîñò³ 
íà Ëèñ³é ãîð³

ÑÜÎÃÎÄÍ²ØÍß Óêðà¿íà íàøòîâõóº íà ïàòð³îòèçì
òà â³äâàãó, âèêëèêàº ñëüîçè, ñïëåñê åìîö³é... Óñå öå
âåäå äî òâîð÷îñò³. Óñ³ — â³ä âåëèêîãî äî ìàëîãî —
íàìàãàþòüñÿ äîíåñòè îäèí äî îäíîãî ïî÷óòòÿ òðè-
âîãè ÷åðåç òâîð÷³ñòü.

Òàê, öèìè âèõ³äíèìè â ãàëåðå¿ «G13 project stu-
dio» ñòàðòóâàâ àðò-ïðîåêò «Çáðîéíà ê³ìíàòà. ×àñòè-
íà ïåðøà». Àâòîðàìè ³äå¿ º òâîð÷èé òàíäåì «GAZ»
ó ñêëàä³ Îëåêñ³ÿ Çîëîòàðüîâà òà Âàñèëÿ Ãðóáëÿêà. Çà-
õ³ä ïîêëèêàíèé íàøòîâõóâàòè íà ðîçäóìè òèõ, õòî
ùèðî ñï³â÷óâàº ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ñèòóàö³¿, òà
òèõ, õòî äîñ³ çàëèøàâñÿ áàéäóæèì. ²äåþ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî äîñèòü íåçâè÷íî: ôóðãîí âàíòàæ³âêè ñëó-

ãóâàâ çà ê³ìíàòó, â ÿê³é ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ çíàõî-
äèëàñü ã³ïñîâà çáðîÿ ³ ìàñøòàáíà êàðòèíà.

Ìîá³ëüíà åêñïîçèö³ÿ, â³éñüêîâèé àðòåôàêò ÿê ãî-
ëîâíèé îá’ºêò ³äå¿, âäàëî ï³ä³áðàíèé ìóçè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä — âñå öå ñòâîðþâàëî íàïðóæåíó àòìîñôåðó,
³ êîæåí â³äâ³äóâà÷ ñàìîñò³éíî, áåç ïîÿñíåíü ìèò-
ö³â, çðîáèâ âëàñí³ âèñíîâêè òà ïåðåæèâ øêâàë åìî-
ö³é.

Â³äâ³äóâà÷àì ó ïðÿìîìó òà ïåðåíîñíîìó ñåíñ³
äàëè â ðóêè çáðîþ ÿê çíàê òîãî, ùî â³éíà ìîæå áó-
òè íå ò³ëüêè ô³çè÷íîþ, àëå é êóëüòóðíîþ. Á³ëüøå
òîãî, ñàìå ëþäñüêà ñâ³äîì³ñòü º ãîëîâíîþ ðóø³éíîþ
ñèëîþ â³éíè.

Ãîñò³ êèäàëè íà àñôàëüò ã³ïñîâ³ àâòîìàòè, ùî ðîç-
áèâàëèñÿ â çíàê ïðîòåñòó â³éí³. Òàêèì ÷èíîì êîæåí
ìàâ çìîãó ïðîäåìîíñòðóâàòè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî
íàïðóæåíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. ßêùî ñó÷àñíèé ³í-
ôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð íå º äîñòàòíüî îá’ºêòèâíèì,
òî ïðîñò³ð ìèñòåöüêèé ùå äîçâîëÿº îö³íþâàòè ñè-
òóàö³þ, àíàë³çóâàòè òà ôîðìóâàòè âëàñíó äóìêó.
Ïðîåêòè, ïîä³áí³ äî ³äå¿ «Çáðîÿ â ê³ìíàò³. ×àñòèíà
ïåðøà», äàþòü çìîãó áóòè êóëüòóðíî îçáðîºíèì òà
íå äîçâîëÿòè í³êîìó äèêòóâàòè íà Óêðà¿í³ «ñâî¿ ïðà-
âèëà» �

Êè¿âñüêèé àðò-ïðîåêò
«Çáðîéíà ê³ìíàòà»

Ëèñòÿí³ ïîæåæ³ ñòîëèö³

ÍÀ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÖ² 7 âåðåñíÿ
ëþäè çíîâó ïðîäàþòü ³ êóïóþòü
âñÿêó âñÿ÷èíó, ùîá çðîáèòè õî-
ðîøó ñïðàâó. Âñ³ êîøòè, ÿê³
çáåðóòü â öåé äåíü, áóäóòü ïåðå-
äàí³ äëÿ äîïîìîãè ä³òÿì ³ç çîíè
ÀÒÎ.

Öüîãî ðàçó çàõ³ä ïðîâåäóòü â
äîïîìîãó òðüîì êîíêðåòíèì áëà-
ãîä³éíèì ïðîåêòàì: ìàìàì òà
ä³òÿì, ïåðåñåëåíöÿì ç Ìåë³òî-
ïîëÿ (ôîíä «Òâîÿ Îïîðà»); ïðî-
åêòó «×óæî¿ á³äè íå áóâàº» óêðà-
¿íñüêî¿ á³ðæ³ áëàãîä³éíîñò³ ³ç çà-
êóï³âë³ ìåáë³â äëÿ øêîëè ¹ 21
ì³ñòà Ñëîâ’ÿíñüêà; ïðîåêòó ôîí-
äó «Áëàãîìàé» — äîïîìîãà ä³òÿì
ïåðåñåëåíö³â (ä³òÿì-ñèðîòàì ó
òîìó ÷èñë³).

Êð³ì ñàìî¿ áàðàõîëêè, íà ãîñ-

òåé ÷åêàº: ìóçè÷íèé line-up
(Stereoigor, Vnuk, Prutkin, Vlad
Fisun and Dmitriy Borisov, Katro
Zauber), ìàéñòåð-êëàñè äëÿ ä³-
òåé â³ä Shkinder art studio, ÷åì-
ï³îíàò ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó â³ä
Sport & Spa, ãàñòðîíîì³÷íèé ñþð-
ïðèç â³ä Ä³ìè Áîðèñîâà ³ áàãàòî
³íøîãî (ïðîãðàìà àêòèâíîñòåé
ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ.)

Çîðÿí³ ãîñò³ çàõîäó — Äæàìà-
ëà, Ìàðèñÿ Ãîðîáåöü, Àíäð³é Øà-
áàíîâ, Àíòîí Ôð³äëÿíä, Îëüãà
Øóðîâà, Îëåíà Øîïòåíêî, Â³î-
ëåòòà Òðèêîâà, Äàíèëî Ãðà÷îâ,
Äàøà Ìàëàõîâà, Îëåíà Êðàâåöü,
Àíäð³é Êðàâ÷óê, Â³òàë³é Êîçëîâ-
ñüêèé, Îëüãà Íàâðîöüêà, êîìàí-
äà «95 êâàðòàëó» òà áàãàòî ³í-
øèõ �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â ì³ñò³ ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâíå îáñòåæåííÿ 
íà Â²Ë-³íôåêö³þ

Òåñò-äðàéâ ñ³ëüãîñïòåõí³êè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé öåíòð ïðîô³-
ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 5 ó ñï³âïðàö³ ç Êè¿âñüêèì öåí-
òðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³, çà ô³íàíñîâî¿ ï³ä-
òðèìêè ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿
ÀÍ² (AIDS Healthcare Foundation),
ïëàíóþòü ïðîâåñòè çàãàëüíîì³ñü-
ê³ àêö³¿ ç ìåòîþ ³íôîðìóâàííÿ
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ùîäî ïðîáëåì
Â²Ë/ÑÍ²Äó, ïðîô³ëàêòèêè òà ñâîº-
÷àñíîãî äîñòóïó äî ë³êóâàííÿ Â²Ë-

³íô³êîâàíèõ, à òàêîæ ïðèâåðíåí-
íÿ óâàãè âëàäè äî ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ.

Òàê, 18.09.2014 ðîêó ç 18.00 äî
22.00 ó ñïåö³àëüíî îáëàäíàíîìó
ìåäè÷íîìó àâòîòðàíñïîðò³ çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîðùàã³âñüêà,
126 óñ³ îõî÷³ çìîæóòü áåçêîøòîâ-
íî îáñòåæèòèñÿ íà Â²Ë-³íôåêö³þ.

Ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè áåçêîø-
òîâíå îáñòåæåííÿ íà Â²Ë-³íôåê-

ö³þ çà äîïîìîãîþ øâèäêèõ òåñ-
ò³â. Íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíèõ ïî-
ñëóã â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³äãîòîâëå-
íèìè ñïåö³àë³ñòàìè. Àíîí³ìíî òà
êîíô³äåíö³éíî êîæåí çìîæå îö³-
íèòè ñâ³é ³íäèâ³äóàëüíèé ðèçèê,
âèçíà÷èòè ñâ³é Â²Ë-ñòàòóñ òà îçíà-
éîìèòèñÿ ³ç çàñîáàìè çìåíøåí-
íÿ ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ Â²Ë, îòðè-
ìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî áåçïå÷-
íèõ ÷è íåáåçïå÷íèõ ñåêñóàëüíèõ
ïðàêòèê, ùî áóäå ñïðèÿòè ïîäàëü-
øîìó çáåðåæåííþ çäîðîâ’ÿ �

ÍÀ ÊÈ¯ÂÙÈÍ² 25 âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ çàõ³ä, ïðè-
ñâÿ÷åíèé ñ³ëüãîñïòåõí³ö³ â³ä ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â.
Äåñÿòêè òðàêòîð³â, êîìáàéí³â ç³éäóòüñÿ â ìàñøòàá-
íîìó òåñò-äðàéâ³.

Ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ â ñåë³ Ñòåïîâå Òåò³¿âñüêîãî
ðàéîíó íà ïîëÿõ ãðóïè êîìïàí³é «ÒÀÊ ÀÃÐÎ».

Òåõí³êà íå ëèøå äåìîíñòðóâàòèìåòüñÿ ñòàòè÷-
íî, àëå é âèéäå â ïîëå. Â³äòàê â àãðàð³¿â, à ¿õ î÷³êóº-
òüñÿ ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, áó-
äå ìîæëèâ³ñòü ÿê îçíàéîìèòèñÿ ç õàðàêòåðèñòèêà-
ìè ìàøèí, òàê ³ ïåðåâ³ðèòè åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîáîòè
â ðåàëüíèõ óìîâàõ, ïîð³âíÿòè ïðîäóêòèâí³ñòü òà
ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íà/ÿê³ñòü.

Ãîëîâíèìè «òèòàíàìè» áóäóòü òðàêòîðè, çåðíî-
çáèðàëüí³ êîìáàéíè, ´ðóíòîîáðîáí³ àãðåãàòè, à òà-

êîæ ñ³âàëêè. Òåõí³êó ïðåäñòàâëÿòü óêðà¿íñüê³ ïðåä-
ñòàâíèöòâà John Deere, AGCO, CLAAS, Kuhn, Pîttinger,
ìóëüòèáðåíäîâ³ êîìïàí³¿ «Öåïïåë³í Óêðà¿íà»,
«ÀÌÀÊÎ», «Titan Machinery» òîùî �
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Äîáðà ñïðàâà íà Âîçäâèæåíö³

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ðóõó ïî¿çä³â, ç 1 òðàâ-
íÿ 2014 ðîêó, Êè¿âñüêà äèòÿ÷à çà-
ë³çíèöÿ ïåðåâåçëà 13 òèñÿ÷ ïàñà-
æèð³â, ñåðåä ÿêèõ äîðîñë³ òà ä³-
òè. Äî ñëîâà, ìàëå÷à â³êîì äî 6
ðîê³â ïåðåâîçèëàñÿ áåçêîøòîâ-
íî. Óïðîäîâæ öüîãî ïåð³îäó óñ³
îõî÷³ ìàëè íàãîäó íàñîëîäèòè-
ñÿ ìàëüîâíè÷èì ëàíäøàôòîì
Ñèðåöüêîãî ïàðêó ì³ñòà Êèºâà ç
â³êîí äèòÿ÷îãî ïî¿çäà ùîñóáî-
òè, ùîíåä³ë³ òà ó ñâÿòêîâ³ äí³.
Ìàëà Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíè-
öÿ çàâåðøèëà ñåçîí 2014-ãî ðà-
çîì ³ç çàê³í÷åííÿì ë³òí³õ øê³ëü-
íèõ êàí³êóë — 26 ñåðïíÿ.

Íàãàäàºìî,äèòÿ÷èé ïî¿çä êóð-
ñóâàâ ì³æ äâîìà ñòàíö³ÿìè —
«ßáëóíüêà» òà «Âèøåíüêà» �..
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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
Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�
27�cерпня�2014�р.�за�№ 23/1076

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію для потреб
бюджетних установ та інших споживачів, що встановлюються

Приватному підприємству «Бонвояж»
Розпорядження № 884 від 5 серпня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про житлово)комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про за)
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р.
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�теплов��енер-

�ію�для�потреб�бюджетних��станов�та�інших

споживачів,�що�встановлюються�Приватном�

підприємств��«Бонвояж»,�встановлених�роз-

порядженням�ви(онавчо�о�ор�ан��Київсь(ої

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

міністрації)�від�07�люто�о�2013�р.�№ 162,�за-

реєстрованих���Головном���правлінні�юсти-

ції���м.�Києві�26�люто�о�2013�р.�за�№ 13/1005

(���реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�а-

н��Київсь(ої�місь(ої�ради�(Київсь(ої�місь(ої

державної�адміністрації)�від�07�(вітня�2014�р.

№ 393),�ви(лавши�їх�в�новій�реда(ції,�що�до-

дається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 27/1077

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію Товариству 
з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР)АВІА» 

для потреб інших споживачів 
та Тарифів на комунальні послуги 

з централізованого опалення і постачання гарячої води 
Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР)АВІА» 

для проведення розрахунків з іншими споживачами
Розпорядження № 885 від 5 серпня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про житлово)комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про за)
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р.
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�теплов��енер-

�ію�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«МАСТЕР-АВІА»�для�потреб�інших�спожи-

вачів,�встановлених�розпорядженням�ви(о-

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

місь(ої�державної�адміністрації)�від�11�(вітня

2013�р.�№ 515,�зареєстрованим���Головном�

�правлінні�юстиції���м.�Києві�30�(вітня�2013�р.

за�№ 22/1014,�ви(лавши�їх�в�новій�реда(ції,�що

додається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�(ом�нальні

посл��и�з�централізовано�о�опалення�і�пос-

тачання��арячої�води�Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«МАСТЕР-АВІА»�для

проведення�розрах�н(ів�з�іншими�спожива-

чами,�встановлених�розпорядженням�ви(онав-

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

місь(ої�державної�адміністрації)�від�11�(віт-

ня�2013�р.�№ 515,�зареєстрованим���Голов-

ном���правлінні�юстиції���м.�Києві�30�(вітня

2013�р.�за�№ 23/1015,�ви(лавши�їх�в�новій

реда(ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 23/1076

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

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

07.02.2013�р.�№�162
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�884)

Тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших 
споживачів, що встановлюються Приватному підприємству «Бонвояж»

Заступник голови — керівник апарату

Заступник голови — керівник апарату

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 879,01 1054,81

2. Інші споживачі (крім населення) 882,37 1058,84

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 861,81 1034,17

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

27�cерпня�2014�р.�за�№ 25/1078

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

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

11.04.2013�р.�№�515
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�885)

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР)АВІА»

для проведення розрахунків з іншими споживачами

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 24/1077

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

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

11.04.2013�р.�№�515
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�885)

Тарифи на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю
«МАСТЕР)АВІА» для потреб інших споживачів

Приміт(а:

Розрах�н(и�за�централізоване�опалення�при�відс�тності�(вартирно�о�(на�приміщення)�та/або

б�дин(ово�о�засобів�облі(��теплової�енер�ії,�я(а�ви(ористов�ється�на�опалення,�проводяться�що-

місячно�протя�ом�опалювально�о�період��відповідно�до�опалюваної�площі.

Заступник голови — керівник апарату

№ Найменування послуги Одиниця виміру
Тариф,
грн. за

одиницю
виміру за

місяць 
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

1 Гкал 1034,17

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

1 кв. м опалювальної
площі на місяць 
в опалювальний
період

34,65

3. Централізоване постачання гарячої води при наявності квартирного (на
приміщення) або будинкового засобів обліку гарячої води

1 куб м 59,00

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції����місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 26/1079

Про внесення змін до Тарифів 
на виробництво і постачання 

теплової енергії ТОВ «СІГОО» для потреб населення 
та інших споживачів та Тарифів на комунальні послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води 
ТОВ «СІГОО» для проведення розрахунків з населенням 

та іншими споживачами 
будинку № 18, секція А, секція Б 

на вул. Інститутській
Розпорядження № 886 від 5 серпня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про житлово)комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про за)
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р.
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів:
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1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробництво

і�постачання�теплової�енер�ії�ТОВ�«СІГОО»�для

потреб�населення�та�інших�споживачів,�вста-

новлених�розпорядженням�ви(онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�29�березня�2012�р.

№ 499,�зареєстрованим���Головном���прав-

лінні�юстиції���м.�Києві�13�(вітня�2012�р.�за

№ 21/938,�ви(лавши�їх�в�новій�реда(ції,�що�до-

дається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�(ом�нальні

посл��и�з�централізовано�о�опалення�і�поста-

чання��арячої�води�ТОВ�«СІГОО»�для�прове-

дення�розрах�н(ів�з�населенням�та�іншими�спо-

живачами�б�дин(��№ 18,�се(ція�А,�се(ція�Б�на

в�л.�Інстит�тсь(ій,�встановлених�розпоряджен-

ням�ви(онавчо�о�ор�ан��Київсь(ої�місь(ої�ради

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

29�березня�2012�р.�№ 499,�зареєстрованим��

Головном���правлінні�юстиції���м.�Києві�13�(віт-

ня�2012�р.�за�№ 22/939,�ви(лавши�їх�в�новій

реда(ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 26/1079

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

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

29.03.2012�р.�№�499
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�886)

Тарифи на виробництво і постачання теплової енергії ТОВ «СІГОО» 
для потреб населення та інших споживачів

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 184,63 221,56

2. Інші споживачі (крім населення) 759,27 911,12

Заступник голови — керівник апарату

Заступник голови — керівник апарату

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

27�cерпня�2014�р.�за�№ 28/1081

Про внесення змін до Тарифів на виробництво і постачання 
теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житлокомфорт» для потреб населення та інших споживачів 
та Тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення

Товариству з обмеженою відповідальністю «Житлокомфорт»
для проведення розрахунків з іншими споживачами будинку

№ 7 на вул. І. Гонти
Розпорядження № 887 від 5 серпня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про житлово)комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про за)
безпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р.
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробниц-

тво�і�постачання�теплової�енер�ії�Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Житло(ом-

форт»�для�потреб�населення�та�інших�спожи-

вачів,�встановлених�розпорядженням�ви(о-

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

місь(ої�державної�адміністрації)�від�25�черв-

ня�2013�р.�№ 1020,�зареєстрованим���Голов-

ном���правлінні�юстиції���м.�Києві�15�липня

2013�р.�за�№ 35/1027,�ви(лавши�їх�в�новій�ре-

да(ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�(ом�нальні�по-

сл��и�з�централізовано�о�опалення�Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Житло(омфорт»

для�проведення�розрах�н(ів�з�іншими�спожива-

чами�б�дин(��№ 7�на�в�л.�І.�Гонти,�встановле-

них�розпорядженням�ви(онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�25�червня�2013�р.�№ 1020,

зареєстрованим���Головном���правлінні�юсти-

ції���м.�Києві�15�липня�2013�р.�за�№ 36/1028,�ви-

(лавши�їх�в�новій�реда(ції,�що�додається.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�

27�cерпня�2014�р.�за�№ 28/1081

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

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

25.06.2013�р.�№�1020
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�887)

Тарифи на виробництво і постачання теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Житлокомфорт» для потреб населення 

та інших споживачів

Приміт(а:

Розрах�н(и�за�централізоване�опалення�при�відс�тності�(вартирно�о�(на�приміщення)�та/або

б�дин(ово�о�засобів�облі(��теплової�енер�ії,�я(а�ви(ористов�ється�на�опалення,�проводяться�що-

місячно�протя�ом�опалювально�о�період��відповідно�до�опалюваної�площі.

Заступник голови — керівник апарату

енергії належить
Товариству 
з обмеженою
відповідальністю
"Житлокомфорт" 
169,38 > якщо будинковий
засіб обліку теплової
енергії належить
балансоутримувачу 
жилого будинку або
відсутній

енергії належить
Товариству 
з обмеженою
відповідальністю
"Житлокомфорт" 
203,26 > якщо будинковий
засіб обліку теплової
енергії належить
балансоутримувачу 
жилого будинку або
відсутній

2. Інші споживачі (крім населення) 780,98 937,18

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 171,25> якщо будинковий
засіб обліку теплової 

205,50 > якщо будинковий
засіб обліку теплової

№ Найменування послуги Одиниця виміру
Тариф, грн 

за одиницю виміру за
місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення за наявності квартирного
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку
теплової енергії, яка використовується на опалення

1 Гкал 937,18

2 Централізоване опалення при відсутності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

1 кв. м опалювальної площі
на місяць в опалювальний
період

20,39

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

27�cерпня�2014�р.�за�№ 29/1082

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

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

25.06.2013�р.�№�1020
(��реда(ції�розпорядження�ви(онавчо�о�ор�ан��

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

05.08.2014�р.�№�887)

Тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Житлокомфорт» для проведення 

розрахунків з іншими споживачами будинку № 7 на вул. І. Гонти

Про проведення 
спортивно)масового благодійного заходу 

«Пробіг під каштанами»

Розпорядження № 952 від 27 cерпня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про)
ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно)просвітниць)
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24 червня 1999 року № 317/418, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��бла�одійно�о�фон-

д��«Пробі��під�(аштанами»�щодо�проведення�07

вересня�2014�ро(��з�10.00�до�12.00�спортив-

но-масово�о�бла�одійно�о�заход��«Пробі��під

(аштанами»�(далі —�Захід)�за�маршр�том:�Ми-

хайлівсь(а�площа —�в�л.�Володимирсь(а —

Софіївсь(а�площа�—�в�л.�Володимирсь(а —

в�л.�Льва�Толсто�о —�площа�Льва�Толсто�о —

в�л.�Червоноармійсь(а�(розворот)�та���зворо-

тном��напрям(�.

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

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

бе�бла�одійний�фонд�«Пробі��під�(аштана-

ми».

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

сь(о�о-поряд(��з�пере(риттям�р�х��транспор-

т��під�час�під�отов(и�та�проведення�Заход��07

вересня�2014�ро(��з�07.30�до�13.00�за�в(аза-

ним�в�п�н(ті�1�цьо�о�розпорядження�маршр�-

том�та�06�вересня�з�19.00�до�07�вересня�2014

ро(��до�18.00�(на�період�монтаж�/демонтаж�

сценічних�(онстр�(цій�на�Михайлівсь(ій�пло-

щі).

5.�Бла�одійном��фонд��«Пробі��під�(ашта-

нами»�забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь(ої�місь(ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

(��№ 1051/1051,�під�час�під�отов(и�і�проведен-

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

�строю���зв’яз(��з�встановленням�сцени�та

спортивних�(онстр�(цій�на�Михайлівсь(ій�пло-

щі�з�06�вересня�до�07�вересня�2014�ро(��(на

період�монтаж�/демонтаж��сценічних�(онс-

тр�(цій).

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви(о-

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

сь(ої�місь(ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�чер��вання�бри�ад�швид(ої�(е(стре-

ної)�медичної�допомо�и�під�час�проведення

Заход�.

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
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Про реєстрацію Статуту
релігійної організації «Релігійної громади 

мучениці Тетяни Української Православної Церкви
у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 949 від 27 липня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 13 травня 2014 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 05 березня 2014 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про зміни у складі 
постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню інвесторів  до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 
інженерно/транспортної 

інфраструктури міста Києва 
та складі робочої групи для виконання робіт 
та надання послуг, пов’язаних з організацією 

та проведенням конкурсів
Розпорядження № 953 від 27 липня 2014 року

У зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів
до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового, незавер/
шеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури міста Києва та складі робочої групи для ви/
конання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів, в межах функцій ор/
гану місцевого самоврядування:

1,�Затвердити�зміни�до�с�лад��постійно�ді-

ючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесто-

рів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��-

ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�не-

житлово�о�призначення,�незавершено�о�б�-

дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�міста�Києва,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

22�жовтня�2007�ро���№�1403�(в�реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�29��р�дня�2012�ро���№ 2398),�ви-

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

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад��робочої��р�-

пи�для�ви�онання�робіт�та�надання�посл��,

пов’язаних�з�ор�анізацією�та�проведенням

�он��рсів,�затверджено�о�розпорядженням

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

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

від�22�жовтня�2007�ро���№ 1403�(в�реда�ції

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

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

міністрації)�від�23��вітня�2014�ро���№ 464),

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійної��ромади�м�чениці�Тетяни�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

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

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

22.10.2007�№1403
(в�реда�ції�розпорядження�

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

27.08.2014�№953

Склад
постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 

незавершеного будівництва, інженерно/транспортної інфраструктури
міста Києва

Ні�онов�І.�В.� перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

спів�олова��омісії�

Крамарен�о�Р.�М. заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

спів�олова��омісії�

Поворозни��М.�Ю. дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�

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

адміністрації),�перший�заст�пни���олови��омісії

Резні�ов�О.�В. заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(за�з�одою),�заст�пни���олови��омісії

Містю��О.�О. �енеральний�дире�тор��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�

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

адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а�ентство»,�се�ретар��омісії�

від�Київсь�ої�місь�ої�ради

Бере�овий�Ю.�М.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)�

Карпен�о�А.�Я.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)�

Клюс�О.�В. деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)�

Кримча��С.�О.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Омельчен�о�О.�О.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Пі�овсь�ий�І.�О.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Про�опів�В.�В.� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Странні�ов�А.�М. деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)�від�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Г�дзь�А.�А. ви�он�ючий�обов’яз�и�дире�тора�Департамент���ом�нальної�

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Кава�О.�С. радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови

Новиць�ий�Д.�Ю. дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

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

державної�адміністрації)�

Поліщ���О.�Г. ви�он�ючий�обов’яз�и�дире�тора�Департамент��земельних�

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Целовальни��С.�А. дире�тор� Департамент�� містоб�д�вання� та� архіте�т�ри�

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

державної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

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

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

22.10.2007�№1403
(в�реда�ції�розпорядження�

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

27.08.2014�№953

Склад 
робочої групи для виконання робіт та надання послуг, 
пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів

СвІтличний�О.�П. заст�пни��начальни�а��правління�з�питань�інвестиційної�

та�зовнішньое�ономічної�політи�и�Департамент��е�ономі�и�

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова�робочої�

�р�пи

С�ховий�Д.�І. завід�вач�се�тор��інвестиційних��он��рсів�Департамент��е�ономі�и

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�робочої��р�пи

Бож�ова�Т.�В. заст�пни��начальни�а��правління�–�начальні��відділ��зал�чення

інвестицій�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�

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

адміністрації)

За�ор�дь�о�Д.�А. �оловний�е�ономіст�се�тор��зал�чення�інвестицій�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Ништи��О.�А. начальни��юридично�о�відділ��Департамент��е�ономі�и�

та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію Статуту 
релігійної організації «Релігійної громади 

на честь Явлення Світлописаного образу
Пресвятої Богородиці 

Української Православної Церкви 
у Дніпровському районі м. Києва»

Розпорядження № 948 від 27 липня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 29 травня 2014 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 10 жовтня 2013 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійної��ромади�на�честь�Явлення�Світ-

лописано�о�образ��Пресвятої�Бо�ородиці�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви���Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко
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Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Кіквідзе, 23»

Розпорядження № 917 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 13 листопада 2013 року № 441/9929 «Про надання дозволу на створен'
ня органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Кіквідзе, 23» у Печерському районі м. Києва», розглянувши за'
яву уповноважених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зареєстр вати ор ан самоор анізації населення
«Б дин овий омітет «В лиця Кі відзе, 23».
2. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) внести ор ан самоор анізації на-
селення «Б дин овий омітет «В лиця Кі відзе, 23» до

Єдино о реєстр ор анів самоор анізації населення
місті Києві.
3. 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

Про скасування дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 912 від 18 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовніш'

ньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 роз'
ділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. С ас вати 1 дозвіл на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Кличко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

18.08.2014 р. № 912

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1. 12162�06 СПД Гурко Сергій 
Володимирович

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

0,36 Печерський район, вул. Басейна, 9�Б

Заступник голови – керівник апарату А. Почтарьов

Про сплату щорічних членських внесків міста Києва 
Асоціації європейських міст «EUROCITIES»

Розпорядження № 924 від 21 серпня 2014 року
З метою забезпечення участі міста Києва у роботі Асоціації європейських міст «EUROCITIES», для продовження членства міста Ки'

єва в «EUROCITIES», відповідно до Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2009'2014 роки, затвердженої рішен'
ням Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 628/1684:

1. Управлінню б х алтерсь о о облі та звітності апа-
рат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забезпечити при-
дбання валюти встановленом за онодавством поряд-

на міжбан івсь ом валютном рин У раїни та пе-
рерах вати Асоціації європейсь их міст «EUROCITIES»
членсь о о внес міста Києва за 2014 рі с мі 4260 єв-
ро.
2. Апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) профінанс -
вати видат и за рах но аси н вань, передбачених бю-
джеті міста Києва на 2014 рі по Про рамі зміцнення і
розвит міжнародних зв’яз ів на 2009-2014 ро и.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çã³äíî Äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ
ïëîùåþ 1,9675 ãà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàðìàòíà, 38, âèäàíîãî Äåðæàâíîìó
ï³äïðèºìñòâó"×àéêà"äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî çàçíà÷åíîãî
æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80572,4 ì. êâ.

Çàìîâíèê: ÄÏ "×àéêà"

²íâåñòîð: ÄÏÀÒ "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "Óêðáóä"

Ïðîåêòíà óñòàíîâà: ÒÎÂ "Àðõ³ìîäóëü"

Äàíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ áóäóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïðîåêòó ç
ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ îá'ºêòà áóäå
çä³éñíþâàòèñü â³ä ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ çã³äíî îòðèìàíèõ òåõí³÷íèõ óìîâ. Â ïðîåêò³
âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é
òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. Òîïîãðàôî-
ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó
îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ,
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ
çàõîä³â. Çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèêîíóºòüñÿ çã³äíî àêòó îáñòåæåííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü. Çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ùî çàëèøàþòüñÿ íà ì³ñö³ â ìåæàõ â³äâåäåíî¿
ï³ä çàáóäîâó ä³ëÿíêè, áóäóòü îãîðîäæåí³ ³ çáåðåæåí³. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò áóäå çä³éñíåíî áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ çã³äíî ïëàíó áëàãîóñòðîþ. Âñ³ ïðîåêòí³
ð³øåííÿ â³äïîâ³äàþòü áóä³âåëüíèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà,
ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî
çàõîðîíåííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî âèìîãàì ÄÁÍ À.2.2-1-2003

Ñâî¿ çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü íàïðàâëÿòè çà
òåëåôîíîì (044) 391-47-55.

Äåïàðòàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ:
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà þðèäè÷íîãî â³ää³ëó.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: îñâ³òà ïîâíà âèùà þðèäè÷íà; îáîâ'ÿçêîâå çíàííÿ äåðæàâíî¿
ìîâè; óì³ííÿ ïðàöþâàòè íà êîìï'þòåð³; ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà
íèæ÷èõ ïîñàäàõ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå
3 ðîê³â.

Äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, îñîáîâó
êàðòêó (ôîðìà ¹ Ï-2ÄÑ), êîï³þ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó, â³éñüêîâîãî êâèòêà
(äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ), êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî,
äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2013 ð³ê, äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 44, 4-é ïîâåðõ,
êàá. 405, òåë. 278-23-98 (ñåêòîð ïåðñîíàëó òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè).

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ" ïîâ³äîìëÿº
Ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅ â³ä 27.08.2014 ¹ 1154 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ

ñïîæèâà÷³â òà ³íøèõ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ" òà â³ä 27.08.2014 ¹1153 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà
ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â" ç 1 âåðåñíÿ 2014 ðîêó
çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 4874,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà
ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 27.08.2014 ¹ 1155 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é" ç
1 âåðåñíÿ 2014 ðîêó çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 2437,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî
çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà
ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

ãðí. çà 1000 ì3

¹
ï/ï Ñïîæèâà÷³

Ö³íà ðåàë³çàö³¿
ïîñëóãè Âàðò³ñòü ãàçó

Òàðèô íà
òðàíñï. ìà-

ã³ñòðàëüíèìè

Òàðèô íà
òðàíñï. ðîç-
ïîä³ëüíèìè

Òàðèô íà
ïîñòà÷àííÿ

Ö³ëüîâà íàä-
áàâêà

ç ÏÄÂ áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ áåç
ÏÄÂ

ç
ÏÄÂ

áåç
ÏÄÂ

ç
ÏÄÂ

áåç
ÏÄÂ ç ÏÄÂ áåç

ÏÄÂ

1. Áþäæåòí³ óñòàíîâè 6 432,3360 5 360,2800 5 848,800 4 874,000 347,04 289,20 93,00 77,50 26,52 22,10 116,9760 97,4800

2. Ïðîìèñëîâ³ 
òà ³íø³ ñïîæèâà÷³ 6 432,3360 5 360,2800 5 848,800 4 874,000 347,04 289,20 93,00 77,50 26,52 22,10 116,9760 97,4800

3.
Ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ (êð³ì
ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-
êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

3 449,4480 2 874,5400 2 924,400 2 437,000 347,04 289,20 93,00 77,50 26,52 22,10 58,4880 48,7400

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   

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Äàøêîâñüêó Îêñàíó
Îëåêñàíäð³âíó, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²â. Êóäð³, 22-À, êâ. 74, ó ñïðàâ³
¹757/14737/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "Ïðèâàòáàíê" äî Äàøêîâñüêî¿ Î. Î. ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 07 æîâòíÿ 2014 ð. î 12.30 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü, ÷àñ òà
ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè, é ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ó éîãî
â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äàíèõ ÷è äîêàç³â.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, ñåð³ÿ ÑÀÑ ¹ 717240,
âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2009 íà êâàðòèðó 230 ïî
âóë.Çâ³ðèíåöüê³é,59 â ì.Êèºâ³ íà ³ì'ÿ Ïðèñÿæíþê ²ðèíè Îëåêñ³¿âíè,
ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

ñåð³ÿ À, ¹ 436129 òà âêëàäêó ¹084036 íà ³ì’ÿ Êîðæ Ãàííè Äåì’ÿí³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèìè.
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Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, íà ñëóæá³ ó âàñ àê-
òèâíà ïîðà,âò³ì,äåíü ïðî-
ìàéíå íà âåñåë³é îïòèì³ñ-

òè÷í³é íîò³, äîëÿ ïîøëå âàì ëþäåé
âèñîêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ç ÿêè-
ìè íàáåðåòåñÿ ðîçóìó, ïîìóäð³øà-
ºòå, çíàéäåòå ³ñòèíí³ ö³ííîñò³.

ÒÅËÜÖ², æèòòÿ êâ³òóº, ñåð-
öå ïåðåïîâíåíå ðîìàí-
òèçìîì, òîæ ïîñòàâòå áà-

æàííÿ êîõàíèõ íà ÷³ëüíå ì³ñöå, òî-
ä³ âàì ðàçîì áóäå ëþáî, âåñåëî é
ö³êàâî! À ãîëîâíå—ïîùàñòèòü óêð³-
ïèòè ñ³ìåéí³ óçè,íàâåñòè ëàä ï³ä ðî-
äèííèì äàõîì.

ÁËÈÇÍßÒÀÌ âèïàäå ÷ó-
äîâà íàãîäà çì³öíèòè ïàðò-
íåðñüê³ âçàºìèíè.Íèí³ âà-

øå áóòòÿ ï³äêîðÿºòüñÿ ïðàâèëó:
ÿêèé ¿õàâ, òàêó é çóñòð³â. ßêùî äî-
âêîëà ÷åñí³, áëàãîðîäí³ é ëþáëÿ÷³
ëþäè, çäàòí³ ðîçä³ëèòè äóõîâí³ ³í-
òåðåñè, çíà÷èòü âîíè â³ääçåðêàëþ-
þòü âàøå âíóòð³øíº ºñòâî, òîáòî
âàø ðîçâèòîê éäå â óñï³øíîìó åâî-
ëþö³éíîìó òåìï³.

ÐÀÊÈ, ðàä³éòå, ãðîø³ éòè-
ìóòü äî âàøèõ ðóê, àëå çà
óìîâè àêòèâíî¿ òâîð÷î¿

ïðàö³, ëåäàðþâàòè ïðîòèïîêàçàíî!
Íà ðîáîò³ çàâçÿòî òðóä³òüñÿ, ïðî-
ÿâëÿþ÷è ëèöàðñüêå ñòàâëåííÿ äî
êîëåã — ó êîëåêòèâ³ âè äóõîâíèé
íàñòàâíèê, â÷èòåëü, ìóäðåöü, ÿêî-
ìó ìîæíà äîâ³ðèòè íàéñîêðîâåí-
í³øå.

Ì³ñöå ËÅÂ²Â — íà ðîìàí-
òè÷íîìó ïîä³óì³.Çàëèöÿé-
òåñÿ, «â³øàéòå ëîêøèíó íà

âóõà» ñèìïàòèêàì,äåô³ëþéòå, çìà-
ãàéòåñÿ çà äàìó (ëèöàðÿ) ñåðöÿ, îõ-
ìóðèòè âäàñòüñÿ — íèí³ âè êîâàëü
îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ä²ÂÈ, ïðèñâÿò³òü äåíü ðî-
äèí³, à ÿêùî âèíèêëè íå-
ïîðîçóì³ííÿ ç äîìî÷àä-

öÿìè ÷åðåç âëàñíèé àâòîðèòàðèçì,
àìá³òíå ðîçäðàòóâàííÿ — ñàìå ÷àñ
âñå ïîëþáîâíî çàëàãîäèòè.Îáëèø-
òå «ìóøòðóâàëüíèé» äèêòàò ³ ñòâî-
ð³òü â äîì³ àóðó ëþáîâ³, äîáðîñåð-
äå÷íîñò³.

ÒÅÐÅÇÈ,ñï³ëêóâàííÿ ç äðó-
çÿìè áóäå íàéïë³äí³øèì
ÿê ó ä³ëîâîìó, òàê â ³ äó-

õîâíîìó ïëàí³. Áåð³òü ó÷àñòü ó ïðå-
çåíòàö³ÿõ, ðîçâàæàëüíèõ çàõîäàõ,
äå ðîìàíòèêàì ïîùàñòèòü çóñòð³òè
Ìóçó ñåðöÿ ³ íàâ³òü... ïîòðàïèòè â
òåíåòà ëþáîâíèõ àâàíòþðèñò³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, áàæàííÿ é
ìîæëèâîñò³ ïåðåáóâàòè-
ìóòü ó ãàðìîí³¿, âäàñòüñÿ

çðîáèòè âäàë³ ïîêóïêè,çîñåðåäèòè-
ñÿ íà óëþáëåíèõñïðàâàõ,âçÿòè ó÷àñòü
ó áëàãîä³éíèõ àêö³ÿõ.Äîö³ëüíî ï³ä-
ëåñòèòèñÿ äî êåð³âíèêà òà ïîãðàòè
íà äóøåâíèõ ñòðóíàõ, àáè âèð³øè-
òè íàáîë³ë³ ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ.

Øëÿõ ÑÒÐ²ËÜÖ²Â ïðîëÿãàº
äî êàð’ºðíîãî îë³ìïó,îñÿ-
ÿíèé ïðîôåñ³éíèì íàò-

õíåííÿì. Âè çà÷àðîâóºòå ùèð³ñòþ,
÷óéí³ñòþ,áëàãîðîäñòâîì,âàø ³ì³äæ
ó ñîö³óì³ íà âèñîò³. Ñêîðîò³òü äèñ-
òàíö³þ ç øåôîì, ïîäðóæ³òüñÿ ç êî-
ëåãàìè,â êîëåêòèâ³ ìàº ïàíóâàòè ãàð-
ìîí³éíèé ì³êðîêë³ìàò.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,íå ë³çüòå íà ðî-
æåí, çàëèøàéòåñÿ â ò³í³.
Äåíü ñïðèÿº óñï³øíîìó

ðîçâ’ÿçàííþ êàðì³÷íèõ âóçë³â ç æ³í-
êàìè,îï³êóíàìè,ïîêðîâèòåëÿìè—
ìàéáóòíº ãîñòèííî â³ä÷èíèòü äâåð³.

ÂÎÄÎË²ßÌ ïîùàñòèòü çàé-
íÿòè ñâîþ í³øó,ï³äêðåñëè-
òè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, çíàé-

òè îïòèìàëüíå çàñòîñóâàííÿ íåîð-
äèíàðíèì çä³áíîñòÿì.Ç äðóçÿìè òà
ëþäüìè,ÿê³ ðîçä³ëÿþòü âàø³ ïîãëÿ-
äè,áóäå ö³êàâî òà âåñåëî.Íàòîì³ñòü
ïðèìõëèâå ºñòâî ìîæå íàòâîðèòè
ëèõà, íå êëþéòå íà ãà÷îê çàçäðî-
ù³â—òî â³ðóñ çëà,òîæ çàäîâîëüíÿé-
òåñÿ òèì,ùî ìàºòå,à ðîçáàãàò³òè ìî-
æåòå çàâäÿêè ñâî¿é ãåí³àëüíîñò³.

ÐÈÁÈ — ÿêùî âè ðîçäðà-
òîâàí³,íå çàãàíÿéòå âñåðå-
äèíó òîé íåãàòèâ, à ùèðî

âèñëîâòå âñå,ùî âàñ áåíòåæèòü, ³ öå
äîïîìîæå çãàðìîí³çóâàòè äóøåâí³
â³áðàö³¿.Áåð³òüïðèêëàä ç ïðàêòè÷íèõ
õàçÿéíîâèòèõ ïàðòíåð³â,ÿê³ êîìàí-
äóþòü ïàðàäîì.

ÒÀÊ, ó ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó Âëàäèâîñòîêà á³ëü-
øå íå áóäóòü â³äïóñêàòè òîâàðè ë³äåðàì êëþ÷îâèõ äåð-
æàâ ³ ñï³ëîê. «Çã³äíî ç ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ ìàãà-
çèíó duty-free, öèì îñîáàì òóò íå ðàä³ ³ íå áóäóòü
îáñëóãîâóâàòè»,— éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ àåðîïîð-
òó. Ï³ä æîðñòê³ ñàíêö³¿ ïîòðàïèëè ãëàâè äåðæàâ: Áà-
ðàê Îáàìà (ÑØÀ), Àíãåëà Ìåðêåëü (Í³ìå÷÷èíà), Ñò³-
âåí Õàðïåð (Êàíàäà), Äåâ³ä Êåìåðîí (Âåëèêîáðèòà-
í³ÿ), Ôðàíñóà Îëëàíä (Ôðàíö³ÿ), Òîí³ Åááîòò (Àâñò-
ðàë³ÿ), Ø³íöî Àáå (ßïîí³ÿ).

Â³ä Óêðà¿íè äàëåêîñõ³äíèêè âèð³øèëè ïîêàðàòè:
Ïåòðà Ïîðîøåíêà, Àðñåí³ÿ ßöåíþêà, Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
Þë³þ Òèìîøåíêî, Äìèòðà ßðîøà òà Îëåãà Ëÿøêà.

Í³õòî ç³ çãàäàíèõ âèùå ïîë³òèê³â íå çìîæå á³ëü-
øå êóïèòè ïëÿøêó ãîð³ëêè, êîðîáêó øîêîëàäó ³ ùå
óñ³ëÿêèé äð³á’ÿçîê ó ìàãàçèíàõ duty-free ì³æíàðîä-
íîãî àåðîïîðòó «Âëàäèâîñòîê». Íà äóìêó ³ìïåðñüêèõ
ï³äëàáóçíèê³â öå çàâäàñòü íåâèìîâíèõ ìîðàëüíèõ
ñòðàæäàíü âèùåçãàäàíèì ë³äåðàì. Àëå, ÿê êàæóòü â
íàðîä³, äóðåíü äóìêîþ áàãàò³º... �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +16o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 751 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 752 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

1782—öåé ³ íàñòóïíèõ äåñÿòü äí³â
1782 ðîêó â³äñóòí³ â ³ñòîð³¿ Âåëè-
êî¿ Áðèòàí³¿ —ó çâ'ÿçêó ç ïåðåõîäîì
íà ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð ï³ñëÿ
2 âåðåñíÿ çðàçó íàñòàëî 14-òå.
1915 — Äîáðîâ³ëüíèöüêèé ëåã³îí
Óêðà¿íñüêèõ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â (ÓÑÑ),
ñòâîðåíèé ó Ëüâîâ³ â ñåðïí³, ïðèé-
íÿâ ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü Àâñòð³¿.
1939 — îá 11.15 ðàíêó, ÷åðåç 15
õâèëèí ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó
áðèòàíñüêîãî óëüòèìàòóìó ùîäî

âèâåäåííÿ í³ìåöüêèõ â³éñüê ç
Ïîëüù³, ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Âåëèêî¿
Áðèòàí³¿ Íåâ³ë ×åìáåðëåí ïî
íàö³îíàëüíîìó ðàä³î îãîëîñèâ, ùî
Áðèòàí³ÿ âñòóïàº ó â³éíó ç Í³ìå÷-
÷èíîþ. ¯¿ ï³äòðèìàëè Àâñòðàë³ÿ,
Íîâà Çåëàíä³ÿ òà ²íä³ÿ. Î 15.00
â³éíó Í³ìå÷÷èí³ îãîëîñèëà é
Ôðàíö³ÿ.Â ªâðîï³ ïî÷àëàñü ²² Ñâ³òî-
âà â³éíà.
1973 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïàì'ÿòíèê
Ëåñ³ Óêðà¿íö³.

ãîðîñêîï

3 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 âåðåñíÿ

Îáàì³ òà Ïîðîøåíêó çàáîðîíèëè êóïóâàòè
ãîð³ëêó â duty-free Âëàäèâîñòîêà
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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 37162
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

3 âåðåñíÿ 2014 ð.
¹126(4526)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ìàáóòü â³ä âåëèêîãî, íàâ³òü íå ðîçóìó, à áàæàííÿ ïðîÿâèòè â³ääàí³ñòü ñâîºìó äèêòàòîðó ó ðî-

ñ³éñüêèõ ÷èíîâíèê³â âèíèêàþòü íåàäåêâàòí³ ³äå¿ ÿêîñü â³äðåàãóâàòè íà ä³¿ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíî-

òè ïî â³äíîøåííþ äî Ðîñ³¿.


