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Ìîëèòâà çà ìèð
�Âåñü ñâ³ò ï³äòðèìàâ Óêðà¿íó â ïðàãíåíí³ äî ñïîêîþ

Çåìåëüí³ àóêö³îíè
ïîïîâíÿòü
ñòîëè÷íèé áþäæåò
íà ñîòí³ ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî çà îñòàíí³

ø³ñòü ðîê³â ó Êèºâ³ íå ïðîâîäè-

ëîñÿ æîäíîãî çåìåëüíîãî àóê-

ö³îíó, ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè âèä³ëÿ-

ëèñÿ íåïðîçîðî. «Â ðåçóëüòàò³

íàêîïè÷èëîñÿ 3 òèñÿ÷³ êàäàñòðî-

âèõ ñïðàâ ùîäî ïðèâàòèçàö³¿,

îðåíäè òà ïðîäàæó çåìë³, â³ä-

íîñíî ÿêèõ òðåáà óõâàëèòè ð³-

øåííÿ. ² áþäæåò ì³ñòà íåäîîòðè-

ìàâ çíà÷í³ êîøòè. Ïðîâåäåííÿ

æ çåìåëüíèõ àóêö³îí³â ó Êèºâ³

ïðèíåñå ñòîëè÷íîìó áþäæåòó

ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü»,— íà-

ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðîçãëÿä çå-

ìåëüíèõ ïèòàíü ó êèÿí àñîö³þºòü-

ñÿ ³ç ðåçîíàíñíèìè êîðóïö³éíè-

ìè ñõåìàìè ïîïåðåäíüî¿ âëàäè,

êîëè ïðîòÿãîì ëèøå îäíîãî çà-

ñ³äàííÿ ì³ñüêðàäè áóëî âêðàäå-

íî ëåäü íå òðåòèíó ñòîëè÷íî¿ çåì-

ë³. «Òåïåð ÷èííà Êè¿âðàäà ïî-

âèííà ïîâåðòàòè óñ³ ö³ çåìåëüí³

ä³ëÿíêè, ³ òîìó äîâîäèòüñÿ âèíî-

ñèòè íà ñåñ³þ âåëèêó ê³ëüê³ñòü

çåìåëüíèõ ïèòàíü,ùîäî ÿêèõ íå-

îáõ³äíî óõâàëèòè ð³øåííÿ. Àëå

êîæíå ç íèõ ðîçãëÿäàºòüñÿ ï³ä

çá³ëüøóâàëüíèì ñêëîì»,—çàóâà-

æèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³í äîäàâ,ùî ñüîãîäí³ âñ³ çå-

ìåëüí³ ïèòàííÿ ó ñòîëèö³ âèð³-

øóþòüñÿ â³äêðèòî òà ïðîçîðî.«Ìè

çàïðîøóºìî íà çàñ³äàííÿ çåìåëü-

íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè æóðíàë³ñò³â

òà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäè. ßêùî

ç òîãî ÷è ³íøîãî ïèòàííÿ âèíèêà-

þòü ñóìí³âè ÷è ï³äîçðè, ïèòàííÿ

îäðàçó æ çí³ìàºòüñÿ ç ðîçãëÿäó»,—

ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ðîáîòó ì³ñüêî¿ 
åëåêòðè÷êè áóäå
÷àñòêîâî â³äíîâëåíî
27 âåðåñíÿ
Ç 27 âåðåñíÿ â³äíîâëåíî ðîáî-

òó 4 åëåêòðîïî¿çä³â ì³ñüêî¿ åëåê-

òðè÷êè, à ç 7 æîâòíÿ ê³ëüê³ñòü

ïîòÿã³â çá³ëüøàòü äî 8 îäèíèöü.

Ôóíêö³îíóâàòè ó çâè÷àéíîìó ðå-

æèì³ ì³ñüêà åëåêòðè÷êà ðîçïî÷-

íå ç 10 æîâòíÿ. ßê ïîâ³äîìèëè

ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», íàðàç³ ôà-

õ³âö³ âïðîâàäæóþòü çàõîäè ùî-

äî ïîë³ïøåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó

åëåêòðîïî¿çä³â äëÿ ï³äâèùåí-

íÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ

ïîñëóã ì³ñüêîþ åëåêòðè÷êîþ.

Âîíè ïðîâîäÿòü ðåãëàìåíòí³ ðî-

áîòè ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ òà ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ðóõî-

ìîãî ñêëàäó. Öå äîçâîëèòü ï³ä-

âèùèòè åêñïëóàòàö³éí³ ïîêàç-

íèêè, áåçïåêó ðóõó òà ñàí³òàð-

íî-òåõí³÷íèé ñòàí.

íîâèíè

ÂÈØÈÂÀÍÊÈ, íàö³îíàëüíà ñèì-
âîë³êà òà ÿáëóíåâèé öâ³ò — òàê çà
ìèð ìîëèëèñÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè.
Ïðåäñòàâíèêè ð³çíîìàí³òíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ìîëîäü, äå-
ïóòàòñüêèé êîðïóñ Êè¿âðàäè òà
ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ ï³øîþ õîäîþ
ïðîéøëè â³ä ïàì’ÿòíèêà âî¿íàì-
àôãàíöÿì äî Íàö³îíàëüíîãî êîì-
ïëåêñó «Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñ-
òîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941—1945 ðîê³â». Ñàìå òàì ïðî-
âåëè óðî÷èñòèé ì³òèíã, íà ÿêîìó
âèñëîâèëè íàä³þ, ùî ñïîê³é òà ºä-
í³ñòü ñêîðî ïîâåðíóòüñÿ íà óêðà-
¿íñüê³ çåìë³.

«Íà æàëü, ñüîãîäí³, ó ÕÕ² ñòî-
ë³òò³, ñëîâî «ìèð» äëÿ Óêðà¿íè ñòà-
ëî äóæå àêòóàëüíèì. Àäæå íèí³ â
íàø³é êðà¿í³ ãèíóòü íàéêðàù³ ñè-
íè, ñïðàâæí³ ãåðî¿, ÿê ñêàçàíî â
íàøîìó Äåðæàâíîìó ã³ìí³, «äóøó
é ò³ëî êëàäóòü çà íàøó ñâîáîäó»,—
çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî
Ðàäóöüêèé.

Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ âëàäè â³í ïðè-
â³òàâ óñ³õ ó÷àñíèê³â õîäè ç Ì³æíà-
ðîäíèì äíåì ìèðó òà ïîáàæàâ êè-
ÿíàì ³ âñ³ì óêðà¿íöÿì ìèðíîãî íå-
áà: «Ñïîä³âàþñü, ùî íàñòóïíîãî
ðîêó Óêðà¿íà ñâÿòêóâàòèìå öåé

äåíü âæå ÿê ñàìîñò³éíà â³ëüíà äåð-
æàâà, íà çåìë³ ÿêî¿ íå ëóíàòèìóòü
ïîñòð³ëè òà íå ãèíóòèìóòü ëþäè».

Ç íàìàëüîâàíèìè ãîëóáàìè ìè-
ðó çàêëèêàòè äî ñïîêîþ íà âóëè-
ö³ Êèºâà âèéøëè ³ ò³, õòî ö³é â³é-
í³ â³ääàº íàéäîðîæ÷å: ñèí³â, äî-
÷îê, ÷îëîâ³ê³â — êè¿âñüê³ æ³íêè.
Ñåðåä íèõ ³ ÷ëåíè ì³æíàðîäíî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ì³æíà-
ðîäíà ë³ãà «Ìàòåð³ ³ ñåñòðè — ìî-
ëîä³ Óêðà¿íè». «Óñ³ ìàòåð³, à îñî-
áëèâî ò³, ÿê³ çàçíàëè ãîðå çàãèáå-
ë³ ñâî¿õ ñèí³â òà äî÷îê, âñòàþòü ó
ïîâíèé çð³ñò, âèñòóïàþòü ºäèíîþ
ñèëîþ òà ïðîãîëîøóþòü: «Ìàòåð³
Óêðà¿íè — çà ìèð!»,— çàçíà÷èëà
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Çîÿ
Ìèðîíîâà.

Õâèëÿ ìàðø³â ç ïðîõàííÿì ïðî
ìèð ïðîêîòèëàñÿ ñòîëèöåþ ³ âè-
õ³äíèìè. Ëþäè ó íàö³îíàëüíîìó
îäÿç³ íåâåëèêèì ãðóïàìè çáèðàëè-
ñÿ ó ñâî¿õ ðàéîíàõ, àáè ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè: ãîòîâ³ îá’ºäíóâàòèñÿ çà-
ðàäè ñïîêîþ íà ð³äí³é çåìë³. «Êî-
ëèñü â³éíà äëÿ íàñ áóëà ÷èìîñü
ñòðàøíèì ³ äàëåêèì, ç ïåâíèì â³ä-
ò³íêîì ãåðî¿çìó òà çàãðîçè. Òåïåð
æå ñòàëà áóäåííÿì äëÿ êîæíîãî. ²
ºäèíå, çà ùî ìè òåïåð ìîëèìîñü,
÷îãî ïðàãíåìî,— öå ìèð íà óêðà-
¿íñüê³é çåìë³. Ðåøòó æ çáóäóºìî,
çàðîáèìî, çðîáèìî. Àáè ò³ëüêè íå
ãèíóëè ëþäè»,— ðîçïîâ³äàº «Õðå-
ùàòèêó» êèÿíèí Àíäð³é.

Öüîãî ðîêó äî ãîëîñ³â óêðà¿í-
ö³â ç ïðîõàííÿìè ïðî ìèð äîëó-
÷èëèñÿ ñîòí³ òèñÿ÷ ãîëîñ³â ç óñ³õ
êóòî÷ê³â ñâ³òó. Ñêàçàòè «í³!» àãðå-
ñ³¿ Êðåìëÿ íà Äîíáàñ³ âèéøëè é
ñâ³äîì³ ðîñ³ÿíè. Íàéìàñîâ³ø³ ìàð-
ø³ Ìèðó ïðîéøëè ó Ìîñêâ³ òà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, íå÷èñëåíí³ —
ùå â íèçö³ ì³ñòå÷îê ïî âñ³é òåðè-
òîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Çà îô³-
ö³éíèìè äàíèìè, íà ì³òèíãó â Ìîñ-
êâ³ áóëè ïðèñóòí³ 5 òèñÿ÷ îñ³á, çà
íåîô³ö³éíèìè — áëèçüêî 100 òè-
ñÿ÷. Ðîñ³ÿíè õîäîþ ïðîéøëè âó-
ëèöÿìè ñâîº¿ ñòîëèö³ ç íàö³îíàëü-
íèìè òà óêðà¿íñüêèìè ïðàïîðà-
ìè òà âèìîãàìè: çóïèíèòè àãðå-
ñ³þ, ïîâåðíóòè äîäîìó ñîëäàò ÐÔ,
ïðèïèíèòè ãàçîâó â³éíó. Ïîïðè
÷èñëåíí³ ïðîâîêàö³¿, àíòèâîºíí³
ì³òèíãè çàâåðøèëèñÿ áåç ñóòè÷îê.
À ñåðåä óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ ïëà-
êàò³â òà ãàñåë îñîáëèâî âèä³ëÿëè-
ñÿ ç çàêëèêîì äî ñóñ³äíüîãî ³ êî-
ëèñü äðóæíüîãî íàðîäó: «Ïðîáà÷
íàñ, Óêðà¿íî!».

Äî ñëîâà, Ì³æíàðîäíèé äåíü
ìèðó â³äçíà÷àþòü ó âñüîìó ñâ³ò³ ç
³í³ö³àòèâè Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿
ÎÎÍ ÿê äåíü âñåñâ³òíüî¿ â³äìîâè
â³ä íàñèëüñòâà ³ âîãíþ. Éîãî ïî-
÷àëè ñâÿòêóâàòè 1982 ðîêó. Äåíü
ìèðó â Óêðà¿í³ âñòàíîâëåíèé óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà ó 2002 ðîö³ ³ â³ä-
çíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî 21 âåðåñíÿ —
â Ì³æíàðîäíèé äåíü ìèðó �

«Ìè ïðîñèìî ìèðó, áî º ³íøèé øëÿõ áîðîòèñÿ
ïðîòè á³äíîñò³, õâîðîá ³ áàéäóæîñò³»,— ö³ ñëîâà,
ñêàçàí³ ²íä³ðîþ Ãàíä³ ìàéæå 30 ðîê³â òîìó, ïåâíî,
íàéâëó÷í³øå õàðàêòåðèçóþòü ïðàãíåííÿ, ç ÿêèìè
âæå áàãàòî ðîê³â 21-ãî âåðåñíÿ ïî âñüîìó ñâ³òó
ïðîõîäÿòü Ìàðø³ ìèðó. Öüîãîð³÷ ì³ëüéîíè ëþäåé
âèéøëè íà âóëèö³ ñâî¿õ ì³ñò òà ì³ñòå÷îê ó âñ³õ çà-
êóòêàõ ïëàíåòè, àáè ñêàçàòè êàòåãîðè÷íå «í³!» â³é-
í³ ïðîòè Óêðà¿íè. Ïðèïèíèòè êðîâîïðîëèòòÿ íà
Äîíáàñ³ âèìàãàëè íàâ³òü ó Ìîñêâ³ òà Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðç³.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ ó÷àñòü â ìàðø³ ìèðó âçÿëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíîìàí³òíèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ìîëîäü, âåòåðàíè ÂÂÂ, äåïóòàòñüêèé êîðïóñ Êè¿âðàäè òà ì³ñüê³ ïîñàäîâö³
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ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ðîáî÷î¿ ãðóïè áóëî âèð³øåíî ðîç-
ðîáèòè êîíöåïö³þ ïîñòóïîâîãî âèð³øåííÿ ïðîáëå-
ìè, îäíèì ç ïóíêò³â ÿêî¿ º ðîçðîáèòè ïðîåêò êîí-
ñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³êòîð³ÿ
Âàëåíòèí³âíà  Êóñòîâà .

«Ìè, ÷ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè, âèñòóïàºìî ç ³í³ö³-
àòèâîþ ïðîô³íàíñóâàòè ïðîåêò çà ðàõóíîê íåáàé-
äóæèõ êèÿí ³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè øëÿõîì ïåðåðàõó-
âàííÿ êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Àíäð³¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³ö³àòè-
âà», ÿêà îðãàí³çóâàëà íàðîäíèé ñóïðîòèâ ñòîñîâíî
ðóéíóâàííÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè «Ãîñòèííèé äâ³ð»,—
ðîçïîâ³ëà Â³êòîð³ÿ Êóñòîâà.

Ó òåõí³÷íîìó çàâäàíí³ íà ïðîåêòíó ðîáîòó áóäå
âêàçàíî, ùî êîíñåðâàö³ÿ îá’ºêòà ïîâèííà âèêîíó-

âàòèñü ç íàéìåíøèìè çàòðàòàìè ³ ìàêñèìàëüíèì
çáåðåæåííÿì êîíñòðóêö³é áóä³âë³ Ãîñòèííîãî äâîðó.

Äåïóòàòè çâåðòàþòüñÿ ³ç çàêëèêîì äî êèÿí äî-
ïîìîãòè âðÿòóâàòè ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè �

Êèÿíè ðÿòóþòü Ãîñòèííèé äâ³ð

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéî-
íó ñòîëèö³ çàáåçïå÷èëà ðåàëüíå âè-
êîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ùîäî ïîâåð-
íåííÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ìàé-
æå 5 ãà çåìë³ íà Ðèáàëüñüêîìó îñòðî-
â³ âàðò³ñòþ ïîíàä 20 ìëí ãðèâåíü.
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó
ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Êèºâà.

Âñòàíîâëåíî, ùî ó 2007 ðîö³
òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 5 ãà íà âóë. Åëåêòðèê³â
áóëè ïåðåäàí³ ó äîâãîñòðîêîâó
îðåíäó ïðèâàòíîìó òîâàðèñòâó
äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-îô³ñ-

íîãî êîìïëåêñó ç íàçåìíèì òà ï³ä-
çåìíèì ïàðê³íãàìè.

Îäíàê, óñóïåðå÷ âèìîãàì äî-
ãîâîðó îðåíäè, ï³äïðèºìñòâî òàê
³ íå ðîçïî÷àëî áóä³âíèöòâî íà ö³é
òåðèòîð³¿ òà ïðîòÿãîì òðèâàëîãî
÷àñó íå ñïëà÷óâàëî ïëàòó çà êî-
ðèñòóâàííÿ íåþ.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðà çà-
ÿâèëà ïîçîâ ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè çåìë³ òà ïîâåðíåííÿ
¿¿ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³.

Ñóä ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíèâ ïî-
çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè.

Íàðàç³ ð³øåííÿ ñóäó íàáóëî
÷èííîñò³ òà ðåàëüíî âèêîíàíî:
ñï³ðí³ ä³ëÿíêè ïîâåðíóòî ó ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ãðîìàäè ì³ñòà �

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ïîâåðíóëè 5 ãà çåìë³ 
íà Ðèáàëüñüêîìó îñòðîâ³

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÒÅÐÌ²Í ñïëàòè çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè ó âåðåñí³ áóäå ïðî-
äîâæåíî äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ. Ïðè öüî-
ìó çíèæêà, ïåðåäáà÷åíà çà â÷àñíó
ñïëàòó (äî 20-ãî ÷èñëà),áóäå çáåðå-
æåíà. Ïðî öå â åô³ð³ ðàä³î «Ãîëîñ
ñòîëèö³» ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóï-

íèê äèðåêòîðà ÊÏ «Ãîëîâíèé ³í-
ôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð»
Àíäð³é Ùåðáèíà.

«Ç 15-ãî âåðåñíÿ ìåøêàíö³ Êèºâà
ïåðåâåäåí³ íà íîâó ôîðìó ªäèíîãî
ðàõóíêó íà ñïëàòó çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ òà ³íø³ ïîñëóãè,ÿêèé ðîç-
ä³ëåíî íà ï’ÿòü áëîê³â ó çàëåæíîñò³
â³ä âèäó ïîñëóãè òà ¿¿ âèêîíàâöÿ.
Ïðè çàïîâíåíí³ ðîçðàõóíêîâèõ äî-
êóìåíò³â íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâà-
ãó, ùî îáñÿãè ïîñòà÷àííÿ òà âîäî-
â³äâåäåííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïîâèíí³
ñï³âïàäàòè»,—ïîâ³äîìèâ ïðåäñòàâ-
íèê ÊÏ Ã²ÎÖ.

Àíäð³é Ùåðáèíà òàêîæ çâåðíóâ
óâàãó êèÿí íà òå,ùî â ðàç³ îòðèìàí-
íÿ ïëàò³æîê ç íàðàõóâàííÿìè çà ãà-
ðÿ÷ó âîäó â ïåð³îä,êîëè çàçíà÷åíà ïî-

ñëóãà íå íàäàâàëàñÿ, ìåøêàíö³ íå-
îäì³ííî ìàþòü çâåðíóòèñÿ äî æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåðàõóíêó.

«Ïëàò³æíèé äîêóìåíòòàêîæ ïå-
ðåäáà÷àº çì³íó ï³äõîä³â ó íàðàõó-
âàíí³ ïëàòè çà îïàëåííÿ. Íà ñüîãî-
äí³ ïëàòà çà òåïëî áóäå çä³éñíþâà-
òèñÿ ëèøå ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó, òîáòî çà ôàêòîì íàäàí-
íÿ ïîñëóãè,òîä³ ÿê ðàí³øå çàãàëüíà
ñóìà ðîçáèâàëàñÿ íà êîæåí ì³ñÿöü
ïðîòÿãîì ðîêó»,— çàçíà÷èâ â³í.

Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ïåðåïëàò ó ñïî-
æèâà÷à îñòàíí³é ìîæå âèêîðèñòà-
òè ¿¿ äëÿ îïëàòè ïîñëóãè â íàñòóï-
íîìó ì³ñÿö³. Ñóìà ïåðåïëàòè áóäå
âêàçàíà ó ïëàò³æíîìó äîêóìåíò³ ó
â³äïîâ³äí³é ãðàô³.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç öüîãî
ïðèâîäó êèÿíè ìîæóòü îòðèìàòè,
çâåðíóâøèñü äî êîíòàêò-öåíòðó —
1551 �

ÂÐÀÕÎÂÓÞ×È îñòàíí³ ïîä³¿ ó ñõ³ä-
íèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè, ÷àñòèíà íà-
øèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü â ì³ñòàõ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ,òèì-
÷àñîâî ïåðåáóâàþòü ó ñòîëèö³, âè-
íàéìàþ÷è æèòëî. Òîìó ïîïèò â
îñòàíí³ ì³ñÿö³ íà îðåíäó êè¿âñüêèõ
êâàðòèð çíà÷íî çá³ëüøèâñÿ. Ïðî
öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèâ â. î. íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ²ãîð Áîíäà-
ðåíêî.

«Êèÿíàì, ÿê³ áàæàþòü íàäàâà-
òè âëàñíå æèòëî â îðåíäó ³íøèì
ãðîìàäÿíàì,ñë³ä ïàì’ÿòàòè,ùî ç òà-
êèõ äîõîä³â íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêî-
âî ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè»,— çàóâà-
æèâ ²ãîð Ãðèãîðîâè÷.

Òàê, ó âèïàäêó íàäàííÿ â îðåí-
äó íåðóõîìîñò³ îäí³ºþ ô³çîñîáîþ
³íø³é, íîðìè çàêîíîäàâñòâà ïå-

ðåäáà÷àþòü äâà øëÿõè ñïëàòè ïî-
äàòê³â. Ïåðøèé: öå êîëè îðåíäî-
äàâåöü ñàìîñò³éíî íàðàõîâóº òà
ñïëà÷óº ïîäàòîê çà ñòàâêàìè 
15 % — 17 % ïðîòÿãîì 40 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êâàðòà-
ëó. Ïðè öüîìó ñóìà îòðèìàíîãî äî-
õîäó òà ñóìà ñïëà÷åíîãî ïîäàòêó
çà ðåçóëüòàòàìè ðîêó â³äîáðàæàþ-

òüñÿ ó ð³÷í³é ïîäàòêîâ³é äåêëàðà-
ö³¿ ãðîìàäÿíèíà. Äðóãèé — êîëè
îðåíäîäàâåöü ðåºñòðóºòüñÿ ïðè-
âàòíèì ï³äïðèºìöåì. Â öüîìó âè-
ïàäêó ïëàòíèê îáèðàº çàãàëüíó àáî
ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ
òà ñïëà÷óº ïîäàòîê â çàëåæíîñò³
â³ä îáðàíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàí-
íÿ.

Îáîâ’ÿçîê ùîäî íàëåæíî¿ ñïëà-
òè ïîäàòê³â ô³çîñîáàìè-îðåíäî-
äàâöÿìè êîíòðîëþºòüñÿ â îðãàíàõ
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè.

«Ïðîòÿãîì ïîòî÷íîãî ðîêó ïðà-
ö³âíèêàìè ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é
ì³ñòà áóëî ïðîâåäåíî 682 ïåðåâ³ð-
êè ãðîìàäÿí, ÿê³ îòðèìóâàëè äî-
õîäè â³ä íàäàííÿ â îðåíäó íåðóõî-
ìîãî ìàéíà, ïðîòå óõèëÿëèñü â³ä
ñïëàòè ïîäàòê³â. Çà ðåçóëüòàòàìè
ïåðåâ³ðîê, äî ñïëàòè â áþäæåò äî-
íàðàõîâàíî áëèçüêî 4-õ ì³ëüéîí³â
ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á»,—
çàçíà÷èâ ²ãîð Áîíäàðåíêî �
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Âîºí³çîâàíà îõîðîíà ïèëüíóº ìàéíî
Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³
ÇÀ 8 Ì²ÑßÖ²Â 2014 ðîêó íà Ï³â-
äåííî-çàõ³äí³é çàë³çíèö³ çàô³ê-
ñîâàíî 182 âèïàäêè êðàä³æîê òà
ïîøêîäæåííÿ åëåìåíò³â ðóõîìî-
ãî ñêëàäó ³ çàë³çíè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè.

Âíàñë³äîê öüîãî çàë³çíèöÿ çà-
çíàëà çáèòê³â íà ñóìó 1,7 ìëí ãðí.
Çà ôàêòàìè öèõ çëî÷èí³â ïðàö³â-
íèêàìè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè çà-
òðèìàíî 118 îñ³á, ïîâ³äîìèëè ó
ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çà-
ë³çíèö³.

Ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ë³â ñëóæ-
áè âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè ïîïåðå-
äèëè 89 âèïàäê³â êðàä³æîê âàí-
òàæ³â òà ìàéíà çàë³çíèö³ íà ñóìó
235, 9 òèñ. ãðí.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ñêîºí-
íÿ çëî÷èí³â ïðàö³âíèêè âîºí³çî-
âàíî¿ îõîðîíè Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿
çàë³çíèö³ ïîñò³éíî çä³éñíþþòü
ñïåö³àëüí³ ðåéäè íà îá’ºêòàõ çà-
ë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó òà ïðîâî-

äÿòü ðîç’ÿñíþâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íó ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ.

Òàê, 4 âåðåñíÿ ïðè ïðîâåäåí-
í³ îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿
ðîáîòè íà òåðèòîð³¿ Ï³âäåííîãî
ïàðêó ñòàíö³¿ Êè¿â-Òîâàðíèé ïðà-
ö³âíèêè âîºí³çîâàíî¿ â³äîì÷î¿
îõîðîíè Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³ çàòðèìàëè 3-õ îñ³á, ó ÿêèõ
âèÿâèëè ì³äí³ êàáåë³ çàãàëüíîþ
äîâæèíîþ áëèçüêî 100 ìåòð³â �

Êè¿âñüê³ îðåíäîäàâö³ â³ä÷óòíî 
ïîïîâíèëè ñòîëè÷íèé áþäæåò

Ó ì³ñò³ ïîäîâæåíî òåðì³í ñïëàòè 
çà êîìóíàëêó

ÍÅÂÄÎÂÇ² íà îáãîâîðåííÿ äåïó-
òàò³â Êè¿âðàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³ áó-
äå ïîñòàâëåíî ïèòàííÿ ùîäî ðîç-
øèðåííÿ ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ ìî-
æóòü êîðèñòóâàòèñü ïåðåâàãàìè
ñîö³àëüíî¿ «Êàðòêè êèÿíèíà».Òà-
êèì ÷èíîì, îòðèìàòè ¿¿ çìîæóòü
íå ëèøå çàðåºñòðîâàí³ ìåøêàíö³
ñòîëèö³, à é ãðîìàäÿíè, ÿê³ òóò
ìåøêàþòü ³ ïðàöþþòü. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

«Ìè âèõîäèìî íà ïðîåêò çì³í
ó ìîæëèâîñòÿõ «Êàðòêè êèÿíè-
íà». Ï³äãîòîâëåíî ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, ÿêèé áóäå íà-
äàíî íà âèâ÷åííÿ äåïóòàòàì òà
îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüêîñò³. Öå
íîðìàëüíî: îòðèìàòè êàðòêó òà
êîðèñòóâàòèñü ÷àñòèíîþ ï³ëüã,ÿê-
ùî æèâåø ³ ñïëà÷óºø ïîäàòêè ó
Êèºâ³»,— ïîâ³äîìèâ ðàäíèê Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Äìèòðî

Òóð÷àê. Çà éîãî ñëîâàìè, íåâäîâ-
ç³ áóäå ðîçøèðåíî ïåðåë³ê áàí-
ê³â, ÿê³ âèäàâàòèìóòü öåé äîêó-
ìåíò.

«Ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè ç äåÿêè-
ìè áàíêàìè ùîäî óêëàäàííÿ äî-
ãîâîð³â ç âèäà÷³ «Êàðòêè êèÿíè-
íà». Ïð³îðèòåò íàäàâàòèìåòüñÿ
òèì áàíêàì, ÿê³ â öåé ñêëàäíèé
äëÿ âñ³õ ÷àñ çìîæóòü âèêîíóâàòè
âñ³ íåîáõ³äí³ çîáîâ’ÿçàííÿ.ÊÌÄÀ
äóæå ïåäàíòè÷íî ñòàâèòèìåòüñÿ
äî öüîãî ïèòàííÿ»,— ñêàçàâ â³í.

Ïîíàä 400 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â
ñòîëèö³ âæå ìàþòü «Êàðòêó êè-
ÿíèíà».Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº àäðåñ-
íó äîïîìîãó ìàëîçàáåçïå÷åíèì
ãðîìàäÿíàì çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî
áþäæåòó.Çäåá³ëüøîãî «Êàðòêó êè-
ÿíèíà» âèêîðèñòîâóþòü äëÿ áåç-
êîøòîâíîãî ïðî¿çäó é îòðèìàí-
íÿ ñîö³àëüíèõ çíèæîê â àïòåêàõ ³
ñóïåðìàðêåòàõ �

«Êàðòêó êèÿíèíà»
çìîæå îòðèìàòè
êîæåí, õòî 
ïðîæèâàº 
â ñòîëèö³

Ìèòíèêè çàòðèìàëè 5 ì³æíàðîäíèõ
ïîñèëîê ç íàðêîòèêàìè

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ Êè¿âñüêî¿ ì³æ-
ðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ óïåðåäèëè
ñïðîáó íàëàãîäèòè êàíàë ïîñòà-
÷àííÿ â Óêðà¿íó íàðêîòèê³â. Ï³ä
âèãëÿäîì äîêóìåíò³â,îäÿãó,âçóò-
òÿ òà ³ãðàøîê ³íîçåìö³ â³äïðàâè-
ëè â Óêðà¿íó íàðêîòè÷í³ çàñîáè òà
ïñèõîòðîïí³ ðå÷îâèíè.Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³.

Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî
êîíòðîëþ ì³æíàðîäíèõ ïîøòî-
âèõ â³äïðàâëåíü ó ï’ÿòè ïîñèë-
êàõ îïåðàòèâíèêàìè ìèòíèö³
âèÿâëåíî ìàéæå 300 ã êàíàá³ñó,
500 ã îñîáëèâî íåáåçïå÷íî¿ ïñè-
õîòðîïíî¿ ðå÷îâèíè MDPBP òà
770 òàáëåòîê åêñòàç³. Òàê³ «ïî-
äàðóíêè» áóëè â³äïðàâëåí³ ç Êè-
òàþ, ÑØÀ òà Í³äåðëàíä³â íà àä-
ðåñó ìåøêàíö³â Êèºâà, Ëüâîâà
òà Çàïîð³ææÿ.

Íàðàç³,çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâå-
äåíèõ êîíòðîëüîâàíèõ ïîñòàâîê,
Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè çàòðè-
ìàíî îðãàí³çàòîð³â êàíàë³â êîí-
òðàáàíäíîãî ïîñòà÷àííÿ íàðêîòè-
ê³â òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí â
Óêðà¿íó �
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Ó 2010 ðîö³ Â³òàë³é Äàíèëåí-

êî, äåïóòàò Êè¿âðàäè, ãîëîâà

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ñ³ì’¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó, çàïî÷àòêó-

âàâ ïðîåêò HEROES. Éîãî â³ä-

ïðàâíîþ òî÷êîþ ñòàâ ùîð³÷íèé

êàëåíäàð, ÿêèé íàãàäóº ïðî

âàæëèâ³ ïîä³¿ òà â³äøóêîâóº

ãåðî¿â ñåðåä íàñ. Ìåòà ïðîåê-

òó—íàäèõíóòè êîæíîãî çíàé-

òè â ñîá³ ñèëè, çàâçÿòòÿ é íà-

ñíàãó, àáè ñòàòè ãåðîºì.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÏÅÐØ² êàëåíäàð³ HEROES ïðèñâÿ-
÷åí³ ëþäÿì, ÿê³ ñâîº æèòòÿ ö³ëêîì
ïðèñâÿòèëè ñïîðòó.Ñâîºþ ìóæí³ñ-
òþ, ñèëîþ äóõó òà íåçëàìí³ñòþ âî-
íè çâåëè÷èëè Óêðà¿íó.Îë³ìï³éñüê³
÷åìï³îíè,âîëîäàð³ ñâ³òîâèõ òèòóë³â,
çàñëóæåí³ òðåíåðè ñòàëè äëÿ íàñ ãå-
ðîÿìè.

Öüîãîð³÷íèé êàëåíäàð ìàº îñî-
áëèâå çíà÷åííÿ. Íà òë³ áóðåìíèõ
ïîä³é â íàø³é êðà¿í³ àêòóàëüíîãî
çì³ñòó íàáóâàº ïîíÿòòÿ «çàõèñíèê
Â³ò÷èçíè». Òîìó íå âèïàäêîâî ÷åì-
ï³îíè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, ìîëî-
ä³ òà àìá³òí³ ïàòð³îòè íà ÷îë³ ç ìå-
ðîì Êèºâà Â³òàë³ºì Êëè÷êîì áó-

ëè â àâàíãàðä³ çàõèñòó äåìîêðà-
ò³¿. Âñ³ âîíè — âøàíîâàí³ íàìè ÃÅ-
ÐÎ¯!

HEROES—öå ïëàòôîðìà ³äåé òà
ìîæëèâîñòåé,öå ìàéäàí÷èê äîñÿã-
íåíüòà ðåçóëüòàò³â.Öå îá’ºäíàííÿ,
ÿêå ðåàë³çóº ñîö³àëüíî âàæëèâ³ ïðî-
åêòè íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó.
HEROES—ïðîåêò,ÿêèé ñòàâèòü ïå-
ðåä ñîáîþ àìá³òí³ ö³ë³ òà âèêîíóº
àáñîëþòíî ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ.

HEROES — öå íå ëèøå ïîïóëÿ-
ðèçàö³ÿ ñïîðòó, à é ïàòð³îòè÷íå âè-
õîâàííÿ ìîëîä³, ôîðìóâàííÿ íî-
âèõ ö³ííîñòåé, ïðèêëàä³â äëÿ íà-
ñë³äóâàííÿ.

Ùîðîêó HEROES íàáóâàº íîâîãî
çì³ñòó òà ùå á³ëüøîãî ìàñøòàáó,

çì³íþºòüñÿ òåìàòèêà òà ïåðñîíà-
ë³¿. Êîæåí ç íàñ ìîæå âïëèíóòè íà
õ³ä ³ñòîð³¿ ñâîº¿ êðà¿íè. Êîæåí âàð-
òèé çâàííÿ ãåðîÿ. Ñåíñ ëèøå îäèí:
òè ìîæåø áóòè ãåðîºì.

«Äëÿ ìåíå öåé ïðîåêò ìàº ïðèí-
öèïîâå çíà÷åííÿ. Íåõàé ìåíå êðè-
òèêóþòü, íåõàé êàæóòü, ùî íå íà
÷àñ³, àáî: «Â³òàë³þ Âàñèëüîâè÷ó, íå
ñüîãîäí³,íå çàðàç».Äëÿ ìåíå öå ïè-
òàííÿ ã³äíîñò³, ïèòàííÿ ñâîáîäè.
Ïðîåêò áóäå ðåàë³çîâóâàòèñÿ ó áóäü-
ÿê³ ÷àñè òà ó áóäü-ÿêèõ óìîâàõ!

ß êîæåí äåíü çóñòð³÷àþñü ç ð³ç-
íèìè ëþäüìè ç ð³çíèõ ñôåð æèòòÿ.
Óïðàâë³íö³, â÷èòåë³ òà ë³êàð³, ïðà-
ö³âíèêè ÆÊÃ òà ñïîðòñìåíè.Ñåðåä
íèõ áàãàòî çä³áíèõ,÷óéíèõ,äîáðèõ

³ òàëàíîâèòèõ.Ñåðåä íèõ áàãàòî ãå-
ðî¿â! ß õî÷ó, ùîá ¿õ çíàëè! Íà íèõ
îð³ºíòóâàëèñÿ.Íèìè çàõîïëþâàëè-
ñÿ. Íàñòóïí³ êàëåíäàð³ áóäóòü ïðè-
ñâÿ÷åí³ ¿õí³ì ïåðåìîãàì! ̄ õí³ì ïðîñ-
òèì, áóäåííèì, àëå òàêèì âàæëè-
âèì ïåðåìîãàì!

¯õí³ îáðàçè áóäóòü íàìàëüîâàí³
íà ñòîð³íêàõ, à òàêîæ â êàëåíäàð³
ïîçíà÷åí³ äàòè íàðîäæåííÿ öèõ ãå-
ðî¿â! —ïîä³ëèâñÿ ç «Õðåùàòèêîì»
çàñíîâíèê ïðîåêòó, äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè Â³òàë³é Äàíèëåíêî.—HEROES—
öå á³ëüøå, àí³æ ïðîñòî ïðîåêò ïðî
ñïîðò,öå íå ëèøå ïîïóëÿðèçàö³ÿ òà
ïðèêëàä äëÿ ìîëîä³. Öå ïðîåêò íà-
ö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó, ÿêèé íàáó-
âàº ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ.ß õî÷ó,ùîá
ãåðî¿â çíàëè â îáëè÷÷ÿ,ùîá ¿õ âøà-
íîâóâàëè ã³äíî, ùîá êîæíèé, õòî
äîëó÷èâñÿ, â³ä÷óâàâ ñåáå ïðè÷åò-
íèì äî âåëèêî¿ ñïðàâè».

11 âåðåñíÿ íà òåðèòîð³¿ G13 Loft
â³äáóëàñÿ íåâåëèêà ïðåçåíòàö³ÿ
«HEROES — ñòàíü Ãåðîºì!». Íà íå¿
áóëè çàïðîøåí³ ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³,
ïðåäñòàâíèêè ìîëîä³, ñïîðòñìåíè
òà äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

«Öå òàêèé ñîá³ ïåðåäïîêàç HEROES.
Ìè ïðåçåíòóâàëè ïåðø³ ñòîð³íêè êà-
ëåíäàðÿ òà ïîä³ëèëèñÿ ³äåÿìè ùî-
äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó â ö³ëîìó.ß ç³-

áðàâ ìîëîäü, ñïîðòñìåí³â òà äåïó-
òàò³â íà îäí³é ïëàòôîðì³ — ïåðå-
çíàéîìèâ ¿õ îñîáèñòî. Îñíîâíîþ
ìîºþ ìåòîþ áóëî îçíàéîìèòè òà îò-
ðèìàòè â³äãóêè,ìàêñèìàëüíî äîëó-
÷èòè ð³çí³ ñï³ëüíîòè äî ïðîåêòó.

Àêòèâíà ìîëîäü Êèºâà íà ÷îë³
ç³ Ñòàí³ñëàâîì Êóöåíêîì ñôîðìó-
âàëà òà ïðåçåíòóâàëà ïîçàôðàêö³é-
íå îá’ºäíàííÿ «Ìîëîä³æíà ïëàò-
ôîðìà». Âîíè âñåá³÷íî ï³äòðèìó-
þòü ïðîåêò HEROES òà ìàêñèìàëü-
íî ñïðèÿòèìóòü éîãî ðîçâèòêó òà
ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåðåä ìîëîä³.

Ñïîðòñìåíè çàö³êàâèëèñÿ òà
äàëè çãîäó íà âèêîðèñòàííÿ ¿õí³õ
îáðàç³â ó ïåðøîìó â Óêðà¿í³ ìóëü-
òèïë³êàö³éíîìó ô³ëüì³ ïðî ãåðî-
¿â ñïîðòó,— ðîçïîâ³â Â³òàë³é Äà-
íèëåíêî.— Äåïóòàòè òà ïîë³òèêè,
ñïîðòèâí³ ôóíêö³îíåðè îá³öÿëè
äîïîìîãó ñâî¿ì îñîáèñòèì ðåñóð-
ñîì òà ìåöåíàòñòâîì. Äëÿ ìåíå
îñîáèñòî òàêèé çàõ³ä — öå ìàëåíü-
êà ïåðåìîãà. Àäæå ³íôîðìàö³ÿ òà
³äåÿ ä³éøëè äî àäðåñàòà. Ìè ïîñ³-
ÿëè çåðíèíó, ³ âîíà ïðîðîñòå. À
çíà÷èòü — ñîö³àëüíî âàæëèâèé òà
ö³êàâèé ïðîåêò HEROES áóäå ìà-
òè óñï³õ! Àäæå ãåðî¿ ñåðåä íàñ. Êî-
æåí ìîæå áóòè ãåðîºì!»

«Ãåðîÿì Ñëàâà!» �

HEROES: «Òè ìîæåø
áóòè ãåðîºì!»
� Ìåòà ïðîåêòó, çàïî÷àòêîâàíîãî äåïóòàòîì Êè¿âðàäè 

Â³òàë³ºì Äàíèëåíêîì, — íàäèõíóòè êîæíîãî çíàéòè â ñîá³ ñèëè,
çàâçÿòòÿ é íàñíàãó, ïðàãíóòè äî ïåðåìîãè

Íà ïðåçåíòàö³¿ «HEROES —Ñòàíü Ãåðîºì!» Â³òàë³é Äàíèëåíêî çàïðîñèâ ãðîìàäñüêèõ
ä³ÿ÷³â, ïðåäñòàâíèê³â ìîëîä³, ñïîðòñìåí³â òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè 

Ïåðø³ êàëåíäàð³ HEROES ïðèñâÿ÷åí³ ëþäÿì, ÿê³ ñâîº æèòòÿ ö³ëêîì ïðèñâÿòèëè
ñïîðòó

ÖÜÎÃÎÐ²×ÍÀ êîíêóðñíà ïðîãðà-
ìà áóëà äîñèòü íàñè÷åíîþ. Ïðîòÿ-
ãîì òèæíÿ ä³òè â³äâ³äàëè íàéïîïó-
ëÿðí³ø³ ðîçâàæàëüí³ öåíòðè Êèºâà,
âçÿëè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ â³ä
Âëàäà ßìè,Âîëîäèìèðà Äàíèëüöÿ,
Ðèììè Çþá³íî¿ òà ³íøèõ â³äîìèõ
òàíö³âíèê³â, àêòîð³â, ä³ÿ÷³â íàóêè,
êóëüòóðè òà ñïîðòó.

Ðàí³øå ôåñòèâàëü ïðîâîäèâñÿ
â Ì³æíàðîäíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³
«Àðòåê», ïðîòå öüîãî ðîêó ÷åðåç

ñêëàäíó ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ, çîê-
ðåìà â ÀÐ Êðèì, ä³òåé çóñòð³ëè ó
Êèºâ³. ßê çàçíà÷èëà îðãàí³çàòîð
êîíêóðñó Îëåíà Ï³ääóáíà, çì³íà
ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ íå âïëèíóëà íà
éîãî äóõ.

Íàãîðîäæåííÿ â³äáóâàëîñÿ ó
òðüîõ íîì³íàö³ÿõ: «Ñïîðò», «Êóëü-
òóðà» òà «Îñâ³òà». Ä³òÿì âðó÷àëè
ñåðòèô³êàòè íà çäîáóòòÿ îñâ³òè,ïó-
ò³âêè íà â³äïî÷èíîê ó ºâðîïåéñüê³
äèòÿ÷³ öåíòðè, ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä

ìåöåíàò³â. Ìèõàéëî Ïàíüê³â, â. î.
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÓÄÏÏÇ
«Óêðïîøòà», ïîâ³äîìèâ, ùî òàëà-
íîâèòèì ä³òÿì-ñèðîòàì âðó÷åíî
43 ñìàðòôîíè, ïðèäáàí³ çà ç³áðàí³
êîøòè êîëåêòèâó. Òàêîæ «Óêðïîø-
òîþ» áóäå âèïóùåíî ñïåö³àëüíó êî-
ëåêö³éíó ìàðêó ç çîáðàæåííÿì ëî-
ãîòèïó ôåñòèâàëþ òà ôîòî ä³òåé-
ó÷àñíèê³â.

Íà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ òà-
êîæ áóëè ïðèñóòí³ 14 ä³òåé, áàòüêè
ÿêèõ çàãèíóëè â çîí³ ÀÒÎ. Ö³ ä³òè
òåæ îòðèìàëè ïîäàðóíêè é òåïëî
â³ä çíàìåíèòèõ ãîñòåé.

«ß áåçìåæíî âäÿ÷íà ëþäÿì, ÿê³
âëàøòóâàëè äëÿ íàñ òàêå ñâÿòî»,—
ãîâîðèòü 11-ð³÷íà ó÷àñíèöÿ ôåñòè-
âàëþ Â³êòîð³ÿ Ìàòâåº÷åâà,ÿêà ðàçîì
ç áàáóñåþ-îï³êóíêîþ æèâå â ñ. Ñå-
ìåí³âêà íà Ëüâ³âùèí³.

«Ñüîãîäí³ çä³éñíèëàñÿ ìîÿ ìð³ÿ,
ìåí³ ïîäàðóâàëè ñìàðòôîí»,—ðîç-
ïîâ³â ïåðåìîæåöüíîì³íàö³¿ «Ñïîðò»
12-ð³÷íèé Áîðèñ Ïàíà÷óê ç ì. Âî-
ëîäàðêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Íà ãàëà-êîíöåðò ïðè¿õàëî äî-
ñèòü áàãàòî â³äîìèõ îñîáèñòî-
ñòåé, ñåðåä ÿêèõ Ðóñëàíà Ïèñàí-
êà, Íàòàëÿ Äîáðèíñüêà, Çëàòà Îã-
íåâè÷, Íàòàë³ÿ Ìîãèëåâñüêà, Íà-
òàë³ÿ Âàëåâñüêà, Àëëà Ë³ñèöüêà,
Þð³é Ãîðä³ºíêî, Ðèììà Çþá³íà,
Êîñòÿíòèí Ãðóáè÷ òà ³íø³. Ïåðøà
ëåä³ Óêðà¿íè, Ìàðèíà Ïîðîøåíêî,
âèñëîâèëà ñëîâà ïîäÿêè îðãàí³-
çàòîðàì ôåñòèâàëþ é ïîáàæàëà
ä³òêàì éòè äî ñâîº¿ ìð³¿ òà äîêëà-
äàòè âñ³ çóñèëëÿ äëÿ ¿¿ çä³éñíåí-
íÿ.

Ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ â³äáóâñÿ
àóêö³îí-ïðîäàæ òâîð÷èõ ðîá³òó÷àñ-
íèê³â ôåñòèâàëþ.

«ß ïðîäàëà äåêîðàòèâíó êâ³ò-
êó, ëÿëüêó-ìîòàíêó ³ øïàê³âíþ. Óñå
öå çðîáèëà ñâî¿ìè ðóêàìè. ß âæå
äàâíî ìð³þ ïîïëàâàòè ðàçîì ç
äåëüô³íàìè ³ òåïåð, ìàþ÷è çà-
ðîáëåí³ íà àóêö³îí³ ãðîø³, äó-
ìàþ, ùî çìîæó çä³éñíèòè ñâîþ
ìð³þ»,— ò³øèòüñÿ ïåðåìîæíèöÿ
íîì³íàö³¿ «Îñâ³òà» Àíàñòàñ³ÿ Ãðè-

ãîð’ºâà ç ì. Ìàëèí Æèòîìèðñüêî¿
îáëàñò³.

«ß âæå íå âïåðøå ïðè¿æäæàþ
íà ôåñòèâàëü ³ õî÷ó ñêàçàòè, ùî äëÿ
òîãî, àáè äîïîìàãàòè òàêèì ä³ò-
êàì, òðåáà ïðàöþâàòè ïîñò³éíî, à
íå îäèí ÷è äâà äí³ íà ì³ñÿöü. ² Îëå-
íà Ï³ääóáíà — ñïðàâä³ òà ëþäèíà,
ÿêà ùîäåííî øóêàº ãðîø³, ùîá äî-
ïîìîãòè»,— ãîâîðèòü â³äîìà óêðà-
¿íñüêà àêòîðêà ³ òåëåâåäó÷à Ðóñëà-
íà Ïèñàíêà.

Â Óêðà¿í³ áëèçüêî 30 òèñ. ä³òåé
ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-
íÿ ³ ìàþòü ñòàòóñ äèòèíè-ñèðîòè.
Â áàãàòüîõ êðà¿íàõ òàêî¿ ïðîáëåìè
íå ³ñíóº, óñ³ ä³òè, êîòð³ çàëèøèëèñü
áåç áàòüê³â, æèâóòü â ³íøèõ ñ³ì’ÿõ,
ÿê³ äîãëÿäàþòü ¿õ ³ îï³êóþòüñÿ íè-
ìè. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó-ôåñòè-
âàëþ òàëàíîâèòèõ ä³òåé-ñèð³ò«Ùàñ-
ëèâ³ äîëîí³» ìàþòü íàä³þ, ùî äóæå
ñêîðî ïðîáëåìè ñèð³òñòâà â Óêðà-
¿í³ íå áóäå ³ âîíè çìîæóòü ïðîâî-
äèòè ôåñòèâàëü äëÿ ïðîñòî ùàñëè-
âèõ ³ òàëàíîâèòèõ ä³òåé �

Ó öüîãîð³÷íîìó ôåñòèâàë³ «Ùàñëèâ³ äîëîí³», ñòâîðåíîìó 9

ðîê³â òîìó, âçÿëè ó÷àñòü 600 òàëàíîâèòèõ ä³òåé-ñèð³ò â³êîì

â³ä 10 äî 16 ðîê³â ç 27 ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ þí³ òàëàíòè

ç ³íøèõ êðà¿í.Ó÷àñíèêè çàõîäó áóëè â³ä³áðàí³ Ì³í³ñòåðñòâîì

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ çà îñâ³òí³ì, êóëüòóðíèì

òà ñïîðòèâíèì íàïðÿìêàìè. Äî Êèºâà ïðè¿õàëè 30 íàéòàëà-

íîâèò³øèõ ïåðåìîæö³â ðåã³îíàëüíèõ åòàï³â ôåñòèâàëþ.

Êàòåðèíà ÊÎËÃÀÍ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«Ùàñëèâ³ äîëîí³» òà äîáð³ ñåðöÿ
� Ó Êèºâ³, â Àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ ëÿëüîê, â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ²Õ Ì³æíàðîäíîãî 

êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ òàëàíîâèòèõ ä³òåé-ñèð³ò
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про посилення контролю за належним захистом 

прав територіальної громади міста Києва під час розгляду 
судами загальної юрисдикції справ за участю 

Київської міської ради, секретаріату Київської міської ради, 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
їх структурних підрозділів та посадових осіб

Розпорядження № 235 від 11 вересня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про столицю України % місто%

герой Київ", з метою забезпечення додаткового контролю за належним захистом прав територіальної гро%
мади міста Києва під час розгляду судами загальної юрисдикції справ за участю Київської міської ради, сек%
ретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), їх структурних підрозділів та посадових осіб:

1.�Керівни	ам�стр�	т�рних�підрозділів�се	-

ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�та�ви	онавчо-

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

	ої�державної�адміністрації),�я	і�відповідають

за�прийом�та�реєстрацію�вхідної�	ореспон-

денції,�забезпечити�направлення�в�день�надход-

ження�та�реєстрації�вхідних�до	�ментів�по�с�-

довим�справам�(позови,�пояснення,�	лопотан-

ня,�заяви,�рішення,�постанови,�апеляційні�та

	асаційні�с	ар�и,�на	ази,�тощо)�за��частю�Київсь-

	ої�місь	ої�ради,�се	ретаріат��Київсь	ої�місь-

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

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

їх�стр�	т�рних�підрозділів�та�посадових�осіб�за

допомо�ою�технічних�можливостей�системи

еле	тронно�о�до	�ментообі���АСКОД�"на�оз-

найомлення"�заст�пни	��начальни	а��правління

-�начальни	��відділ��моніторин���та�аналіз�

справ�щодо�захист��інтересів�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)���с�дах�за�альної�юрис-

ди	ції�юридично�о��правління�апарат��ви	о-

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

	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�для�здійснен-

ня�	онтролю�за�належним�представленням�інте-

ресів�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.�Керівни	ам�стр�	т�рних�підрозділів�се	-

ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�та�ви	онавчо-

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

	ої�державної�адміністрації),�я	і�безпосередньо

здійснюють�представництво�інтересів�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�в�с�дах�за�аль-

ної�юрисди	ції:�за�запитом�заст�пни	а�началь-

ни	а��правління�-�начальни	а�відділ��моніто-

рин���та�аналіз��справ�щодо�захист��інтересів

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

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

дах�за�альної�юрисди	ції�юридично�о��правління

апарат��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

давати�в�день�надходження�запит��а	т�альн�

інформацію�по�с�довій�справі�та�матеріали

відповідної�с�дової�справи�на�ознайомлення

для�здійснення�	онтролю�за�належним�предс-

тавленням�інтересів�територіальної��ромади

міста�Києва;

визначити�відповідальних�осіб�за�взаємодію

з�відділом�моніторин���та�аналіз��справ�щодо

захист��інтересів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь-

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

адміністрації)���с�дах�за�альної�юрисди	ції�юри-

дично�о��правління�апарат��ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�з�питань�ви	онання

цьо�о�розпорядження.

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

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

ви�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації

Ні	онова�І.В.
Голова В. Кличко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
окремих розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації та виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 977 від 3 вересня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",
постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації
прав на нерухоме майно та їх обтяжень іі Порядку надання інформації з  Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно", від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", враховуючи лист Головного
управління  юстиції у  м.  Києві  від  01   квітня 2014 року № 6/5/2911, з  метою  приведення  нормативно%
правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
питань оформлення права власності на нерухоме майно у відповідність до законодавства України, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації�від�12�	вітня�2007�ро	��

№�427�"Про�тарифи�на�посл��и�щодо�оформ-

лення�прав�власності�на�об'є	ти�нер�хомо�о

майна",�зареєстроване�в�Головном���правлінні

юстиції���м.�Києві�19�	вітня�2007�ро	��за�

№�8/743;

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

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

адміністрації)�від�29��р�дня�2009�ро	��№�1463

"Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київсь-

	ої�місь	ої�державної�адміністрації�від�12.04.2007

№�427",�зареєстроване�в�Головном���правлінні

юстиції� ��м.� Києві� 15� січня� 2010� ро	�� за�

№�1/826;

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

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

ної�адміністрації)�від�07�вересня�2010�ро	�

№�707�"Про�внесення�змін�до�тарифів�на

посл��и�щодо�оформлення�прав�власності�на

об'є	ти�нер�хомо�о�майна,�затверджених

розпорядженням�Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації�від�12.04.2007�№�427",�за-

реєстроване�в�Головном���правлінні�юстиції

�� м.� Києві� 28� вересня� 2010� ро	�� за�

№�31/857.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова  
В. Кличко

Про видачу ліцензії ТОВ "МГ%СЕРВІС"
Розпорядження № 944 від 26 серпня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяльності з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 20 серпня 2014 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

15�вересня�2014�р.�за�№ 32/1085

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"МГ-СЕРВІС"�(	од�ЄДРПОУ

34807197,�м.�Київ,�в�л.�Михайла�Гр�шевсь	о-

�о,�б�дино	�28/2�н.п.�№�43)�ліцензію�на�право

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

тачання�теплової�енер�ії�стро	ом�дії�п'ять�ро	ів.

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

ження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз	ів.
Голова  

В. Кличко

Про видачу ліцензії комунальному підприємству 
по утриманню житлового господарства 

Святошинського району міста Києва
Розпорядження № 945 від 26 серпня 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 во%
довідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 20 серпня 2014 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАР-

СТВА�СВЯТОШИНСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА

КИЄВА�(	од�ЄДРПОУ�03366552,�м.�Київ,�в�л.

Прил�жна,�б�дино	�6)�ліцензію�на�право�про-

вадження��осподарсь	ої�діяльності�з�постачан-

ня�теплової�енер�ії�стро	ом�дії�п'ять�ро	ів.

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

ження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь-

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

поділом�обов'яз	ів.

Голова  
В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08 лютого 2011 року № 162 «Про реконструкцію 

вул. Трускавецької у Дарницькому районі»
Розпорядження № 970 від 2 вересня 2014 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо%
більні дороги», частини 4 статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи
звернення ТОВ «Лівобережжя плюс» від 25 жовтня 2013 року № 05/25%11, з метою покращення транспортно%
го руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н	ті�1�розпорядження�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�08�люто�о�2011

ро	��№ 162�«Про�ре	онстр�	цію�в�л.�Тр�с	авець-

	ої���Дарниць	ом��районі»�слова�та�цифри�«в

2011-2013�ро	ах»�замінити�словами�та�циф-

рами�«в�2011-2015�ро	ах».

Голова  
В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 11 лютого 2011 року № 184 «Про тимчасове часткове зайняття

проїзної частини вулиці Гоголівської біля будинку № 43»
Розпорядження № 969 від 2 вересня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення
ПП «БУДМАШ» від 04 березня 2014 року № 61, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н	ті�1�розпорядження�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�11�люто�о�2011

ро	��№ 184�«Про�тимчасове�част	ове�зайнят-

тя�проїзної�частини�в�лиці�Го�олівсь	ої�біля�б�-

дин	��№ 43»�цифри�«30.12.2013»�замінити�циф-

рами�«30.12.2014».
Голова В. Кличко
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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 № 1008 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів
народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно 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 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 %13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Внести�зміни�до�с	лад��о	р�жних�виборчих

	омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У	раїни

на�позачер�ових�виборах�народних�деп�татів

У	раїни�26�жовтня�2014�ро	�,��творених�відповідно

до�постанови�Центральної�виборчої�	омісії�від

5�вересня�2014�ро	��№�858�"Про��творення

о	р�жних�виборчих�	омісій�з�виборів�народних

деп�татів�У	раїни�на�позачер�ових�виборах

народних�деп�татів�У	раїни�26�жовтня�2014

ро	�",�з�ідно�з�додат	ами�1-17.

2.�О	р�жним�виборчим�	омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�У	раїни,�до�с	лад��я	их

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян�про

та	і�зміни���визначений�цими�	омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат	ом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�	ованим

засобам�масової�інформації�для�оп�блі	�вання

��семиденний�стро	�від�дня�її�прийняття,�а�та	ож

о	р�жним�виборчим�	омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�У	раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном�

веб-сайті�Центральної�виборчої�	омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про видачу ліцензій ТОВ «Теплові мережі»
Розпорядження № 946 від 26 серпня 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 № 12 від 20 серпня 2014 року), в межах функ%
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТЕПЛОВІ�МЕРЕЖІ»�(	од�

ЄДРПОУ�38767195,�Київсь	а�область,�Об�хів-

сь	ий�район,�село�Халеп’я,�в�л.�Бер	�това,�б�-

дино	�44)�ліцензії:

на�право�провадження��осподарсь	ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(	рім�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теп-

лоеле	троцентралях,�теплоеле	тростанціях,

атомних�еле	тростанціях�і�	о�енераційних��с-

танов	ах�та��станов	ах�з�ви	ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії)�стро	ом�дії�п’ять�ро	ів;

на�право�провадження��осподарсь	ої�діяль-

ності�з�постачання�теплової�енер�ії�стро	ом�дії

п’ять�ро	ів.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.
Голова  

В. Кличко

Про видачу ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»
Розпорядження № 888 від 5 серпня 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 № 10 від 31 липня 2014 року), в межах функ%
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КЕРУЮЧА�КОМПАНІЯ�«СТА-

ТУС»�(	од�ЄДРПОУ�38482930,�м.�Київ,�в�л.�Мит-

рополита�Василя�Лип	івсь	о�о,�б�дино	�45)�лі-

цензії:

на�право�провадження��осподарсь	ої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(	рім�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теп-

лоеле	троцентралях,�теплоеле	тростанціях,

атомних�еле	тростанціях�і�	о�енераційних��с-

танов	ах�та��станов	ах�з�ви	ористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії)�стро	ом�дії�п’ять�ро	ів;

на�право�провадження��осподарсь	ої�діяль-

ності�з�постачання�теплової�енер�ії�стро	ом�дії

п’ять�ро	ів.

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

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

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

розподілом�обов’яз	и
Голова  

В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 06 листопада 2012 року № 1960 

«Про архітектурно%декоративне освітлення 
інженерно%транспортних споруд міста Києва»

Розпорядження № 968 від 2 вересня 2014 року
Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ста%

тей 20 та 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Києва, затвер%
джених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, з метою раціонального вико%
ристання бюджетних коштів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�06�листопада�2012

ро	��№ 1960�«Про�архіте	т�рно-де	оративне�ос-

вітлення�інженерно-транспортних�спор�д�міс-

та�Києва»�та	і�зміни:

П�н	т�1�ви	ласти�в�та	ій�реда	ції:

«1.�Ком�нальном��підприємств��еле	троме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь	світло»:

1.1.�Забезпечити�ви	онання�робіт�з�розроб-

	и�прое	тно-	ошторисної�до	�ментації�на�об-

лашт�вання�архіте	т�рно-де	оративно�о�ос-

вітлення�та	их�мостових�спор�д�та�шляхопро-

водів:

шляхопровод��через�проспе	т�Бажана�біля

станції�метро�«Хар	івсь	а»;

шляхопровод��через�проспе	т�Бажана�біля

станції�метро�«Осо	ор	и»;

шляхопровод��через�проспе	т�Бажана�біля

станції�метро�«Позня	и»;

еста	ад�над�Наддніпрянсь	им�шосе�(на�ділян-

ці�Дарниць	ий�міст —�Південний�міст);

Венеціансь	о�о�мост��через�Венеціансь	�

прото	��р.�Дніпро.

1.2.�Вист�пити�замовни	ом�ви	онання�робіт

з�облашт�вання�архіте	т�рно-де	оративно�о

освітлення�мостових�спор�д�та�шляхопрово-

дів,�передбачених�підп�н	том�1.1�цьо�о�роз-

порядження.

1.3.�Вист�пити�замовни	ом�ви	онання�робіт

з�	апітально�о�ремонт��мереж�архіте	т�рно-

де	оративно�о�освітлення�мост��Південно�о

(Південний�мостовий�перехід)�та�пішохідно�о

пар	ово�о�мост��через�Набережне�шосе�і�

р.�Дніпро�на�Тр�ханів�острів.»

У�п�н	ті�2�слова�та�цифри�«на�2013�рі	»�ви-

	лючити.
Голова  

В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік

Розпорядження № 1018 від 11 вересня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджет%
них призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської
ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою ефективного та раціонального
використання бюджетних коштів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

вит	����за�альній�с�мі�1240000,0��рн,�перед-

бачених�Департамент��освіти�і�на�	и,�молоді

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

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

трації)�на�2014�рі	���спеціальном��фонді�бю-

джет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся��

бюджетних�призначень,�шляхом�зменшення

обся���видат	ів�розвит	��на�1240000,0��рн�по

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

т�вання�місцевих�бюджетів�070807�«Інші�освіт-

ні�про�рами»�та�відповідно�збільшення�обся��

видат	ів�по�	одах�тимчасової�	ласифі	ації�ви-

дат	ів�та�	редит�вання�місцевих�бюджетів:

070201�«За�альноосвітні�ш	оли�(в�т.�ч.�ш	ола-

дитячий�садо	,�інтернат�при�ш	олі),�спеціалі-

зовані�ш	оли,�ліцеї,��імназії,�	оле�і�ми»�на�с�-

м��98000,0��рн;�070307�«За�альноосвітні�спе-

ціалізовані�ш	оли-інтернати�з�по�либленим�ви-

вченням�о	ремих�предметів�і�	�рсів�для�по-

�либленої�під�отов	и�дітей�в��ал�зі�на�	и�і�мис-

тецтв,�фізичної�	�льт�ри�і�спорт�,�інших��ал�-

зях,�ліцеї�з�посиленою�війсь	ово-фізичною�під-

�отов	ою�на�с�м��235000,0��рн;�070401�«Поза-

ш	ільні�за	лади�освіти,�заходи�із�позаш	ільної

роботи�з�дітьми»�на�с�м��207000,0��рн;�070602

«Вищі�за	лади�освіти�III�та�IV�рівнів�а	редита-

ції»�на�с�м��700000,0��рн,�що�додається.

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

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

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

забезпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ��видат	ів,�передбачених�п�н	том�1�цьо-

�о�розпорядження,�до�постійної�	омісії�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е	ономічно�о�розвит	�.

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

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

жавної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до

розпис��місцево�о�бюджет��після�по�одження

в��становленом��поряд	��перерозподіл��ви-

дат	ів,�передбачених�п�н	том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�з�постійною�	омісією�Київсь	ої�місь	ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е	ономіч-

но�о�розвит	�.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)
11.09.2014�№�1018

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) на 2014 рік у спеціальному фонді бюджету 

міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення,

грн

Сума 
збільшення,

грн

1 2 3 4 5 6

1 070807 Інші освітні програми 3132 1 240 000,0

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

3132 98 000,0

3 070307 Загальноосвітні спеціалізовані
школи%інтернати з поглибленим
вивченням окремих предметів і
курсів для поглибленої підготовки
дітей в галузі науки і мистецтв,
фізичної культури і спорту, інших
галузях, ліцеї з посиленою
військово%фізичною підготовкою

3132 235 000,0

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß



ÂÈÁÎÐÈ-2014
22-23 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹137(4537)

6

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих  політичною партією "Демократичний альянс", 

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

Постанова № 1022 від 19 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичної партії "Демократичний альянс" разом з інши&

ми документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 5 вересня 2014 року на
V з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За&
кону України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої & одинадцятої статті 107 Закону України "Про ви&
бори народних депутатів України", керуючись статтями 11&13, пунктом 6 статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�вис	н	тих�політичною�партією

"Демо�ратичний�альянс",�в�одномандатних�ви-

борчих�о�р	�ах�на�позачер�ових�виборах�на-

родних�деп	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро-

�	�з�ідно�з�додат�ами�1-7.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення

відповідних��андидатів�	�народні�деп	тати�У�-

раїни�встановленої�форми�видати�представ-

ни�	�політичної�партії�"Демо�ратичний�альянс".

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�до-

дат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др	�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп-

рилюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прий-

няття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційном	

веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додато��7�
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�

від�19�вересня�2014�ро�	�№�1022

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��
№
223

Омельянч	��Оле�сій�Володимирович,�наро-

дився�8��р	дня�1977�ро�	�в�місті�Чернівцях,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

�ерівни��прес-сл	жби,�політична�партія�"Демо�-

ратичний�альянс",�член�Політичної�партії�"Де-

мо�ратичний�альянс",�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політич-

на�партія�"Демо�ратичний�альянс".

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії Ю. ШВЕЦЬ

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 № 1023 від 19 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 округах
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
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, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�деп	та-

ти�У�раїни,�я�і�балот	ються�в�одномандатних�ви-

борчих�о�р	�ах�	�поряд�	�самовис	вання�на�по-

зачер�ових�виборах�народних�деп	татів�У�раїни

26�жовтня�2014�ро�	,�з�ідно�з�додат�ами�1�-�20.

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�вста-

новленої�форми�видати�відповідним��андида-

там�	�народні�деп	тати�У�раїни.

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

2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

15�вересня�2014�ро�	�№�940�"Про�відмов	�в

реєстрації��андидата�	�народні�деп	тати�У�-

раїни�Вариводи�В.Я."

4.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп-

рилюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прий-

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

сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

А. МАГЕРА

Додато��20
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�19�вересня�2014�ро�	�№�1023

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��
№
222

Гілю��Василь�Васильович,�народився�9��вітня

1993�ро�	�в�селі�Білоберіз�а�Верховинсь�о�о�райо-

н	�Івано-Фран�івсь�ої�області,��ромадянин�У�-

раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�за�альна�середня,�ст	-

дент,�Національний�медичний�	ніверситет�імені

О.О.�Бо�омольця,�безпартійний,�проживає�в�місті

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

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Шидлюх�Ві�тор�Володимирович,�народився

26�червня�1971�ро�	�в�місті�Слав	та�Хмель-

ниць�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя-

�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�начальни��відділ	-зас-

т	пни��начальни�а�	правління,�Центральний

на	�овий-дослідниць�ий�інстит	т�Збройних�Сил

У�раїни,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України 

на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1045 від 19 вересня 2014 року
Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів

народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, заяву про складення повноважень члена комісії, витяги з протоколів
засідань окружних виборчих комісій щодо відмови членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту
1 частини другої статті 13, частин першої & третьої, п'ятої & сьомої статті 26, частин п'ятої & сьомої, десятої,
одинадцятої статті 27, пунктів 1,2,8 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37,
частини п'ятої статті 36, частини другої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11&13, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Внести�зміни�до�с�лад	�о�р	жних�вибор-

чих��омісій�з�виборів�народних�деп	татів�У�-

раїни�на�позачер�ових�виборах�народних�де-

п	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	,�	творе-

них�відповідно�до�постанови�Центральної�ви-

борчої��омісії�від�5�вересня�2014�ро�	�№�858

"Про�	творення�о�р	жних�виборчих��омісій�з

виборів�народних�деп	татів�У�раїни�на�поза-

чер�ових�виборах�народних�деп	татів�У�раїни

26�жовтня�2014�ро�	",�з�ідно�з�додат�ами�

1-16.

2.�О�р	жним�виборчим��омісіям�з�виборів

народних�деп	татів�У�раїни,�до�с�лад	�я�их

вносяться�зміни,�поінформ	вати��ромадян

про�та�і�зміни�	�визначений�цими��омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп	блі�	-

вання�	�семиденний�стро��від�дня�її�прийнят-

тя,�а�та�ож�о�р	жним�виборчим��омісіям�з�ви-

борів�народних�деп	татів�У�раїни.

4.�Цю�постанов	�оприлюднити�на�офіційно-

м	�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

А. МАГЕРА

Додато��16
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�19�вересня�2014�ро�	�№1045

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року 

м. Київ

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-

борчо�о
о�р���
№
212

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Вавілов�Владислав�Оле�сійович,�1979�ро-

�	�народження�-��олова��омісії,�від�Ком	ністич-

ної�партії�У�раїни�(	�зв'яз�	�з�внесенням�по-

дання�про�замін	�члена�виборчої��омісії

с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат	р	

та�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�лад	�ви-

борчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	��омісії�та�призначити

�оловою�цієї��омісії:

Ані�єєва�Ганна�Ми�олаївна,�1989�ро�	�на-

родження�-�від�Ком	ністичної�партії�У�раїни.

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-

борчо�о
о�р���
№217

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Кравчен�о�Олена�Ві�торівна,�1979�ро�	�на-

родження�-�від�У�раїнсь�ої�партії�"Зелена�пла-

нета"�(	�зв'яз�	�з�внесенням�подання�про

замін	�члена�виборчої��омісії�с	б'є�том,�за

поданням�я�о�о��андидат	р	�та�о�о�члена�б	-

ло�в�лючено�до�с�лад	�виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Р	бан�Світлана�Володимирівна,�1994�ро�	

народження�-�від�У�раїнсь�ої�партії�"Зелена

планета".

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-

борчо�о
о�р���
№
223

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Костен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,�1993

ро�	�народження�-�від�Ком	ністичної�партії�У�-

раїни�(	�зв'яз�	�з�внесенням�подання�про�замін	

члена�виборчої��омісії�с	б'є�том,�за�поданням

я�о�о��андидат	р	�та�о�о�члена�б	ло�в�люче-

но�до�с�лад	�виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Сідельні�ов�Оле�сандр�Іванович,�1987�ро-

�	�народження�-�від�Ком	ністичної�партії�У�-

раїни.

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

Додато��17
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�18�вересня�2014�ро�	�№�1008

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року 

м. Київ

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-

борчо�о
о�р���
№
214

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Артемен�о�Сер�ій�Ві�торович,�1976�ро�	�на-

родження�-�від�Політичної�партії�У�раїнсь�а

платформа�"СОБОР"�(	�зв'яз�	�з�внесенням

подання�про�замін	�члена�виборчої��омісії

с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат	р	�та-

�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�лад	�вибор-

чої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Єманов�Денис�Юрійович,�1988�ро�	�народ-

ження�-�від�Політичної�партії�У�раїнсь�а�плат-

форма�"СОБОР".

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народ-

них
деп�татів
У�раїни
одномандатно�о
ви-

борчо�о
о�р���
№
216

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Дмитрен�о�Дмитро�Оле�ович,�1985�ро�	�на-

родження�-�заст	пни���олови��омісії,�від�Лібе-

ральної�партії�У�раїни�(	�зв'яз�	�з�внесенням

подання�про�замін	�члена�виборчої��омісії

с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат	р	�та-

�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�лад	�виборчої

�омісії).

В�лючити�до�с�лад	��омісії�та�призначити

заст	пни�ом��олови�цієї��омісії:

Хавроню��Оле��Іванович,�1970�ро�	�народжен-

ня�-�від�Ліберальної�партії�У�раїни.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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Відповіді на сканворд Центральна	виборча	�омісія

повідомляє	про	від�риття

поточно�о	рах�н��	виборчо�о

фонд�	�андидата	�	народні

деп�тати	У�раїни,	я�ий	балот�ється	

в	одномандатном�	виборчом�

о�р�зі	№	216.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:

Отрим�вач: виборчий	фонд

С�пр�нен�а	Оле�сандра	Івановича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2596305337.	

Бан�	отрим�вача:	Київсь�е	відділення

№	1	ПАТ	"АСВІО	БАНК".

Код	бан��	отрим�вача:	353489.	

Рах�но�	отрим�вача:	26430513446003.

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 № 986 від 18 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 округах на позачергових виборах народних де&
путатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про ви&
бори 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 вибор&
чу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.	Зареєстр�вати	�андидатів	�	народні	деп�тати	У�-

раїни,	я�і	балот�ються	в	одномандатних	виборчих	о�р�-

�ах	�	поряд��	самовис�вання	на	позачер�ових	виборах

народних	деп�татів	У�раїни	26	жовтня	2014	ро��,	з�ідно

з	додат�ами	1-16.

2.	Витя�	із	цієї	постанови	та	посвідчення	встановле-

ної	форми	видати	відповідним	�андидатам	�	народні	де-

п�тати	У�раїни.

3.	Визнати	та�ими,	що	втратили	чинність:

п�н�т	2	постанови	Центральної	виборчої	�омісії	від	11

вересня	2014	ро��	№914	"Про	відмов�	в	реєстрації	�ан-

дидата	�	народні	деп�тати	У�раїни	Тол�ачова	М.М.";

п�н�т	2	постанови	Центральної	виборчої	�омісії	від	12

вересня	2014	ро��	№	927	"Про	відмов�	в	реєстрації	�ан-

дидата	�	народні	деп�тати	У�раїни	Воло�а	В.Г.";

п�н�т	2	постанови	Центральної	виборчої	�омісії	від	15

вересня	2014	ро��	№	943	"Про	відмов�	в	реєстрації	�ан-

дидата	�	народні	деп�тати	У�раїни	К�черен�а	В.М."

4.	Цю	постанов�	разом	з	відповідним	додат�ом	надісла-

ти	відповідним	ре�іональним	др��ованим	засобам	ма-

сової	інформації	для	оприлюднення	�	триденний	стро�

з	дня	її	прийняття,	а	та�ож	оприлюднити	на	офіційном�

веб-сайті	Центральної	виборчої	�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про реєстрацію кандидата у народні депутати України Коннова С.В.,
висунутого Політичною партією "Мерітократична партія України", 

в одномандатному виборчому окрузі № 220 на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1020 від 19 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "Мерітократична партія України" разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидата у народні депутати України, висунутого 13 вересня 2014 року на VII Всеукраїнському Партійному З'їзді
цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 220 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори
народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті 52, частин першої,
другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої 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, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.	Зареєстр�вати	�андидата	�	народні	деп�тати	У�раїни	в

одномандатном�	виборчом�	о�р�зі	№	220	на	позачер�ових

виборах	народних	деп�татів	У�раїни	26	жовтня	2014	ро��:

Коннов	Сер�ій	Володимирович,	народився	26	берез-

ня	1968	ро��	в	місті	Оренб�р�,	Російсь�а	Федерація,	�ро-

мадянин	У�раїни,	протя�ом	останніх	п'яти	ро�ів	прожи-

ває	на	території	У�раїни,	освіта	вища,	адво�ат,	адво-

�атсь�а	�онтора	"Коннов	і	Созановсь�ий",	член	Політич-

ної	партії	"Меріто�ратична	партія	У�раїни",	проживає	в	місті

Києві,	с�димість	відс�тня,	с�б'є�т	вис�вання	— Політич-

на	партія	"Меріто�ратична	партія	У�раїни".

2.	Копію	цієї	постанови	та	посвідчення	�андидата	�	на-

родні	деп�тати	У�раїни	встановленої	форми	видати	предс-

тавни��	Політичної	партії	"Меріто�ратична	партія	У�раїни".

3.	Цю	постанов�	надіслати	відповідном�	ре�іонально-

м�	др��ованом�	засоб�	масової	інформації	для	опри-

люднення	�	триденний	стро�	з	дня	її	прийняття,	а	та�ож

оприлюднити	на	офіційном�	веб-сайті	Центральної	ви-

борчої	�омісії.

Заступник 
Голови Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додато�	16
до	постанови	Центральної	виборчої	�омісії

від	18	вересня	2014	ро��	№	986

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��
№
214

Яворсь�ий	Віталій	Ві�торович,	народився	24	березня

1972	ро��	в	місті	Львові,	�ромадянин	У�раїни,	протя�ом

останніх	п'яти	ро�ів	проживає	на	території	У�раїни,	освіта

вища,	ре�іональний	дире�тор,	ТОВ	"АРГЕНТУМ	АНЛІМІТЕД",

безпартійний,	проживає	в	місті	Києві,	с�димість	відс�тня,

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Тол�ачов	Ми�ола	Ми�олайович,	народився	27	січня

1961	ро��	в	місті	Перевальсь�	Ворошилов�радсь�ої

області,	�ромадянин	У�раїни,	протя�ом	останніх	п'яти

ро�ів	проживає	на	території	У�раїни,	освіта	вища,	�оловний

спеціаліст,	Державна	сл�жба	У�раїни	з	надзвичайних

сит�ацій,	безпартійний,	проживає	в	місті	Києві,	с�димість

відс�тня,	самовис�вання.

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

М У Ш К Е Т И К М Б

А В И Е Т А Л О Н

Х Р Е Щ А Т И К Н Е Б О

А Р У К А С П І К Е Р

И Т Р А Н С Ф А Р А

Р А Б Ц О Р Е Л

О С О К І Р М А С О Н И

Д О Т Я Ф А К Т У
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
(Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÐÎÅÊÒÃÅÍÏËÀÍ» (Ðîçðîáíèê)
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-
òîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿, âóë.Àêàäåì³êà Êàáëóêîâà, áóëüâ.
²âàíà Ëåïñå, âóë. Ãàðìàòíà â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ ïðîñï.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿,
âóë. Àêàäåì³êà Êàáëóêîâà, áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, âóë.Ãàðìàòíà â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 10006 "Ïðî çàò-
âåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº
ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é
òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä
äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü,ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèò-
ëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè,îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,ï³äïðèºìñòâ
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: Ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó íàñå-
ëåííÿ øëÿõîì:

- ðåíîâàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè òà áóä³âíèöòâà ñó÷àñíîãî æèòëà äëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó;

- ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà éîãî äîçâ³ëëÿ;

- ðîçøèðåííÿ ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ ì³ñüêîãî ìàñîâîãî, ó òîìó ÷èñë³ øâèäê³ñíîãî, òðàíñïîðòó;

- ìîäåðí³çàö³ÿ ïîêðèòòÿ äîðîæíüîãî ïîëîòíà òà òðîòóàð³â;

- îíîâëåííÿ ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;

- áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ äâîðîâèõ ïðîñòîð³â.

ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðè-
ñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÏÐÎÅÊÒÃÅÍÏËÀÍ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíóòåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,çàë³çíè÷-
íî¿ êîë³¿, âóë. Àêàäåì³êà Êàáëóêîâà, áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, âóë. Ãàðìàòíà â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì.Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïð., 41.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó
òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 15.10.2014 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ìÿ òà
ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðà-
õóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïî-
çèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè óïðàâë³ííÿ ïðèâàòèçàö³¿,
êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ, ôîðìóâàííÿ ³ ðîçïîä³ëó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (íà ïåð³îä â³äïóñòêè
äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ â³êîì äî òðüîõ ðîê³â îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (äî äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî
âèõîäó);

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ô³íàíñ³â òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â,
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ìàéíà (íà ïåð³îä â³äïóñòêè äëÿ
äîãëÿäó çà äèòèíîþ â³êîì äî òðüîõ ðîê³â îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (äî äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî
âèõîäó).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî
ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Íà ïîñàäó ãîëîâíîãî
ñïåö³àë³ñòà ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå
2 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îáîâ'ÿçêîâå äîñêîíàëå çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, îñíîâí³ ïðèíöèïè
ðîáîòè íà êîìï'þòåð³ òà â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â.Äåïàðòàìåíò æèòëîì íå çàáåçïå÷óº.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ì. 510, ò. 202-61-22.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð

ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41, 257-12-57).

Àäðåñà îá'ºêòà: âóë.Ñå÷åíîâà,9 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 9 ì³ñòà Êèºâà).

Ïëîùà îðåíäè: 268,80 êâ. ì.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

òà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü.

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) — 7956,50 ãðí.

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì: 2 ðîêè 364 äí³.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà ² ïîâåðñ³ íà âóë. Ñóâîðîâà, 15,
ïëîùåþ 65,5 êâ. ì (ïðèì³ùåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿), ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà
çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè, â ïî÷àñîâó îðåíäó â ðîáî÷³ äí³ óñòàíîâè (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç
11.00 äî 15.00) òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ãîòîâî¿
ïðîäóêö³¿ ç ìîæëèâèì ï³ä³ãð³âîì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 4 ãîäèíè îðåíäè â äåíü ñòàíîì
íà 30.04.2014 ð.— 78,24 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ òà ðîáî÷³ äí³ óñòàíîâè).
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 06.10.2014 ðîêó îá 11.00
ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà "Äåëüòà Áàíê" äî Ñåìêî Ìàðèíè ²âàí³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, Ñåìêî Ìàðèíà ²âàí³âíà âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ÿê â³äïîâ³äà÷. Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.
Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Íàçâà ïîêàçíèê³â Îäèíèöÿ âèì³ðó
Çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â

³ñíóþ÷èé ñòàí ïåðñïåêòèâà

Òåðèòîð³ÿ â ìåæàõ ïðîåêòó ãà 150 150

% 100 100

ó òîìó ÷èñë³:

- æèòëîâà çàáóäîâà ãà 84 86

% 56 57

Íàñåëåííÿ

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ òèñ. îñ³á 28,1 25,9

Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ ëþä./ãà 335 301

Æèòëîâèé ôîíä
òèñ. ì2

çàãàëüíî¿ ïëîù³
594 700

Ñåðåäíÿ æèòëîâà çàáåçïå÷åí³ñòü ì2/ëþä. 21,1 27,0

Æèòëîâå áóä³âíèöòâî çà ðàõóíîê ïðîâå-

äåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè
òèñ. ì2 áóäèíê³â 106



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÀÌ äîâåäåòüñÿ ïå-

ðåâò³ëèòèñÿ ó ïðàöåëþáà

òà ïîá³ãàòè íàâøïèíüêàõ

ïåðåä íà÷àëüñòâîì, ñêðóïóëüîçíî

âèêîíóþ÷è âñ³ íàñòàíîâè, ùî ï³äå

íà áëàãî, âäàñòüñÿ çàðîáèòè áîíó-

ñè íà êîðèñòü ìàéáóòíüî¿ êàð’ºðè.

«Åãî» ïðèáîðêàéòå, í³êîãî íå îá-

ãàíÿéòå íà ïîâîðîòàõ, óäà÷à ïîñì³-

õàòèìåòüñÿ ò³ëüêè â ñîþç³, äå ïàðò-

íåð º êîìàíäèðîì.

ÒÅËÜÖ², äåíü ïðîìàéíå â

ðàä³ñí³é àòìîñôåð³, çð³ä-

íèòü ç áëèçüêèìè ëþäü-

ìè, ïîñèëèòü ïî÷óòòÿ òóðáîòè òà

âçàºìíî¿ ëþáîâ³. Áóäüòå â öåíòð³

óâàãè, ÷àðóéòå ðîìàíòè÷íèì åíòó-

ç³àçìîì, æèòòÿ — öå ãðà, äå âè àê-

òîð ³ ðåæèñåð âëàñíèõ ñöåíàð³¿â.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ïðèáèðàéòå

ìîòëîõ, ìèéòå, äðàéòå, ÷å-

ïóð³òü íàâêîëèøí³é ïðîñ-

ò³ð, öå ñàí³òàðíèé äåíü äëÿ äóø³ òà

ò³ëà. Âñå äîâêîëà ìàº ñÿÿòè ÷èñòî-

òîþ, íàêîïè÷åí³ íåãàòèâí³ åìîö³¿

ï³ä ÷àñ íàâåäåííÿ ïîðÿäêó ç âàñ

ÿê ðóêîþ çí³ìå.

ÐÀÊÈ, çîñåðåäüòåñÿ íà çà-

âåðøåíí³ ì³ñÿ÷íèõ ñïðàâ,

óñóíåíí³ ïîìèëîê,òóò ñë³ä

áóòè óâàæíèìè òà ñêðóïóëüîçíè-

ìè, íå ñóäèòè ³íøèõ çà ïðîìàõè, à

íàñàìïåðåä ñàìîêðèòè÷íî ïîñòà-

âèòèñÿ äî ñåáå.

ËÅÂÈ, àòìîñôåðà äíÿ çà-

êëèêàº äî ðîáîòè, âêëþ-

÷àéòåñÿ â òðóäîâèé ðèòì,

çàðîáëÿéòå ãðîø³ òà ³íâåñòóéòå ¿õ

íà áëàãî ñ³ì’¿. Â ãîíèòâ³ çà çàðîá³ò-

êàìè ãíóòè ñïèíó çà ê³ëüêîõ íå ñì³é-

òå, öå çàãðîæóº ô³ç³îëîã³÷íèì âè-

ñíàæåííÿì.

Ä²ÂÀÌ íèí³ ìîðå ïî êî-

ë³íà, ãåðîéñüêèé äóõ çà-

øêàëþº, ³ öå íå ³ëþç³ÿ.Âè—

÷àð³âíà ñàìîäîñòàòíÿ îñîáèñò³ñòü,

ìàºòå êîëîñàëüíèé âïëèâ íà ëþ-

äåé, çíàºòå, ÷îãî õî÷åòå ³ ÿê öüîãî

äîñÿãòè. Îäíàê ÿêùî º âàäè, ïðè-

õîâàí³ êîìïëåêñè ÷è íåãàòèâí³ çâè÷-

êè, ñë³ä íàä íèìè ñóìë³ííî ïîïðà-

öþâàòè, ïðåîáðàæàéòåñÿ, ³ òîä³ âñå

ï³äå ÿê ïî ìàñëó!

ÒÅÐÅÇÈ,í³÷îãî íå ðîçïî-

÷èíàéòå, âàñ øòóðìóþòü

ïîä³¿, ùî ìàþòü êàðì³÷íó

ïðè÷èíó, «âèðèíàþòü» ëþäè, ç ÿêè-

ìè âè áóëè ïîâ’ÿçàí³ ó ïîïåðåäí³õ

ðå³íêàðíàö³ÿõ. Îòæå, íå áóíòóéòå,

à ðîçñëàáòåñÿ ³ ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ

ïîä³é.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïîñï³ëêóé-

òåñÿ ç äðóçÿìè, îäíîäóì-

öÿìè ³ âèçíà÷òåñÿ, õòî

âàì ñïðàâæí³é äðóã, à õòî í³, ïðèé-

øîâ ÷àñ â³äñ³ÿòè çåðíà â³ä ïîëî-

âè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², êàð’ºðí³ ïåð-

òóðáàö³¿ ó ðîçïàë³, âè ïðî-

õîäèòå ôàçó, êîëè ó ïðî-

ôåñ³éí³é ñôåð³ ùîñü â³äìèðàº ³

íàðîäæóºòüñÿ íîâå, îòæå, ÿê êà-

æóòü ó íàðîä³, ñòî¿òå âèñîêî — íå

ãîðäóéòå, ñòî¿òå íèçüêî — íå ãí³òü-

ñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîä³¿ äíÿ º

çàâåðøàëüíèì àêîðäîì

íà øëÿõó óäîñêîíàëåííÿ

ñâ³òîãëÿäó. Â÷îðàøí³ ö³ííîñò³, ³äå-

àëè ñåáå âè÷åðïàëè, ô³ëîñîô³ÿ

áóòòÿ êàðäèíàëüíî ì³íÿºòüñÿ, «ïå-

ðåçàâàíòàæóéòåñÿ» ³ ïàì’ÿòàéòå,

ùî íà ãîðèçîíò³ — ãëîáàëüíà ö³ëü

áóòòÿ, äå äîòðèìàííÿ äóõîâíèõ

çàêîí³â º ïåðøî÷åðãîâèì. Íå ëó-

êàâòå, òîä³ äîëÿ îñèïëå ùåäðîòà-

ìè.

ÂÎÄÎË²¯, ïðèñâÿò³òü äåíü

îáãîâîðåííþ ä³ëîâèõ çî-

áîâ’ÿçàíü ç óðàõóâàííÿì

äð³áíèõ äåòàëåé, ñêðóïóëüîçíèì

àíàë³òè÷íèì äîñë³äæåííÿì, ñêëà-

äàííþ çâ³ò³â. Òðèìàéòå â ñåêðåò³

³íôîðìàö³þ, ìåíøå õâàë³òüñÿ, òî-

ä³ íå çóðî÷èòå óñï³õ.

ÐÈÁÈ, äåíü ïðîìàéíå â

êîíñóëüòàö³ÿõ, ä³àëîãàõ,

ñëîâåñíèõ äóåëÿõ, äå íå

ñë³ä ë³çòè íà ðîæåí, ñóïåðå÷èòè,

âàø³ ïàðòíåðè òà îïîíåíòè ÷óäîâî

ïî³íôîðìîâàí³ ó âñüîìó, ïðàêòè÷-

í³,õàçÿéíîâèò³,ìàþòü âèñîêèé âïëèâ

ó ñîö³óì³, òîæ çàì³ñòü êîíòðíàñòó-

ï³â ë³ïøå ñêîðèñòàéòåñÿ ¿õí³ìè ïëî-

äàìè äîñâ³äó òà â³çüì³òü äî óâàãè

ìóäð³ ïîðàäè.

Â²ÄÌÎÂÀ øîòëàíäö³â â³ää³ëÿòè-
ñÿ â³ä Âåëèêîáðèòàí³¿ çàâäàëà
Êðåìëþ ãëèáîêî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
òðàâìè.

Òîãî, ïðî ùî òàê äîâãî ãîâîðè-
ëà ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà, íå ñòà-
ëîñÿ. Øîòëàíäö³ íà ðåôåðåíäóì³
âèñëîâèëèñÿ ïðîòè íåçàëåæíîñò³.
×àñ êðè÷àòè: «Øåô! Âñå ïðîïàëî.
Ã³ïñ çí³ìàþòü, êë³ºíò âè¿æäæàº...»
Àëå íà äîïîìîãó ïðèäâîðíèì åêñ-
ïåðòàì ³ «ïðîïàãàíäîíàì» ïðèé-
øëè â «ÄÍÐ». Òàêèé ñîá³ Ìèðîñëàâ
Ðóäåíêî,ë³äåð «íàðîäíîãî îïîë÷åí-
íÿ Äîíáàñó», íå âèêëþ÷èâ â³ðî-
ã³äíîñò³ ôàëüñèô³êàö³¿ ðåçóëüòà-

ò³â øîòëàíäñüêîãî ðåôåðåíäóìó,
ðîçïîâ³äàº «7 äí³â. Óêðà¿íà».

«Íå âèêëþ÷àþ, ùî âëàäà Âåëè-
êîáðèòàí³¿ ñôàëüñèô³êóâàëà ðå-
çóëüòàòè öüîãî ðåôåðåíäóìó, îñ-
ê³ëüêè ð³çíèöÿ ì³æ òèìè, õòî ïðî-
ãîëîñóâàâ çà íåçàëåæí³ñòü ³ ïðî-
òè íå¿, íå íàñò³ëüêè çíà÷íà. Â³ä-
ïîâ³äíî, ê³ëüêà â³äñîòê³â ìîãëè
«äîìàëþâàòè» íà êîðèñòü çáåðå-
æåííÿ ºäíîñò³ Âåëèêîáðèòàí³¿»,—
çàÿâèâ â³í «²íòåðôàêñó».

Âèñëîâëåí³ çà öèì íå ìåíø
³ä³îòñüê³ çàÿâè Ðóäåíêà ç ïðèâî-
äó ðåôåðåíäóì³â â Øîòëàíä³¿ ³
«ÄÍÐ» îïóñêàºìî. Çàçíà÷èìî ò³ëü-

êè, ùî íåçàáàðîì «ÄÍÐ» ³ «ËÍÐ»
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ áóäóòü âè-
çíàí³ òåðîðèñòè÷íèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè, ³ òàê³, ÿê Ðóäåíêî, áóäóòü
íå äóðí³ êîìåíòàð³ ðîçäàâàòè, à
äàâàòè ïîêàçàííÿ â Ãààçüêîìó
òðèáóíàë³.

Íàãàäàºìî, íà îêóïîâàíèõ Ðî-
ñ³ºþ òåðèòîð³ÿõ ñõîäó Óêðà¿íè
ïðîõîäèëè ï³êåòè íà ï³äòðèìêó
íåçàëåæíîñò³ Øîòëàíä³¿. Íà ïëà-
êàò³ îäí³ºþ ç ï³êåòíèöü áóëî íà-
ïèñàíî: «ÄÍÐ ï³äòðèìóº Êàòàëî-
í³þ». Òàêîæ ï³êåòóâàëüíèêè îá³-
öÿëè «çáðîéíó ï³äòðèìêó» Øîò-
ëàíä³¿ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 736 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 736 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 87 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 737 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

ãîðîñêîï

23 âåðåñíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 âåðåñíÿ

Ó «ÄÍÐ» íåâäîâîëåí³, ùî Øîòëàíä³ÿ 
íå ï³øëà ¿õí³ì øëÿõîì

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 37425

«Смерть

Со�рата»,
«С�д

над
Сене�ою»

—

письменни�

фі��рна
ліний�а

для
�ривих

ліній

житло
тварини

шаблез�бий

ти�р

співочий
птах

родини

в’юр�ових

дерево
з

пах�чими

білими
�вітами

точний
зразо�,
мірило

Х Р Е Щ А Т И К
повітряний

простір
над

землею

�інців�а
�олова

парламент�

вітрильна
яхта

в�л�ан
(Японія,

О.
Кюсю)

�ондитерсь�ий

виріб

рі�а
на
півн.

Росії

ліхтар
на
автомобілі

зодіа�альне
с�зір’я

стан
�іпноз�

�ріпа�

найбільший


із
с�п�тни�ів

Сат�рна

зворотний
бі�

монети

вели�ий

водяний
�риз�н

«вільні

�аменярі»

чорна
тополя

дов�очасна

о�нева
точ�а

реальність,

дійсність

звернення

влади
до

населення

народність
в

Азії Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

22-23 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹137(4537)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1648 — ó áèòâ³ ï³ä Ïèëÿâöÿìè â³é-

ñüêî ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî ðîçáèëî ïîëüñüêó àðì³þ

âîºíà÷àëüíèê³â Îñòðîãà,Çàñëàâñüêî-

ãî ³ Êîíåöïîëüñüêîãî — óêðà¿íñüê³

ïîëêè ï³øëè â íàñòóï íà öåíòð êîðî-

ë³âñüêîãî â³éñüêà, ïîëüñüêà ê³ííîòà

áóëà ðîçáèòà ³ ðîçïîðîøåíà, çàçíà-

ëè ïîðàçêè Ìàçîâåöüêèé ³ Ñàíäîìèð-

ñüêèé ïîëêè, à ï³ñëÿ âñòóïó â á³é òà-

òàð³â ïîëÿêè â ïàí³ö³ ïî÷àëè ò³êàòè ç

ïîëÿ áîþ ³ çóïèíèëèñü àæ ó Ëüâîâ³.

1991 —Â³ðìåí³ÿ ïðîãîëîñèëà ñâîþ

íåçàëåæí³ñòü.

1998 — Ðàäà Áåçïåêè ÎÎÍ ïðèé-

íÿëà ðåçîëþö³þ 1199, êîòðà çî-

áîâ’ÿçóâàëà óðÿä Þãîñëàâ³¿ ïðè-

ïèíèòè áîéîâ³ îïåðàö³¿ â Êîñîâî.


