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Íîâ³ òà åêîíîìí³
�Äî ê³íöÿ æîâòíÿ ï³äçåìêîþ êóðñóâàòèìå 95 ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîí³â

Íà ñòîëè÷íèõ 
ïëÿæàõ äåìîíòóâàëè
28 íåçàêîííî 
ðîçì³ùåíèõ 
òîðãîâèõ òî÷îê

Çà äîðó÷åííÿì äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî

ñåðåäîâèùà Äìèòðà Á³ëîöåðêîâ-

öÿ íà òåðèòîð³ÿõ ïëÿæ³â ³ çîí â³ä-

ïî÷èíêó çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñò³â

Äåïàðòàìåíòó òà ïðàö³âíèê³â ÊÏ

«Ïëåñî» áóëî äåìîíòîâàíî 28

ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, ðîç-

òàøîâàíèõ ³ç ïîðóøåííÿìè ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Íà-

ðàç³ ñï³ëüí³ ðîáîòè ç äåìîíòàæó

òðèâàþòü.Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çà-

ïëàíîâàíî äåìîíòàæ ùå 4-õ

ÌÀÔ³â.Íàãàäàºìî,ùî çà ðåçóëü-

òàòàìè íåùîäàâíüîãî àóäèòó êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïëå-

ñî», áóëî âèÿâëåíî 57 òîðãîâèõ

òî÷îê, íåçàêîííî ðîçì³ùåíèõ ó

çîíàõ â³äïî÷èíêó ïðèáåðåæíî¿

òåðèòîð³¿.

Íà Ñîëîì’ÿíö³ 
çáèðàòèìóòü ðå÷³
äëÿ ñ³ìåé ç ä³òüìè,
ÿê³ ïåðå¿õàëè ç çîíè
ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ó ì.Êè-

ºâ³ öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ

ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ îðãàí³çîâóº

çá³ð ðå÷åé äëÿ ðîäèí ç ä³òüìè,ÿê³

ïåðå¿õàëè ç çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

Çîêðåìà íåîáõ³äí³ òåïë³ ðå÷³ (äè-

òÿ÷³ òà äîðîñë³), âçóòòÿ (äèòÿ÷å òà

äîðîñëå) òà çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³-

ã³ºíè. Çá³ð ðå÷åé â³äáóâàºòüñÿ çà

àäðåñîþ: âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 21.

Êîíòàêòíèé òåë.: 243-75-26.

Íà ïåðåñàäî÷íîìó
âóçë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè
«Ìàéäàí 
Íåçàëåæíîñò³» òà
«Õðåùàòèê» 
â³äðåìîíòóþòü
åñêàëàòîð

Ç 7 æîâòíÿ íà ïåðåñàäî÷íîìó

âóçë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè «Ìàéäàí Íå-

çàëåæíîñò³» òà «Õðåùàòèê» ðîç-

ïî÷íåòüñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé

ðåìîíò åñêàëàòîðà ¹ 4,ÿêèé òðè-

âàòèìå äî 6 ëèñòîïàäà 2014 ðî-

êó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».Ó êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ òàêîæ íà-

ãàäàëè, ùî äî 19 ñ³÷íÿ 2015 ðî-

êó ïëàíóºòüñÿ ïî÷åðãîâî âèêî-

íàòè êàï³òàëüíå îíîâëåííÿ óñ³õ

÷îòèðüîõ åñêàëàòîð³â ïåðåñàäî÷-

íîãî âóçëà.Îêð³ì öüîãî,ïðîäîâ-

æóºòüñÿ ïîçàïëàíîâèé ðåìîíò

åñêàëàòîðà ¹ 2 ñòàíö³¿ «Ñèðåöü»

òà ïëàíîâèé êàïðåìîíò åñêàëàòî-

ðà ¹ 2 ñòàíö³¿ «Ïàëàö Óêðà¿íà».

Ðåìîíòè òðèâàòèìóòü äî 19 òà 21

æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äïîâ³äíî.

íîâèíè

Â²Ä ÑÒÀÐÅÍÜÊÈÕ âàãîí³â, ÿê³ ñëó-
ãóâàëè ëþäÿì ïîíàä 40 ðîê³â òà çà
ñâîº «æèòòÿ» ïåðåâåçëè ìàéæå íà-
ñåëåííÿ Óêðà¿íè — 40-45 ìëí ãðî-
ìàäÿí êîæåí — çàëèøèëèñÿ ëèøå
êóçîâè. Ó Äàðíèöüêîìó åëåêòðî-
äåïî æóðíàë³ñòàì òà êè¿âñüêèì
ïîñàäîâöÿì ïîêàçàëè ïîòÿã, ùî
ïîâåðíóâñÿ ï³ñëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ç
ÏÀÒ «Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³â-
íèé çàâîä», ïðîéøîâ «îáêàòêó» òà
ãîòîâèé ³ äàë³ ïåðåâîçèòè êèÿí.

Ïðåçèäåíò òðàíñïîðòíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà Âîëîäèìèð Ïðèõîäüêî ä³-
ëèòüñÿ: çì³íèëè ìàéæå âñå îáëàä-
íàííÿ âàãîí³â, ùî çíà÷íî ï³äâè-
ùèòü ð³âåíü êîìôîðòó äëÿ ïàñà-
æèð³â òà óìîâè ïðàö³ ìàøèí³ñò³â.
Êåðìàíè÷³ îíîâëåíèõ ïîòÿã³â â³ä-
òåïåð â êàá³íàõ ìàòèìóòü êîíäè-
ö³îíåð òà åðãîíîì³÷íèé ïóëüò. Íà-
ä³éíà ãàëüì³âíà ñèñòåìà çíà÷íî
ï³äâèùèòü ð³âåíü áåçïåêè ïåðå-
âåçåíü, çì³íèëèñÿ é åêñòåð’ºð òà

³íòåð’ºð ìîäåðí³çîâàíèõ âàãîí³â.
Òà ãîëîâíà ¿õíÿ ïåðåâàãà — åêî-
íîìí³ñòü: òåïåð âîíè ñïîæèâàòè-
ìóòü íà 40 % ìåíøå åëåêòðîåíåð-
ã³¿.

Äî ñëîâà, çä³éñíèòè òàêå ìàñî-
âå îíîâëåííÿ âàãîí³â ìåòðî âäà-
ëîñÿ çàâäÿêè çàëó÷åííþ ìàéæå
1 ìëðä ãðí êîøò³â Ê³îòñüêîãî ïðî-
òîêîëó ñï³ëüíî ç óðÿäîì ßïîí³¿.
Òîæ íà ðåçóëüòàòè òàêî¿ ñï³âïðà-
ö³ äâîõ êðà¿í çàâ³òàâ ïîäèâèòèñÿ
é Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé
ïîñîë ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ Òî³÷³ Ñàêà-
òà. «ß äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî â ðàì-
êàõ öüîãî ïðîåêòó íàñåëåííÿ Óêðà-
¿íè, à îñîáëèâî Êèºâà, çðîçóì³º
âàæëèâ³ñòü îõîðîíè äîâê³ëëÿ»,—
çàçíà÷èâ ïàí Ñàêàòà.

Îíîâëþâàòè âàãîíè ðîçïî÷à-
ëè ìàéæå äâà ðîêè òîìó. Çà öåé
÷àñ «ãëèáîêó» ìîäåðí³çàö³þ íà
ÏÀÒ «Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³â-
íèé çàâîä» ïðîéøëè 75 âàãîí³â —
âîíè âæå êóðñóþòü ë³í³ÿìè ï³ä-
çåìêè, ùå 20 ïî÷íóòü îáñëóãîâóâà-
òè êèÿí äî ê³íöÿ æîâòíÿ. Çä³éñ-
íèâ ñâîþ äèòÿ÷ó ìð³þ òà ïðî¿õàâ-
ñÿ â ñó÷àñí³é êàá³í³ ìàøèí³ñòà é
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Ç æóðíàë³ñòàìè ä³ëèòüñÿ:
âðàæåííÿ íåçàáóòí³. «ß ñàì ð³äêî
êîðèñòóþñÿ ìåòðîïîë³òåíîì, àäæå
æèâó â 20-òè õâèëèíàõ ï³øî¿ õîäü-

áè â³ä áóä³âë³ ì³ñüêàäì³í³ñòðà-
ö³¿»,— ðîçïîâ³â ìåð ñòîëèö³ òà äî-
äàâ, ùî â þíîñò³ ïîñò³éíî ¿çäèâ
íà ìåòðî. Îñòàíí³é ðàç êåðìàíè÷
ñòîëèö³ ñïóñêàâñÿ äî ï³äçåìêè ð³ê
òîìó, êîëè ïðîâîäèâ åêñêóðñ³þ äëÿ
äðóç³â.

Ï³ä ÷àñ îãëÿäó òà ïðîáíî¿ ïî-
¿çäêè äî ñòàíö³¿ ìåòðî «Õðåùà-
òèê» çíàéøîâñÿ ÷àñ ³ äëÿ ñåðéîç-
íèõ ðîçìîâ. «Öå çàâåðøàëüíèé
åòàï ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, îäíàê ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî íàøà ñï³âïðàöÿ íà
öüîìó íå çàê³í÷óºòüñÿ. Ðóõîìèé
ñêëàä ï³äçåìêè çàñòàð³â íà 90 %,
à çàâäÿêè ìîäåðí³çàö³¿ ìè ïðî-
äîâæèëè ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ 95–òè
âàãîí³â íà 20 ðîê³â»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî. Òîæ ó ïëàíàõ ì³ñü-
êî¿ âëàäè çàïðîïîíóâàòè äëÿ îíîâ-
ëåííÿ ùå 160 âàãîí³â. Íàðàç³ ïå-
ðåìîâèíè çà ó÷àñòþ âñ³õ ñòîð³í
òðèâàþòü. ² äëÿ ì³ñòà öå ñïðàâä³
íàãàëüíà ïðîáëåìà, àäæå, çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» Â³êòîðà Áðàã³í-
ñüêîãî, ÿêùî îíîâëåííÿ íå áóäå
ïðîâåäåíå äî ê³íöÿ 2015-ãî ðîêó,
äåô³öèò âàãîí³â ñêëàäàòèìå 77
îäèíèöü.

Çàçíà÷èìî, ùîäíÿ ïîñëóãàìè
ï³äçåìêè êîðèñòóºòüñÿ 1,5 ìëí êè-
ÿí òà ãîñòåé ì³ñòà. Ïåðåâîçÿòü ¿õ
824 âàãîíè êè¿âñüêîãî ìåòðî �

Âñ³, õòî õî÷à á ðàç ïåðåñóâàâñÿ êè¿âñüêèì ìåòðî-
ïîë³òåíîì, ðîçóì³þòü: âàãîíè äàâíî ïîòðåáóþòü
îíîâëåííÿ. Êóïóâàòè íîâ³ — íåïîñèëüíèé òÿãàð
äëÿ «çì³ë³ëî¿» ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³, òîæ ùå äâà ðîêè
òîìó äî ìîäåðí³çàö³¿ íàéá³ëüø çàñòàð³ëèõ 95-òè
îäèíèöü ñòîëè÷í³é âëàä³ âäàëîñÿ çàëó÷èòè êîøòè
«çåëåíèõ» ³íâåñòèö³é. 75 îíîâëåíèõ âàãîí³â âæå
êóðñóþòü ï³äçåìêîþ, ùå 20 ïî÷íóòü ïåðåâîçèòè
ïàñàæèð³â äî ê³íöÿ æîâòíÿ. Ðàçîì ç òèì ÊÏ «Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ãîòîâèé ïðîäîâæóâàòè ïðî-
åêò òà ìîäåðí³çóâàòè ùå 160 âàãîí³â. Â÷îðà ïåðå-
âàãè «ïîìîëîä³ëèõ» âàãîí³â ìàâ çìîãó îö³íèòè é
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Â Äàðíèöüêîìó åëåêòðîäåïî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî é Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé ïîñîë ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ Òî³÷³ Ñàêàòà îãëÿíóëè ïîòÿã, ùî ïîâåðíóâ-
ñÿ ï³ñëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ç ÏÀÒ «Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä», ïðîéøîâ «îáêàòêó» òà ãîòîâèé é äàë³ ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â
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Äðóç³ ï³çíàþòüñÿ â á³ä³
� Åêñ-ïðåçèäåíò Ïîëüù³ Ëåõ Âàëåíñà 

â³äâ³äàâ Êè¿â

ÅÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ïîëüù³ Ëåõ Âàëåí-
ñà çàâ³òàâ äî Êèºâà,äå ðàçîì ³ç ìå-
ðîì Â³òàë³ºì Êëè÷êîì âøàíóâàâ
ïàì’ÿòü Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà Ìàéäà-
í³ Íåçàëåæíîñò³, à òàêîæ â³äâ³äàâ
ïîðàíåíèõ ó Ãîëîâíîìó â³éñüêîâî-
ìó êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³.Îêð³ì öüî-
ãî, â³í ïðîéøîâñÿ ïàì’ÿòíèìè ì³ñ-
öÿìè Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, ïîö³êà-
âèâñÿ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
íà çâåäåííÿ ìåìîð³àëó çàãèáëèì,
ïîêëàâ êâ³òè äî õðåñòà íà âóëèö³
²íñòèòóòñüê³é. Ìåð ñòîëèö³ ðàçîì
³ç ïîëüñüêèì ãîñòåì íà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ âèïóñòèëè â íåáî ãîëó-
á³â ÿê ñèìâîë ìèðó. ²í³ö³àòèâà öüî-
ãî ñèìâîë³÷íîãî æåñòó íàëåæàëà
ëàóðåàòó Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ìè-
ðó Ëåõó Âàëåíñ³.Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñüêèé
ãîëîâà òà åêñ-ïðåçèäåíò Ïîëüù³ çà-
ïàëèëè ñâ³÷êè â Ìèõàéë³âñüêîìó
Çîëîòîâåðõîìó ñîáîð³ ó ïàì’ÿòü ïðî
çàãèáëèõ íà Ìàéäàí³. «Ö³ ëþäè çà-
ãèíóëè çà íîâó Óêðà¿íó, ³ ïðî íå¿

ïîòð³áíî äáàòè. Íàñòàâ ìîìåíò ºä-
íàííÿ òà ñîë³äàðíîñò³ íàö³¿»,— ï³ä-
êðåñëèâ Ëåõ Âàëåíñà.

Ï³ñëÿ öüîãî äåëåãàö³ÿ ïîïðÿ-
ìóâàëà äî ñòîëè÷íîãî Ãîëîâíîãî
â³éñüêîâîãî êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ,
äå ïîëüñüêèé åêñ-ïðåçèäåíò òà êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â³äâ³äàëè
á³éö³â, ÿê³ áóëè ïîðàíåí³ ó áîÿõ ï³ä
÷àñ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿
íà Äîíáàñ³. «Ìè çâåðíóëèñÿ äî ïà-
íà Âàëåíñè ç ïðîõàííÿì ïðî äî-
ïîìîãó íàøèì õëîïöÿì, ÿê³, çàõè-
ùàþ÷è Óêðà¿íó, îòðèìàëè êàë³ö-
òâà. ² ÿ âäÿ÷íèé, ùî â³í ïîãîäèâ-
ñÿ äîïîìîãòè ïàòð³îòàì, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ë³êóâàííÿ ³ ïðîòåçóâàí-
íÿ. Ìè âäÿ÷í³ ñïðàâæí³ì äðóçÿì.
Áî êîëè òîá³ äîáðå,òî íàâêîëî ñàì³
äðóç³.À êîëè ïîãàíî, íåð³äêî ïîðó÷
çàëèøàþòüñÿ íå âñ³ ç íèõ. Ïîëü-
ùà — ñïðàâæí³é äðóã Óêðà¿íè»,—
íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Ëåõ Âà-
ëåíñà çàçíà÷èâ, ùî á³çíåñìåíè â

éîãî êðà¿í³ ãîòîâ³ äîïîìàãàòè óêðà-
¿íöÿì, ë³êóâàòè ïîñòðàæäàëèõ íà
ñõîä³ Óêðà¿íè, íàäàòè â³éñüêîâèõ
ñïåö³àë³ñò³â,òîìó ùî äóæå âàæëè-
âî äîïîìàãàòè ñóñ³äàì ó ñïðàâåä-
ëèâ³é áîðîòüá³. Â³í òàêîæ äîäàâ,
ùî Ïîëüùà — ìèðíà êðà¿íà, òà ó
ðàç³ íàïàäó íà íå¿ â³í ïåðøèì â³çü-
ìå çáðîþ â ðóêè ³ áóäå çàõèùàòè
ñâîþ çåìëþ. Åêñ-ïðåçèäåíò çâåð-
íóâñÿ äî íàøèõ âî¿í³â: «Çà ñâîáî-

äó òðåáà áîðîòèñÿ, ³ öå âàøà æåðò-
âà çàðàäè áàòüê³âùèíè. Ó ÕÕI ñòî-
ë³òò³ òàêî¿ â³éíè áóòè íå ìîæå. Ìè
äóìàºìî, ÿê ïðèøâèäøèòè ìèð, ³
ÿêùî âàø íàðîä áóäå ºäèíèì, âè
ñêîð³øå ïåðåìîæåòå. Ó ìåíå òåæ
áóëà ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ, àëå êîëè ÿ
îá’ºäíàâ íàðîä ³ ïîïðîñèâ äîïî-
ìîãè ó ñóñ³ä³â, ìè ïåðåìîãëè».

Çàãàëîì íèí³ ó Ãîëîâíîìó â³é-
ñüêîâîìó êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³ ïå-

ðåáóâàþòü 512 á³éö³â ³ç ïîðàíåí-
íÿìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³.
Âàðòî â³äçíà÷èòè, äíÿìè Ôîíä Ëå-
õà Âàëåíñè íàãîðîäèâ ªâðîìàé-
äàí ïðåì³ºþ ì³æíàðîäíî¿ ñîë³äàð-
íîñò³ çà çàõèñò äåìîêðàò³¿ òà ïðàâ
ëþäèíè. Ðîçì³ð ¿¿ ñêëàäàº 100 òèñ.
äîëàð³â. Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîïîíóº
âèòðàòèòè ö³ ãðîø³ íà çâåäåííÿ
ìåìîð³àëó Íåáåñí³é Ñîòí³, ïðîòå
îñòàííº ñëîâî áóäå çà Ìàéäàíîì �

ÇÐÀÍÊÓ â ñóáîòó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó
áóëî ãàì³ðíî â³ä ñîòåíü êèÿí, ìåøêàíö³â
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ïðîñïåêòó, à òàêîæ òèõ, õòî
ëþáèòü öåé ìàëüîâíè÷èé êóòî÷îê ñòîëèö³.
Ëþäè ç³áðàëèñÿ äîïîìîãòè êîìóíàëüíè-
êàì íàâåñòè ëàä ó îäí³é ³ç íàéá³ëüøèõ çîí
â³äïî÷èíêó â ì³ñò³. Ðåìàíåíòîì çàáåçïå-
÷èëè ïðàö³âíèêè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä».

«Çà ë³÷åí³ ãîäèíè ìè çìîãëè íàâåñòè ëàä
íà òåðèòîð³¿ ïàðêó, ÿêèé º íåçì³ííèì ì³ñ-
öåì â³äïî÷èíêó íå ëèøå äëÿ ìåøêàíö³â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó, à é óñ³º¿ ñòîëèö³. ß îñî-
áëèâî âäÿ÷íèé æèòåëÿì ì³ñòà, ÿê³ çíàéøëè
÷àñ òà ìîæëèâ³ñòü äîëó÷èòèñÿ äî ñï³ëüíî¿

ñïðàâè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ç êîæíîþ òîëîêîþ
âñå á³ëüøå àêòèâíèõ êèÿí äîëó÷àòèìóòüñÿ
äî ïðèáèðàííÿ»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Íà ïðèáèðàííÿ ïðèõîäèëè ö³ëèìè ñ³ì’-
ÿìè. Çîêðåìà ìîëîä³ âåá-äèçàéíåðè Îêñà-
íà òà Âàäèì ïðèâåëè ñâîþ òðèð³÷íó äîíü-
êó Ñîô³éêó. Òàòî ³ ìàìà íå ëèøå çãð³áàëè
ïåðøå îïàëå ëèñòÿ, à é âèáèðàëè äëÿ äî-
íå÷êè íàéãàðí³ø³ ëèñòî÷êè, à çàîäíî ïîÿñ-
íþâàëè, ç ÿêîãî âîíè äåðåâà.

«Ìè ç ÷îëîâ³êîì äîñèòü àêòèâí³ ëþäè,
àëå ëèøå öüîãî ðîêó çðîçóì³ëè, ÿêèìè ðå-
çóëüòàòèâíèìè ìîæóòü áóòè ãðîìàäñüê³ ³í³-

ö³àòèâè — ÷è òî ï³äòðèìêà Ìàéäàíó, ÷è çá³ð
êîøò³â äëÿ àðì³¿. Òàê³ òîëîêè äóæå êîðèñ-
í³ ³ òèì, ùî âîíè íå ëèøå äîïîìàãàþòü çðî-
áèòè ÷èñò³øèìè ì³ñöÿ, äå ìè ùîòèæíÿ â³ä-
ïî÷èâàºìî, àëå é çãóðòîâóþòü ñóñ³ä³â íà-
øîãî ÷óäîâîãî Ãîëîñ³ºâà»,— ðîçïîâ³ëà Îêñà-
íà.

Çàãàëîì, ÿê ïîâ³äîìèëè â ÊÎ «Êè¿âçå-
ëåíáóä», òîëîêà ç³áðàëà ìàéæå ï³âòîðè òè-
ñÿ÷³ ó÷àñíèê³â. Ïðîòÿãîì æîâòíÿ ó Êèºâ³
ùîòèæíÿ  ïðîõîäèòèìóòü çàãàëüíîì³ñüê³
ñóáîòíèêè. Òîæ óñ³õ íåáàéäóæèõ çàêëèêàþòü
äîëó÷àòèñÿ òà çðîáèòè âëàñíèé âíåñîê ó
áëàãîóñòð³é ð³äíîãî ì³ñòà. Çîêðåìà 11 æîâò-
íÿ çàõ³ä ïðîâåäóòü ó ïàðêó «Íèâêè», 18 æîâò-

íÿ — â ïàðêó «Ïåðåìîãà», à 25 æîâòíÿ î 10-
é ãîäèí³ â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ëàíäøàôòíîìó
ïàðêó.

Äî ñëîâà, íàðàç³ ó ì³ñò³ òðèâàº îñ³íí³é
ì³ñÿ÷íèê ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïî-
ë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó. Ö³êàâî, ùî êî-
ìóíàëüíèêè íå ëèøå âïîðÿäêîâóþòü çåëå-
í³ çîíè, âèñàäæóþòü äåðåâà òà êóù³, à é ãî-
òóþòü áåðåãè âîäîéì äî çèìè òà ïðèáèðà-
þòü íàñë³äêè «ïëÿæíîãî ïåð³îäó». À äî ó÷àñ-
ò³ ó âèêîíàíí³ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â çàëó-
÷àþòü ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é ñòîëèö³ íåçàëåæíî â³ä ôîðì ¿õ
âëàñíîñò³ òà â³äîì÷îãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à
òàêîæ, çðîçóì³ëî æ, ãðîìàäñüê³ñòü �

Åêñ-ïðåçèäåíò Ïîëüù³ Ëåõ Âàëåíñà â³äðåàãóâàâ íà çàïðîøåí-

íÿ ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà çàâ³òàâ äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

Â³í â³äâ³äàâ Ìàéäàí, âøàíóâàâ ïàì’ÿòü Íåáåñíî¿ Ñîòí³, à òà-

êîæ ïîñï³ëêóâàâñÿ ³ç ïîðàíåíèìè ó çîí³ ÀÒÎ á³éöÿìè, ÿê³ íà-

ðàç³ ë³êóþòüñÿ ó Ãîëîâíîìó â³éñüêîâîìó êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³.

Ã³ñòü ïîîá³öÿâ äîïîìàãàòè óêðà¿íöÿì ó öåé íåëåãêèé ÷àñ òà

çàëó÷àòè ïîëüñüêèõ á³çíåñìåí³â äî öüîãî.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ³ç åêñ-ïðåçèäåíòîì Ïîëüù³ Ëåõîì Âàëåíñîþ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âèïóñòèëè â íåáî 
ãîëóá³â ÿê ñèìâîë ìèðó

Â ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ ïåðøà îñ³ííÿ òîëîêà. Â ñóáîòó ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëà-

äè íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðîì Ïàíòåëåºâèì êîìóíàëüíèêè

òà êèÿíè ïðèáèðàëè îäíó ç íàéá³ëüøèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é Êèºâà —

Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ñóáîòó çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ðàçîì ç êîìóíàëüíèêàìè òà êèÿíàìè âçÿâ ó÷àñòü
ó òîëîö³, ùî ïðîõîäèëà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó ³ìåí³ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî

×èñò³ ïàðêè
� Â ñòîëèö³ óïðîäîâæ æîâòíÿ ùîñóáîòè 

ïðèáèðàòèìóòü óëþáëåí³ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó êèÿí 
òà ãîñòåé ì³ñòà
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 17 лютого 2011 року № 19/5406 "Про затвердження міської
цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015

роки" та фінансування її заходів у 2014 році
Рішення Київської міської ради № 46/46 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", з
метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення
міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406�"Про

затвердження�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.

Наз�стріч��иянам"�на�2011�— 2015�ро�и"�та�і

зміни:

-���п�н�тах�2,�3,�7�рішення�слова�"Головне

�правління�праці�та�соціально�о�захист��населення

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

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

всіх�відмін�ах�замінити�словами�"Департамент

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)"���відповідних�відмін�ах;

-���п�н�ті�5�рішення�слова�"пенсійних�посвідчень

та�посвідчень"�ви�лючити.

2.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової

про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011

-�2015�ро�и",�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

21�люто�о�2013�ро���№�23/9080),�ви�лавши�її

в�реда�ції,�що�додається.

3.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�спрям�вати�видат�и�в

обсязі�61703,3�тис.��рн.�на�ви�онання�місь�ої

цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"

на�2011�— 2015�ро�и",�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№�19/5406,���том��числі:

-�на�по�ашення��точненої�забор�ованості

станом�на�01�січня�2014�ро��,�що�зареєстрована

в�ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби

У�раїни,�— 19150,9�тис.��рн.;

-�на�забезпечення�надання�допомо�и�на

поховання�та��омпенсацію�витрат,�пов'язаних

із�доро�овартісним�лі��ванням��иян�— �часни�ів

бойових�дій�АТО,�— 11708,5�тис.��рн.;

-�на�надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и�малозабезпеченим�верствам�населення

міста�Києва,�я�і�опинилися�в�с�ладних�життєвих

обставинах,�— 1910,7�тис.��рн.;

-�на�надання�щомісячної�матеріальної�допомо�и

прийомним�сім'ям,�одном��з�бать�ів�-�вихователів

дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі��н��чи

пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-інваліда,

я�а�є�сиротою�(померли�або�за�ин�ли�обоє

бать�ів),�на��ожн��дитин�-інваліда-сирот�,�—

537,0�тис.��рн.;

-�на�надання�щомісячної�матеріальної�допомо�и

прийомним� сім'ям,� одном�� з� бать�ів� —

вихователів�дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,

опі��н��чи�пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин�-

інваліда�(на��ожн��дитин�-інваліда),�— 990,5

тис.��рн.;

-�на�надання�щомісячної�матеріальної�допомо�и

прийомним�сім'ям,�одном��з�бать�ів�-�вихователів

дитячих�б�дин�ів�сімейно�о�тип�,�опі��н��чи

пі�л�вальни��,�я�і�вихов�ють�дитин��з�ВІЛ-

�онта�том,�ВІЛ-стат�сом�(позитивним),��онта�том

по��епатит��C,��епатитом�C�(на��ожн��дитин�),

— 11,0�тис.��рн.;

-�на�надання�матеріальної�допомо�и�особам,

зареєстрованим���місті�Києві,�я�і�народили

троє�і�більше�дітей,�за�поданням�Департамент�

охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),�— 35,0�тис.��рн.;

-�на�надання�допомо�и�на�поховання�особи,

я�а�не�дося�ла�пенсійно�о�ві���та�на�момент

смерті�не�працювала,�не�переб�вала�на�сл�жбі,

не� зареєстрована� �� центрі� зайнятості� я�

безробітна,�ви�онавцю�волевиявлення�померло�о

або�особі,�я�а�зобов'язалася�поховати�померло�о,

— 3200,0�тис.��рн.;

-�на�сприяння�забезпечення�інвалідів,�осіб

похило�о�ві���та�жіно�,�я�і�зазнали�масте�томії,

протезами,�засобами�перес�вання,�реабілітації,

засобами�особистої��і�ієни�(памперсами)�та

с�ладно�о� протез�вання,� в� том�� числі

першочер�ово��иян,�інвалідність�я�их�пов'язана

з��частю�в�АТО,�— 7898,3�тис.��рн.;

-�на�надання�матеріальної�допомо�и�на

придбання�твердо�о�палива�ветеранам�війни

та�малозабезпеченим�сім'ям,�я�і�отрим�ють

с�бсидію,�— 282,7�тис.��рн.;

-�на�забезпечення��омпенсації�витрат�на

навчання�ст�дентів�з�числа�інвалідів,�сиріт�та�дітей

з�малозабезпечених�родин���Від�ритом�

міжнародном���ніверситеті�розвит���людини

"У�раїна",�— 4623,0�тис.��рн.;

-�на�проведення�заходів�по�відзначенню�Дня

вшан�вання��часни�ів�лі�відації�наслід�ів�аварії

на�Чорнобильсь�ій�АЕС,�— 184,9�тис.��рн.;

-�на�забезпечення�оздоровлення�ветеранів

війни�та�праці,�дітей�війни�та��ромадян,�я�і

постраждали� внаслідо�� Чорнобильсь�ої

�атастрофи,�м.�Києва�— 327,0�тис.��рн.;

-�на�забезпечення�без�оштовним�харч�ванням

та�прод��товими�наборами�малозабезпечених

одино�их��ромадян�та�інших�верств�населення

міста�Києва,�— 802,3�тис.��рн.;

-�на�надання�матеріальної�допомо�и��иянам

�часни�ам�АТО�та�членам�сімей�за�иблих

�иян�під�час�проведення�АТО,�— 10000,0�тис.

�рн.;

-� на� надання� одноразової� допомо�и� на

неповнолітніх�дітей,�смерть�бать�ів�(із�числа

жителів�міста�Києва)�я�их�пов'язана�з��частю��

масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися

��період�з�21�листопада�2013�ро���по�21�люто�о

2014�ро���(Небесна�сотня),�— 41,5�тис.��рн.

4.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

забезпечити:

-�розроблення�та�затвердження�поряд��

відш�од�вання�видат�ів�на��омпенсацію�оплати

навчання���Від�ритом��міжнародном���ніверситеті

розвит���людини�"У�раїна"�піль�ових��ате�орій

ст�дентів;

-�пере�ляд�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�від�15�червня�2013�ро���№�991

"Про�надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и�малозахищеним�верствам�населення

м.�Києва,�я�і�опинилися���с�ладних�життєвих

обставинах".

5.� Районним� в� місті� Києві� державним

адміністраціям:

-� здійснювати� фінанс�вання� заходів,

передбачених�місь�ою�цільовою�про�рамою

"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�— 2015

ро�и",�затвердженою�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406,��

межах�бюджетних�призначень,�визначених

бюджетом�міста�Києва�на�2014�рі�,�з�ідно�з

додат�ом�1�до�цьо�о�рішення;

-�надання�матеріальної�допомо�и�здійснювати

відповідно�до�Положення�про�порядо��надання

одноразової�адресної�матеріальної�допомо�и

малозахищеним�верствам�населення�м.�Києва,

я�і�опинилися�в�с�ладних�життєвих�обставинах,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�15�червня�2013

ро���№�991.

6.� Се�ретаріат�� Київсь�ої� місь�ої� ради

спрям�вати�видат�и�в�обсязі�1427,2�тис.��рн.

на�підтрим���діяльності�Центр��правової�допомо�и

�иянам,�я�і�опинилися���с�ладних�життєвих

обставинах.

7.� Департамент�� соціальної� політи�и

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

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

районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям

здійснювати�фінанс�вання��станов�та�за�ладів,

створених�місцевими�ор�анами�влади,�в�межах

бюджетних� аси�н�вань,� встановлених

�ошторисами,� з� �рах�ванням� бюджетних

зобов'язань,�зареєстрованих�в�ор�анах�Державної

�азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

8.� Районним� в� місті� Києві� державним

адміністраціям� раз� на� півро��� подавати

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�інформацію�про�стан

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.

Наз�стріч��иянам"�на�2011�— 2015�ро�и",

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406,�та�цьо�о

рішення�за�I�півріччя�та�рі��до�20�вересня�та�20

березня�відповідно.

9.� Департамент�� соціальної� політи�и

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

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

забезпеч�вати� раз� на� півро��� надання

Департамент�� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит���та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціально�о

захист��інформацію�про�хід�ви�онання�місь�ої

цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"

на�2011�— 2015�ро�и",�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№�19/5406,�за�перше�півріччя�та�рі��до�25

вересня�та�25�березня�відповідно.

10.� За��півлю� товарів,� робіт� та� посл��

здійснювати�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства

У�раїни.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціально�о

захист��і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

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

04.09.2014�№�46/46

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки"
1.�Паспорт�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015�ро�и"

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

п. 1.2 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради з
запровадження програмно�цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів у місті Києві від 28 жовтня 2010
року, та доручення заступника голови Київської міської державної
адміністрації Новохатька Л. М. від 22 листопада 2010 року № 46071

3. Розробник Програми Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми �

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) � з 1 січня
2013 року

6. Учасники (співвиконавці Програми) Районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська рада,
Київський міський центр зайнятості

7. Термін реалізації Програми 2011 � 2015 роки

7.1. Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

I етап � 2011 рік
II етап � 2012 � 2015 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього: у тому числі

1788898,7 тис. грн.

9.1. коштів бюджету міста Києва 1788898,7 тис. грн.

9.2. коштів інших джерел �

Місь�а�цільова�про�рама�"Т�рбота.�Наз�стріч

�иянам"�на�2011�— 2015�ро�и"�(далі�-�Про�рама)

під�отовлена�відповідно�до�за�онів�У�раїни

"Про� стат�с� ветеранів� війни,� �арантії� їх

соціально�о�захист�",�"Про�основні�засади

соціально�о�захист��ветеранів�праці�та�інших

�ромадян�похило�о�ві���в�У�раїні",�"Про�основи

соціальної�захищеності�інвалідів�в�У�раїні",

"Про�стат�с�і�соціальний�захист��ромадян,�я�і

постраждали� внаслідо�� Чорнобильсь�ої

�атастрофи",� "Про� жертви� нацистсь�их

переслід�вань",�"Про�реабілітацію�жертв

політичних�репресій�в�У�раїні",�У�аз��Президії

Верховної�ради�У�раїнсь�ої�РСР�від�29�березня

1990�ро���№�8985-XI�"Про�о�олошення�дня�26

�вітня�"Днем�Чорнобильсь�ої�тра�едії",�У�аз�

Президента�У�раїни�від�10�листопада�2006

ро���№�945/2006�"Про�День�вшан�вання

�часни�ів� лі�відації� наслід�ів� аварії� на

Чорнобильсь�ій�АЕС",�У�аз��Президента�У�раїни

від�13��вітня�1999�ро���№�374/99�"Про�День

працівни�а�соціальної�сфери",�постанови

Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�31�січня�2007

ро���№�99�"Про�затвердження�Поряд���надання

допомо�и�на�поховання�дея�их��ате�орій�осіб

ви�онавцю�волевиявлення�померло�о�або�особі,

я�а�зобов'язалася�поховати�померло�о".

Про�рама�сформована�Департаментом

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�на�підставі�пропозицій�та�за�важень

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації).
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2.�Визначення�проблем,�на�розв'язання�я�их

спрямована�Про�рама

Фінансово-е�ономічна� �риза� відч�тно

позначилась�на�я�ості�життя��иян.�Найбільше

потерпають�від�бідності�непрацездатні�особи,

особи�з�обмеженими�фізичними�можливостями.

Вжиття�системних�заходів�щодо�підвищення

я�ості�життя�незаможних�верств�населення�та

необхідність�збереження�пріоритетних�напрям�ів

соціально�о�захист�,�запобі�ання�по�либленню

бідності,�на�підставі�ви�онання�соціальних

зобов'язань�Київсь�ої�місь�ої�влади,�дозволять

реально�підтрим�вати�незаможні�верстви

населення�міста,�створити�систем��захист�

населення�від�соціальних�ризи�ів�в��мовах

реформ�вання�соціальної�сфери�і�підвищення

я�ості�життя,��дос�оналення�за�онодавства�з

надання�соціальних�піль��та�преференцій.

3.�Мета�Про�рами

Мета� Про�рами� -� с�ттєве� підвищення

ефе�тивності�системи�соціальної�допомо�и�в�місті

Києві�через�посилення�адресності�при�її�наданні

та�шляхом�в�лючення�додат�ових�заходів�щодо

соціальної�підтрим�и��ромадян�для�забезпечення

їм��ідно�о�існ�вання,�вирішення�проблем

матеріально-технічно�о,�соціально-поб�тово�о,

��льт�рно-масово�о�хара�тер�,�здійснення

�он�ретних�заходів,�спрямованих�на�надання

адресної�підтрим�и�незаможним�верствам

населення,�надання�соціально-правової,�тр�дової

та�медичної�реабілітації�особам�з�обмеженими

фізичними� можливостями,� зал�чення� до

співробітництва��ромадсь�их�ор�анізацій,

поліпшення�становища�людей�з�різними�вадами.

4.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв'язання

проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання;

стро�и�та�етапи�ви�онання�Про�рами

Кате�орія��ромадян,�на�я�их�поширюється

дія�Про�рами:�незаможні�верстви�населення.

Пріоритетні�завдання:

— надання�одноразової�адресної�соціальної

матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям

соціально�незахищених�верств�населення,

ветеранам�війни,�сім'ям�за�иблих��часни�ів

бойових�дій�в�Аф�аністані�та�на�території�інших

держав�та�сім'ям�за�иблих�війсь�овосл�жбовців,

я�і�за�ин�ли�або�померли�в�мирний�час,�жертвам

політичних�репресій�з�на�оди�відзначення

державних,�релі�ійних�свят�та�визначних�дат�з

метою�їх�підтрим�и�та�профіла�ти�и�можливої

асоціальної�поведін�и;

— підтрим�а�інвалідів,�ветеранів�війни�та

праці,��ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи,�вдів�померлих

�часни�ів�війни;

— надання�одноразової�адресної�матеріальної

допомо�и�о�ремим��ате�оріям�малозабезпечених

верств�населення�міста�Києва,�я�і�опинилися

в�с�ладних�життєвих�обставинах,�та�сім'ям

за�иблих�на�виробництві;

— забезпечення�оздоровлення�ветеранів

війни�та�праці,�дітей�війни,��ромадян,�я�і

постраждали� внаслідо�� Чорнобильсь�ої

�атастрофи,�дітей-інвалідів�із�б�дин�ів-інтернатів

системи�соціально�о�захист�;

— забезпечення�інвалідів,�осіб�похило�о�ві��

та�жіно�,�я�і�зазнали�масте�томії,�протезами,

засобами�перес�вання,�реабілітації�та�с�ладно�о

протез�вання;

— забезпечення�реалізації�права�на�здоб�ття

вищої�освіти�для�дітей-інвалідів,�дітей-сиріт�та

дітей�з�малозабезпечених�родин;

— забезпечення�ортопедичним�вз�ттям�жителів

міста�Києва;

— надання�права�пенсіонерам�та�інвалідам

міста�Києва,�я�і�не�мають�права�відповідно�до

чинно�о�за�онодавства�на�піль�овий�проїзд�в

метрополітені,� безоплатно�о� проїзд�� в

метрополітені;

— забезпечення�без�оштовним�харч�ванням

малозабезпечених�одино�их��ромадян�та�інших

верств�населення�міста�Києва;

— надання�додат�ових�доплат�та�допомо�,

передбачених�за�онодавством�У�раїни,�о�ремим

малозабезпеченим�верствам�населення;

— надання�правової�допомо�и��иянам,�я�і

опинились���с�ладних�життєвих�обставинах;

— забезпечення�засобами�особистої��і�ієни

(памперсами)�лежачих�хворих.

Фінанс�вання� заходів� щодо� ви�онання

Про�рами�здійснюватиметься�за�рах�но���оштів

місь�о�о�бюджет��із�зал�ченням�інших�джерел

фінанс�вання,�не�заборонених�за�онодавством

У�раїни.

Видат�и�на�ви�онання�заходів�Про�рами

щоро���передбачатим�ться�при�форм�ванні

по�азни�ів�місь�о�о�бюджет��виходячи�з�реальних

можливостей.

З�метою� системно�о� аналіз�� реалізації

Про�рами�проводитиметься�щорічний�моніторин�

ви�онання�передбачених�заходів.

Етапи�ви�онання�Про�рами:�щоро���протя�ом

2011�-�2015�ро�ів,���ході�я�их�передбачається

вжити�заходів�щодо�розвит���системи�реабілітації

та�тр�дової�зайнятості�осіб�з�обмеженими

фізичними�можливостями,�надання�матеріальної

допомо�и,�дост�п��інвалідів�до�всіх�видів�освітніх

посл��.

5.�Ор�анізація��правління�та��онтроль�за

ходом�реалізації�Про�рами

Ор�анізація�ви�онання�Про�рами�здійснюється

ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією).

Раз�на�півро���надається�інформація�про�хід

ви�онання�Про�рами�Департамент��е�ономі�и

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

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

адміністрації),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�а�та�ож�постійній��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань���манітарної

політи�и�та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Київсь�а�місь�а�рада�щоро���засл�хов�є�звіт

про�хід�ви�онання�Про�рами.

За�I�півріччя�-�до�25�вересня;�за�рі��-�до�25

березня.

6.�Координація�та��онтроль�задом�ви�онання

Про�рами

Ви�онання�Про�рами�забезпеч�ється�ор�анами

ви�онавчої�влади�за�рах�но���оштів�місь�о�о

бюджет��з��рах�ванням�йо�о�можливостей��

�ожном��бюджетном��році�в�межах�аси�н�вань,

передбачених�на�соціальний�захист�та�соціальне

забезпечення.

Ви�онання�заходів�Про�рами�дасть�змо��

посилити�соціальний�захист�населення�та

дозволить�реально�підтримати�життєздатність

найбільш�вразливих�меш�анців�міста.

7.�Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015�ро�и"

№ п/п Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна матеріальна
допомога

1. Надавати
одноразову адресну
соціальну
матеріальну
допомогу окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення,
ветеранам війни 
м. Києва

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 21449,5 380951,5 199367,2 0,0 464960,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 142,1 тис. осіб
(2 виплати)
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 105 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого року �
5 %
II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 300,0 тис. осіб
(12 виплат)
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 210 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого року �
0 %

2. Забезпечення
надання допомоги на
поховання та
компенсацію витрат,
пов'язаних із
дороговартісним
лікуванням, киянам �
учасникам бойових
дій АТО

2014 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 0,0 0,0 0,0 11708,5 0,0 Показники продукту
Кількість одержувачів � 500 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 20,0 тис.
грн.

3. На надання
матеріальної
допомоги киянам
учасникам АТО та
членам сімей
загиблих киян під час
проведення АТО

2014 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 Показники продукту
Кількість одержувачів � 100 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 100,0 тис.
грн.

4. На надання
одноразової
допомоги на
неповнолітніх дітей,
смерть батьків (із
числа жителів 
м. Києва) яких
пов'язана з участю у
масових акціях
громадського
протесту, що
відбулися у період з
21 листопада 2013
року по 21 лютого
2014 року (Небесна
сотня)

2014 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 0,0 0,0 0,0 41,5 0,0 Показники продукту
Кількість одержувачів � 8 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 5,0 тис.
грн.
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5. Забезпечувати
надання одноразової
адресної
матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
верствам населення
м. Києва, які
опинилися в
складних життєвих
обставинах

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики,
районні в місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 3059,9 3683,9 6035,3 5040,8 3000,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 7,2 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 300 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року � 5 %
II етап
Показники продукту � 14,4 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 350 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року � 0 % 

6. Забезпечувати
надання допомоги на
поховання особи, яка
не досягла
пенсійного віку та на
момент смерті не
працювала, не
перебувала на
службі, не
зареєстрована у
Центрі зайнятості як
безробітна,
виконавцю
волевиявлення
померлого або особі,
яка зобов'язалась
поховати померлого

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики,
районні в місті Києві
державні
адміністрації (з
01.01.2013)

Бюджет м. Києва 2405,0 2400,0 3200,0 3200,0 2400,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 1,7 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 1,0 тис. грн.
II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 1,6 тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 2,0 тис. грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги до минулого року � 0 %

7. Сприяти
забезпеченню
інвалідів, осіб
похилого віку та
жінок, які зазнали
мастектомії,
протезами, засобами
пересування,
реабілітації,
засобами особистої
гігієни (памперсами)
та складного
протезування в тому
числі першочергово
протезування киян,
інвалідність яких
пов'язана з участю в
АТО

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 5850,4 17150,0 25780,5 16468,6 7000,0 I етап 
Показники продукту
Кількість одержувачів � 6,2 тис. осіб
Показник якості
Відсоток збільшення кількості
одержувачів � 5 %
II етап
Погашення кредиторської заборгованості

8. Сприяти
забезпеченню
ортопедичним
взуттям жителів міста
Києва

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 500,0 1550,0 1550,0 � 700,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 570 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 0,9 тис. грн.
Показник якості
1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів � 4 %
2. Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги � 5 %

9. Здійснювати
привітання
мешканців м. Києва,
які відзначають свій
100�літній ювілей, з
врученням
матеріальної
допомоги, квітів,
адреса та подарунка

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 47,0 42,0 45,0 � 55,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 51 особа
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 800 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги � 10 %
II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 75 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 1000 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги � 11 %

10. Надавати
матеріальну
допомогу на
придбання твердого
палива ветеранам
війни та
малозабезпеченим
сім'ям, які отримують
субсидії

2011 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва 486,6 399,6 420,1 282,7 500,0 I етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 120 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 2,8 тис. грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги � 6 %
II етап
Показники продукту
Кількість одержувачів � 110 осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги � 2,6 тис. грн.
Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру
допомоги � 0 %

11. Надавати
щомісячну
матеріальну
допомогу
прийомним сім'ям,
одному з батьків �
вихователів дитячих
будинків сімейного
типу, опікуну чи
піклувальнику, які
виховують дитину�
інваліда, яка є
сиротою (померли
або загинули обоє
батьків), на кожну
дитину � інваліда �
сироту

2013 � 2015 Департамент
соціальної політики

Бюджет м. Києва � � 475,5 537,0 1200,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 37 осіб Показник
ефективності 
Середній розмір допомоги � 1,2 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного
доходу � 0 %

Продовження у наступному номері
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про зміни в складі окружних виборчих комісій  з виборів

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

Постанова № 1467 від 3 жовтня 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, заяви члена окружної виборчої комісії, заступника голови та
секретаря окружних виборчих комісій  про складення їх повноважень, витяги із 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 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

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

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на

позачер�ових�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�народних

деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових�виборах

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

ро�",�з�ідно�з�додатами�1�-�23.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих

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

таі�зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

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

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

таож�ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни.

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

веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

Додато�23
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�3�жовтня�2014�ро��№�1467

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�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�213

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Ільєно�Юлія�Володимирівна,�1981�ро�

народження�-�від�Партії�Зелених�Ураїни�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Наалюжний�Олесій�Іванович,�1975�ро�

народження�-�від�Партії�Зелених�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�219

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Басистий�Владислав�Валентинович,�1977

ро��народження�-�серетар�омісії,�від�Партії

Наталії�Королевсьої�"Ураїна�-�Вперед!"�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити

серетарем�цієї�омісії:

Павлюх�Бо�дан�Ярославович,�1981�ро�

народження�-�від�Партії�Наталії�Королевсьої

"Ураїна�-�Вперед!"

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�221

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Вінцовсьа�Юлія�Єв�енівна,�1994�ро�

народження�-�від�Партії�Зелених�Ураїни�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Левицьий�Володимир�Володимирович,�1989

ро��народження�-�від�Партії�Зелених�Ураїни.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

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�одномандатно-
м��виборчом��о�р�зі�№�220.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Константіновсьо�о�Вячеслава�Леонідовича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2223018290.
Бан�отрим�вача:�ТВБВ�№�10026/0104,�філія��оловно�о��правління�по�м.�Києв��та�Київсьій

області�АТ�"Ощадбан".
Код�бан��отрим�вача:�322669.
Рах�но�отрим�вача:�26435500691587.

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�
№�215.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Стооза�Сер�ія

Васильовича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�3036717510.
Бан�отрим�вача:�Деснянсье�відділення

Печерсьої�філії�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан��отрим�вача:�300711.
Рах�но�отрим�вача:�26435052700229.

Центральна�виборча��омісія�повідом-

ляє�про�від�риття�поточно�о�рах�н���ви-

борчо�о�фонд���андидата���народні�де-

п�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�од-

номандатном��виборчом��о�р�зі�№�223.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Шидлюха�Віто-

ра�Володимировича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2610921139.

Бан�отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан��отрим�вача:�321842.

Рах�но�отрим�вача:�26433053100199.

Центральна�виборча��омісія�повідом-

ляє�про�від�риття�поточно�о�рах�н���ви-

борчо�о�фонд���андидата���народні�де-

п�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�од-

номандатном��виборчом��о�р�зі�№�212.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Сташ�а�Віталія

Филимоновича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2658610719.

Бан�отрим�вача:�відділення�"Срібноільсь-

е�відділення�ПАТ�"АВАНТ-БАНК".

Код�бан��отрим�вача:�380708.

Рах�но�отрим�вача:�26438010013026.

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�

№�215.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ба�ірова�Ед�арда

Садиховича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2509817991.

Бан�отрим�вача:�Троєщинсье�відділення

ПАТ�"КБ�"ХРЕЩАТИК".

Код�бан��отрим�вача:�300670.

Рах�но�отрим�вача:�26437001151332.

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.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Толачова

Миоли�Миолайовича.�

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2230722370.

Бан� отрим�вача:� Київсье� РД� АТ

"Райффайзен�Бан�Аваль".�

Код�бан��отрим�вача:�322904.

Рах�но�отрим�вача:�26435348969.

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�одномандатно-
м��виборчом��о�р�зі�№�218.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Тр�хана�Валерія�Павловича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2097005073.
Бан�отрим�вача:�ТВБВ�№10026/0124�філії�ГУ�по�м.�Києв��та�Київсьій�області�АТ�"Ощад-

бан".
Код�бан��отрим�вача�(МФО):�322669.
Рах�но�отрим�вача:�26433500689502.

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�
№�213.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Яворівсьо�о

Володимира�Олесандровича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�1562402215.
Бан�отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан��отрим�вача:�320649.
Рах�но�отрим�вача:�26439052600107.

Центральна�виборча��омісія�повідом-
ляє�про�від�риття�поточно�о�рах�н���ви-
борчо�о�фонд���андидата���народні�де-
п�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�од-
номандатном��виборчом��о�р�зі�№�211.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Рибчинсьо-

�о�Єв�енія�Юрійовича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2555703972.
Бан�отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".
Код�бан��отрим�вача:�300711.
Рах�но�отрим�вача:�26439052700355.

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�
№�212.
Ревізити�поточно�о�рах�н�:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Шевч�а�Олесія

Анатолійовича.
Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�3124020635.
Бан�отрим�вача:�відділення�"Позняи"

№222,�ПАТ�"Урсоцбан".
Код�бан��отрим�вача:�300023.
Рах�но�отрим�вача:�26431011428775.

Центральна�виборча��омісія�повідом-

ляє�про�від�риття�поточно�о�рах�н���ви-

борчо�о�фонд���андидата���народні�де-

п�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�од-

номандатном��виборчом��о�р�зі�№�212.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Стешена

Олесія�Сер�ійовича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2817111656.

Бан�отрим�вача:�ПАТ�"Урсоцбан".

Код�бан��отрим�вача:�300023.

Рах�но�отрим�вача:�26439011423437.

Центральна�виборча��омісія�повідом-

ляє�про�від�риття�поточно�о�рах�н���ви-

борчо�о�фонд���андидата���народні�де-

п�тати�У�раїни,�я�ий�балот�ється�в�од-

номандатном��виборчом��о�р�зі�№�219.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Третьяова

Олесандра�Юрійовича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти

платниа�подат�:�2564603018.

Бан�отрим�вача:�ТВБВ�№�10026/0124,

філія�ГУ�по�м.�Києв��та�Київсьій�області�АТ

"Ощадбан".

Код�бан��отрим�вача:�322669.

Рах�но�отрим�вача:�26433500691567.

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�№�217.

Ревізити�поточно�о�рах�н�:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Старовойта�Володимира�Миолайовича.

Реєстраційний�номер�обліової�арти�платниа�подат�:�2434310619.

Бан�отрим�вача:�Оболонсье�РВ�Київсьої�РД�АТ�"Райффайзен�Бан�Аваль".

Код�бан��отрим�вача:�322904.

Рах�но�отрим�вача:�264370337685.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß

ïðî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) "Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" ïîâ³äîìëÿº, ùî 17 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò

³ç çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ìàðøàëà

ßêóáîâñüêîãî, 2-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà.

Ïðîñèìî çåìëåêîðèñòóâà÷³â ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å îá'ºäíàííÿ "Ë³êî-Õîëä³íã" ç'ÿâèòèñÿ äëÿ

ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíîãî Àêòà, çà àäðåñîþ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ ä³ëÿíêè.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò: âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 2-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà.

×àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò: 14.00.

Âëàñíèêè òà çåìëåêîðèñòóâà÷³ ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ç çàóâàæåííÿìè òà ïîáàæàííÿìè

ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(ÊÌÄÀ) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 11-à,

ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó÷èëèùà õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà "Êè¿âñüêà ìóí³öèïàëüíà óêðà¿íñüêà
àêàäåì³ÿ òàíöþ ³ìåí³ Ñåðæà Ëèôàðÿ".

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â:
- ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;
- íàÿâí³ñòü â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà àáî äîöåíòà;
- íàÿâí³ñòü ïî÷åñíîãî çâàííÿ ó ãàëóç³ ìèñòåöòâà, íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, ñòàæó ðîáîòè íà ïîñàäàõ

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íå ìåíøå 10 ðîê³â.
Ïðåòåíäåíò ïîäàº çàÿâó òà íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

- îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç ôîòîãðàô³ºþ;
- àâòîá³îãðàô³þ;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó, íàóêîâ³ ñòóïåí³, â÷åí³ òà ïî÷åñí³ çâàííÿ, çàâ³ðåí³ ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó;
- ñïèñîê äðóêîâàíèõ ïðàöü òà âèíàõîä³â;
- ³íôîðìàö³þ ïðî äîñâ³ä óñï³øíî¿ ðîáîòè ç óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì àáî ³íøå ï³äòâåðäæåííÿ

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
- äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïñèõ³÷íîãî;
- êîíöåïö³þ ðîçâèòêó (êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿) íà ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó.
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: Äåïàðòàìåíò

êóëüòóðè, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò.Øåâ÷åíêà, 3, êàá. 330.

Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ ïîâ³äîìëÿº, ùî çã³äíî ç Äåðæàâíèì

àêòîì íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä 22.11.2006 ¹ 02-8-00119,

áóä³âíèöòâî çã³äíî ïðîåêòó "Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáë³êè

Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ â êâàðòàë³ âóë. Ñ. Ñòðóòèíñüêîãî, âóë. Êóðãàí³âñüêî¿, áóëüâ.

Äðóæáè íàðîä³â ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" áóäå ðîçïî÷àòî íà çåìåëüí³é

ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,4300 ãà.

Îáñÿã âèêîíàííÿ Îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³äïîâ³äàòèìå

Äåðæàâíèì áóä³âåëüíèì íîðìàì À.2.2-1-2003.

Íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é òà ðîç'ÿñíåíü:

Ïðîåêòíà ô³ðìà: GAD Architecture, À. Tes,vikiye Cd. No: 3Â D: 2 S, is, li / Istanbul,

34367 Òóðå÷÷èíà, òåë. 0090(212)327-51-25, äèðåêòîð — Ãüîêõàí Àâäæèîãëó.

Â³äïîâ³äàëüíà ô³ðìà: ÒÎÂ Êðàìàëë Ñòóä³î, âóë. Ãàéäàðà, 50, 2-é ï³ä'¿çä, Êè¿â,

01033, Óêðà¿íà, òåë. +380(44)277-36-91.

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà 

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè (çã³äíîî ç äîä. Ã ÄÁÍ À.2.2-1-2003)

Çã³äíî Àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 0,2833 ãà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîæåíêà,
89 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, âèäàíîãî ÒÎÂ "Ãåîêîí" äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³
ç ïàðê³íãîì òà äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî âèùåçàçíà÷åíî¿ áóä³âë³.

Çàìîâíèê: ÒÎÂ "Ãåîêîí".

²íâåñòîð: ÒÎÂ "Óêðáóä Äåâåëîïìåíò".

Ïðîåêòíà óñòàíîâà: ÒÎÂ "Àðõ³ãðàô-ÊÏ".

Äàíà æèòëîâî-àäì³í³ñòðàòèâíà áóä³âëÿ çàïðîåêòîâàíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ä³þ÷èõ ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ,
â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â.

Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà ñëàáêîñòðóìí³ ìåðåæ³ îá'ºêòà ïåðåäáà÷åíî â³ä ³ñíóþ÷èõ ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ÒÓ.

Ó ïðîåêò³ âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíò³â.

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíàí³ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïåðåäáà÷åíî
çã³äíî àêòó îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Çåëåí³ íàñàäæåííÿ, ùî çàëèøàþòüñÿ íà ì³ñö³ â ìåæàõ â³äâåäåíî¿ ï³ä çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
íà ÷àñ áóä³âíèöòâà, ïåðåäàí³ íà çáåðåæåííÿ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò áóäå çä³éñíåíî áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ çã³äíî ïëàíó áëàãîóñòðîþ.

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

Ñâî¿ çàïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü íàïðàâëÿòè çà òåëåôîíîì 287-87-03.

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÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â, 03039, òåë./ôàêñ 257-23-37).

Àäðåñà îá'ºêòà: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À.
Ïëîùà îðåíäè: 3,0 êâ. ì.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêàìè ìåòà âèêîðèñòàííÿ: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè.
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) — 471,23 ãðí.
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì: 2 ðîêè 364 äí³.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, 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 69,3 êâ.ì (49,8 êâ.ì — ïåðøèé ïîâåðõ, 19,5 êâ.ì —
öîêîëü) çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Òâåðñüêèé òóïèê,6/8,äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà: ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè ç ðîçì³ðîì
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.05.2014 —6033,03 ãðí áåç ÏÄÂ,àáî ç ïðîäàæó
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè — 13574,31 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó ïëîùåþ 12,00 êâ.ì,ðîçòàøîâàíîãî
â áóä³âë³ ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð"Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â,âóë.Ìîñòèöüêà,9 òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 908,17 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 12.08.2014 ¹ 84/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 05-02/01.14 ïðî
ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "ÁÊ "Äí³ïðîáóäñåðâ³ñ" òà ÏðÀÒ "ÏÌÊ — 43", ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 1
ñò. 50 òà ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³
â÷èíåííÿ àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â
òîðã³â. Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ, íà ÒÎÂ "ÁÊ "Äí³ïðîáóäñåðâ³ñ" òà
ÏðÀÒ "ÏÌÊ — 43" íàêëàäåí³ øòðàôè ó ðîçì³ð³ 68000 ãðí. íà êîæíîãî.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ

Â³äïîâ³äà÷ó Ïåòðîâ³é ²ðèí³ Â³êòîð³âí³, àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêî¿: ì. Êè¿â, âóë. Óðë³âñüêà, 28-À, êâ. 233,

íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 14.10.2014 ð. î 9.10 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ,

5-À, êàá. 114), äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ ''ÏðèâàòÁàíê'' äî

Ïåòðîâî¿ ². Â. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè ó éîãî

â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

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

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêîíîì³êè íà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ç ïèòàíü îáîðîííî¿ òà ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè íà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî

ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ;
- íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó îðãàí³çàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ãîëîâè.

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.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî: êâ. 141, áóä. 9,

âóë. Âåðåñíåâà, ì³ñòî Êè¿â. Âèäàíå â³äïîâ³äíî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 508

â³ä 09 âåðåñíÿ 1998 ðîêó ÄÏ "Áóä³íâåñòñåðâ³ñ" ô³ðìè "Êè¿â³íâåñò"

ââàæàòè íåä³éñíèì.
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Відповіді на сканворд 

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü —áóä³âíèöòâî æèòëîâî-îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ñîö³-
àëüíî- ïîáóòîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà
ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè âïëèâó
íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà

� Âèêèäè â³ä êîòåëüí³ NOx, CO.

� Âèêèäè â³ä ïÿòèð³âíåâèõ ï³äçåìíèõ ìåõàí³çîâà-
íèõ ïàðê³íã³â òà ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê NO2, ÑÎ,
SO2, Ñ12-Ñ19, ÑÍ4; NO; NH3; Ñ; Ñ20Í12.

� Øóì îäèíî÷íèõ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³/çà¿çä³
L.À.ìàê.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºê-
òà.

� Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä â äîùîâó êàíàë³çàö³é-
íó ìåðåæó ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ëîêàëüíèõ
î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

� Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî
îá'ºêòà ÃÏÂ.

� Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå âõî-
äèòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòà-
íîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæå-
íîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 808, àëå â
éîãî ñêëàä³ º àâòîíîìíà ãàçîâà êîòåëüíÿ, ïðè çàãàëü-
í³é ïîòóæíîñò³ êîòåëüí³ 3,06 ÌÂò (ï. 1 âèùåâêàçàíî¿
ïîñòàíîâè). Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñà-
í³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâ-
íî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Âëàøòóâàííÿ ÒÏ çã³äíî ï. 8.45 ÄÑÏ 173-96 (â³ä-
ñòàíü â³ä íèõ äî â³êîí æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³-
âåëü ñë³ä ïðèéìàòè íå ìåíøå 10 ì).

Äàí³ ïðî çåìåëüí³, âîäí³, ëþäñüê³ ðåñóðñè:

Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ — 0,9907 ãà. Âîäí³
ðåñóðñè — âîäà ç ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³. Åíåð-
ãåòè÷í³ ðåñóðñè: åëåêòðîîñâ³òëåííÿ, òåõíîëîã³÷íå îá-
ëàäíàííÿ — â³ä åëåêòðîìåðåæ.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ; îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àí-
íÿ — â³ä êîòåëüí³. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ë³÷èëüíèê³â îáë³êó ñïîæèâàííÿ âîäè òà åëåê-
òðîåíåðã³¿.

Ïåðñîíàë — ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü —
á³ëÿ 39.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ êîòåëüí³, ïÿòèð³âíåâèõ ï³äçåì-
íèõ ìåõàí³çîâàíèõ ïàðê³íã³â òà â³äêðèòèõ ãîñòüîâèõ
àâòîñòîÿíîê â óñ³é çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºê-
òà ïðîãíîçóºòüñÿ ñóìàðíà ìàñà âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèí ñòàíîâèòü 0,3613 ã/ñ òà 1,3221 ò/ð³ê.

Ó ïðèçåìíîìó øàð³ ïîâ³òðÿ ñàí³òàðí³ íîðìè
â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íå ïåðåâèùóþòü ð³âí³
çàáðóäíåííÿ < 0,07 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþþ-
÷èì ðå÷îâèíàì. Íà ð³âí³ â³êîí âåðõí³õ ïîâåðõ³â
ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè ñàí³òàðí³ íîðìè íå ïåðåâè-
ùóþòü ð³âí³ çàáðóäíåííÿ <0,10 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì
çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çìåíøåííÿ
øóìó ³ â³áðàö³é â³ä ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ.

Çàõîäè, ùî ãàðàíòóþòü
çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

� Çàñòîñóâàííÿ â êîòåëüí³ ïàëüíèê³â ç íèçüêèìè âè-
êèäàìè, âëàøòóâàííÿ òðóáè êîòåëüí³ íà äàõó áó-
äèíêó, ïðîåêòóâàííÿ ïÿòèð³âíåâèõ ï³äçåìíèõ ìå-
õàí³çîâàíèõ ïàðê³íã³â, òà ðîçì³ùåííÿ ãîñòüîâèõ
àâòîñòîÿíîê ïî òåðèòîð³¿, ùî çàáåçïå÷óº ð³âí³ çàá-
ðóäíåííÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîãî ïî-
â³òðÿ, ÿê³ íå ïåðåâèùóþòü 0,07 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàá-
ðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì.

� Ñàí³òàðí³ ðîçðèâè â³ä ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê.

� Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä â ì³ñüêó äîùîâó êàíà-
ë³çàö³éíó ìåðåæó ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ëî-
êàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

� Âëàøòóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí.

� Áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³ä-
íî äåíäðîïëàíó.

Âèãîäè ãðîìàäñüêîñò³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Çîáîâ'ÿçàííÿ Çàìîâíèêà 
ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü

� áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè
îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;

� âïðîâàäæåííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â çã³äíî âèùåïî-
äàíîìó ïåðåë³êó â òîì³ ÎÂÍÑ;

� âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ â³äïîâ³äíî ç ë³ì³òàìè;

� îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ.

1. Çàìîâíèê ÊÏ "Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ".

Ïîøòîâà àäðåñà 01601,Êè¿â,âóë.Âîëîäèìèðñüêà,42.

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê ÒÎÂ "Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
"ÇÇÁÊ ¹1".

2. Âàð³àíòè ðîçòàøóâàííÿ áóäìàéäàí÷èê³â ìîæ-
ëèâèé ëèøå 1 âàð³àíò

áóä³âíèöòâî æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç íåæèò-
ëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ñîö³àëüíî- ïîáóòîâèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 11 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Õàðàêòåðèñòèêà  ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà) æèòëîâî-
îô³ñíèé êîìïëåêñ ç íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ñî-
ö³àëüíî-äîáóòîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà
ïðîâ. Ìîòîðíîìó, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå âõîäèòü
äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâ-
ëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 808.Â ñêëàä³
îá'ºêòà º àâòîíîìíà êîòåëüíÿ,ïðè çàãàëüí³é ïîòóæíîñ-
ò³ êîòåëüí³ 3,06 ÌÂò.

(îð³ºíòîâíî çà îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü
äî îá'ºêò³â ï³äâèùåíî¿ åêîíåáåçïåêè)

òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é

(íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó)

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ æèòëîì, îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè

(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, òåð-
ì³í åêñïëóàòàö³¿)

òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ð. ³ á³ëüøå

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâà-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, îô³ñ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëó-
àòàö³¿:

- çåìåëüíèõ — 0,9907

(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ ïîñ-
ò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä âèêîðèñòàííÿ)

- ñèðîâèííèõ — íå ïîòð³áí³

(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóòêó, äæåðåëà
îäåðæàííÿ)

- åíåðãåòè÷íèõ (âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)

- åëåêòðîïîñòà÷àííÿ — â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ

- ïàëèâî — ïðèðîäíèé ãàç

- òåïëîïîñòà÷àííÿ — â³ä àâòîíîìíî¿ êîòåëüí³

- âîäíèõ (îáñÿãè, íåîáõ³äíà ÿê³ñòü, äæåðåëà âî-
äîçàáåçïå÷åííÿ)

- âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ

- òðóäîâèõ áóä³âíèöòâî çã³äíî ç øòàòíèì ðîç-
êëàäîì

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é
åêñïëóàòàö³¿)

Äîñòàâêà ïåðñîíàëó, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà
êîíñòðóêö³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïî ³ñíóþ÷èõ äîðîãàõ. Íà
ïåð³îä áóä³âíèöòâà — çã³äíî ç êîøòîðèñîì áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò, íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ -ïàðê³íãè, ãîñòüîâ³
àâòîñòîÿíêè

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè

Ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³-
àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çà-
õèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà
³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿ-
ç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàí-
íÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, îõî-
ðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ: âëàøòóâàííÿ ìàñèâíèõ áåòîííèõ ï³äï³ðíèõ
ñò³í ç áëîê³â ÔÁÑ ïî ïåðèìåòðó ä³ëÿíêè; â³äâåäåííÿ
ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çà-
ö³éíî¿ ìåðåæ³; â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òå-
ðèòîð³¿ äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì
î÷èùåííÿì íà ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ; áëàãî-

óñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî äåí-
äðîïëàíó.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè
áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿):

- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò âïëèâ íà êë³ìàò òà
ì³êðîêë³ìàò íåçíà÷íèé.

- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå î÷³êóâàí³ çàáðóäíåí-
íÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïå-
ðåâèùóâàòèìóòü 0,07 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì
ðå÷îâèíàì

- âîäíå ñåðåäîâèùå âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çà-
áóäîâè âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åí-
íÿì äî ³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì
î÷èùåííÿì íà ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ

- ´ðóíòè ðîäþ÷èé øàð ´ðóíòó â³äñóòí³é

- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè
âïëèâàº, çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ï³ñëÿ

çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿
áóäìàéäàí÷èêó çã³äíî äåíäðîïëàíó

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ)
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå áóä³âíèöòâî æèòëîâî-îô³ñ-

íîãî êîìïëåêñó

- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå ïðî-
åêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü â³äïîâ³äàòè áóä³âåëüíèì âèìî-
ãàì ³ ïðàâèëàì 

10.Â³äõîäè âèðîáíèöòâà, ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîð-
íîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåç-
ïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ îá'ºêòà
óòâîðþþòüñÿ â³äõîäè —ÒÏÂ, ð³äê³ â³äõîäè.Óòèë³çàö³ÿ
òà çíåøêîäæåííÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè

11.Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç âèìîãàìè
ÄÁÍ À.2.2-1-2003

12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ Àäðåñà: ì. Êè¿â.

×àñ îçíàéîìëåííÿ — 2014 ð³ê.

(àäðåñà, òåëåôîí ³ ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëà-
ìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ, ïîäà÷³ ïðîïîçèö³é)



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ÿê ãàðìîí³çóâàòè â

ñîá³ ðîìàíòèêà é îðèã³-

íàëüíîãî åêñïåðèìåíòà-

òîðà?.. Çàâäàííÿ ñêëàäíå, àëå ïî-

ñèëüíå.Äåíü ï³äíåñå íàñíàæåí³ ëþ-

áîâí³ ñþðïðèçè, àëå íå íà ñòîðî-

í³, êîõàéòåñÿ ç áëàãîâ³ðíèìè òà

óêð³ïëþéòå ñîþç, âàì ñë³ä íåîä-

ì³ííî áóòè â ïàð³.

ÒÅËÜÖ²,ïðî íóäüãó çàáóäü-

òå, ïîä³¿ äíÿ îáóìîâëåí³

êàðì³÷íî, çáåð³ãàéòå ñà-

ìîâëàäàííÿ ³ íå ä³éòå ï³ä âïëèâîì

ñïîíòàííèõ ³ìïóëüñ³â ó â³äïîâ³-

äàëüíó ìèòü. Õî÷à ñïîêóñà çàêðó-

òèòè ô³íàíñîâó ÷è ëþáîâíó àâàíòþ-

ðó íàäçâè÷àéíî âèñîêà.

ÁËÈÇÍßÒÀ, äîâêîëà âñå

íå ïðîãíîçîâàíî, ïàðò-

íåðñüê³, äðóæí³, ëþáîâí³

âçàºìèíè ðîçãîðòàþòüñÿ çà íåïå-

ðåäáà÷óâàíèì ñöåíàð³ºì. Ðîìàí-

òè÷íå çàõîïëåííÿ çáóðèòü ïî÷óò-

òÿ, óâ³ðâàâøèñü ðåâîëþö³éíèì â³ò-

ðîì ó ñåðöå.

ÐÀÊÈ,æàãó÷å áàæàííÿ êðî-

êóâàòè â íîãó ç ïðîãðåñîì,

áóòè àâàíãàðäèñòîì-ïåð-

øîïðîõ³äíèêîì ìîæå ïîõèòíóòè

ñòàá³ëüí³ñòü ðàí³øå çáóäîâàíîãî

æèòòºâîãî ôóíäàìåíòó. Âè çíàõî-

äèòåñÿ â åêçàëüòîâàíîìó ñòàí³, æà-

äàííÿ çì³í ³ ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â ìî-

æå ç³ãðàòè çëèé æàðò íàñàìïåðåä

ç òèìè, õòî íàö³ëåíèé íà ñòð³ìêó

êàð’ºðó.

ËÅÂÈ, íèí³ ñòâîðåí³ âñ³

ïåðåäóìîâè äëÿ ïîÿâè ó

æèòò³ íîâîãî õîá³ àáî ðàï-

òîâî¿ ðîìàíòè÷íî¿ ëþáîâ³. Ñêîð³-

øå âñüîãî çíàéäåòå ñâîº ùàñòÿ â

íåçâè÷í³é îáñòàíîâö³, ïðè íåñïî-

ä³âàíèõ îáñòàâèíàõ.

Ä²ÂÈ, íåñïîä³âàíèé âèïà-

äîê ìîæå ïîâí³ñòþ çì³-

íèòè ïîòî÷í³ ïëàíè. Íèí³

íàéðîçñóäëèâ³ø³ ³ îáåðåæí³ø³ îñî-

áè çäàòí³ âòðàòèòè ãîëîâó ³ ïîãíà-

òèñÿ çà ìð³ºþ, ùî º ïðèìàðîþ. ßê-

ùî ïîñò³éíèé ä³ëîâèé ïàðòíåð àáî

ïàñ³ÿ ä³çíàþòüñÿ ïðî âàø³ ïîäâè-

ãè, âèïðàâäàííÿ íàâðÿä ÷è äîïî-

ìîæóòü.

ÒÅÐÅÇÈ, ó âàñ äåíü ñþð-

ïðèç³â.Òóìàí íóäüãè ðîç-

â³ºòüñÿ, âè ïîòðàïèòå äî

êîëà ïðîãðåñèâíèõ îðèã³íàëüíèõ

ëþäåé, ç ÿêèìè áóäå âåñåëî ³ ö³êà-

âî. Áàãàòüîì ïîùàñòèòü çàâ’ÿçàòè

ïàðòíåðñüê³ ä³ëîâ³ ñîþçè, ùî áà-

çóþòüñÿ íà äðóæí³õ ³íòåðåñàõ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ìàþòü øàíñ

äîáðå çàðîáèòè, òîæ òðó-

ä³òüñÿ íà ñîâ³ñòü, ðîáî÷î-

ãî åíòóç³àçìó âàì íå ïîçè÷àòè, à

îòðèìàí³ êîøòè ìîæåòå ùåäðî

âèòðà÷àòè. Íàâ³òü êîëè ãàìàíåöü

ñïîðîæí³º, íå æàëêóéòå, îòî÷åííÿ

äîñòîéíî îö³íèòü âàø³ ëèöàðñüê³

â÷èíêè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äåíü ñïðèÿòëè-

âèé äëÿ óñï³øíî¿ çì³íè

³ì³äæó. Äî âàøî¿ ïðèðîä-

íî¿ ÷àð³âíîñò³ ñë³ä äîäàòè ìîäíèé

ãàðäåðîá, ñòèëüíó çà÷³ñêó, ïîïðà-

öþâàòè íàä ìàíåðîþ ïîâåä³íêè.

Âñå ìàº áóòè íà íàéâèùîìó åñòå-

òè÷íîìó ð³âí³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äåíü ñòðåñî-

âèé,íàïîâíåíèé íåïåðåä-

áà÷ëèâèìè ïîä³ÿìè. Ëàä-

íàéòå ç äîìî÷àäöÿìè, íå âäàâàé-

òåñÿ äî åêñïåðèìåíò³â íà äîìàø-

í³é òåðèòîð³¿, áî ñïðîâîêóºòå íå-

â³äâîðîòí³ ïîáóòîâ³ ïðîáëåìè.

ÂÎÄÎË²¯, äåíü íàïîâíå-

íèé ñòð³ìêèìè ïîä³ÿìè,

ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ ç âà-

øî¿ àçàðòíî¿ ïîäà÷³, àáî âè áóäå-

òå íåçáàãíåííèì ÷èíîì ¿õ ïåðåä-

áà÷àòè, ïðîäåìîíñòðóâàâøè äàð

ÿñíîâèä³ííÿ. Ìîæëèâ³ ðàïòîâ³ êî-

ðîòê³ ïî¿çäêè, íåñïîä³âàí³ çóñòð³-

÷³, íåñòàíäàðòí³ çàõîïëåííÿ.

ÐÈÁÈ, ïðèáóòêè é âèòðàòè

íèí³ ãàðìîí³éíî óæèâàòè-

ìóòüñÿ íà âàøîìó «ïîä-

â³ð’¿». Ãðîø³ òåêòèìóòü êð³çü ïàëü-

ö³, ÿê âîäà, àäæå äîâåäåòüñÿ ðîáè-

òè íåïåðåäáà÷ëèâ³ ïîêóïêè.Îñîáèñ-

òèé äîñâ³ä (àáè íå ïðîêîëîòèñÿ ç

ïðèäáàííÿì) íå ñòàíå ó íàãîä³, ïî-

êëàäàéòåñÿ íà éîãî âåëè÷í³ñòü ùàñ-

ëèâèé âèïàäîê. ² ïèëüíóéòå, àáè

íå ðîçòðèíüêàòè ÷óæ³ (÷è øëþá-

íîãî ïàðòíåðà) ãðîø³!

Ã²ÒÀÐÀ ç àâòîãðàôîì ñï³âàêà, ÿêó
ïîäàðóâàâ îðãàí³çàòîðàì êîíöåð-
òó ëåãåíäàðíèé ðîê-âèêîíàâåöü
Àíäð³é Ìàêàðåâè÷, áóëà ïðîäàíà
çà 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íà îòðèìà-
í³ êîøòè ïðèäáàëèñÿ áðîíåæèëå-
òè, êàñêè ³ ë³êè äëÿ óêðà¿íñüêèõ
ñîëäàò³â, ÿê³ âîþþòü â çîí³ ÀÒÎ.
Ïðî öþ íîâèíó ïîâ³äîìëÿº Ïðå-
ñà Óêðà¿íè. Íàãàäàºìî, â ñåðåäè-
í³ ñåðïíÿ Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ïî-
¿õàâ íà Äîíáàñ íà ãàñòðîë³. ² âè-
ñòóïèâ íå â ì³ñòàõ, çàéíÿòèõ îêó-
ïàíòàìè, à â Ñëîâ’ÿíñüêó ³ Ñâÿòî-
ãîðñüêó, ÿê³ íà òîé ìîìåíò êîí-
òðîëþâàëè ñèëîâèêè. Ìóçèêàíò
ñïåö³àëüíî ïðè¿õàâ íà ñõ³ä Óêðà-
¿íè, ùîá ñàìîìó ïîáà÷èòè, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â îêóïîâàíèõ ïðîðîñ³é-

ñüêèìè áîéîâèêàìè òà ðîñ³éñüêîþ
àðì³ºþ ì³ñòàõ íàøî¿ êðà¿íè. Ñï³-
âàê áóâ âðàæåíèé ïîáà÷åíèìè
ðóéíóâàííÿìè ³ ò³ºþ ïðàâäîþ, ÿêà
â³äêðèëàñÿ éîìó ëèøå íà óêðà¿í-
ñüê³é çåìë³. Ðîê-ìóçèêàíò âèçíàâ,
ùî ðîñ³éñüê³ ÇÌ² íåîá’ºêòèâíî âè-
ñâ³òëþþòü ïîä³¿ â Óêðà¿í³. Òîìó
ò³ëüêè ï³ñëÿ â³äâ³äèí íåùîäàâíî
çâ³ëüíåíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â çì³ã
ïåðåêîíàòèñÿ ó ñïðàâæíüîìó ñòà-
í³ ñïðàâ íà Äîíáàñ³.

Ï³çí³øå ë³äåð ãðóïè «Ìàøèíà
âðåìåíè» íàïèñàâ â³äêðèòèé ëèñò
Ïðåçèäåíòó Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðó Ïó-
ò³íó. Ñï³âàê ïîïðîñèâ «ïðèïèíè-
òè øàáàø, ÿêèé ïîðî÷èòü éîãî
³ì’ÿ». À íà îäíîìó ç îñòàíí³õ êîí-
öåðò³â ìóçèêàíòà â Ìîñêâ³ âèáóõ-

íóâ ÷åðãîâèé ñêàíäàë: íåâ³äîì³ â
ìàñêàõ ðîçïîðîøèëè ãàç ó çàë³, äå
òðèâàâ âèñòóï Ìàêàðåâè÷à �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 761 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 760 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 760 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 61 %

ãîðîñêîï

7 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 7 æîâòíÿ

Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ïðîäàâ ã³òàðó
çàäëÿ ïîòðåá óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà

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 37739
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

3761 äî í. å.—Äåíü ñòâîðåííÿ ñâ³-

òó çã³äíî ç â³ðóâàííÿì ³óäå¿â — â³ä

ö³º¿ äàòè áåðå â³äë³ê ³óäåéñüêèé

êàëåíäàð.

1919 — â Àìñòåðäàì³ çàñíîâàíî

ãîëëàíäñüêó àâ³àêîìïàí³þ KLM (Êî-

ðîë³âñüê³ Í³äåðëàíäñüê³ Àâ³àë³í³¿)—

ñüîãîäí³ íàéñòàð³øà ³ç íèí³ ä³þ÷èõ.

1977 —â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïðèé-

íÿòî íîâó («áðåæíåâñüêó») Êîíñòè-

òóö³þ, â êîòð³é áóëî çàô³êñîâàíî

îñòàòî÷íó ïåðåìîãó ðîçâèíóòîãî

ñîö³àë³çìó â ÑÐÑÐ.

1991 — Âåðõîâíà Ðàäà çàòâåðäèëà

Ñòàòóò Íàö³îíàëüíîãî áàíêóÓêðà¿íè.

2006 — â ï³ä’¿çä³ ñâîãî áóäèíêó â

Ìîñêâ³ âáèòî îãëÿäà÷à «Íîâîé ãà-

çåòû» Àííó Ñòåïàí³âíó Ïîë³òêîâ-

ñüêó. Æóðíàë³ñòêà ïðàöþâàëà íàä

ðåïîðòàæåì ïðî ÷å÷åíñüêó â³éíó,

ó ÿêîìó çîêðåìà ðîçïîâ³äàëîñÿ ïðî

êàòóâàííÿ.
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