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Ó çîí³ òóðáóëåíòíîñò³
� Áóä³âëþ ÖÂÊ, äå ïðîõîäèëà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè, çíîâó «ì³íóâàëè», à ñàìå çàñ³äàííÿ 

ïðîõîäèëî íà ôîí³ ñóòè÷îê òà ì³òèíã³â

Îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí ó ñòîëèö³ 
ðîçïî÷íåòüñÿ â÷àñíî

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ó Êèºâ³ ñòî-

ëè÷íà âëàäà ïëàíóº ðîçïî÷àòè

â÷àñíî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñ-

òàì.

«Íà 80 % ìè ãîòîâ³ äî çèìè.

Ùîäî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó—ïå-

ðåíîñèòè éîãî òåðì³íè ìè íå ïëà-

íóºìî»,— ñêàçàâ î÷³ëüíèê ñòîëè-

ö³. Â³òàë³é Êëè÷êî â³äçíà÷èâ, ùî

Êèºâó íå âèñòà÷àº ñí³ãîïðèáè-

ðàëüíî¿ òåõí³êè.Òîæ â³í ïîðóøóº

öå ïèòàííÿ íà çóñòð³÷àõ ç ïðåä-

ñòàâíèêàìè âëàäè ºâðîïåéñüêèõ

ì³ñò. «ß íåùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç

Áåðë³íà, äå îáãîâîðèâ ç ìåðîì

ìîæëèâ³ñòü ïîñòàâêè äî Êèºâà

ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Ï³ä

÷àñ íàñòóïíèõ ïî¿çäîê äî ªÑ òà-

êîæ øóêàòèìó øëÿõè çàëó÷åííÿ

íåîáõ³äíèõ ñïåöìàøèí, ùîá íà-

øå ì³ñòî ïåðåæèëî îäíó ç íàé-

ñêëàäí³øèõ çèì çà ðîêè íåçà-

ëåæíîñò³ áåçáîë³ñíî»,— â³äçíà-

÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ âêîòðå çàêëèêàâ

êèÿí, ó ÿêèõ ïîêè â³äñóòíÿ ãàðÿ-

÷à âîäà â áóäèíêàõ, ç ðîçóì³í-

íÿì ïîñòàâèòèñÿ äî ö³º¿ ñèòóàö³¿.

«Ì³ñòî ñàìîòóæêè íå ìîæå âè-

ð³øèòè ïðîáëåìó â³äñóòíîñò³ ãà-

çó. Öå ïèòàííÿ óðÿäó, ïðåì’ºð-ì³-

í³ñòðà. Áóäå ãàç — áóäå ãàðÿ÷à

âîäà. Ìè øóêàºìî òàêîæ ³ àëü-

òåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåðã³¿, ùîá

çàáåçïå÷èòè îïàëþâàëüíèé ñå-

çîí ó ñòîëèö³»,— çàçíà÷èâ ìåð

Êèºâà.

Êè¿â ïîãëèáëþº 
ñï³âïðàöþ 
ç Âàðøàâîþ

Êè¿âñüêà âëàäà ðîçøèðþº ñï³â-

ðîá³òíèöòâî ç Âàðøàâîþ ó ñôå-

ð³ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, ì³æíàðîäíîãî ìî-

ëîä³æíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà

ðîçâèòêó çâ’ÿçê³â ó ãàëóç³ îñâ³òè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïè-

òàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ï³ä ÷àñ

çóñòð³÷³ ç áóðì³ñòðîì Öåíòðàëü-

íî¿ ä³ëüíèö³ ì³ñòà Âàðøàâè òà

ïðåäñòàâíèêàìè Ì³æíàðîäíî¿

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð

ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè».

«Äëÿ ñòîëèö³ âàæëèâî çàëó-

÷àòè äîñâ³ä óñï³øíèõ ºâðîïåé-

ñüêèõ êðà¿í ó ãàëóç³ ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ìè

çàö³êàâëåí³ ó ïîãëèáëåíí³ òà ðîç-

âèòêó ïðîãðàìè ìîëîä³æíèõ îá-

ì³í³â ì³æ ì³ñòàìè, íàëàãîäæåí-

í³ îñâ³òí³õ çâ’ÿçê³â, à òàêîæ îð-

ãàí³çàö³¿ òóðèñòè÷íèõ ³ íàâ÷àëü-

íèõ ïîäîðîæåé êè¿âñüêèõ øêî-

ëÿð³â äî Âàðøàâè»,— çàçíà÷èëà

Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

íîâèíè

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó-
÷èâ îðäåíè çà çàñëóãè ð³çíèõ ñòó-
ïåí³â âîëîíòåðàì, ÿê³ äîïîìàãà-
þòü ó çîí³ ÀÒÎ. «Çà îñîáëèâèé âíå-
ñîê ³ äåðæàâíèöüêó ïîçèö³þ, çà
òðóäîâ³ çäîáóòêè ³ âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
òà Êàáì³í íàãîðîäèëè êèÿí, çîê-
ðåìà âîëîíòåð³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü
á³éöÿì ó çîí³ ÀÒÎ,— â³äçíà÷èâ
â³í.— Õî÷ó ³ â³ä ñåáå, ³ â³ä óñ³õ êè-
ÿí ïîäÿêóâàòè ïàòð³îòàì, ÿê³ â³ä-
äàþòü ñâî¿ ñèëè ³ çäîðîâ’ÿ, à äå-
ÿê³ — æèòòÿ, ùîá Óêðà¿íà áóëà ö³-
ë³ñíîþ ³ íåçàëåæíîþ, à òàêîæ òèì,
õòî â³ääàºòüñÿ ñâî¿é ñïðàâ³ ³ âè-
êîíóº ¿¿ ñóìë³ííî ³ ïðîôåñ³éíî,
â³ä ùèðîãî ñåðöÿ». Òàêîæ áóëî ïðè-
ñâîºíî çâàííÿ íàðîäíèõ òà çàñëó-
æåíèõ àðòèñò³â êè¿âñüêèì ìèò-
öÿì Îëåñþ Ñàí³íó òà Àíàòîë³þ
ßùåíêó. Ïîò³ì ñëîâî íàäàëè ïðåä-
ñòàâíèêàì 12-ãî áàòàëüéîíó òå-
ðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè «Êè¿â», ÿê³
çâåðíóëèñÿ äî ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç
ïðîõàííÿì íàäàòè ï³ëüãè ðîäè-
íàì á³éö³â íà îïëàòó êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, à òàêîæ âèçíà÷èòè ì³ñ-
öå äèñëîêàö³¿ áàòàëüéîíó ó Êèºâ³,
âèä³ëèòè çåìëþ á³éöÿì-êèÿíàì
òà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó, àäæå îñ-
íîâíó äîïîìîãó çàõèñíèêàì äåð-
æàâè íàäàþòü âîëîíòåðè. Â³òàë³é
Êëè÷êî ïîîá³öÿâ âèä³ëèòè 50 ãà

çåìë³ íà ä³ëÿíêè êèÿíàì — ó÷àñ-
íèêàì ÀÒÎ — òà êîìóíàëüí³ ï³ëü-
ãè ¿õ ñ³ì’ÿì, à òàêîæ âèð³øèòè ïè-
òàííÿ ðîçì³ùåííÿ áàòàëüéîíó íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ñï³ëüíî ç Ì³íîáî-
ðîíè.

Äåïóòàòè ïåðåéøëè äî îãîëî-
øåíü çâåðíåíü òà çàÿâ. Îïîçèö³î-
íåðè âèñëîâëþâàëè îáóðåííÿ, ùî
90 % ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè ñêëàäàëè çåìåëüí³ ïèòàí-
íÿ. ×îòèðè ç íèõ çðàçó áóëî çíÿ-
òî ç ðîçãëÿäó, â òîìó ÷èñë³ ïèòàí-
íÿ ùîäî ïåðåäà÷³ ä³ëÿíêè ÒÎÂ
«Ìàðãî» äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà ïî âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é 17–À,
ïðîòè ÷îãî ì³òèíãóâàëè êèÿíè ï³ä
áóä³âëåþ ÖÂÊ. Ãîëîâà ôðàêö³¿
«Áàòüê³âùèíà» Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî çàÿâèâ, ùî ðîçãëÿäîì âå-
ëèêî¿ ê³ëüêîñò³ çåìåëüíèõ ïèòàíü
«áóä³âåëüíå ëîá³» â³äâîë³êàº ãðî-
ìàäñüê³ñòü â³ä á³ëüø íàãàëüíèõ
ïðîáëåì, çîêðåìà â³ä ï³äãîòîâêè
äî çèìè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³-
òè òîùî. Ãàëèíà ßí÷åíêî ç «Äå-
ìîêðàòè÷íîãî àëüÿíñó» îáóðþâà-
ëàñü â³äñóòí³ñòþ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü â ïèòàííÿõ çåìëåâ³äâåäåí-

íÿ òà íåïðîçîð³ñòþ êàäðîâèõ ïðè-
çíà÷åíü ó ñòîëèö³. Îëåêñ³é Ãðè-
öåíêî ç «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿»
çàïðîïîíóâàâ Êè¿âðàä³ çâåðíóòè-
ñÿ äî Ïðåçèäåíòà ç âèìîãîþ íå
ï³äïèñóâàòè çàêîíè ïðî îñîáëèâèé
ñòàòóñ Äîíáàñó òà àìí³ñò³þ, àëå
öå ïèòàííÿ íå áóëî ïîñòàâëåíå íà
ãîëîñóâàííÿ. À äåïóòàò ç ôðàêö³¿
«Óäàð-Ñîë³äàðí³ñòü» òà â. î. ãîëî-
âè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Âàäèì Îíóô-
ð³é÷óê âèñòóïèâ ïðîòè âèêîíàí-
íÿ äåïóòàòàìè ïîâíî¿ âåðñ³¿ íà-
ö³îíàëüíîãî ã³ìíó íà ïî÷àòêó çà-
ñ³äàíü, ïîïðîñèâøè ðîç³áðàòèñÿ,
÷è â³äïîâ³äàº öå ðåãëàìåíòó (çà
³í³ö³àòèâîþ îïîçèö³éíèõ ôðàê-
ö³é äåïóòàòè âèêîíóþòü é äðóãèé
êóïëåò ã³ìíó, ç³ ñëîâàìè «Ñòàíåì,
áðàòòÿ, â á³é êðèâàâèé â³ä Ñÿíó
äî Äîíó, â ð³äí³ì êðàþ ïàíóâàòè
íå äàìî í³êîìó»,— àâò.). Öÿ çàÿâà
îáóðèëà îïîçèö³îíåð³â, ÿê³ îäðà-
çó ïî÷àëè ñêàíäóâàòè «âàòí³ê!» òà
«óêðà¿íîôîá!» ó á³ê ïàíà Îíóô-
ð³é÷óêà. Ïðåäñòàâíèêè «Ðàäèêàëü-
íî¿ ïàðò³¿» ñïðîáóâàëè âèøòîâõ-
íóòè éîãî ³ç çàëè, ÷åðåç ùî áóëà
îãîëîøåíà ïåðåðâà. «Óäàð³âåöü»

çìóøåíèé áóâ âèáà÷èòèñÿ çà ñâî¿
âèñëîâëþâàííÿ òà çíÿòè öå çàïè-
òàííÿ. Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ, ùî
öå ïîçèö³ÿ îêðåìîãî äåïóòàòà, à
íå ö³ëî¿ ïàðò³¿, òà çàêëèêàâ óñ³õ äî
ðîáîòè. Êè¿âðàäà óõâàëèëà ïðî-
åêò ð³øåííÿ ïðî ðåñòðóêòóðèçà-
ö³þ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ñòîëè-
ö³. Ïî òîìó ì³ñüêèé ãîëîâà îãî-
ëîñèâ ïåðåðâó â çàñ³äàíí³ íà ãî-
äèíó, ÿêó ï³çí³øå ïîäîâæèëè ÷å-
ðåç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³íóâàí-
íÿ áóä³âë³ ÖÂÊ. Ï³ñëÿ ïåðåðâè äå-
ïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ïðî çàáîðîíó ïðèïèíåííÿ åëåê-
òðî-, òåïëî-, âîäî- òà ãàçîïîñòà-
÷àííÿ íàâ÷àëüíèì, ìåäè÷íèì,
ñîö³àëüíèì çàêëàäàì, à òàêîæ
æèòëîâèì áóäèíêàì. Ñåðåä ³í-
øîãî Êè¿âðàäà ñòâîðèëà ÒÑÊ ùî-
äî ïðîåêòó «BIONIC Hill» (ïðè
öüîìó âèíèêëà êîíôë³êòíà ñèòó-
àö³ÿ ÷åðåç â³äìîâó âêëþ÷èòè îïî-
çèö³îíåð³â äî ñêëàäó êîì³ñ³¿, çîê-
ðåìà ãîëîâó ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà»
Þð³ÿ Ëåâ÷åíêà), äîçâîëèëà ñòâî-
ðèòè äâà ÎÑÍè òà âíåñëà çì³íè
â ð³øåííÿ ùîäî ïðèâàòèçàö³¿ ãóð-
òîæèòê³â �

Áóä³âëþ ÖÂÊ, äå â³äáó-
âàëàñü íàïåðåäîäí³ ÷åð-
ãîâà ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè, ì³-
ë³ö³ÿ îõîðîíÿëà â
ï³äâèùåíîìó ðåæèì³.
Âñå ÷åðåç äçâ³íêè ùîäî
ì³íóâàííÿ äàíî¿ áóä³âë³,
ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïå-
ð³îäè÷íî íàäõîäèëè. Ä³-
ÿëè ïîñèëåí³ çàõîäè
áåçïåêè, ðå÷³ â³äâ³äóâà-
÷³â ðåòåëüíî îãëÿäàëè,
òîæ äåïóòàòè ðîçïî÷àëè
ïðàöþâàòè äåùî ï³çí³-
øå çàïëàíîâàíîãî. Áåç
«ì³íóâàííÿ» é äåïóòàò-
ñüêèõ «á³éîê» íå îá³é-
øëîñü é öüîãî ðàçó.
Çàñ³äàííÿ ñóïðîâîäæó-
âàëîñü ³ ì³òèíãîì ãðóïè
êèÿí ïðîòè ïîâòîðåííÿ
³ñòîð³é «Åë³òà-öåíòðó».

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ,

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ç ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè áóëî çíÿòî ïèòàííÿ ùîäî ïåðåäà÷³ ä³ëÿíêè ÒÎÂ "Ìàðãî" äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
ïî âóë. Ñîëîì`ÿíñüê³é 17-À, ïðîòè ÷îãî ì³òèíãóâàëè êèÿíè ï³ä áóä³âëåþ ÖÂÊ
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Ï²ÑËß òðàã³÷íèõ ïîä³é, ùî ñòàëèñÿ íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ òà Õðåùàòèêó, âëàøòîâóâàòè ãó÷í³
íîâîð³÷í³ âåñåëîù³ áóëî á íåäîðå÷íî. Ç öüîãî ïè-
òàííÿ ì³ñüêà âëàäà âèñëîâèëàñü êàòåãîðè÷íî, çà-
áîðîíèâøè áóäü-ÿê³ ãóëÿííÿ íà öåíòðàëüí³é âó-
ëèö³. Òîìó äëÿ öüîãîð³÷íèõ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿ-
íèõ ñâÿò âèð³øèëè çíàéòè íîâó ëîêàö³þ, à ñàìå
Ñîô³éñüêó ïëîùó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

«Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùå íå ïðèéíÿòî. Àëå ìè ïî-
âèíí³ ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñÿ äî òèõ ïîä³é, ÿê³ â³äáóëèñÿ
íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ Êèºâà ìèíóëî¿ çèìè. Òîìó
ÿ çàÿâëÿþ âæå çàðàç — ì³ñüêà âëàäà êàòåãîðè÷íî
ïðîòè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ãó÷íî¿ ìóçèêè òà ðîçâà-
æàëüíèõ çàõîä³â íà âóëèö³ Õðåùàòèê òà íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³»,— ï³äêðåñëèëà âîíà.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòàðîñòåíêî, öüîãî
ðîêó ì³ñòî ïëàíóº îðãàí³çóâàòè ñâÿòêîâ³ çàõîäè ÿê
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, òàê ³ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëü-
íîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà». Òàê, íà ïëîù³
ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ãîëîâíó ÿëèíêó êðà¿íè, ÿð-
ìàðêîâ³ áóäèíî÷êè òà ñöåíó, íà ÿê³é âèñòóïàòèìóòü
óêðà¿íñüê³ âèêîíàâö³. Íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî

çàïîâ³äíèêà â³äáóâàòèìóòüñÿ âèñòàâêà ìàëþíê³â,
êîíêóðñè íîâîð³÷íèõ ³ãðàøîê òà êîíêóðñ ÿëèíîê,
íà ÿêîìó çà çâàííÿ êðàùî¿ çìàãàòèìóòüñÿ ÿëèíêè
ç óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Çà òðàäèö³ºþ îáëàøòóþòü ³
ðåçèäåíö³þ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

«Íåçâàæàþ÷è íà íåçíà÷íèé â ïîð³âíÿíí³ ç ìè-
íóëèìè ðîêàìè áþäæåò, ïåðåäáà÷åíèé íà íîâîð³÷-
í³ ñâÿòà, ìè çðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá ñòîëè÷í³ ä³ò-
ëàõè ìàëè ì³ñöå äëÿ ñâÿòà, äå âîíè çìîãëè á ðîçâà-
æàòèñÿ, ñï³âàòè êîëÿäêè òà ùåäð³âêè òîùî»,— ðîç-
ïîâ³ëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Îñîáëèâó óâàãó, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ, öüîãî ðîêó ïðèä³ëÿòèìóòü áëàãîä³éíèì çàõî-
äàì. Òàê, ÷àñòèíà ð³çäâÿíèõ ÿðìàðê³â ñòàíå áëàãî-
ä³éíîþ — êîøòè â³ä ïðîäàæó ñóâåí³ðíî¿ íîâîð³÷íî¿
ïðîäóêö³¿ ïåðåäàäóòü íà äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì ó
çîí³ ÀÒÎ.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî ñâÿòêóâàííÿ íîâîð³÷íèõ òà ð³çäâÿ-
íèõ ñâÿò òðèâàòèìå ç 19 ãðóäíÿ 2014 ðîêó (Äíÿ Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ òà â³äêðèòòÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè êðà¿íè)
äî 14 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó. Ì³ñüêà âëàäà òàêîæ ìàº íà-
ì³ð ðîçðîáèòè ºäèíó äëÿ âñ³õ ðàéîí³â ñòîëèö³ êîí-
öåïö³þ ñâÿòà. Âèâ÷àþòü çàðàç ³ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâ-
ëåííÿ ó Êèºâ³ â³äêðèòî¿ êîâçàíêè �

Ãîëîâíó ÿëèíêó êðà¿íè ïåðåíîñÿòü

ÄÍßÌÈ â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ òåí³ñíîãî êëóáó «Ðà-
êåòêà», ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ï. Òè-
÷èíè, 15.

Öüîãî ë³òà ïðèì³ùåííÿ êëóáó áóëî îíîâëåíî, ïî-
êðàùåíî éîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, ùî äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿòè íà á³ëüø ÿê³ñíèé ð³âåíü íà-

â÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ òà ïðîâîäèòè çìà-
ãàííÿ íàéâèùèõ ð³âí³â.

Â³äêðèòòÿ ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ï³äòðèìö³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íàñò³ëüíîãî òåí³ñó,
ðàéîííî¿ âëàäè, ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, çóñèëëÿìè
íåáàéäóæèõ ãðîìàäÿí òà ñïîðòñìåí³â.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ï³äë³òêîâèé òåí³ñíèé êëóá
«Ðàêåòêà» óñï³øíî ä³º ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ç 1977
ðîêó ³ íàðàç³ âõîäèòü äî ìåðåæ³ êëóá³â ðàéîííîãî
Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ.

Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ êëóáó áóëî âèõîâàíî 50 ìàéñ-
òð³â ñïîðòó, 8 ìàéñòð³â ì³æíàðîäíîãî êëàñó, 2 çà-
ñëóæåíèõ ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè, áàãàòî âèäàòíèõ
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ÑÐÑÐ íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³, à çãîäîì ³ Óêðà¿íó �

Íà Áåðåçíÿêàõ â³äêðèâñÿ 
òåí³ñíèé êëóá «Ðàêåòêà»

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â ÏÀÌ’ßÒÜ ïðî êè¿âñüêîãî æóð-
íàë³ñòà Â’ÿ÷åñëàâà Âåðåì³ÿ â ñòî-
ëèö³ íà âóëèö³ Âåëèê³é Æèòîìèð-
ñüê³é, 8 âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëüíó
äîøêó. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ï³äïèñàâ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåí-
íÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà ÷åñòü

æóðíàë³ñòà, ÿêèé âèñâ³òëþâàâ ïî-
ä³¿ íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ó ëèñ-
òîïàä³ 2013 — ëþòîìó 2014 ðîêó,
ô³íàíñóâàòèìåòüñÿ ³ç ïîçàáþäæåò-
íèõ êîøò³â.

Íàãàäàºìî: íà Â’ÿ÷åñëàâà Âå-
ðåì³ÿ áóëî çä³éñíåíî íàïàä ó öåí-
òð³ ñòîëèö³ ó ëþòîìó 2014 ðîêó.
Ï³ñëÿ îòðèìàíèõ òðàâì æóðíàë³ñò
ïîìåð íà îïåðàö³éíîìó ñòîë³ �

Ì²ÑÒÎ ìàº íà ìåò³ îíîâèòè âàãîíè ñòîëè÷íîãî
ìåòðîïîë³òåíó. Äëÿ êîìïëåêñíî¿ ìîäåðí³çàö³¿ ðó-
õîìîãî ñêëàäó ñòîëè÷í³ ïîñàäîâö³ ïðîäîâæóâàòè-
ìóòü ñï³âïðàöþ ç óðÿäîì ßïîí³¿. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ
ðàäíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó Îëåê-
ñàíäð Êàâà ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè Îð-
ãàí³çàö³¿ ç ðîçâèòêó íîâî¿ åíåðã³¿ ³ ïðîìèñëîâèõ

òåõíîëîã³é (NEDO) ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ åêîíîì³êè,
òîðã³âë³ òà ïðîìèñëîâîñò³ ßïîí³¿ (METI).

«Ì³ñòî çàö³êàâëåíå ïðîäîâæèòè ïðîåêò ùîäî ìî-
äåðí³çàö³¿ äîäàòêîâî¿ ê³ëüêîñò³ âàãîí³â êè¿âñüêîãî
ìåòðîïîë³òåíó òèïó Å, Åæ òà Åì, ÿê³ åêñïëóàòóþòü-
ñÿ íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüê³é ë³í³¿. Öå äàñòü çìî-
ãó íå ëèøå ñêîðîòèòè åíåðãîñïîæèâàííÿ ìîäåðí³-
çîâàíèì ðóõîìèì ñêëàäîì íà 43 %, à é çìåíøèòè
îáñÿãè ðåìîíòíèõ ðîá³ò, òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
òà çíèçèòè âèòðàòè íà ïîäàëüøå îáñëóãîâóâàííÿ âà-
ãîí³â. Ñàìå òîìó ìè ïðîäîâæóºìî ä³àëîã ³ç íàøèìè
ïàðòíåðàìè»,— ïîÿñíèâ â³í.

ßê â³äîìî,äî ê³íöÿ æîâòíÿ ó ñòîëè÷íîìó ìåòðîïî-
ë³òåí³ áóäå çàâåðøåíî ìîäåðí³çàö³þ 95 âàãîí³â (19
åëåêòðîïî¿çä³â) ó ðàìêàõ ï³äïèñàíî¿ óãîäè ì³æ âëà-
äîþ Êèºâà ³ ÏÀÒ «Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çà-
âîä». Ïàðòíåðîì ó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó º óðÿä ßïîí³¿ �
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Íîâ³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè äëÿ âëàñíèê³â
«Êàðòêè êèÿíèíà»

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ïëàíóº ñòâî-
ðèòè ó ïðîåêò³ «Êàðòêà êèÿíè-
íà» îêðåìèé ìåäè÷íèé ìîäóëü,
äå çáåð³ãàòèìóòüñÿ âñ³ ìåäè÷-
í³ äàí³ ïðî âëàñíèêà êàðòêè.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöü-
êèé.

«Çàâäÿêè ìåäè÷íîìó ìîäó-
ëþ êèÿíàì ñòàíå ïðîñò³øå çàïè-
ñàòèñÿ äî ë³êàðÿ, îòðèìàòè ðå-
öåïò, êóïèòè ë³êè ç³ çíèæêîþ.
Êð³ì òîãî, ìè ïëàíóºìî çàáåç-
ïå÷èòè âëàñíèê³â «Êàðòêè êè-
ÿíèíà» ñïåö³àëüíèìè ï³ëüãàìè
íà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ»,— ðîç-
ïîâ³â â³í.

Âîäíî÷àñ Ìèõàéëî Ðàäóöü-
êèé çàóâàæèâ, ùî ââåñòè âñ³ ïî-
ñëóãè îäðàçó íà «Êàðòêó êèÿíè-
íà» íåìîæëèâî.

«Àëå ïåðøå, ùî áóäå çðîá-
ëåíî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì,—
çàïóñê åëåêòðîííîãî çàïèñó äî
ë³êàðÿ. Îñê³ëüêè öå íå ëèøå åêî-
íîì³ÿ ÷àñó, à é çðó÷í³ñòü òà êîì-
ôîðò äëÿ ïàö³ºíòà»,— çàïåâíèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ �

Âëàäà îíîâëþº âàãîíè 
ñòîëè÷íîãî ìåòðî

Ìåìîð³àëüíà äîøêà íà ÷åñòü
æóðíàë³ñòà Â’ÿ÷åñëàâà Âåðåì³ÿ

ÏÐÈªÌÍÀ ïîä³ÿ äëÿ ñòîëè÷íèõ
ïîøàíîâóâà÷³â âèñîêîãî ìèñ-
òåöòâà. Äíÿìè ñòîëè÷íèé òåàòð
«Çîëîò³ âîðîòà» â³äêðèâ íîâèé
ñåçîí, ³ñòîð³ÿ ÿêîãî íàðàõîâóº
ìàéæå 35 ðîê³â.

35-é ñåçîí òåàòð â³äêðèâàº ç
íîâèì õóäîæí³ì êåð³âíèêîì —
ìîëîäèì óêðà¿íñüêèì ðåæèñå-
ðîì Ñòàñîì Æèðêîâèì ³ íîâî-
ñòâîðåíîþ êîìàíäîþ ìèòö³â.
«Çîëîò³ âîðîòà» ðîçïî÷àëè öåé
ð³ê âèñòàâîþ «Íàòàøèíà ìð³ÿ»
ßðîñëàâè Ïóë³íîâè÷, ùî â³äáó-
ëàñÿ 17 âåðåñíÿ î 19.00 ó Òåàò-
ð³ ïëàñòè÷íî¿ äðàìè íà Ïå÷åð-
ñüêó.

Ñåðåä íàéáëèæ÷èõ ïëàí³â òå-
àòðó — ïîñòàíîâêà çà ï’ºñîþ Âà-

ñèëÿ Ñ³ãàðºâà «Ãóïüîøêà». Íà-
ñòóïíîþ ïðåì’ºðîþ ñòàíå ñïåê-
òàêëü ìîëîäîãî ðåæèñåðà Àíäð³ÿ
Ïîïîâà, ÿêèé âæå âñòèã çàÿâèòè
ïðî ñåáå äâîìà ö³êàâèìè ðîáî-
òàìè ó Òåàòð³ äðàìè ³ êîìåä³¿ íà
Ë³âîìó áåðåç³. Âçèìêó êîëåêòèâ
ïëàíóº ðîçïî÷àòè ðîáîòó íàä
ñòâîðåííÿì âèñòàâè-êâåñòó, ó
ðàìêàõ ÿêîãî àêòîðè ïðàöþâà-
òèìóòü ç ä³òüìè. ²ì’ÿ ðåæèñåðà
ïðîåêòó òåàòð ïîêè òðèìàº â ñåê-
ðåò³. Äî ñòâîðåííÿ âèñòàâè äî-
ëó÷àòüñÿ ïîïóëÿðí³ ñó÷àñí³ àâ-
òîðè Äåí òà ßíà Ãóìåíí³. Çàêðè-
òè æ ñåçîí ïëàíóºòüñÿ ïðåì’ºðîþ
Ñòàñà Æèðêîâà çà îäí³ºþ ç íàé-
ðåçîíàíñí³øèõ ñó÷àñíèõ óêðà-
¿íñüêèõ ï’ºñ — «Áàáà Ïð³ñÿ» Ïàâ-
ëà Àð’º.

Îêð³ì òîãî, 28 âåðåñíÿ «Çî-
ëîò³ âîðîòà» ïðèéìàòèìóòü ó ñå-
áå ²²² Ôåñòèâàëü ìîëîäî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ðåæèñóðè ³ì. Ëåñÿ Êóðáà-
ñà ç ìàéñòåð-êëàñîì â³äîìîãî
ðåæèñåðà Äìèòðà Áîãîìàçîâà �

Òåàòð «Çîëîò³ 
âîðîòà» ðîçïî÷àâ
íîâèé ñåçîí

Â êè¿âñüêîìó àåðîïîðòó â ³íîçåìöÿ
âèÿâèëè 8 ï³äðîáîê çîëîòèõ çëèâê³â

Ï²Ä ×ÀÑ ïåðåáóâàííÿ â àåðî-
ïîðòó «Êè¿â» ãðîìàäÿíèí Í³-
ìå÷÷èíè íàìàãàâñÿ ïðîâåçòè 8
ï³äðîáëåíèõ «çîëîòèõ» çëèâê³â.
Ñï³âðîá³òíèêè ñòîëè÷íî¿ ì³æ-
ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ âèÿâèëè
çëî÷èíöÿ çà äîïîìîãîþ ðåíò-
ãåí-îáëàäíàííÿ, ïîáà÷èâøè ó
éîãî âàë³ç³ äåê³ëüêà îäíàêîâèõ
çëèâê³â ç ìåòàëó æîâòîãî êîëüî-
ðó. Çàãàëüíà âàãà ìåòàëåâèõ áðóñ-
ê³â — 199,12 ã.

Íà âèìîãó ìèòíèê³â âëàñíèê
âàë³çè ïðåä’ÿâèâ 8 çëèâê³â, êî-
æåí ç ÿêèõ çíàõîäèâñÿ ó ïëàñòè-
êîâîìó ôóòëÿð³. Íà êîæíîìó
çëèâêó âèêàðáîâàíî íàïèñ
«999/1000 reishs gold», ç îáîõ áî-
ê³â ìåòàëåâ³ áðóñêè ïðèêðàøåí³
âèáèòèìè çîáðàæåííÿìè îðëà,
îëåíÿ, ëþäåé ó â³éñüêîâîìó

âáðàíí³, òàíê³â, ë³òàê³â, êîðàá-
ë³â òîùî.

Çà â³çóàëüíèìè õàðàêòåðèñ-
òèêàìè âèÿâëåí³ çëèâêè ìîæóòü
áóòè ç çîëîòà, ïåðåì³ùåííÿ ÷å-
ðåç ìèòíèé êîðäîí ÿêèõ ðåãëà-
ìåíòîâàíå çàêîíîäàâñòâîì. Äëÿ
ïðîõîäæåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ
ïàñàæèð îáðàâ ñïðîùåíó ë³í³þ,ïî-
çíà÷åíó «çåëåíèì êîðèäîðîì»,
çàñâ³ä÷èâøè öèì ïðî â³äñóòí³ñòü
ó íüîãî ïðåäìåò³â, ÿê³ ï³äëÿãà-
þòü äåêëàðóâàííþ. Òàêèìè ä³-
ÿìè 48-ð³÷íèé ³íîçåìåöü ïîðó-
øèâ âèìîãè ñò. 471 Ìèòíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè.Çà âèÿâëåíèì ôàê-
òîì Êè¿âñüêîþ ì³æðåã³îíàëüíîþ
ìèòíèöåþ ñêëàäåíî àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ïðîòîêîë, ìåòàëåâ³ çëèâ-
êè âèëó÷åíî. Ìàòåð³àëè ñïðàâè
áóäóòü ïåðåäàí³ äî ñóäó �
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Ó×ÀÑÍÈÖ² «Ñîëîì³¿» — ä³â÷àòà â
íàðîäíîìó âáðàíí³ — çàñï³âàëè
ïîíàä 10 ï³ñåíü äëÿ âî¿í³â, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ â ãîñï³òà-
ë³. Îðãàí³çàòîðè âèð³øèëè íå ïî-
ðóøóâàòè ë³êóâàëüíèé ðåæèì çà-
êëàäó ³ îáìåæèëèñÿ íåâåëèêèì çà
÷àñîì êîíöåðòîì íà ñâ³æîìó ïî-
â³òð³. Ãëÿäà÷³ äóæå òåïëî ïðèéíÿ-
ëè ãîñòåé ³ çàêëèêàëè âèñòóïèòè
«íà á³ñ».

«Öÿ àêö³ÿ ïåðåäáà÷àº 4 êîíöåð-
òè ç ð³çíèìè ïðîãðàìàìè ó öåí-
òðàëüíîìó øïèòàë³, ãîñï³òàëÿõ
ÌÂÑ, ÑÁÓ òà ïðèêîðäîííèê³â. Ìè
âæå äîìîâèëèñÿ ç êåð³âíèöòâîì

öèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, çàðàç çà-
ëèøèëîñÿ ïîãîäèòè äàòè,— ðîç-
ïîâ³äàº ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ «Ìàòåð³ é ñåñòðè — ìîëî-
ä³ Óêðà¿íè» Çîÿ Ìèðîíîâà.— Òà-
êîæ ìè ï³äãîòóâàëè íåâåëèê³ ïî-
äàðóíêè â³ä ñïîíñîð³â, ä³â÷àòà-
ó÷àñíèö³ àíñàìáëþ íàâ³òü ïèð³æ-
ê³â íàïåêëè». Ìóçè÷íèé ³íñòèòóò
³ì. Ð. Ì. Ãë³ºðà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº
àíñàìáëü, º áàãàòîð³÷íèì ïàðòíå-
ðîì «Ìàòåð³â» ó ïîä³áíèõ àêö³ÿõ ³
ùîðàçó ïðîïîíóº íîâó êóëüòóðíî-
ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ³ñíóº
ç 1999 ðîêó é ïåðåéìàºòüñÿ áà-

ãàòüìà ñîö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè
äëÿ øêîëÿð³â òà ìîëîä³, çîêðåìà
òåìàìè ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâ’ÿ äëÿ ä³â÷àòîê, õðèñòèÿíñüêî¿
åòèêè, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Ùå îäíèì íàïðÿìêîì ¿¿ ðîáîòè
ñòàëà äîïîìîãà âåòåðàíàì ÀÒÎ.
Êð³ì «õë³áà äóõîâíîãî» äëÿ ñîë-
äàò³â, îðãàí³çàö³ÿ âèð³øóº é æèò-
òºâî íåîáõ³äí³ ïèòàííÿ — âîíà
ðîçïî÷àëà ñï³âïðàöþ ç ²íñòèòó-
òîì åëåêòðîçâàðþâàííÿ ³ì. ª. Î.
Ïàòîíà äëÿ ïåðåäà÷³ íà ôðîíò 10
àïàðàò³â äëÿ áåçøîâíîãî çâàðþ-
âàííÿ æèâèõ òêàíèí, çîêðåìà ñó-
äèí. Öå óí³êàëüíà â³ò÷èçíÿíà ðîç-
ðîáêà, ÿêà í³÷èì íå ïîñòóïàºòü-
ñÿ çàêîðäîííèì àíàëîãàì, àëå
êîøòóº ó 10 ðàç³â ìåíøå. Âàæëè-
â³ñòü òàêèõ àïàðàò³â äëÿ ïðèïè-
íåííÿ êðîâîòå÷³ â ïîëüîâèõ óìî-

âàõ ñêëàäíî ïåðåîö³íèòè. Îãîëî-
øåíî çá³ð êîøò³â.

«Ìè äàâíî ñï³âïðàöþºìî ç «Ìà-
òåðÿìè»,— ãîâîðèòü íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, âåòå-
ðàí³â òà ³íâàë³ä³â â³éíè ³ ïðàö³
ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Âåñåëîâà.— Ìè äî-
ïîìàãàºìî 94 ãðîìàäñüêèì îðãà-
í³çàö³ÿì çà ïðîãðàìîþ «Ñîö³àëü-
íå ïàðòíåðñòâî», ÿêà ô³íàíñóºòü-
ñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó.À çàãàëîì
âåäåìî ñï³âïðàöþ ç ïîíàä 140 îð-
ãàí³çàö³ÿìè ç ð³çíèõ ïèòàíü — ÷è
îðåíäè ïðèì³ùåííÿ, ÷è ÿêî¿ñü ³í-
øî¿ äîïîìîãè. Çàðàç ëþäè ñòàëè
çãóðòîâàí³, âîíè øâèäêî â³äãóêóþ-
òüñÿ íà ïðîõàííÿ ïðî äîïîìîãó,
ñòàëî ëåãøå ïðàöþâàòè».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîíöåðòó éî-
ãî îðãàí³çàòîðè â³äâ³äàëè õâîðèõ ³
ðîçäàëè ïîäàðóíêè â³ä ñïîíñîð³â,

à òàêîæ ïîñï³âàëè ó ë³êàðíÿíèõ ñò³-
íàõ äëÿ òèõ, õòî íå çì³ã âèéòè íà
âóëèöþ. «ßê øêîäà, ùî ìè ï³çíî
ïî÷óëè, à òî âè¿õàëè á ðàí³øå»,—
ä³ëÿòüñÿ ïàö³ºíòè ãîñï³òàëþ íà â³ç-
êàõ Ðóñëàí òà Âàëåð³é.— Ë³êàð äî-
çâîëèâ, òîæ ìè îäðàçó ñþäè». Íà
äóìêó áëèçüêèõ öèõ õëîïö³â, ÿê³ ¿õ
ñóïðîâîäæóâàëè,òàê³ àêö³¿ äóæå ïî-
òð³áí³ çàðàç, àäæå âîíè â³äâîë³êà-
þòü â³ä îòðèìàíèõ òðàâì, ï³ä³éìà-
þòü äóõ, äîïîìàãàþòü ìîðàëüíî.

«Ðîëü ãðîìàäñüêèõ ðóõ³â â Óêðà-
¿í³ — äóæå âàæëèâà. Ïîêè äåðæàâ-
íà ìàøèíà ðîçêðóòèòüñÿ, ìè ãóð-
òîì ìîæåìî çðîáèòè âñå çíà÷íî
øâèäøå. ßê äîáðå, ùî º íåáàéäó-
æ³ ëþäè, îäåðæèì³ ñâîºþ ñïðà-
âîþ,— âïåâíåíà ïàí³ Çîÿ.— Çàðàç
äóæå âàæëèâî äàâàòè ïðèêëàä äëÿ
íàñë³äóâàííÿ» �

Ï³ñíÿ äëÿ ñîëäàò³â
� Ó öåíòðàëüíîìó ãîñï³òàë³ âëàøòóâàëè áëàãîä³éíèé êîíöåðò

äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

16 âåðåñíÿ ïðîéøîâ ïåðøèé ³ç ÷îòèðüîõ êîíöåðò³â, ñï³ëüíî îðãàí³çîâàíèõ áëàãîä³éíîþ îð-

ãàí³çàö³ºþ «Ìàòåð³ é ñåñòðè — ìîëîä³ Óêðà¿íè», ÊÌÄÀ ³ Êè¿âñüêèì ³íñòèòóòîì ìóçèêè ³ì. Ð. Ì.

Ãë³ºðà (àíñàìáëåì «Ñîëîì³ÿ»).

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êîíöåðòó éîãî îðãàí³çàòîðè â³äâ³äàëè õâîðèõ ³ ðîçäàëè ïîäàðóíêè
â³ä ñïîíñîð³â
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Ãðóç³ÿ, ëèöàð³ ³ ê³íî
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Êèÿí çàïðîøóþòü îçíàéîìèòèñÿ ç ÿñêðàâîþ ãðó-

çèíñüêîþ êóëüòóðîþ, ï³äòðèìàòè óêðà¿íñüêó êîìàí-

äó íà ÷åìï³îíàò³ ç ³ñòîðè÷íîãî áîþ, ïåðåãëÿíóòè

ôåñòèâàëüí³ ñòð³÷êè, äîïîìàãàþ÷è ãîñï³òàëÿì òà á³-

æåíöÿì.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Äâà äí³ ê³íî çàðàäè æèòòÿ

20 òà 21 âåðåñíÿ â Áóäèíêó ê³íî â³äáóäóòüñÿ áëàãîä³é-
í³ ïîêàçè ô³ëüì³â äëÿ çáîðó êîøò³â â³éñüêîâèì ãîñï³òà-
ëÿì òà á³æåíöÿì ç³ ñõîäó Óêðà¿íè. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ç
13.00 ìèñòåöüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ôåñòèâàë³ ïîêàæóòü õó-
äîæí³, äîêóìåíòàëüí³ òà àí³ìàö³éí³ ô³ëüìè, êîðîòêî- òà
ïîâíîìåòðàæí³ íàö³îíàëüíîãî òà ì³æíàðîäíîãî âèðîáíèö-
òâà. Ðîçêëàä — íà ñòîð³íö³ ïîä³¿ ó Ôåéñáóö³
(www.facebook.com/events/488453524624895). Àêö³þ ³í³-
ö³éîâàíî ñòóäåíòàìè-ïðîäþñåðàìè ²íñòèòóòó åêðàííèõ
ìèñòåöòâ óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ². Ê. Êàðïåíêà-Êàðîãî. Çá³ð
êîøò³â áóäå çä³éñíþâàòèñÿ âèíÿòêîâî âîëîíòåðàìè ôîí-
ä³â «Êðèëà Ôåí³êñà» òà «Ìèð ³ Êî».

Êîëîðèò Ãðóç³¿ — íà àðò-ï³êí³êó òà ó Ïèðîãîâ³

20 âåðåñíÿ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòó-
ðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè ïðîéäå áëàãîä³éíèé óêðà¿íñüêî-ãðó-
çèíñüêèé ôåñòèâàëü «Ñâî¿. Óêðà¿íà+Ãðóç³ÿ». Â ïðîãðàì³:
âèñòóïè åòíîêîëåêòèâ³â, ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ òà ãðóçèí-
ñüêèõ ãóðò³â; ìàéñòåð-êëàñè; êîíêóðñè òà âèñòàâêè, ôîòî-
ñåñ³¿ â íàö³îíàëüíèõ êîñòþìàõ, ëåêö³¿ ïðî ïîäîðîæ³ Ãðó-
ç³ºþ òà Óêðà¿íîþ, ³ñòîð³þ òà ñó÷àñí³ ðåàë³¿ äâîõ êðà¿í. Âõ³ä:
60 ãðí, äëÿ ä³òåé 30 ãðí. Óñ³ êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ ôåñòè-
âàëþ, ï³äóòü íà äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì ó õîä³ ÀÒÎ òà ä³-
òÿì ç òåðèòîð³¿ áîéîâèõ ä³é. Äîêëàäí³øå — íà ñàéò³
www.svoifest.org.ua.

Ìàíäð³âêó â Ãðóç³þ âëàøòóâàëè ³ íà àðò-ï³êí³êó Ñëàâè
Ôðîëîâî¿ íà ÂÄÍÃ (ïðîñï. Ãëóøêîâà, 1). Â ðàìêàõ Òèæíÿ
Ãðóç³¿ ïîêàçóþòü êàðòèíè Äàâ³äà Øàðàøèäçå (ïàâ³ëüéîí
¹ 4), à íà âèõ³äíèõ ïðîâîäèòèìóòü ÿðìàðîê «Êóõíÿ Ãðó-

ç³¿», ìàéñòåð-êëàñè (âàëÿííÿ âîâíè, äåêîðóâàííÿ ïëÿøîê
òà ðîçïèñ òàð³ëîê), ïîä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ìàíäð³âêè Ãðó-
ç³ºþ. 21 âåðåñíÿ î 19.00 çàâåðøèòü Òèæäåíü Ãðóç³¿ âå÷³ð
ãðóçèíñüêî¿ ìóçèêè ³ òàíö³â. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ëèöàðñüê³ áàòàë³¿ ó Äðåâíüîìó Êèºâ³

20 òà 21 âåðåñíÿ ó «Ïàðêó Êè¿âñüêà Ðóñü» ïðîõîäèòèìå
Ì³æíàðîäíèé ÷åìï³îíàò ç ³ñòîðè÷íîãî áîþ «Çîâ ãåðî¿â».
Ñèëó ³ ìóæí³ñòü íà ðàòíîìó ïîë³ ïðîäåìîíñòðóþòü á³ëüø
í³æ 300 íàéñèëüí³øèõ á³éö³â ç Óêðà¿íè, Ïîëüù³, ×åõ³¿, Ðî-
ñ³¿, ²çðà¿ëþ, Á³ëîðóñ³, Ëàòâ³¿, Õîðâàò³¿ é Ñåðá³¿. Áî¿ áóäóòü
ïîâíîêîíòàêòí³, à çáðîÿ — òàêà æ, ÿê ó ñåðåäíüîâ³÷÷³: ìå-
÷³, ùèòè, ñîêèðè, àëåáàðäè. Ïåðåìîæö³â âèçíà÷àòèìóòü ó
ïîºäèíêàõ òà áîÿõ 5 íà 5 âî¿í³â òà 21 íà 21 áîºöü. Êð³ì äåí-
íèõ òà í³÷íèõ áèòâ, áóäå ìàñîâà áàòàë³ÿ, à â ñóáîòó ââå÷å-
ð³ — ïðåì’ºðà ñïåêòàêëþ «Í³÷íèé Õåðñîíåñ»: ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ øòóðìó ì³ñòà â³éñüêàìè êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Âàðò³ñòü âõ³ä-
íîãî êâèòêà 150 ãðí, äëÿ ïåíñ³îíåð³â — 75 ãðí, äëÿ øêîëÿ-
ð³â — 30 ãðí, äîøê³ëüíÿòàì âõ³ä â³ëüíèé.

Â ìóçåÿõ — âèñòàâà, êîíöåðòè, ìàéñòåð-êëàñè

Â ðàìêàõ Òåàòðàëüíèõ ñóáîò ó Êè¿âñüê³é ôîðòåö³ Òåàòð
«Ìàñêàì Ðàä» ïðåçåíòóº äðàìó âñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â ïðî
ïðèãîäè ëåãåíäàðíîãî Äîíà Æóàíà. «Ìè ï³øëè íà äîñèòü
ñì³ëèâèé åêñïåðèìåíò, ùîá îá’ºäíàòè â îáðàç³ ïóøê³í-
ñüêîãî Äîí Ãóàíà îáðàçè, îïèñàí³ ³íøèìè âåëèêèìè àâòî-
ðàìè: Áàéðîíîì, Ìîëüºðîì, Ìîöàðòîì ³, ïåðø çà âñå, Ëå-
ñåþ Óêðà¿íêîþ,— ñòâåðäæóþòü îðãàí³çàòîðè.— Òàêèì ÷è-
íîì, íàø Äîí Æóàí — äèòÿ âñ³º¿ ªâðîïè, âèðàçíèê âñ³õ ¿¿
÷åñíîò ³ âàä». Ãîñòåé ÷åêàþòü â êàì³íí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿
ôîðòåö³ (âóë. Ãîñï³òàëüíà, 24-à) 20 âåðåñíÿ î 17.00. Âàð-
ò³ñòü âõîäó 20 ãðí, êâèòîê äî ìóçåþ + 10 ãðí áëàãîä³éíèé
âíåñîê.

Ìèñòåöüêèé öåíòð «Øîêîëàäíèé áóäèíîê» (âóë. Øîâ-
êîâè÷íà, 17/2) 21 âåðåñíÿ çàïðîøóº íà ôåñòèâàëü êàìåð-
íî¿ ìóçèêè «Øîêî-Êëàñèêà». Â ïðîãðàì³ êîíöåðòó «Ìóçè÷-
íå àñîðò³»: Ñîíàòà ¹ 2 É. Ñ. Áàõà, Ñîíàòà ¹ 4 É. Ãàéäíà,
Ñîíàòà ¹ 1 Ëþäâèãà âàí Áåòõîâåíà. Òâîðè âèêîíàþòü
Àðòåì Äçåãàíîâñüêèé (ñêðèïêà) òà Îëåíà Æóêîâà (ôîð-
òåï³àíî). Ïî÷àòîê î 17.00, âàðò³ñòü êâèòê³â 30 ãðí. Öüîãî

æ äíÿ î 16.00 ó ìóçå¿ Õàíåíê³â ïðîéäå êîíöåðò ºâðîïåé-
ñüêî¿ ìóçèêè. Àíñàìáëü êëàñè÷íî¿ ìóçèêè «Ôðåñêè» ï³ä-
ãîòóâàâ íîâó ïðîãðàìó ç âèáðàíèõ òâîð³â Ìîöàðòà, Ïëå-
ºëÿ, Ãë³ºðà, Ï’ÿööîëëè òà ³íøèõ çíàíèõ ºâðîïåéñüêèõ êîì-
ïîçèòîð³â. Âàðò³ñòü êâèòêà — 70 ãðí.

Íàö³îíàëüíèé ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà Øêîëà ôî-
òîãðàô³¿ Â³êòîðà Ìàðóùåíêà 20 âåðåñíÿ î 12.00 âëàøòî-
âóþòü ó ìóçå¿ ìàéñòåð-êëàñ óêðà¿íñüêîãî ôîòîãðàôà-äî-
êóìåíòàë³ñòà Îëåêñàíäðà Ãëÿäºëîâà, íà ÿêîìó áóäóòü ïî-
êàçàí³ îñòàíí³ ðîáîòè, çðîáëåí³ â çîí³ ÀÒÎ. Âõ³ä â³ëüíèé
ïî çàïèñó çà òåë. (044) 235-36-21. À ç 18 ïî 20 âåðåñíÿ íà
òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà»
òðèâàº ÿñêðàâå ñâÿòî êâ³òêîâîãî äèçàéíó — Âñåóêðà¿í-
ñüêèé êîìàíäíèé êîíêóðñ ôëîðèñò³â «Óêðà¿íñüêå âåñ³ë-
ëÿ».

Ìèñòåöòâî íà âóëèöÿõ ì³ñòà

19 òà 20 âåðåñíÿ â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ìèñòåöüêà àêö³ÿ
«Ñõîäè», îðãàí³çîâàíà â ì³ñüêîìó ïðîñòîð³ Êèºâà ãàëåðåºþ
«Ëàá³ðèíò» òà Ïîëüñüêèì ²íñòèòóòîì ó Êèºâ³. Â í³é â³çü-
ìóòü ó÷àñòü ïîëüñüê³ òà óêðà¿íñüê³ ìèòö³: ßíóø Áàëäè´à, Åëü-
æáºòà ßáëîíñüêà, ßäâ³´à Ñàâèöüêà, ãðóïè Ð. Å. Ï. òà
TanzLaboratorium. Ìèñòåöòâî âèéäå çà ìåæ³ ãàëåðå¿: çà-
ïðîøåí³ ìèòö³ âèêîíóâàòèìóòü åôåìåðí³ ä³¿, ùî âïèøóòü-
ñÿ â ñèòóàö³þ âóëèö³ é áóäóòü ñïðèÿòè òîìó, àáè ïîãëÿíó-
òè íà îòî÷åííÿ ³íøèìè î÷èìà. Ïðèºäíàòèñÿ äî àêö³¿ ìî-
æóòü âñ³ îõî÷³: çóñòð³÷³ â³äáóäóòüñÿ ó ï’ÿòíèöþ î 16.30 òà
ó ñóáîòó î 17.00 ï³ä á³áë³îòåêîþ ³ì. Àäàìà Ì³öêåâè÷à (âóë.
²âàíà Ôðàíêà, 16/2) �
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�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�04.02.2014�№�5/10151,�а�саме:

–�додато��3�"Розподіл�аси�н�вань�на�фінан-

с�вання��апітальних�в�ладень"�ви�ласти�в

новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

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

вит��.

Київський міський голова
В. Кличко

З додатками 
до рішень Київради можна ознайомитися

в секретаріаті Київради

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про затвердження плану 
роботи II сесії Київської міської ради 

VII скликання на вересень$грудень 
2014 року

Рішення Київської міської ради № 40/40 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 21 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770,
розпорядження Київського міського голови від 27.06.2014 № 63 «Про організаційні заходи щодо підготовки пла$
ну роботи Київської міської ради VII скликання на вересень$грудень 2014 року», враховуючи подання по$
стійних комісій Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Ки$
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�план�роботи�II�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VII�с�ли�ання�на�вересень-�р�день

2014�ро���з�ідно�з�додат�ом.

2.�Се�ретаріат��Київради�та�постійним��омісіям

Київсь�ої�місь�ої�ради�ор�аніз�вати�ви�онання�пла-

н��роботи�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.�Президії�Київради�та�се�ретаріат��Київради

забезпечити�під�отов���прое�тів�поряд�ів�денних

пленарних�засідань�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII

с�ли�ання�з�ідно�з�затвердженим�планом�роботи.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ре-

таря�Київради�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова
В. Кличко

З додатками 
до рішень Київради можна ознайомитися 

в секретаріаті Київради

Про прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх інженерних мереж товариства 

з обмеженою відповідальністю 
«МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

«ОБОЛОНЬ»
Розпорядження № 962 від 29 серпня 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 136 Господарсько$
го кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван$
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС «ОБОЛОНЬ» (листи від 12 лютого 2014 року № 36 та
від 04 квітня 2014 року № 103), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�об’є�ти�теплопостачання�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«МОЛО-

ДІЖНИЙ�ЖИТЛОВИЙ�КОМПЛЕКС�«ОБОЛОНЬ»

з�ідно�з�додат�ом�1�в�межах�та�на��мовах,

визначених���одою�щодо�реалізації�прое�т�

�правління�та�реформ�вання�енер�етично�о

�омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро-

���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�����ла-

дено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�об’є�ти�во-

допостачання,�водопровідні�спор�ди�та�об-

ладнання�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«МОЛОДІЖНИЙ�ЖИТЛОВИЙ�КОМ-

ПЛЕКС�«ОБОЛОНЬ»�з�ідно�з�додат�ом�2�в

межах�та�на��мовах,�визначених���одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонер-

ном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Ки-

ївводо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�влас-

ністю�територіальної��ромади�міста�Києва,

від�20�листопада�2003�ро���(зі�змінами�та

доповненнями),�я�����ладено�між�ВАТ�«АК

«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією.

3.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о

відання�за��ом�нальним�підприємством�еле�-

тромереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва

«Київмісь�світло»�мережі�зовнішньо�о�освіт-

лення�з�обладнанням�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«МОЛОДІЖНИЙ�ЖИТ-

ЛОВИЙ�КОМПЛЕКС�«ОБОЛОНЬ»�з�ідно�з�до-

дат�ом�3.

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�забезпечити�приймання —�пере-

дач��об’є�тів,�зазначених���п�н�тах�1-3�цьо-

�о�розпорядження.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кра-

марен�а�P.�M.

Голова В. Кличко

Додато��1
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
29.08.2014�р.�№�962

ПЕРЕЛІК
об’єктів теплопостачання, які приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному 

акціонерному товариству «Київенерго»

№ Назва об’єкта, адреса
розташування

Довжина, 
м

Діаметр
труб,мм

Кількість
колодязів,

т/камер

Рік
вводу в
експлу$
атацію

Балансова вартість,
грн

ЦО ГВП Первинна Залишкова

Магістральні теплові
мережі на вул. Марша�
ла Малиновського, 8 та
8�а

1.
від місця врізки в ТК�
316/1 до ТК�316/1А�5
до СТ�2 ТМ�3

406,4 2D219/315
�

6 2013 3233898 3233898

2.
від ТК�316/1А�5 до зов�
нішньої стінки житло�
вого будинку на вул.
Маршала Малинов�
ського, 8 та 8�а СТ�2
ТМ�3

37 2D133/225
� �

2013 102618 102618

Всього: � � � � � 3336516 3336516

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��2
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
29.08.2014�р.�№�962

Перелік 
об’єктів водопостачання, водопровідних споруд та обладнання, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються у володіння та користування публічному 

акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
19 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹136(4536)
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№ Назва об’єкта, адреса роз$
ташування

Діаметр
труб,

мм

Довжина, 
м

Матеріал 
труб

Рік
введен$

ня в
експлу$
атацію

Балансова вартість,
грн

Первинна Залишкова

1. Зовнішні водопровідні мере�
жі на вул. Маршала Мали�
новського,8 та 8�а

2Д= 100
2Д=150

53
146

ВЧШГ
ВЧШГ

2013
2013

35158
643258

35158
643258

2. Реконструкція камер — 7 шт.
та колодязя (в т. ч. заміна за�
сувок – 17 шт., пожежних гід�
рантів — 4 шт.)

� � � 2013 1268327 1268327

3. Огорожа площадки навколо
артсвердловин № 220,221,
222 на вул. Маршала Мали�
новського, 8

� � � 2013 108026 108026

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��3
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
29.08.2014�р.�№�962

ПЕРЕЛІК
мереж зовнішнього освітлення з обладнанням, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та закріплюються на праві господарського 

відання за комунальним підприємством електромереж 
зовнішнього освітлення м. Києва 

«Київміськсвітло»

№ Найменування матеріалів 
та обладнання

Балансова
вартість,

грн

Мережі зовнішнього освітлення на проспекті Героїв Сталінграда, 2 у Оболонському
районі

1. Провід самоутримний AsXSn 4x25 � 0,250 км 4061,2

2. Провід АПВ 1x2,5 мм2 � 0,290 км 175,9

3. Кабель ВВГ 4x10 мм2 � 0,900 км 31502,4

4. Кабель ВВГ 4x16 мм2 � 0,550 км 30691,6

5. Труба ПВХ d=76 мм � 1,080 км 12376,8

6. Труба а/ц d=100 мм �0,040 км 817,0

7. КБ�1 з люком � 4 шт. 4385,8

8. IRRITEC standart � 56 шт. 25491,2

9. Опора паркова Rosa S�40 � 45 шт. 90426,8

10. Опора металева оцинкована ВК� 8,5 з однорожковим оголовником � 9 шт. 40132,5

11. Плафон парковий ROSA Шар � 45 шт. 8068,6

12. ЖКУ 16�150�001 � 9 шт. 4401,9

13. Шафа управління та телемеханічна система И�710Н (100 А)�3/2 � 1 шт. 27438,5

Всього: 279970,19

Про видачу ліцензії Товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«Експлуатуюча Компанія «Основа Комфорт»
Розпорядження № 849 від 23 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо$
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо$
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 15 липня 2014 року), в межах функ$
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЕКСПЛУАТУЮЧА�КОМ-

ПАНІЯ�«ОСНОВА�КОМФОРТ»�(�од�ЄДРПОУ

37469835,�м.�Київ,�проспе�т�Перемо�и,�б�ди-

но��66,��р�па�приміщень,�№ 190�(в�літ.�А),

нежиле�приміщення�№ 1,2)�ліцензію�на�пра-

во�провадження��осподарсь�ої�діяльності�з�пос-

тачання�теплової�енер�ії�стро�ом�дії�п’ять�ро-

�ів.

2.�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

Про затвердження змін 
до структури Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 939 від 23 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закону України «Про столицю Укра$

їни — місто$герой Київ», враховуючи розпорядження Київського міською голови від 12 липня 2012 року № 111
«Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та Положення Департаменту культури виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). затвердженого розпоря$
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 лис$
топада 2013 року № 2183:

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамен-

т����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�затвердженої�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

�р�дня�2012�ро���№ 2380,�ви�лавши�її�в�новій

реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

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

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

29.12.2013�р.�№�2380
(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

22.08.2014�р.�№�939)

СТРУКТУРА
Департаменту культури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент����льт�ри.

1.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності;

1.2.�Відділ��адрово�о�забезпечення;

1.3.�Се�тор�правово�о�забезпечення;

1.4.�Радни�.

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�мистецтв�та���льт�р-

но-освітніх�за�ладів.

2.1.�Управління�мистецтв�та���льт�рно-освітніх�за�ладів;

2.1.1.�Відділ�театрально-�онцертних�за�ладів;

2.1.2.�Відділ�з�питань�роботи�м�зеїв,�бібліоте�,�архів��та�міжнародних�зв’яз�ів;

2.1.3.�Се�тор�пар�ів���льт�ри�та�відпочин��.

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління���справах�національностей�та

релі�ій.

3.1.�Управління���справах�національностей�та�релі�ій:

3.1.1.�Відділ�з�питань�національностей;

3.1.2.�Відділ�з�питань�релі�ій.

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�е�ономі�и�та�фінансів.

4.1.�Управління�е�ономі�и�та�фінансів:

4.1.1.�Планово-е�ономічний�відділ;

4.1.2.�Відділ��апітальних�в�ладень�та�оренди�приміщень;

4.1.3.�Се�тор�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 938 від 22 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу». Типових правил роз$

міщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року
№ 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішен$
ням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самовря$
дування:

1.�С�ас�вати�13�дозволів�па�розміщення�зов-

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

розпорядження.

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

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

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
22.08.2014�р.�№�938

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 12275�06 ПАТ "Універмаг
"Дитячий світ"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

24 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

2. 30500�12 ПАТ "Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,6 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 34



Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 216

Гарниць�ий
Павло
Петрович,
народився
20

липня
1967
ро��
в
місті
Житомирі,
�ромадянин

У�раїни,
протя�ом
останніх
п’яти
ро�ів
проживає

на
території
У�раїни,
освіта
вища,
юрис�онс�льт,

ПВКП
«Ал�ом»,
безпартійний,
проживає
в
місті

Києві,
с�димість
відс�тня,
самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 218

Тр�хан
Валерій
Павлович,
народився
31
трав-

ня
1957
ро��
в
місті
Києві,
�ромадянин
У�раїни,

протя�ом
останніх
п’яти
ро�ів
проживає
на
те-

риторії
У�раїни,
освіта
вища,
�енеральний
ди-

ре�тор,
ТОВ
«Тор�овий
дім
«Ріелтер-У�раїна»,

безпартійний,
проживає
в
місті
Києві,
с�ди-

мість
відс�тня,
самовис�вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 

у порядку самовисування на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 953 від 16 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими

документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру+
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако+
ну України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої стат+
ті 52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’я+
тої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями
11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.
Зареєстр�вати
�андидатів
�
народні
де-

п�тати
У�раїни,
я�і
балот�ються
в
одномандат-

них
виборчих
о�р��ах
�
поряд��
самовис�ван-

ня
на
позачер�ових
виборах
народних
деп�та-

тів
У�раїни
26
жовтня
2014
ро��,
з�ідно
з
додат-

�ами
1 —
17.

2.
Витя�
із
цієї
постанови
та
посвідчення
вста-

новленої
форми
видати
відповідним
�андида-

там
�
народні
деп�тати
У�раїни.

3.
Цю
постанов�
разом
з
відповідним
додат-

�ом
надіслати
відповідним
ре�іональним
др�-

�ованим
засобам
масової
інформації
для
опри-

люднення
�
триденний
стро�
з
дня
її
прийнят-

тя,
а
та�ож
оприлюднити
на
офіційном�
веб-

сайті
Центральної
виборчої
�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�
17
до
постанови
Центральної
виборчої
�омісії

від
16
вересня
2014
ро��
№ 953

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних
виборчих округах, утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 211

Кодачи�ов
Вадим
Ед�ардович,
народився
21

жовтня
1969
ро��
в
місті
Севастополі,
�рома-

дянин
У�раїни,
протя�ом
останніх
п’яти
ро�ів

проживає
на
території
У�раїни,
освіта
вища,

тимчасово
не
працює,
безпартійний,
прожи-

ває
в
місті
Києві,
с�димість
відс�тня,
самови-

с�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№ 215

Коротець�ий
Василь
Павлович,
народився

29
травня
1970
ро��
в
місті
Севастополі,
Крим,

�ромадянин
У�раїни,
протя�ом
останніх
п’яти

ро�ів
проживає
на
території
У�раїни,
освіта
ви-

ща,
заст�пни�
дире�тора,
ТОВ
«Т�рбометін-

вест�р�п»,
безпартійний,
проживає
в
місті
Ки-

єві,
с�димість
відс�тня,
самовис�вання.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 

у порядку самовисування на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 971 від 17 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими

документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру+
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако+
ну України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев’ятої —
одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13,
пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.
Зареєстр�вати
�андидатів
�
народні
де-

п�тати
У�раїни,
я�і
балот�ються
в
одномандат-

них
виборчих
о�р��ах
�
поряд��
самовис�ван-

ня
на
позачер�ових
виборах
народних
деп�та-

тів
У�раїни
26
жовтня
2014
ро��,
з�ідно
з
додат-

�ами
1 —
18.

2.
Витя�
із
цієї
постанови
та
посвідчення
вста-

новленої
форми
видати
відповідним
�андида-

там
�
народні
деп�тати
У�раїни.

3.
Цю
постанов�
разом
з
відповідним
додат-

�ом
надіслати
відповідним
ре�іональним
др�-

�ованим
засобам
масової
інформації
для
опри-

люднення
�
триденний
стро�
з
дня
її
прийнят-

тя,
а
та�ож
оприлюднити
на
офіційном�
веб-

сайті
Центральної
виборчої
�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�
18
до
постанови
Центральної
виборчої
�омісії

від
17
вересня
2014
ро��
№ 971

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України,

зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах,

утворених у межах міста Києва
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З. 30498�12 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5832 Дарницький район, вул. Анни 
Ахматової, 14�А

4. 30509�12 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,1 Дніпровський район, 
вул. Ентузіастів, 7�А

5. 30510�12 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5832 Дніпровський район, 
вул. Ентузіастів, 7�А

6. 30512�12 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5832 Оболонський район, вул. Маршала
Малиновського, 34

7. 28979�11 ПАТ "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ
РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9 Подільський район, 
вул. Вишгородська, 33

8. 33138�13 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5 Голосіївський район, 
вул. Саксаганського, 22

9. 33365�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ
РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,2 Подільський район, 
просп. Василя Порика, 3

10. 33133�13 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5.775 Голосіївський район. 
вул. Саксаганського, 22

11. 33136�13 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,75 Голосіївський район, просп. Науки,
35

12. 39342�13 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул. Горького,
125

13. 39842�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ
РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Подільський район, 
вул. Вишгородська, 33

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження №931 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, підпунктів 16.1.1 та 16.1.3 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер+
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс+
цевого самоврядування:

Додато�

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
21.08.2014
р.
№
931

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

1.
С�ас�вати
8
дозволів
на
розміщення
зов-

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

розпорядження.

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

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

лови
Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції
Ні�онова
І.
В.

Голова В. Кличко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 01199�03 Дочірнє підприємство
"Промінструмент"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,8 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 43

2. 01202�03 Дочірнє підприємство
"Промінструмент"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,8 Солом'янський район, 
вул. Народного Ополчення, 2

3. 32569�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,2 Подільський район, вул. Фрунзе,
127

4. 32582�13 ПАТ "БАНК КІПРУ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,376 Подільський район, вул. Фрунзе,
127

5. 32749�13 ТОВ "МОБІЛОЧКА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Подільський район, 
вул. Межигірська, 56

6. 38550�13 ФО�П Закар'ян Каріне
Левонівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Шевченківський район, 
вул. Жилянська, 23/126�А

7. 30785�12 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Святошинський район, просп. Леся
Курбаса / вул. Зодчих (біля
кінцевої зупинки швидкісного
трамвая )

8. 27599�11 Дочірнє підприємство
"Мережа�Трейд"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція,що
стоїть окремо 

45 Дніпровський район, 
просп. Генерала Ватутіна, 6
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Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України на позачергових 

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 980 від 17 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів Укра!
їни на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, від!
повідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої,
одинадцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, п’ятої, сьомої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Зако!
ну України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 Закону України «Про Цен!
тральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих�омі-

сій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�о-

вих�виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014

ро�,��творених�відповідно�до�постанови�Центральної

виборчої�омісії�від�5�вересня�2014�ро��№ 858�«Про

�творення�ор�жних�виборчих�омісій�з�виборів�народ-

них�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових�виборах�народ-

них�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�»,�з�ідно�з�до-

датами�1 —�19.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих�вносяться�зміни,�поін-

форм�вати��ромадян�про�таі�зміни���визначений�цими

омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом�наді-

слати�відповідним�ре�іональним�др�ованим�засобам

масової�інформації�для�оп�блі�вання���семиденний�стро

від�дня�її�прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сай-

ті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

22 æîâòíÿ 2014 ðîêó îá 11 ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" (ì. Êè¿â,
âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ, òîðãîâèé çàë á³ðæ³) â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè ó
ôîðì³ àóêö³îíó, îðãàí³çàòîðîì ÿêèõ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,3280 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:015:0047).
Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Êîëåêòîðíà.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 123 412 000,00 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 6 170 600,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0428 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:926:0005).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Çàð³÷íà, 46.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-

îô³ñíîãî öåíòðó.
Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 19 409 056,00 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 970 452,80 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0788 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:75:230:0083).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, âóë. Ê³ëüöåâà äîðîãà, 17.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àáî àâòîìèéêè. Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè —
1 143 073,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 57 153,65 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,2088 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:78:119:0031).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Êóðåí³âñüêà, 27-à. Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
(äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà
ç àâòîñàëîíîì, âèñòàâêîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïðèáóäîâàíîþ ñòàíö³ºþ òåõîáñëóãîâóâàííÿ ç îô³ñíèìè
ïðèì³ùåííÿìè.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 18 654 685,00 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 932 734,25 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 5. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,3412 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 90:101:0032).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 34-38.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó.
Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 14 816 897,00 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 740 844,85 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 6. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1630 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 69:153:0008).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í, íà ðîç³ ïðîâ. Âèáîðçüêîãî òà âóë. Êîçåëåöüêî¿.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿

àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü.
Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 2 991 272,00 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 149 563,60 ãðí. áåç ÏÄÂ.
Âèêîíàâåöü çåìåëüíèõòîðã³â —Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"(ì.Êè¿â,âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,5,

ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ).
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì +38 (044) 230-95-49.

Êîíòàêòíà îñîáà — ãåí. äèðåêòîð á³ðæ³ Øèìêî Ñ.Â.
Ñàéòè ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" — www.visnik.kiev.ua. òà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) —https://kievcity.gov.ua/con-
tent/79_departament-zemelnykh- resursiv.html.

Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ñïëà÷óþòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
á³ðæà" êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26001500093064 ó ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ ø³ñòñîò ãðèâåíü 00 êîï³éîê ñïëà÷óºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé
ðàõóíîê ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26005500086817 ó ÏÀÒ"Êðåä³ Àãð³êîëü
Áàíê" ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ ó çåìåëüíèõ òîðãàõ — 17 æîâòíÿ 2014 ð.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì. ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11,

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêè çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42,
564-92-01.

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 ïðèéíÿò-

òÿ çàÿâ ïðî îðåí-

äó — 10 ðîáî÷èõ

äí³â ç íàñòóïíîãî

äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êà-

ö³¿ îãîëîøåííÿ. Çà-

ÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àä-

ðåñîþ: âóë. Õðåùà-

òèê,10,Äåïàðòàìåíò

êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äî-

â³äêîâó ³íôîðìà-

ö³þ ìîæíà çà àä-

ðåñîþ :  01001 ,

ì. Êè¿â, âóë. Õðå-

ùàòèê, 10, Äåïàð-

òàìåíò êîìóíàëü-

íî ¿  âëàñíîñò ³

ì. Êèºâà êàá. 524,

òåëåôîíè äëÿ äî-

â³äîê: 202-61-77,

202-61-76.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ÿê³

çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà "Äèðåêö³ÿ

ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà" (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 9,

280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ê³êâ³äçå, 17À, äëÿ ðîçì³ùåííÿ

ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà

31.05.2014 — 3735,0 ãðí. áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè

ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Âàðò³ñòü

îá'ºêòà îðåíäè 448200,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Âòðà÷åíî Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êîìïëåêñ

áóä³âåëü Ñåð³ÿ ÑÀÂ ¹ 472828 â³ä 20 áåðåçíÿ 2007 ðîêó,

âèäàíå Â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó "Ìàãàçèí "Êèÿíêà".

Ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äî â³äîìà TOB "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ",

ÏÀÒ "Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î- ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ", ãð. Çóáöÿ Ìèõàéëà

Ìèêîëàéîâè÷à ³íôîðìóºìî, ùî 26 âåðåñíÿ 2014 ð. â³äáóäåòüñÿ âñòà-

íîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî âóë. Ñòîëè÷íå 'øîñå, 58, ì. Êè¿â.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,

êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À, ¹ 143631 òà âêëàäêó ¹ 143631 íà ³ì’ÿ Æîâòîíîã Þð³é

Ãðèãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó åêîíîì³êè;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ;

- íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, îñîáè, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó â³äïîâ³äíîãî

ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, äîñêîíàëî âîëîä³þòü äåðæàâíîþ

ìîâîþ, îñíîâàìè ä³ëîâîäñòâà. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ , òà îñíîâí³

âèìîãè äî êàíäèäàò³â ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì ç ïèòàíü êàäðîâî¿ ðîáîòè òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè çà òåë.207-09-29.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, ê. 209.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ (þðè-

äè÷íà àäðåñà,
êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè

çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí.

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí.

1.
Êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî
"Äèðåêö³ÿ ïî

îáñëóãîâóâàí-
íþ íåæèòëî-
âîãî ôîíäó

Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà
Êèºâà" (þðè-

äè÷íà àäðåñà -
ì. Êè¿â, âóë.

Âåðáèöüêîãî,
32, ôàêòè÷íà

àäðåñà - ì. Êè-
¿â, âóë. Êîøè-

öÿ, 11, òåë.
578-30-06)

1
ïîâåðõ

âóë. Çàñ-
ëîíîâà, 22

272,60 Ï³äïðèºìñòâî, ùî íàäàº ðèòóàëüí³ ïîñëóãè
2 ðîêè
364 äí³

Ñòàíîì íà 27.06.2014

31,51 8 589,87

2.
1

ïîâåðõ
âóë. Ïî-

ë³ñüêà, 14
80,20

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

2 ðîêè
364 äí³

Ñòàíîì íà 27.06.2014

179,24 14 374,81

3.
1

ïîâåðõ
ïðîñï. Áà-
æàíà, 7-À

37,00
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè, çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðî-

äîâîëü÷èìè òîâàðàìè

2 ðîêè
364 äí³

Ñòàíîì íà 27.06.2014

196,39 7 266,52

4.
1

ïîâåðõ

ïðîñï.
Ãðèãîðåí-

êà, 19
21,65

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâà-
ð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (17,00 êâ.ì),

ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñ-
ëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (4,65 êâ.ì)

2 ðîêè
364 äí³

Ñòàíîì íà 27.06.2014

73,03 1 581,00

5.
1

ïîâåðõ
âóë. Ðîñ³é-
ñüêà, 82-À

68,00
Îô³ñ (11,20 êâ.ì), ñêëàä (22,80 êâ.ì), ñóá'ºêò ãîñïî-

äàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (34,00 êâ.ì)

2 ðîêè
364 äí³

Ñòàíîì íà 27.06.2014

79,74 5422,01

6.
1

ïîâåðõ
âóë. Ëåí³-

íà, 43
47,00 Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

2 ðîêè
364 äí³

1 ãðí. íà ð³ê
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-

íÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí.

1 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿â-
ïàñòðàíñ" âóë. Íàáåðåæíå øîñå,
2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. 254-65-20,

279-20-31

2 ïîâåðõ Ôðóíçå, 132, ë³ò. Ä 48,00 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà
Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 46,62 2237,70

2 1 ïîâåðõ
Óñåíêà Ïàâëà, 7/9,

ê. 2
254,00

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº âè-
ðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 19,33 4909,53

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà íàðêîëîã³÷íà ë³-
êàðíÿ "Ñîö³îòåðàï³ÿ" (03039, Äå-

ì³¿âñüêèé Ïðîâ., 5à,
258-68-91)

2 ïîâåðõ
Çàïîðîæöÿ Ïåòðà,

20
49,00

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî
çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ïî ïñèõîëîã³÷í³é, ñîö³-

àëüí³é ðåàá³ë³òàö³¿ òà ðåàäàïòàö³¿ ëþäåé, ÿê³
ìàþòü ïðîáëåìè ³ç çëîâæèâàííÿì õ³ì³÷íèõ
ðå÷îâèí (àëêîãîëü, íàðêîòèêè òà ³íø³), ³íø³
âèäè ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ô³çè÷íî¿ çàëåæíîñò³.

Ñòàíîì íà 01.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

4
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áî-
ðèñà Ãð³í÷åíêà (04053, Âîðîâ-

ñüêîãî, 18/2, 272-19-02)
ï³äâàë

Òèìîøåíêà Ìàðøà-
ëà, 13-Á

176,60
ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëü-
í³ñòü ó ãàëóç³ ñïîðòó (õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà, àê-

ðîáàòèêà, õîðåîãðàô³ÿ)

Ñòàíîì íà 01.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 
(ïîãîäèííî)

ïí. 16:00-19:00 
âò. 16:00-18:15 
ñð. 16:00-18:15 
÷ò. 16:00-18:15 
ïò. 16:00-18:15

27,26 ãðí 
çà 1 ãîäèíó

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ
çã³äíî ç ãðàô³êîì

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåíü

5
ÊÏ "Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê"

(03150, Ãîðüêîãî, 115, 201-02-15)
ï³äâàë Ãîðüêîãî, 115 11,21 äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 99,64 1117,0

6 ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1 ïîâåðõ Ñèâàñüêà, 14-À, ë³ò. À 320,30
Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâó-

âàííÿ òà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³
111,23

44484,58
1 ïîâåðõ Ñèâàñüêà, 14-À, ë³ò. À 195,10 Ñêëàä 45,41

7 ï³äâàë
Òðîñòÿíåöüêà,

6-Ã, ë³ò. À
31,60 Ñêëàä

Ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 82,86 2618,66

Додато�19
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�17�вересня�2014�ро��№ 980

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року 
місто Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних�де-

п�татів�У�раїни�одномандатно,о�виборчо,о�о�р�,�

№ 220

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Кісельова�Раїса�Петрівна,�1969�ро��народження —

�олова�омісії,�від�політичної�партії�«Наша�Ураїна»�(�

зв’яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої�омісії�с�б’єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омі-

сії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити��оловою�цієї

омісії:

Авдошин�Сер�ій�Анатолійович,�1956�ро��народжен-

ня —�від�політичної�партії�«Наша�Ураїна».

Секретар Центральної виборчої комісії
Т. ЛУКАШ



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ïðèáîðêàéòå Åãî,â

ñòîñóíêàõ «ÿ — òè» çàïó-

ùåíî ïðîöåñ «ïåðåçàâàí-

òàæåííÿ», äå çãîðàþòü â³äïðàöüî-

âàí³ ïðîãðàìè. Äîëÿ çìóñèòü ïå-

ðåãëÿíóòè ñòàâëåííÿ äî ñòîñóíê³â

ç ä³ëîâèìè ñîþçíèêàìè, øëþáíè-

ìè ïàðòíåðàìè, º ìîæëèâ³ñòü ïî-

÷àòè âñå ç ÷èñòîãî àðêóøà ³ ðàçîì

äàë³ òÿãòè ðîáî÷îãî âîçà.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî ïî÷íóòü

øòóðìóâàòè áîëÿ÷êè, öå

ñèãíàë,ùî ñïðàöüîâóº ³í-

ñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ, îðãàí³çì

ïîñèëàº SOS ç ìåòîþ çìóñèòè ñòâî-

ðèòè ãàðìîí³þ óñåðåäèí³ ñåáå ³ ç

íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì, òóò âñ³ çàñî-

áè çãîäÿòüñÿ, ãîëîâíå, àáè äóøà

áóëà íàïîâíåíà ïðåêðàñíèìè ïî-

÷óòòÿìè. Öå ³ º ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ.

Óêð³ïëþéòå øëþáí³ óçè âçàºìíè-

ìè òóðáîòàìè òà Ëþáîâ’þ, òÿæêèé

³ñïèò íà çð³ë³ñòü â ðîë³ â³ääàíîãî

ïàðòíåðà òðèâàº...

Ñåðöå ÁËÈÇÍÞÊ²Â ôîí-

òàíóº íåçàòðåáóâàíèìè

ïî÷óòòÿìè, êîìó ¿õ ïîäà-

ðóâàòè?..Àäæå öåé áîæåñòâåííèé

äàð íå ïîâèíåí ïåðåãîð³òè. Âò³ì,

ìèëîñòèâà ðóêà äîë³ íàïðàâèòü

ñàìå â òîìó íàïðÿì³, äå çóñòð³íå-

òå ñâîº ùàñòÿ. Ñóïóòíèê ìàº íå-

îäì³ííî âïèñàòèñÿ ó âèìîãè îñî-

áèñòîãî ³äåàëó, ïîºäíàâøè â ñîá³

îäíî÷àñíî ðèñè äðóãà, äóõîâíîãî

ðàäíèêà, êîõàíöÿ, ä³ëîâîãî ïàðò-

íåðà.

ÐÀÊÈ, íèí³, ÿê ó ê³íîô³ëü-

ì³, â³äìîòóºòüñÿ íàçàä

ïë³âêà ïîä³é, çìóñèâøè

âàñ çàíóðèòèñÿ â ìèíóëå, óñâ³äî-

ìèòè âñå ïî-íîâîìó.Öÿ ðåòðîñïåê-

òèâà ï³äå íà áëàãî ñ³ì’¿: âèïðàâè-

òå ïîìèëêè, â³äêèíåòå íåïîòð³á-

íå, óçÿâøè íà îçáðîºííÿ ò³ëüêè

õîðîøèé äîñâ³ä. Äáàéòå ïðî äî-

ìî÷àäö³â, áî ñàìå ¿ì âèçíà÷åíî

ãðàòè ïðîâ³äíó ðîëü íà äàíîìó

æèòòºâîìó åòàï³.

Õàðèçìàòè÷íèì ËÅÂÀÌ
íàëåæèòü àêòèâ³çóâàòè

îñîáèñòó ñâîáîäó,ðîçøèðèòè ïðîñ-

ò³ð ä³é ³ íàâ÷èòèñÿ ïðèñòîñîâóâà-

òèñÿ äî ð³çíèõ îáñòàâèí, áëèñêó-

÷å âäàþ÷èñü äî îðèã³íàëüíèõ ïðè-

éîì³â, àáè îòðèìàòè áàæàíèé ðå-

çóëüòàò. Çàâîäüòå çíàéîìñòâà òà

äðóæáó ç ö³êàâèìè ëþäüìè, ï³çíà-

âàéòå âñåá³÷íî ñâ³ò, ðîçøèðþéòå

äóõîâíèé êðóãîç³ð.

Ä²ÂÈ, íå õë³áîì ºäèíèì

æèâå ëþäèíà. ßê äîñÿãòè

ãàðìîí³¿ ì³æ äóõîâíèìè

³íòåðåñàìè ³ çåìíèìè ïîòðåáàìè,

÷îìó â³ääàòè ïð³îðèòåò— ìàòåð³-

àëüíîìó ÷è äóõîâíîìó ñâ³òó?..Òóò

ïîòð³áíà çîëîòà ñåðåäèíêà, áî ïî-

ðóøåííÿ áàëàíñó çìóñèòü êðóòî

çì³íèòè ñòèëü áóòòÿ.Íàâ÷³òüñÿ ïðà-

âèëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ãðîøèìà,

åíåðãîðåñóðñàìè, çàäîâîëüíÿòè

íå ò³ëüêè ñâîº Åãî, àëå é ô³íàíñó-

âàòè ³íøèõ.

ÒÅÐÅÇÈ, ïðåîáðàæåííÿ íà

âíóòð³øíüîìó ð³âí³ â àê-

òèâí³é ôàç³. ßêùî àìá³ö³¿

â³äïîâ³äàþòü àìóí³ö³ÿì, âñå áóäå

ãàðàçä. Ðîçïðàâëÿéòå êðèëà, ãî-

òóéòå ñòàðòîâèé ìàéäàí÷èê äëÿ

íîâîãî çëåòó,ïîïåðåäó îñÿéí³ ïåð-

ñïåêòèâè äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó

íà òâîð÷îìó, ëþáîâíîìó, ä³ëîâî-

ìó òåðåíàõ, äå âàì â³äâåäåíî ãðà-

òè ïåðøó ñêðèïêó.Äåðçàéòå, à äðó-

ç³-ïîêðîâèòåë³ äîïîìîæóòü,ðàçîì

ãîðè çðóøèòå!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ìàþòü ïîçáà-

âèòèñÿ â³ä ðàáñòâà ãð³õ³â

(íàêîïè÷åíèõ ïðîòÿãîì

ðîêó) ³ äîñÿãòè âíóòð³øíüî¿ ÷èñòî-

òè ÷åðåç ïîêàÿííÿ.Øëÿõ êàð’ºðíî-

ãî ñõîäæåííÿ ïðîëÿãàº ÷åðåç ï³ä-

ï³ëüí³ ä³¿, çàêîíñï³ðóéòåñÿ ³ òèõî,

ïîäàë³ â³ä äîïèòëèâèõ çàçäð³ñíèõ

î÷åé âò³ëþéòå ñîêðîâåíí³ çàäóìè.

Ïîñâÿ÷óâàòè â ñïðàâè ìîæíà ëèøå

äîâ³ðåíèõ îñ³á, ÿê³ íå ï³äâåäóòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ñòàíóòü ãðîìàä-

ñüêèìè ë³äåðàìè, ñåðöåì

êîëåêòèâó, çìîæóòü íà-

òèñêàòè íà âàæåë³ âïëèâó, âèêî-

ðèñòîâóþ÷è îñîáèñòó ïîïóëÿðí³ñòü,

ñåêñóàëüíèé øàðì, äåìîêðàòè÷-

í³ñòü ç ìàêñèìàëüíîþ âèãîäîþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïðèãîòóéòåñÿ

äî óñï³øíîãî êàð’ºðíîãî

çëåòó, ñàìå ïðîôåñ³ÿ, äå

ðîçöâ³òàº òâîð÷å ïîêëèêàííÿ,ïðî-

ñëàâèòü âàñ, äîïîìîæå ðîçáàãàò³-

òè.Àëå çà óìîâè, ùî äîíèí³ âè àê-

òèâíî òðóäèëèñÿ (ïîäÿêà äîë³ «õà-

ëÿâíîþ» íå áóâàº), òåïåð æå ñòà-

ëè äóõîâíî çð³ëèìè, ìóäðèìè, îò-

ðèìàâøè âèçíàííÿ ³ çàñëóæåíå

ïðîñóâàííÿ âãîðó.

ÂÎÄÎË²¯Â î÷³êóº òðàíñ-

ôîðìàö³ÿ äóõîâíîãî ñâ³-

òîãëÿäó, çì³íà ³äåàë³â, òå,

ùî â÷îðà õâèëþâàëî, çàõîïëþâà-

ëî, º â³äïðàöüîâàíîþ ïðîãðàìîþ

³ â³äõîäèòü â çàáóòòÿ. Ïîñòàðàéòå-

ñÿ óñâ³äîìèòè: âàø ðîçâèòîê íå-

ìîæëèâèé áåç äîòðèìàííÿ äóõîâ-

íèõ çàêîí³â.

ÐÈÁÈ, ïðèãîòóéòåñÿ äî

åêñòðèìó, äîâåäåòüñÿ ç³-

òêíóòèñÿ ç ñèòóàö³ÿìè,

ÿêèõ áî¿òåñÿ ³ õîò³ëè á óíèêíóòè,àëå,

íà æàëü, îìèíóòè ¿õ íåìîæëèâî.

Òàê òðåáà, ïëåêàéòå â äóø³ ìóæ-

í³ñòü ³ âèêîð³í³òü çàÿ÷èé äóõ! Òî-

ä³ áàæàííÿì ³ ìîæëèâîñòÿì ïî-

ùàñòèòü ãàðìîí³çóâàòèñÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 28 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 753 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

ãîðîñêîï

21—27 âåðåñíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 âåðåñíÿ

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 37366
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ïîë³ö³ÿ íå çíàº ³ìåí³
ðóôåðà Ìóñòàíãà, ÿêèé ðîçìàëþ-
âàâ ç³ðêó íà ìîñêîâñüê³é âèñîòö³ â
êîëüîðè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà. Ïðî
öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê ïî-
â³äîìèâ ðîñ³éñüêèé ïîë³òèê-îïî-
çèö³îíåð Áîðèñ Íºìöîâ.

«Âñå æ ðóôåð Mustang Wanted-
õëîïåöü ç ãóìîðîì. Ðîñ³éñüêà ïî-
ë³ö³ÿ îãîëîñèëà éîãî ó ì³æíàðîä-
íèé ðîçøóê çà ôàðáóâàííÿ âèñîò-

êè íà Êîòåëüí³÷åñüê³é ó êîëüîðè
óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà. Ïðîáëåìà
ïîë³ö³¿ â òîìó, ùî âîíà íå çíàº éî-
ãî ³ìåí³ òà ïð³çâèùà. Ñüîãîäí³ â³í
çàÿâèâ, ùî çì³íèòü Ï²Á íà Âîëîäè-
ìèðà Ïóò³íà. Óêðà¿íñüê³ çàêîíè
äîçâîëÿþòü öå ëåãêî çðîáèòè. ² íå-
õàé Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè-
÷à Ïóò³íà îãîëîøóþòü ó ì³æíà-
ðîäíèé ðîçøóê»,— íàïèñàâ Íºì-
öîâ �

²íòåðïîë ðîçøóêóº Âîëîäèìèðà Ïóò³íà 
çà ðîçìàëüîâóâàííÿ ç³ðêè íà ìîñêîâñüê³é âèñîòö³

1852 — ó 9-ìó íîìåð³ æóðíàëó «Ñîâðåìåííèê»

íàäðóêîâàíî ïåðøèé òâ³ð Ëüâà Òîëñòîãî — ïîâ³ñòü

«Äèòèíñòâî», îïóáë³êîâàíî¿ ï³ä íàçâîþ «²ñòîð³ÿ

ìîãî äèòèíñòâà» ³ çà ï³äïèñîì «Ë. Í.».

1941 — ï³ñëÿ äâîõ ì³ñÿö³â îáîðîíè í³ìåöüê³ â³é-

ñüêà çàõîïèëè Êè¿â. Â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ñòðà-

òåã³÷íî íåîáãðóíòîâàíîãî íàêàçó Ñòàë³íà óòðèìó-

âàòè ì³ñòî çà áóäü-ÿêó ö³íó, ïðè îáîðîí³ Êèºâà çà-

ãèíóëî ê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, âêëþ÷àþ÷è

êîìàíäóþ÷îãî Ï³âäåííî-Çàõ³äíèì ôðîíòîì ãå-

íåðàë-ïîëêîâíèêà Ì. Ï. Êèðïîíîñà, à â³ä äâîõñîò

äî øåñòèñîò òèñÿ÷ ñîëäàò ïîïàëî â îòî÷åííÿ ³ áó-

ëè çàõîïëåí³ â ïîëîí.

1944 — ÑÐÑÐ ³ Âåëèêà Áðèòàí³ÿ ï³äïèñàëè ç Ô³í-

ëÿíä³ºþ óãîäó ïðî ïåðåìèð’ÿ. Çã³äíî ç íåþ, Ô³í-

ëÿíä³ÿ âèçíàâàëà ä³éñíèì ìèðíèé äîãîâ³ð 1940 ðî-

êó, ï³äïèñàíèé ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðàäÿíñüêî-ô³í-

ñüêî¿ â³éíè, ³ çîáîâ’ÿçóâàëàñü äåïîðòóâàòè í³ìåöü-

ê³ â³éñüêà ç òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

1988 — ²çðà¿ëü çàïóñòèâ ñâ³é ïåðøèé ñóïóòíèê

«Îôåê-1» («Ãîðèçîíò-1») ³ ñòàâ âîñüìîþ äåðæà-

âîþ ï³ñëÿ ÑÐÑÐ, ÑØÀ, Ôðàíö³¿, ßïîí³¿, ÊÍÐ, Âåëè-

êîáðèòàí³¿ òà ²íä³¿,ÿêà âèâåëà íà îðá³òó âëàñíèé øòó÷-

íèé ñóïóòíèê ïðè äîïîìîç³ âëàñíî¿ ðàêåòè-íîñ³ÿ.

Äëÿ á³ëüøî¿ áåçïåêè,ùîá òðàºêòîð³ÿ ñóïóòíèêà íå

ïðîõîäèëà íàä âîðîæèìè ²çðà¿ëþ äåðæàâàìè, ñó-

ïóòíèê áóëî âïåðøå ó ñâ³ò³ çàïóùåíî â íàïðÿì³,

ïðîòèëåæíîìó äî íàïðÿìó îáåðòàííÿ Çåìë³.

1992 — íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ëåãêî¿ àòëåòèêè â Òî-

ê³î óêðà¿íñüêèé ëåãêîàòëåò Ñåðã³é Áóáêà âñòàíî-

âèâ ñâ³òîâèé ðåêîðä — â³í ñòðèáíóâ ç æåðäèíîþ

íà âèñîòó 6 ìåòð³â 13 ñàíòèìåòð³â.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 


