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Ñâ³òëî íà «ò³íü»
� Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèëà â ö³ëîìó àíòèêîðóïö³éíèé ïàêåò çàêîí³â

Â³òàë³é Êëè÷êî: «Ìè
ïîâèíí³ íåâ³äêëàäíî
âò³ëþâàòè ðåôîðìè,
íà ÿê³ ñüîãîäí³
î÷³êóþòü ãðîìàäÿíè»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çóñòð³âñÿ ç ôåäåðàëüíèì

ì³í³ñòðîì åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðà-

ö³ é ðîçâèòêó Í³ìå÷÷èíè Ãåðäîì

Ìþëëåðîì. Ñòîðîíè îáãîâîðè-

ëè ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿ òà êóëü-

òóðíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ Êèºâîì ³

í³ìåöüêèìè ïàðòíåðàìè.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäÿêóâàâ ì³-

í³ñòðó çà íàäàíó ìèíóëîãî òèæ-

íÿ Í³ìå÷÷èíîþ ãóìàí³òàðíó äî-

ïîìîãó äëÿ ðåã³îí³â ñõîäó Óêðà-

¿íè, äå â³äáóâàºòüñÿ àíòèòåðî-

ðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ.

Ìåð íàãîëîñèâ, ùî Óêðà¿íà

ñüîãîäí³ ïîòðåáóº çîêðåìà âñå-

á³÷íî¿ äîïîìîãè â³ä ºâðîïåé-

ñüêèõ ïàðòíåð³â ïðè ïðîâåäåíí³

ðåôîðì. «Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ ã³äíî-

ñò³ ³ âèáîðó ºâðîïåéñüêîãî øëÿ-

õó Óêðà¿íà ïîâèííà íåâ³äêëàäíî

çä³éñíþâàòè ðåôîðìè, ùîá çà-

áåçïå÷èòè ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàð-

òè æèòòÿ äëÿ íàñåëåííÿ. Ñàìå

öüîãî î÷³êóþòü ñüîãîäí³ ãðîìà-

äÿíè»,—íàãîëîñèâ â³í. Çà ñëîâà-

ìè ì³ñüêîãî ãîëîâè,Êè¿â çàö³êàâ-

ëåíèé ó ñï³âïðàö³ ç ì³ñòàìè-ïàðò-

íåðàìè Áåðë³íîì, Ëåéïöèãîì òà

Ìþíõåíîì ó ñôåðàõ ³íâåñòèö³é,

åíåðãîçáåðåæåííÿ, áåçïåêè, òó-

ðèçìó òà òðàíñïîðòó. Êð³ì òîãî,

Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ Ãåðäà

Ìþëëåðà ñïðèÿòè çàëó÷åííþ ïðî-

â³äíèõ í³ìåöüêèõ êîìïàí³é äî

ó÷àñò³ â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêòàõ

óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³.

Áóä³âíèöòâà 
íà âóë. Ê³îòî íå áóäå

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïî-

äàðñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ

ïðîêóðàòóðè Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-

íó òà çàëèøèâ áåç çì³í ð³øåííÿ

ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèì ïî-

âåðíóòî ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,26 ãà

íà âóë. Ê³îòî, 5-9.

Ó 2003 ðîö³ Êè¿âðàäà íàäà-

ëà â îðåíäó áóä³âåëüí³é õîëäèí-

ãîâ³é êîìïàí³¿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó

âàðò³ñòþ 21 ìëí ãðèâåíü äëÿ áó-

ä³âíèöòâà æèòëà ç ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì.

Âò³ì, ïðîåêò çåìëåóñòðîþ íå

ïðîéøîâ ñïåö³àëüíî¿ äåðæåêñïåð-

òèçè,ùî º ãðóáèì ïîðóøåííÿì çå-

ìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çâàæàþ÷è íà öå, ïðîêóðàòó-

ðà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç âèìî-

ãîþ âèçíàòè íåä³éñíèì ð³øåííÿ

Êè¿âðàäè òà ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòó-

ðè,à ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çà-

ëèøèâ âêàçàíå ð³øåííÿ áåç çì³í.

íîâèíè

ÎÄÍÀ ç îñíîâíèõ ³í³ö³àòèâ — ñòâî-
ðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóï-
ö³éíîãî áþðî. Ñàìå öåé îðãàí ìàº
ñòàòè ãîëîâíîþ çáðîºþ äëÿ ïîäî-
ëàííÿ êîðóïö³¿. Ïðåçèäåíò îñî-
áëèâî íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî êå-
ð³âíèêà Íàö³îíàëüíîãî àíòèêî-
ðóïö³éíîãî áþðî áóäå ïðèçíà÷å-
íî àáñîëþòíî ïðîçîðî, ³ç øèðî-
êèì çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³, à
òàêîæ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî
öåé îðãàí áóäå åôåêòèâíîþ çáðîºþ
ó ïîäîëàíí³ öüîãî ÿâèùà.

Íàâêîëî ñòâîðåííÿ àíòèêîðóï-
ö³éíîãî áþðî â ñåñ³éí³é çàë³ ñïà-
ëàõíóëè äèñêóñ³¿.Òàê,äåïóòàòè çðî-
áèëè á³ëüø æîðñòêèìè âèìîãè äî
ñï³âðîá³òíèê³â òà êåð³âíèöòâà áþ-
ðî. Íàïðèêëàä, äèðåêòîð ïîâèíåí
ìàòè äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíø ÿê 10
ðîê³â, âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó, ³ éî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ

çà çãîäè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Âñ³ ïðà-
ö³âíèêè áþðî ïðîõîäèòèìóòü ïå-
ðåâ³ðêó, à òàêîæ ëþñòðàö³þ. Ùîäî
çàâäàíü Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóï-
ö³éíîãî áþðî,òî,ÿê çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ
ïðåäñòàâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêî-
íîïðîåêòó â ñåñ³éí³é çàë³ ãîëîâà
ïðîô³ëüíîãî êîìåòó Â³êòîð ×óìàê,
«ñòâîðþºòüñÿ ñïåö³àëüíèé îðãàí
äëÿ áîðîòüáè ³ç êîðóïö³ºþ ñåðåä
âèùèõ ÷èíîâíèê³â, ïóáë³÷íèõ ïî-
ë³òèê³â, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íà
âèñîêèõ ïîñàäàõ».

Îòæå, ÿêùî «ðèáà ãíèº ç ãîëî-
âè»,òî çáðîÿ äëÿ òîãî, ùîáè â³äòÿ-
òè ãîëîâó ã³äð³ óêðà¿íñüêî¿ êîðóï-
ö³¿, º. À ÿê ùîäî «ò³ëà»? Àáè âèêî-
ð³íèòè ÷è áîäàé çìåíøèòè îáñÿ-
ãè êîðóïö³¿, ÂÐ óõâàëèëà ðåøòó çà-
êîíîïðîåêò³â àíòèêîðóïö³éíîãî
ïàêåòó. Íèìè çîêðåìà ïåðåäáà÷å-
íî ïèëüíå ñïîñòåðåæåííÿ çà äåðæ-

ñëóæáîâöÿìè. ßê-îò, â³äïîâ³äíî
äî çàêîíó ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè íà 2014—
2017 ðîêè, ÷èíîâíèêè, â òîìó ÷èñ-
ë³ ñóää³ òà ïðàâîîõîðîíö³, ìàþòü
äåêëàðóâàòè íå ëèøå ïðèáóòêè,
àëå é âèäàòêè — ³ ïîòî÷í³ âèòðà-
òè äåðæñëóæáîâö³â ïèëüíî â³ä-
ñë³äêîâóâàòèìóòüñÿ. «Äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ÷åñíîñò³ ÷èíîâíèê³â ¿õ
ïîòð³áíî âèâåñòè íà ñâ³òëî»,— çà-
çíà÷èâ ó ñâîºìó âèñòóï³ ó ñåñ³é-
í³é çàë³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè
Àðñåí³é ßöåíþê.

²íøèìè çàêîíàìè àíòèêîðóï-
ö³éíîãî ïàêåòó çàïðîâàäæóþòüñÿ
ñòàíäàðòè FATF òà îáîâ’ÿçêîâå äå-
êëàðóâàííÿ ê³íöåâèõ âèãîäîîòðè-
ìóâà÷³â äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà
ïóáë³÷íèõ ä³ÿ÷³â. Êîæíå ï³äïðè-
ºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå áóäå âêàçóâà-
òè ê³íöåâîãî âëàñíèêà òà ïîñò³é-
íî îíîâëþâàòè öþ ³íôîðìàö³þ. Ó
ðàç³ ïîðóøåííÿ — êðèì³íàëüíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. «ß âàñ óñ³õ â³-
òàþ — îôøîðíà åðà â Óêðà¿í³ çà-
âåðøèëàñÿ, òåïåð óñ³ áóäóòü ÿê íà
äîëîí³!» — çàÿâèâ ïðåì’ºð.

Ö³ òà ³íø³ àíòèêîðóïö³éí³ ³í³-
ö³àòèâè äîçâîëÿòü âèâåñòè áîðîòü-
áó ç êîðóïö³ºþ íà íîâèé ð³âåíü —
à òî é óçàãàë³ ïîäîëàòè ¿¿. Òèì á³ëü-
øå, ùî äåïóòàòè òàêîæ óõâàëèëè
çàêîí ïðî ïðîêóðàòóðó, ÿêèì ïî-
çáàâèëè öåé îðãàí ôóíêö³é çàãàëü-
íîãî íàãëÿäó. «Ó íàñ áóäå ºâðîïåé-
ñüêå ñóäî÷èíñòâî, ³ Óêðà¿íà áóäå
â ªâðîï³!» — çàÿâèâ íà öå ñï³êåð
ïàðëàìåíòó Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ îäíàê òîãî äíÿ
áóëî íåñïîê³éíî. ßêùî ó çàë³ âè-

ðóâàëè ïðèñòðàñò³ íàâêîëî êîðóï-
ö³¿,òî ï³ä ïàðëàìåíòîì íàòîâï âè-
ìàãàâ âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó äåí-
íîãî òà ðîçãëÿíóòè çàêîíîïðîåêò
ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà» ïðî âèçíàííÿ
ÓÏÀ âîþþ÷îþ ñòîðîíîþ çà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òî-
â³é â³éí³. Âñ³ ãîëîñóâàííÿ ç öüîãî
ïèòàííÿ âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè, ³
ðîçáóðõàíèé íàòîâï ðîçïî÷àâ íà-
ñòóï íà ïðàâîîõîðîíö³â, êîòð³ îõî-
ðîíÿëè ÂÐ. Â ¿õí³é á³ê ïîëåò³ëè ïå-
òàðäè, äèìîâ³ òà øóìîâ³ øàøêè,
ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè — ÿê ïîðîæí³,
òàê ³ ç âîäîþ. Ïîò³ì ïðîòåñòóâàëü-
íèêè ïåðåéøëè äî ðàäèêàëüí³øèõ
çàõîä³â: ìàñèâíà ñïîðóäà ÂÐ çäðè-
ãàëàñÿ â³ä âèáóõîâèõ ïàêåò³â, ó â³ê-
íà ëåò³ëî êàì³ííÿ òà óëàìêè â³ä
ãðàíàò. Íà òë³ òàêèõ ç³òêíåíü Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ äîñòðîêîâî çà-
êðèâ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ïàðëà-
ìåíòó. «Ïðèêðî, ùî íàâ³òü öüîãî
äíÿ ïàðëàìåíò íå âäàâñÿ äî çäî-
ðîâîãî ãëóçäó»,— íàð³êàëè îäí³ äå-
ïóòàòè. À ³íø³ çâèíóâà÷óâàëè êî-
ëåã ó ïðîâîêàö³ÿõ.

Çðåøòîþ ï³ñëÿ îñîáëèâî ïî-
òóæíî¿ àòàêè, êîëè îêðåì³ ì³òèí-
ãóâàëüíèêè ïî÷àëè íàïàäàòè íà
ïðàâîîõîðîíö³â ç áèòàìè òà ëàí-
öþãàìè, äåïóòàòè øâèäêî ðîç³é-
øëèñÿ. Áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ âè-
ÿâèëàñÿ ìåíø òðàâìàòè÷íîþ, àí³æ
ñï³ëêóâàííÿ ç íàðîäîì. Îñü òàê,
ï³ä äèì òà ãóðê³ò êàì³ííÿ ïî â³ê-
íàõ, ïðàêòè÷íî çàâåðøèëà ñâîþ
ïëåíàðíó ðîáîòó Âåðõîâíà Ðàäà 7
ñêëèêàííÿ. Õî÷à ñï³êåð ïîîá³öÿâ ó
ðàç³ ïîòðåáè ç³áðàòè äåïóòàò³â íà
åêñòðåíå çàñ³äàííÿ �

Â³äíèí³ ÷èíîâíèêàì êðàñòè äåðæàâíå — çàñü. Âåð-
õîâíà Ðàäà 14 æîâòíÿ ï³äòðèìàëà àíòèêîðóïö³é-
íèé ïàêåò çàêîí³â. Ïðåçèäåíò íàçâàâ ð³øåííÿ ïàð-
ëàìåíòó äîëåíîñíèìè, à ñï³êåð — ³ñòîðè÷íèìè.
ßêùî ñïðèéìàòè ö³ ãîëîñóâàííÿ ñèìâîë³÷íî, òî íà
ñâÿòî Ïîêðîâè îñòàíí³ ïîêðîâè ç êîðóïö³îíåð³â òà
«ò³íüîâèê³â» çíÿòî. Àäæå ³í³ö³àòèâè óõâàëåí³ ñóòòº-
â³. ßê çàçíà÷èâ ó ñâîºìó âèñòóï³ ãëàâà äåðæàâè
Ïåòðî Ïîðîøåíêî, «ìè çðîáèëè ð³øó÷èé êðîê ³ç
ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ, ç ðàêîâîþ ïóõ-
ëèíîþ, ùî ðîç’¿äàº âñþ êðà¿íó».

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Âåðõîâíà Ðàäà â÷îðà ï³äòðèìàëà àíòèêîðóïö³éíèé ïàêåò çàêîí³â. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íàçâàâ ð³øåííÿ ïàðëàìåíòó äîëåíîñíèìè, à ñï³êåð – ³ñòîðè÷íèìè
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ÌÈÍÓËÎ¯ ñóáîòè íà àäì³íáóä³âë³ Áîòàí³÷íîãî ñà-
äó ³ì. Î. Â. Ôîì³íà (âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 1) áóëî
óðî÷èñòî â³äêðèòî ìåìîð³àëüíó äîøêó Å. Ð. Òðàóòôåò-
òåðó òà É. Ã. Ãîõãóòó — îñîáàì, ÿê³ ïîñ³äàþòü âèçíà÷-
íå ì³ñöå â ³ñòîð³¿ ²ìïåðàòîðñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
Ñâ. Âîëîäèìèðà (òåïåð Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà).

Áîòàí³ê, ïåäàãîã, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Ïåòåðáóð-
çüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê, ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Åðíñò Ðó-
äîëüô ôîí Òðàóòôåòòåð áóâ çàñíîâíèêîì (âèçíà÷èâ
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ³ ðîçðîáèâ ïðîåêò) ³ äèðåêòî-
ðîì (óïðîäîâæ 1839-1852 ðð.) áîòàí³÷íîãî ñàäó, ÿêèé
ñòàâ îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿.

Åíòîìîëîã, áîòàí³ê, òàêñèäåðì³ñò, ïî÷åñíèé ÷ëåí
Ëîíäîíñüêîãî åíòîìîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà Éîãàíí
Ãåíð³õ ôîí Ãîõãóò ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ñàä³âíèêîì
öüîãî áîòñàäó ó 1839-1863 ðîêàõ é çà ñóìë³ííó òà áåç-
äîãàííó ïðàöþ áóâ íàãîðîäæåíèé ³ìïåðàòîðîì Í³-
êîëàºì ² çîëîòîþ ìåäàëåþ «Çà ñòàðàííó ñëóæáó».

«Íåâäîâç³ äåñÿòêè ìåìîð³àëüíèõ äîøîê òà ³íøèõ
ïàì’ÿòíèõ çíàê³â — ÿê ñâ³ä÷åííÿ ïîøàíóâàííÿ âè-

çíà÷íèõ í³ìö³â, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó ðîç-
â³é óêðà¿íñüêèõ êóëüòóðè, íàóêè, îñâ³òè òà ³íøèõ öà-
ðèí æèòòÿ — ìàþòü ïîñòàòè ïî âñ³é êðà¿í³», çàóâà-
æèâ ãîëîâà Ðàäè í³ìö³â Óêðà¿íè ïàí Ëåéñëå.

Ìåìîð³àëüíó äîøêó âèãîòîâëåíî êîøòîì ïðà-
âíó÷êè Ãîõãóòà — Òåòÿíè Ãîõãóò, ÿêà ìåøêàº â Ðîñ³¿.
Íà óðî÷èñòîñòÿõ áóëà ïðèñóòíÿ ³ âèñòóïèëà ç â³òàëü-
íèì ñëîâîì ¿¿ äâîþð³äíà ñåñòðà Ëþäìèëà Ñï³íîâà, ÿêà
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè äâîìà ñèíàìè ïðè¿õàëà ç ì. Ñóìè �

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñò-
ð³é» çä³éñíèëè äåìîíòàæ 26-òè
íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ òîðãî-
âåëüíèõ òî÷îê âçäîâæ ðèíêó «Îáî-
ëîíü» ïîáëèçó ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ï-
ðà», à âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â ïëà-
íóºòüñÿ äåìîíòóâàòè ùå áëèçüêî
80 ÌÀÔ³â. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèâ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà
²âàí Êë³ïà.

«Ï³ñëÿ òîãî, ÿê òåðèòîð³ÿ ïî-
áëèçó âèõîä³â ç³ ñòàíö³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó «Ãåðî¿â Äí³ïðà» áóäå ïðè-
áðàíà, íà í³é, çà ³í³ö³àòèâîþ Îáî-
ëîíñüêî¿ ÐÄÀ, îáëàøòóþòü ñêâåð»,—
çàóâàæèâ ïàí Êë³ïà.

Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ, ùî ðîáî-
òè ç äåìîíòàæó çä³éñíþâàëèñÿ çà
ñïðèÿííÿ Îáîëîíñüêîãî ðàéâ³ä-
ä³ëó ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, à òàêîæ çà

äîïîìîãîþ á³éö³â ñïåöáàòàëüéî-
íó ÌÂÑ Óêðà¿íè «Êè¿â-1» òà ÃÎ
«Ãðîìàäñüêà âàðòà Îáîëîí³» �

Òåðèòîð³þ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî 
«Ãåðî¿â Äí³ïðà» çâ³ëüíèëè â³ä ÌÀÔ³â

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÑÒÎËÈ×ÍÀ Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ
ïðîâîäèòü îïåðàö³þ ï³ä íàçâîþ
«Ðÿäí³ñòü», ìåòîþ ÿêî¿ º âèÿâ-
ëåííÿ òà äîêóìåíòóâàííÿ ôàê-
ò³â ïîðóøåííÿ âîä³ÿìè òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó â ÷àñòèí³ âèìîã äî
ðîçòàøóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â íà äîðîç³.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó 11 ÏÄÐ
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ðîçòàøó-
âàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â: íà
äîðîãàõ, ùî ìàþòü äâ³ òà á³ëü-
øå ñìóã äëÿ ðóõó â îäíîìó íà-
ïðÿìêó,íåðåéêîâ³ òðàíñïîðòí³ çà-
ñîáè ïîâèíí³ ðóõàòèñÿ ÿêíàé-
áëèæ÷å äî ïðàâîãî êðàþ ïðî¿ç-
íî¿ ÷àñòèíè, êð³ì âèïàäê³â, êî-
ëè âèêîíóºòüñÿ âèïåðåäæåííÿ,
îá’¿çä àáî ïåðåñòðîþâàííÿ ïå-
ðåä ïîâîðîòîì ë³âîðó÷ ÷è ðîç-
âîðîòîì. Íà äîðîãàõ, ùî ìàþòü
äâ³ òà á³ëüøå ñìóã äëÿ ðóõó â îä-
íîìó íàïðÿìêó, âè¿çä íà êðàé-
íþ ë³âó ñìóãó äëÿ ðóõó â öüîìó
æ íàïðÿìêó äîçâîëÿºòüñÿ, ÿêùî
ïðàâ³ çàéíÿò³, à òàêîæ äëÿ ïîâî-

ðîòó ë³âîðó÷, ðîçâîðîòó àáî äëÿ
çóïèíêè ÷è ñòîÿíêè íà ë³âîìó
áîö³ äîðîãè ç îäíîñòîðîíí³ì ðó-
õîì â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ÿêùî
öå íå ñóïåðå÷èòü ïðàâèëàì çó-
ïèíêè (ñòîÿíêè).

Òàê³ ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñà-
ìå — ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðîçòà-
øóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
íà äîðîç³, â³äïîâ³äíî äî ÷àñòè-
íè 2 ñòàòò³ 122 Êîäåêñó Óêðà¿íè
ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ, êà-
ðàþòüñÿ øòðàôîì â ðîçì³ð³ â³ä
425 äî 510 ãðí. ßêùî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ ñïðè÷èíèëè ñòâîðåí-
íÿ àâàð³éíî¿ îáñòàíîâêè, à ñà-
ìå: ïðèìóñèëè ³íøèõ ó÷àñíèê³â
äîðîæíüîãî ðóõó ð³çêî çì³íèòè
øâèäê³ñòü, íàïðÿìîê ðóõó àáî
âæèòè ³íøèõ çàõîä³â ùîäî çà-
áåçïå÷åííÿ îñîáèñòî¿ áåçïåêè
àáî áåçïåêè ³íøèõ ãðîìàäÿí, òî
âèíí³ êàðàþòüñÿ øòðàôîì â³ä
680 äî 850 ãðí àáî ïîçáàâëåí-
íÿì ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðò-
íèìè çàñîáàìè íà ñòðîê â³ä øåñ-
òè ì³ñÿö³â äî îäíîãî ðîêó �

Ó ïàðêó «Íèâêè» ïðîâåëè òîëîêó

ÌÀÉÆÅäâ³ òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â ç³áðà-
ëà òîëîêà ó ïàðêó «Íèâêè», ùî â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.
Çà ³í³ö³àòèâè ÊÌÄÀ ïðåäñòàâíèêè
ì³ñüêî¿ âëàäè,êîìóíàëüíèõ ñëóæá,
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ìåø-
êàíö³ ïðèáèðàëè îïàëå ëèñòÿ, ñó-
õîñòî¿ òà ñì³òòÿ íà òåðèòîð³¿ çåëå-
íî¿ çîíè,à òàêîæ ðîçøèðþâàëè ïëî-
ù³ çåëåíèõ íàñàäæåíü.Ó÷àñòü ó çà-
õîä³ âçÿëè òàêîæ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ òà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ. Ï³ä ÷àñ òîëîêè âèñàäæåíî
50 ñàäæàíö³â ãîðîáèíè, àêàö³¿ òà
ëèïè, áëèçüêî òèñÿ÷³ êóùîâèõ —
ñï³ðå¿ òà áèðþ÷èíè.

«Ñïåö³àëüíî äëÿ ïðèáèðàííÿ
áóëî âèêîðèñòàíî êîìóíàëüíó òåõ-
í³êó: ñ³ì òðàêòîð³â, äâ³ àâòîâèø-
êè, åêñêàâàòîð, äâ³ äðîáèëêè äëÿ
ïîäð³áíåííÿ ñóõèõ äåðåâ. Êð³ì òî-
ãî, çà äîïîìîãîþ âîäîëàçíèõ ñïóñ-
ê³â òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìàøèíè-
àìô³á³¿ íàì âäàëîñÿ ðîç÷èñòèòè
äíî ïàðêîâèõ îçåð»,— ïîâ³äîìèâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Ìè âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî ñüîãî-
äí³ ïîðó÷ ç íàìè ïðèáèðàº òà âïî-
ðÿäêîâóº íàø³ ïàðêè òà ñêâåðè. Öå
çàõ³ä, ùî ºäíàº íàø³ çóñèëëÿ òà
ïðàãíåííÿ çðîáèòè ì³ñòî á³ëüø
çàòèøíèì òà ÷èñòèì»,— ïåðåêî-
íàíèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ �
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ÄÀ² ì³ñòà
ïðîâîäèòü
îïåðàö³þ 
«Ðÿäí³ñòü»

17 ÆÎÂÒÍß î 17:00 çà ï³äòðèì-
êè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ
â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ ôîòîâè-
ñòàâêè «Äåíü-2014» ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é ãàëåðå¿ ìèñòåöòâ «Ëàâ-
ðà» (âóë. Ëàâðñüêà, 1).

Åêñïîçèö³ÿ íàë³÷óº ïîíàä 300
íàéêðàùèõ ñâ³òëèí-ïåðåìîæö³â
XVI Ì³æíàðîäíîãî ôîòîêîíêóð-
ñó ãàçåòè «Äåíü». Îêð³ì «äîðîñ-
ëèõ» íîì³íàö³é êîíêóðñó — «Ïî-
ä³¿», «Îñîáèñòîñò³», «Óêðà¿íñüêèé
ñâ³ò»,«Æèòòÿ ÿê âîíî º»,ç 2009–ãî
ðîêó çàïî÷àòêîâàíî ñïåö³àëüíó
íîì³íàö³þ — «Ñâ³ò î÷èìà ä³òåé»,
ÿêà ïðåäñòàâëÿº ðîáîòè þíèõ ôî-
òîãðàô³â â³êîì äî 18 ðîê³â.

Òàêîæ öüîãî ðîêó âñòàíîâëå-

íà ñïåö³àëüíà íîì³íàö³ÿ â³ä ãå-
íåðàëüíîãî ïàðòíåðà XVI Ôîòî-
êîíêóðñó — ì³æíàðîäíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ÏÐÎÎÍ — «Áóäóºìî íî-
âó êðà¿íó ðàçîì!», äî ÿêî¿ âõî-
äÿòü: «Ñâ³ò, çðó÷íèé äëÿ êîæíî-
ãî (äîñòóïí³ñòü, óí³âåðñàëüíèé
äèçàéí, áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâè-
ùå)», «Ñòàëèé ðîçâèòîê: ÿê çáà-
ëàíñóâàòè åêîíîì³÷íå çðîñòàí-
íÿ, ñîö³àëüíó ð³âí³ñòü ³ çàõèñò
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà»,
«Ö³ë³ ðîçâèòêó òèñÿ÷îë³òòÿ».

Âèñòàâêà òðèâàòèìå ç 18 äî
26 æîâòíÿ 2014 ðîêó (âõ³ä â³ëü-
íèé) �

Â³äêðèòòÿ 
ôîòîâèñòàâêè 
«Äåíü-2014»

Îñîáèñòèé ïðèéîì êèÿí êåð³âíèêîì
àïàðàòó Âîëîäèìèðîì Áîíäàðåíêîì

Ó ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ àïàðàòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) Âîëîäèìèðà Âîëîäè-
ìèðîâè÷à Áîíäàðåíêà îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæ-
íîãî òðåòüîãî â³âòîðêà ùîì³-
ñÿöÿ ç 10:00 äî 13:00 çà àäðå-
ñîþ: Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí 202-71-00 — Äàð’ÿ
Þð³¿âíà Ðèêîâà.

Ðåºñòðàö³þ ïèñüìîâèõ çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí ç ïðîõàííÿì îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó çä³éñíþº óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìà-
äÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ).

Çàïèñ íà îñîáèñòèé ïðèéîì

ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïèñü-
ìîâîãî çâåðíåííÿ, ùî îôîðìëþ-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàò-
ò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí», òà îêð³ì ïð³ç-
âèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíó, ïðîõàííÿ ïðî îñîáèñòèé
ïðèéîì îáîâ’ÿçêîâî ïîâèííå
ì³ñòèòè ñóòü ïèòàííÿ, ùî ïîðó-
øóºòüñÿ. Äî çâåðíåííÿ ìîæíà
äîëó÷èòè ìàòåð³àëè, ùî îá´ðóí-
òîâóþòü çàÿâó (êëîïîòàííÿ), ñêàð-
ãó àáî ïðîïîçèö³þ (çàóâàæåí-
íÿ), à òàêîæ ìàòåð³àëè, ùî ì³ñ-
òÿòü ³íôîðìàö³þ, äî ÿêèõ ïîñà-
äîâèõ îñ³á ÷è îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè çâåðòàâñÿ ãðîìàäÿíèí òà
ÿê³ áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ �
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Â Êèºâ³ â³äêðèëè 
ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü
âèçíà÷íèõ â÷åíèõ

ÍÀ ÎÄÍÎÌÓ ç áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷èê³â ñòîëèö³ ò³ëü-
êè çà îäíó çì³íó âèÿâëåíî 20 «òðóäîâèõ íåëåãàë³â».
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèâ â. î. êåð³âíèêà ñòî-
ëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ²ãîð Áîíäàðåíêî.

Íåùîäàâíî ïîðóøíèêîì çàêîíîäàâñòâà â ÷àñòè-
í³ çàçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â ñòàëî áóä³âåëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³, ÿêå, ÿê âèÿâè-
ëîñÿ, âèêîðèñòîâóâàëî ïðàöþ 20 îñ³á áåç òðóäîâîãî
îôîðìëåííÿ. Âèïëàòè çàðïëàò çä³éñíþâàëèñü «ó

êîíâåðò³». ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê äî áþäæåòó
íå ñïëà÷óâàâñÿ.

Ñï³âðîá³òíèêàìè ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü áóëî ïðîâåäåíî îáøóê íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ òà îòðèìàí³ ïîÿñíåííÿ íàéìàíèõ ïðàö³â-
íèê³â, ÿê³ íà òîé ìîìåíò çíàõîäèëèñü íà áóä³âåëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó. ßê ïîÿñíèëè ðîá³òíèêè, îêð³ì
22-õ îô³ö³éíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ñåðåä ðåøòè îäåðæó-
âàëè «ñ³ðó» çàðîá³òíó ïëàòó, 20 «íàéìàíö³â» çà äî-
êóìåíòàìè áóëè çâ³ëüíåí³, ïðîòå ïðîäîâæóâàëè
ïðàöþâàòè çà ò³íüîâ³ âèïëàòè. Òàêèì ÷èíîì, áóä³-
âåëüíèì òîâàðèñòâîì íå ïåðåðàõîâàíî äî áþäæå-
òó ïîäàòîê íà äîõîäè â ñóì³ ïîíàä 19 òèñ. ãðí, òà-
êîæ íå ñïëà÷åíî ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê ³ç ñóìè
âèïëà÷åíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ðîçì³ðîì á³ëüøå í³æ
54 òèñ. ãðí �

Íà îäíîìó ç áóä³âíèöòâ 
Ïå÷åðñüêà âèÿâèëè 
20 «íåëåãàë³â»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про утворення Комісії з питань найменувань
Розпорядження № 259 від 22 вересня 2014 року

На виконання пункту 2 рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про за�
твердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та
об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових лат, назв і дат
історичних подій у місті Києві» та з метою належної організації роботи консультативно�дорадчого органу:

1.�Утворити�при�Київсьом��місьом���олові

Комісію�з�питань�наймен�вань�я�онс�льта-

тивно-дорадчий�ор�ан�для�отримання�фахо-

вих�висновів�з�питань�присвоєння,�зміни�назв

об’єтів�місьо�о�підпоряд�вання,�присвоєн-

ня�юридичним�особам�та�об’єтам�місьо�о

підпоряд�вання�імен�(псевдонімів)�фізичних

осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�іс-

торичних�подій���місті�Києві.

2.�Затвердити�слад�Комісії�з�питань�найме-

н�вань,�що�додається.

3.�Затвердити�Положення�про�Комісію�з�пи-

тань�наймен�вань,�що�додається.

4.�Ор�анізаційне�забезпечення�роботи�Ко-

місії�з�питань�наймен�вань�поласти�па�Депар-

тамент�с�спільних�ом�ніацій�вионавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

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

дження�поласти�на�заст�пниа�місьо�о��оло-

ви�— серетаря�Київсьої�місьої�ради�Резні-

ова�О.Ю.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсьо�о�місьо�о��олови�

22.09.2014�р.�№�259

Склад комісії з питань найменувань
Резніов�Олесій�Юрійович�— заст�пни�місьо�о��олови�— серетар�Київсьої

місьої�ради,��олова�Комісії

Старостено�Ганна�Віторівна�— заст�пни��олови�Київсьої�місьої�державної

адміністрації,�заст�пни��олови�Комісії

Шибанов�Ярослав�Миолайович�— начальни�відділ��з�с�спільно-політичних�питань

�правління�з�питань�вн�трішньої�політии�та�зв'язів

з��ромадсьістю�Департамент��с�спільних�о-

м�ніацій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),

серетар�Комісії

Білозір�Андрій�І�орович�— заст�пни��олови�постійної�омісії�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,

ре�іональних�та�міжнародних�зв'язів�(за�з�одою)

Білоінь�Сер�ій�Іванович— провідний�на�овий�співробітни�Інстит�т��історії

Ураїни�НАН�Ураїни�(за�з�одою)

Грицено�Павло�Юхимович�— диретор�Інстит�т���раїнсьої�мови�НАН�Ураїни,

дотор�філоло�ічних�на�,�професор�(ча�з�одою)

Кальниньий�Михайло�Борисович�— член�оле�ії�Київсьої�місьої�ор�анізації�Ураїнсь-

о�о�товариства�охорони�пам'ято�історії�і��льт�ри

(за�з�одою)

Кармазіна�Марія�Степанівна�–� завід�вач�відділ��соціально-політичної�історії

Інстит�т��політичних�і�етнонаціональних�досліджень

НАН�Ураїни,�дотор�політичних�на�,�професор

(за�з�одою)

Л�цено�І�ор�Віторович�— �олова�постійної�омісії�Київсьої�місьої�ради�з

питань��льт�ри�та�т�ризм��(за�з�одою)

Подобєд�Павло�Костянтинович�— молодший�на�овий�співробітни�відділ��досліджен-

ня�вплив��на�національн��пам'ять�соціальних�і�д�-

ховно-�льт�рних�чинниів�Ураїнсьо�о�інстит�-

т��національної�пам'яті�(за�з�одою)

Романова�Катерина�Віторівна�— заст�пни��енерально�о�диретора�з�на�ової�ро-

боти�М�зею�історії�міста�Києва�(за�з�одою)

Терес�Наталія�Володимирівна�— доцент�афедри�етноло�ії�та�раєзнавства�істо-

рично�о�фа�льтет��Київсьо�о�національно�о

�ніверситет��імені�Тараса�Шевчена�(за�з�одою)

Тимчено�Олесандра�Володимирівна�— завід�вач�сетор��облі��пам'ято�Управління�охо-

рони��льт�рної�спадщини�вионавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)

Хонда�Марина�Петрівна�— диретор�Департамент��с�спільних�ом�ніацій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсь-

ої�місьої�державної�адміністрації)

Целовальни�Сер�ій�Анатолійович�— диретор�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте-

т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради  О. Резніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсьо�о�місьо�о��олови�

22.09.2014�р.�№�259

Положення
про Комісію з питань найменувань

1.�Комісія�з�питань�наймен�вань�(далі�— Комісія)�є�постійнодіючим�онс�льтативно-дорадчим

ор�аном�при�Київсьом��місьом���олові,�яий��творюється�з�метою�отримання�фахових�вис-

новів�з�питань�присвоєння,�зміни�назв�об'єтів�місьо�о�підпоряд�вання,�присвоєння�юри-

дичним�особам�та�об'єтам�місьо�о�підпоряд�вання�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілей-

них�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій���місті�Києві.

2.�Персональний�слад�Комісії�затвердж�ється�розпорядженням�Київсьо�о�місьо�о��олови.

До�слад��Комісії�входять�представнии�стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсь-

ої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�деп�тати�Київсьої�місьої�ради�та

представнии��ромадсьості,�зорема��чені-істории,�мовознавці,�раєзнавці.

Комісія��творюється���сладі��олови,�заст�пниа��олови,�серетаря�та�членів�Комісії.

3.�Робота�Комісії�проводиться��ласно.

У�засіданнях�Комісії�за�запрошенням��олови�омісії�мож�ть�брати��часть�деп�тати�Київсьої

місьої�ради,�представнии�засобів�масової�інформації�та��ромадсьості.

4.�За�рез�льтатами�роз�ляд��лопотань�Комісія�підтрим�є�або�не�підтрим�є�лопотання�про

присвоєння,�змін��назв�об'єтів�місьо�о�підпоряд�вання,�присвоєння�юридичній�особі�або

об'єт��місьо�о�підпоряд�вання���місті�Києві�імені�(псевдоніма)�фізичної�особи,�ювілейної�та

святової�дати,�назви�і�дати�історичної�події.

5.�Рішення�Комісії�мають�реомендаційний�харатер�і�врахов�ються�під�час�під�отови�Київсь-

им�місьим��оловою�відповідно�о�подання�до�Київсьої�місьої�ради.

6.�Формою�роботи�Комісії�є�засідання.

Засідання�Комісії�слиаються�в�мір��надходження�лопотань,�але�не�рідше�одно�о�раз��на

вартал.�Засідання�вважається�правомочним,�ящо�на�ньом��прис�тні�не�менше�половини�членів

Комісії.

7.�Голова�Комісії�ер�є�роботою�Комісії�та��олов�є�на�її�засіданнях.�У�разі�відс�тності��олови

Комісії�засідання�проводить�заст�пни��олови�Комісії.

8.�Рішення�Комісії�вважається��хваленим,�ящо�за�ньо�о�про�олос�вали�не�менше�2/3�членів

Комісії,�прис�тніх�на�засіданні.�Рішення�Комісії�оформлюється���ви�ляді�протоол�,�яий�підпи-

с�є��олов�ючий�та�відповідальний�серетар�Комісії.�Члени�Комісії,�що��олос�вали�"проти",�ма-

ють�право�виласти�свою�орем��д�м��письмово,�яа�додається�до�протоол�.

9.�Голова,�заст�пни��олови,�серетар�та�члени�Комісії�працюють�на��ромадсьих�засадах.

10.�Під�отов��матеріалів�для�засідання�Комісії�та�ведення�протоол��забезпеч�є�серетар

Комісії.

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.06.2014 № 10/10 «Про перелік 

та склад постійних комісій Київради VII скликання»
Рішення Київської міської ради № 152/152 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�таі�зміни�до�додата�до�рішення

Київради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�перелі

та�слад�постійних�омісій�Київради�VII�сли-

ання»:

— позицію�«Постійна�омісія�Київсьої�місь-

ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціаль-

но�о�захист�»�замінити�позицією�«Постійна�о-

місія�Київсьої�місьої�ради�з�питань�охорони

здоров’я�та�соціальної�політии»;

— позицію�«Ч�мова�Н.�В.»�замінити�пози-

цією�«Ч�маова�Н.�В.».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсьої�етии.

Київський міський голова В. Кличко

Про заборону припинення електро�, тепло�, водо� 
та газопостачання навчальним закладам та установам освіти,
закладам охорони здоров’я, соціальної сфери комунальної

форми власності та мешканцям житлових будинків 
(споживачам) міста Києва

Рішення Київської міської ради № 149/149 від 18 вересня 2014 року
Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Поста�

нови Верховної Ради України від 13 липня 2000 року № 1878�III «Про заборону відключення енерговодогазо�
постачання боржникам — бюджетним закладам освіти та медицини», протоколу постійної комісії з питань тех�
ногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 01 листопада 2012 року № 71, з метою недопущення відключення
електро�, тепло�, водо� та газопостачання у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та соціальної
сфери комунальної форми власності міста Києва у разі виникнення заборгованості за спожиті комунальні по�
слуги та енергоносії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Заборонити�підприємствам,��становам�та

ор�анізаціям,�яі�здійснюють�постачання�еле-

тричної,�теплової�енер�ії,�води�та�природно�о

�аз��(постачальниам)�навчальним�заладам

та��становам�освіти,�заладам�охорони�здо-

ров’я,�соціальної�сфери�ом�нальної�форми
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власності�та�мешанцям�житлових�б�динів

(споживачам)�міста�Києва�припинення�еле-

тро-,�тепло-,�водо-�та��азопостачання���разі

вининення�забор�ованості�за�спожиті�ом�-

нальні�посл��и�та�енер�оносії.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�вжити�заходів�щодо��ладення�до-

�оворів�з�постачальниами�про�рестр�т�ри-

зацію�бор�ів�за�отримані�навчальними�зала-

дами,�заладами�охорони�здоров’я,�соціаль-

ної�сфери�ом�нальної�форми�власності�міста

Києва�ом�нальні�посл��и�та�енер�оносії.

3.�Це�рішення�Київсьої�місьої�ради�є�обо-

в’язовим�для�вионання�всіма�підприємства-

ми,��становами�та�ор�анізаціями�незалежно

від�їх�форм�власності�та�підпоряд�вання���міс-

ті�Києві.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�освіти,�на�и�та�інноваційної�по-

літии�та�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�житлово-ом�нально�о��осподар-

ства�та�паливно-енер�етично�о�омплес�.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки інформації, висловленої громадянами 

на пленарному засіданні Київради 31.07.2014 щодо ситуації, 
яка склалася навколо будівництва інноваційного парку в рамках

реалізації проекту «BIONIC Hill»
Рішення Київської міської ради № 153/153 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 16 Регламенту Київради Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов��онтрольн��омісію

Київради�з�питань�перевіри�інформації,�ви-

словленої��ромадянами�на�пленарном��засі-

данні�Київради�31.07.2014�щодо�сит�ації,�яа

слалася�наволо�б�дівництва�інноваційно�о

пар��в�рамах�реалізації�проет��«BIONIC�Hill».

2.�Обрати�персональний�слад�тимчасової

онтрольної�омісії:

�олова�тимчасової�онтрольної�омісії�Київ-

ради

— Черніов�Олесандр�Михайлович,�деп�-

тат�Київсьої�місьої�ради;

члени�тимчасової�онтрольної�омісії:

— Братищено�Юрій�Олесандрович,�деп�-

тат�Київсьої�місьої�ради;

— Лапшов�Олесандр�Васильович,�деп�тат

Київсьої�місьої�ради;

— Омельчено�Олесандр�Олесандрович,

деп�тат�Київсьої�місьої�ради;

— Опадчий�І�ор�Михайлович,�деп�тат�Київ-

сьої�місьої�ради;

— Пабат�Олесандр�Віторович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Павли�Віталій�Андрійович,�деп�тат�Київ-

сьої�місьої�ради;

— Федорено�І�ор�Петрович,�деп�тат�Київ-

сьої�місьої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової�он-

трольної�омісії�визначити�перевір��інформа-

ції,�висловленої��ромадянами�на�пленарном��за-

сіданні�Київради�31.07.2014�щодо�сит�ації,�яа

слалася�наволо�б�дівництва�інноваційно�о

пар��в�рамах�реалізації�проет��«BIONIC�Hill».

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

онтрольної�омісії —�три�місяці.

5.�За�рез�льтатами�своєї�роботи�тимчасо-

вій�онтрольній�омісії�під�от�вати�та�подати

на�роз�ляд�Київсьої�місьої�ради�відповідний

звіт.

6.�Матеріально-технічне,�інформаційне�та

ор�анізаційне�забезпечення�роботи�тимчасо-

вої�онтрольної�омісії�Київради�поласти�на

серетаріат�Київсьої�місьої�ради.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсьої�етии.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Кільцева дорога, 1�г» 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 155/155 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве само�
врядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», врахо�
вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 07.02.2014 № 08/КО�208,
протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населен�
ня від 20.11.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

диновий�омітет�«В�лиця�Кільцева�доро�а,�

1-�».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�диновий�омітет�«В�лиця�Кільце-

ва�доро�а,�1-�»�діє�в�межах�території�б�дин�

№ 1-��на�в�лиці�Кільцева�доро�а���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�протоолом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�01.07.2013�на�території

діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�диновий�омітет�«В�лиця�Кільцева�доро-

�а,�1-�»�мешають�на�заонних�підставах�(за-

реєстровано�за�місцем�проживання)�122�жи-

телі,���том��числі�102�жителі,�яі�мають�право

�олос��станом�на�20.11.2013.

3.�Основними�напрямами�діяльності�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�диновий�о-

мітет�«В�лиця�Кільцева�доро�а,�1-�»���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�заонів�Ураїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,��льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-еономіч-

но�о,��льт�рно�о�розвит��території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня�«Б�диновий�омітет�«В�лиця�Кільцева�до-

ро�а,�1-�»���межах�території�йо�о�діяльності

таі�власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих

ор�анах�вионавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

онів�Ураїни,�реалізації�атів�Президента�Ура-

їни�та�ор�анів�вионавчої�влади,�рішень�Київ-

ради�та�її�вионавчо�о�ор�ан�,�розпоряджень

Київсьо�о�місьо�о��олови,�рішень,�прийня-

тих�місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд��про-

позиції�до�проетів�про�рами�соціально-ео-

номічно�о�і��льт�рно�о�розвит�,�бюджет�

міста�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�наволишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дино-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчиів,�імнат�дитячої�творчості,�л�бів�за

інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о�орист�вання�із�до-

триманням�встановлено�о�заонодавством�по-

ряд��проведення�таих�робіт.

4.6.�Здійснювати�онтроль�за�яістю�надан-

ня��ромадянам,�яі�мешають���житловом��б�-

дин��на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-ом�нальних�по-

сл���та�за�яістю�проведених���житловом��б�-

дин��ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�зала-

дам,�заладам�та�ор�анізаціям��льт�ри,�фі-

зичної��льт�ри�і�спорт����проведенні��льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит��х�дож-

ньої�творчості,�фізичної��льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню��льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної��льт�ри,�охороні�пам’ято�істо-

рії�та��льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві�,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсьовосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�таож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�батьівсьо�о�піл�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпеи,�брати

�часть���здійсненні��ромадсьо�о�онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпеи.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�заонодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсьо�о�поряд�.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі��ромадян�за�віом,�місцем

роботи�чи�навчання,�яі�мешають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�ор�ані-

зації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом���рома-

дян�і�проведенні�іншої�роботи�з�мешанцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�проетів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань:

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

овий�омітет�«В�лиця�Кільцева�доро�а,�1-�»

наб�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�а-

лізації���вионавчом��ор�ані�Київради�(Київ-

сьій�місьій�державній�адміністрації)�в�поряд-

�,�встановленом��статтею�13�Заон��Ураїни

«Про�ор�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

диновий�омітет�«В�лиця�Кільцева�доро�а,�

1-�»�в�місячний�термін�після�ле�алізації�напра-

вити�до�серетаріат��Київради�опії�таих�ре-

єстраційних�до�ментів:�положення�про�ор�ан

самоор�анізації�населення,�свідоцтва�про�ре-

єстрацію���вионавчом��ор�ані�Київради�(Ки-

ївсьій�місьій�державній�адміністрації),�спис-

��персонально�о�слад��членів�ор�ан��само-

ор�анізації�населення.�У�разі�ле�алізації�шля-

хом�державної�реєстрації —�свідоцтва�про�дер-

жавн��реєстрацію,�довіди�про�ідентифіацій-

ний�од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�диновий�о-

мітет�«В�лиця�Кільцева�доро�а,�1-�»���межах

своїх�повноважень�здійснюють�Київсьа�місь-

а�рада�та�вионавчий�ор�ан�Київради�(Київ-

сьа�місьа�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсьої�місьої�ради�«Хреща-

ти».

9.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’язів.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 24.05.2012 № 596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень
у гуртожитках м. Києва» (в редакції рішення Київської міської

ради від 18.04.2013 № 188/9245)
Рішення Київської міської ради № 156/156 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», статей 3, 4, 5 Зако�
ну України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», пункту 3 Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання за�
безпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», статей 2, 3 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду», рішення Київської міської ради від 28.10.2010 № 183/4995 «Про окремі пи�
тання організації управління районами в м. Києві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління райо�
нами в містіаКиєві» Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�24.05.2012�№ 596/7933

«Про�приватизацію�жилих�приміщень�����рто-

житах�м.�Києва»�(в�редації�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�18.04.2013�№ 188/9245)�«Пе-

релі���ртожитів,�що�є�об’єтами�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

яі�залишено���стат�сі�«��ртожито»�та�надано

дозвіл�на�приватизацію�їх�жилих�приміщень»,

вилавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації)

забезпечити�офіційне�оприлюднення�цьо�о�рі-

шення���засобах�масової�інформації�ом�наль-

ної�форми�власності.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності�та�постійн��омісію�Ки-

ївсьої�місьої�ради�з�питань�житлово-ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о�омплес�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато
до�рішення�Київсьої�місьої�ради

18.09.2014�№ 156/156

Перелік 
гуртожитків міста Києва, що є об’єктами комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які залишено у статусі «гуртожиток» 
та надано дозвіл на приватизацію їх жилих приміщень

№  з/п Адреса гуртожитку Район

1. вул. Бубнова Андрія, 3 Голосіївський

2. вул. Бубнова Андрія, 7

3. вул. Дубініна Володі, 16
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4. вул. Ломоносова, 53

5. вул. Ямська, 6/31

6. просп. Науки, 102

7. просп. Науки, 96

8. вул. Бориспільська, 3 Дарницький

9. провул. Волго�Донський, 5

10. вул. Горлівська, 124/3

11. вул. Горлівська, 124/4

12. вул. Заслонова Костянтина, 3

13. вул. Зрошувальна, 4

14. вул. Зрошувальна, 14

15. вул. Російська, 31

16. вул. Сімферопольська, 11/1

17. вул. Братиславська, 8�а Деснянський

18. вул. Волкова Космонавта, 4�а

19. вул. Жукова Маршала, 19�а

20. вул. Жукова Маршала, 53�а

21. вул. Алма�Атинська, 36�а

22. вул. Каховська, 71

23. вул. Празька, 12

24. вул. Тампере, 10

25. вул. Чернігівська, 51

26. вул. Автозаводська, 25�а Оболонський

27. вул. Автозаводська, 25�в

28. Залізничне шосе, 5�в Печерський

29. вул. Кіквідзе, 16

30. вул. Кіквідзе, 17/10

31. вул. Кіквідзе, 17�а

32. вул. Кіквідзе, 19

33. вул. Кіквідзе, 21

34. вул. Кудрі Івана, 16

35. вул. Лумумби Патріса, 19

36. Набережно�Печерська дорога, 4

37. вул. Анищенка, 4

38. вул. Кудрі Івана, 34

39. вул. Межова, 119 Подільський

40. вул. Полкова, 59�а

41. вул. Полкова, 61�а

42. вул. Копилівська, 67, корпус Б

43. вул. Пуща�Водицька, 19

44. вул. Тираспольська, 43

45. вул. Корольова Академіка, 9�а Святошинський

46. вул. Корольова Академіка, 9�б

47. вул. Туполєва Академіка, 15�г

48. вул. Берковецька, 6

49. бульв. Кольцова, 17�а

50. бульв. Кольцова, 20�а

51. просп. Курбаса Леся, 18�б

52. вул. Серпова, 9�а

53. вул. Строкача Тимофія, 9

54. вул. Брюллова, 10 Солом'янський

55. вул. Виборзька, 44

56. вул. Глінки, 7

57. вул. Кривоноса Максима, 12

58. вул. Кривоноса Максима, 12�а

59. вул. Новопольова, 81

60. вул. Новопольова, 93

61. вул. Освіти, 18

62. вул. Освіти, 22/8

63. вул. Ушинського, 36

64. вул. Гонти Івана, 9 Шевченківський

65. вул. Дегтярівська, 23

66. вул. Довженка Олександра, 7�а

67. вул. Довженка Олександра, 14�б

68. вул. Шамрила Тимофія, 11�а

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

ПРОЕКТ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва 

на 2014 рік»
Рішення Київської міської ради № 278/278 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2014 № 1071 «Про схва�
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04
лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсьої�місьої�ради

від�04�люто�о�2014�ро��№�6/10152�«Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2014�рі»�таі�зміни:

1.1.�У�підп�нті�1.1�п�нт��1�цифри�«20�364

086,2»,�«3�052�263,6»�замінити�цифрами�«24

062�120,1»,�«8�443�157,2»�відповідно.

1.2.�У�підп�нті�1.1.1�п�нт��1�цифри�«2�010

339,6»�замінити�цифрами�«1�884�889,0».

1.3.�У�підп�нті�1.1.2�п�нт��1�цифри�«526

173,4»�замінити�цифрами�«652�829,6».

1.4.�У�підп�нті�1.1.5�п�нт��1�цифри�«7�978,9»

замінити�цифрами�«7�593,4».

1.5.�У�підп�нті�1.1.6�п�нт��1�цифри�«12

491,0»�замінити�цифрами�«1�192,8».

1.6.�У�підп�нті�1.1.7�п�нт��1�цифри�«20

180,2»�замінити�цифрами�«9�086,8».

1.7.�У�підп�нті�1.1.8�п�нт��1�цифри�«11

959,0»�замінити�цифрами�«9�162,0».

1.8.�У�підп�нті�1.1.12�п�нт��1�цифри�«154

982,0»�замінити�цифрами�«178�432,6».

1.9.�У�підп�нті�1.1.13�п�нт��1�цифри�«24

000,0»�замінити�цифрами�«33�403,3».

1.10.�Підп�нти�1.1.9,�1.1.10,�1.1.11�п�нт��1

вилючити.

У�зв’яз��з�цим�підп�нти�1.1.12,�1.1.13,

1.1.14,�1.1.15�вважати�підп�нтами�1.1.9,�1.1.10,

1.1.11,�1.1.12�відповідно.

1.11.�Доповнити�підп�нт�1.1�новими�під-

п�нтами�1.1.13,�1.1.14,�1.1.15:

«1.1.13.�На�по�ашення�забор�ованості�з�різ-

ниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�посл��и�з

централізовано�о�водопостачання�та�водовід-

ведення,�що�вироблялися,�транспорт�валися�та

постачалися�населенню,�яа�винила���зв’яз-

��з�невідповідністю�фатичної�вартості�тепло-

вої�енер�ії�та�посл���з�централізовано�о�водо-

постачання�та�водовідведення�тарифам,�що

затвердж�валися�та/або�по�одж�валися�ор�а-

нами�державної�влади�чи�місцево�о�самовря-

д�вання —�3 621�883,5�тис.���ривень.

1.1.14.�На�проведення�виборів�деп�татів�міс-

цевих�рад�та�сільсьих,�селищних,�місьих��о-

лів —�8�233,8�тис.���ривень.

1.1.15.�На�вионання�ф�нцій�столиці —�1

800�000,0�тис.���ривень.».

1.12.�У�підп�нті�1.2�п�нт��1�цифри�«17�115

179,3»�«3�248�906,9»,�«2�403�458,7»�замінити

цифрами�«17�179�128,5»,�«6�882�991,6»,�«2�305

131,7»�відповідно.

1.13.�У�п�нті�2�цифри�«20�106�742,4»,�«16

815�965,3»,�«3�290�777,1»�замінити�цифрами

«23�815�222,86»,�«16�882�511,2»,�«6�932�711,66»

відповідно.

1.14.�У�п�нті�3�цифри�«299�214,0»�замінити

цифрами�«296�617,3».

1.15.�У�підп�нті�3.1�п�нт��3�цифри�«36�705,2»

замінити�цифрами�«34�108,5».

1.16.�У�п�нті�4�цифри�«2�664�870,2»�заміни-

ти�цифрами�«2�672�720,06».

1.17.�У�підп�нті�4.1�п�нт��4�цифри�«3�165,0»

замінити�цифрами�«13�611,56».

1.18.�У�підп�нті�4.2�п�нт��4�цифри�«36�705,2»

замінити�цифрами�«34�108,5».

1.19.�У�підп�нті�6.1�п�нт��6�цифри�«1�465

773,3»�замінити�цифрами�«1�140�481,4».

1.20.�У�п�нті�11�цифри�«6�735�740,6»�замі-

нити�цифрами�«7�045�174,43».

1.21.�У�п�нті�12�цифри�«10�031�403,0»�за-

мінити�цифрами�«13�665�800,0».

1.22.�Підп�нт�15.10�п�нт��15�після�слів�«Де-

партамент��фінансів»�доповнити�словами�«та

Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о�он-

тролю�та�а�дит�».

1.23.�У�др��ом��абзаці�п�нт��19���цифри

«75»�замінити�цифрами�«85».

1.24.�Доповнити�додато�10�новими�підп�н-

тами�2.5�та�3.4:

«2.5.�Надходження�оштів�пайової��часті

(внес�)�власниів�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-�льт�рно�о�чи�ін-

шо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ницьої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�в��триманні

об’єтів�бла�о�строю�міста�Києва.»;

«3.4.�На�фінанс�вання�заходів�з�бла�о�ст-

рою�міста�Києва.».

1.25.�У��рафі�4�додата�12�«Період,�на�яий

надається�піль�а»���позиціях�79 —�112�слова

«з�1��р�дня�по�31��р�дня»�замінити�словами�«з

1�січня�по�31��р�дня».

1.26.�Доповнити�додато�12�позиціями�113

та�114:

2.�Виласти�в�новій�редації�додати�1,�1.1,

2,�3,�3.1,�4,�6,�7,�8�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�04�люто�о�2014�ро��№ 6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о�о-

дес��Ураїни�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

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

но�о�розвит�.

Київський міський голова  В. Кличко 

№
з/п

Назва
підприємства,
організації

Розмір
пільги,
%

Період,
на який
надається
пільга

Цільове
призна�
чення
пільги

113 Комунальне
некомерційне
підприємство
"Центр первин�
ної медико�
санітарної до�
помоги" Пе�
черського
району м.
Києва в частині
площ, що орен�
дує комунальне
некомерційне
підприємство
"Консультатив�
но�діагностич�
ний центр" Пе�
черського
району м.
Києва (ділянка
за адресою:
вул. І.Мазепи,
2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшко�
дування
витрат з
утриман�
ня

114 Комунальне
некомерційне
підприємство
"Консультатив�
но�діагностич�
ний центр" Пе�
черського
району м.
Києва в частині
площ, що орен�
дує комунальне
некомерційне
підприємство
"Центр первин�
ної медико�
санітарної до�
помоги" Пе�
черського
району м.
Києва (ділянки
за адресою:
вул. П.Підви�
соцького, 4�а,
вул. П.Підви�
соцького, 13)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшко�
дування
витрат з
утриман�
ня
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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 № 1718 від 13 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, протоколи засідань окружної виборчої комісії щодо відмови члена
цієї комісії скласти присягу, заяви секретарів окружних виборчих комісій про складення їх повноважень без
припинення членства в цих комісіях, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої – третьої,
п’ятої – сьомої статті 26, частин п’ятої – сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, частини п’ятої статті 36, пунктів
2, 8 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, 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 

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�–�22.

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�22

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії
від�13�жовтня�2014�ро��№�1718

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����№�211

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Добровольсьа�Юліана�Броніславівна,�1979

ро��народження�–�від�Ліберальної�партії�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:

Радчено�Валентина�Миолаївна,�1953�ро�

народження�–�від�Ліберальної�партії�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Щербаова�Єлизавета�Миолаївна,�1995�ро�

народження�–�від�Політичної�партії�«Зелені»�(�

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:

Остріова�Тетяна�Дмитрівна,�1986�ро�

народження�–�від�Політичної�партії�«Зелені».

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

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

виборчо�о�о�р����№�212

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Тодосан� Іван� Геор�ійович,� 1965� ро�

народження�–�від�Партії�Наталії�Королевсьої

«Ураїна�–�Вперед!»�(��зв’яз��з�відмовою

сласти�прися���члена�омісії).

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

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

виборчо�о�о�р����№�213

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Ре�чено�Олена�Валеріївна,� 1982�ро�

народження�–�серетар�омісії,�від�Ліберальної

партії�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��омісії�та�призначити

серетарем�цієї�омісії:

Кірєєва�Ірина�Тарасівна,�1976�ро��народження

–�від�Ліберальної�партії�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

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

виборчо�о�о�р����№�216

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Коржова�Олесандра�Вадимівна,�1975�ро�

народження�–�заст�пни��олови�омісії,�від

Ліберальної�партії�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��омісії�та�призначити

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Прийма�Ірина�Володимирівна,�1967�ро�

народження�–�від�Ліберальної�партії�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів

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

виборчо�о�о�р����№�217

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

К�шнір� Бо�дан� Сер�ійович,� 1987� ро�

народження�–�від�Ліберальної�партії�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:

Чорно�с�Анна�Володимирівна,�1988�ро�

народження�–�від�Ліберальної�партії�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Романено�Дмитро�Миолайович,�1980�ро�

народження�–�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА

МАЙБУТНЬОГО»�(��зв’яз��з�внесенням�подання

про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б’єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена

Про виконання судових рішень
Постанова № 1726 від 13 жовтня 2014 року

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/286/14
колегією суддів у складі головуючого суддіHдоповідача Сорочко Є. О., суддів Межевича М. В. та Земляної Г. В.
визнано протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2014 року № 1385
«Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України Абакумова Г. В., Трошиної С. П., Біляєва 
Я. М., Климашенка К. Г., Прохоренка В. М., Шевченко Н. Ю., Гуманенка В. Л., Дьяконова І. П., Бітаєва В. А., ГриH
горенка С. М., Кармазіної О. О., Радчені О. М., Терехової Є. О., Олійник Л. А., Пилипенка О. М., Опанасця П. А.,
Шевчука В. Я., Палянички О. І., Шатурської Л. М.» у частині відмови Шатурській Любові Миколаївні в реєстраH
ції кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222, зобов’язано Комісію
повторно розглянути подані Шатурською Л. М. 25 вересня 2014 року документи для реєстрації кандидатом у
народні депутати України та прийняти рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону України «Про
вибори народних депутатів України» (далі — Закон).

Зазначене рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого
адміністративного суду України від 10 жовтня 2014 року в справі № 875/286/14, постановленою колегією судH
дів у складі головуючого суддіHдоповідача Стрелець Т. Г., суддів Голішкіна О. В. та Зайця В. С.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 6 жовтня 2014 року в справі № 875/284/14
колегією суддів у складі головуючого суддіHдоповідача Бєлової Л. В., суддів Гром Л. М. та Міщука М. С. скасоH
вано постанову Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2014 року № 1380 «Про відмову у реєстрації канH
дидатів у народні депутати України Олійника В. Ю., Западнюка О. Б., Ковальчука О. І., Зіневича О. Л., Лісного
А. Я., Уашева А. Т., Щендригіна О. М., Гриценка І. Г., Джулая М. І., Соломки Б. М., Науменка М. А., Патоки А. Д.,
Саражи Є. В., Синьогуба К. І., Тимошенка М. А.» в частині відмови Саражі Євгену Володимировичу в реєстраH
ції кандидатом у народні депутати України, зобов’язано Комісію повторно розглянути подані 25 вересня 2014
року Саражею Є. В. документи для реєстрації кандидатом у народні депутати України в одномандатному виH
борчому окрузі № 198 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року та прийняH
ти рішення, передбачене частиною шостою статті 59 Закону.

Указане рішення Київського апеляційного адміністративного суду залишено без змін ухвалою Вищого адH
міністративного суду України від 10 жовтня 2014 року в справі № 875/284/14, постановленою колегією суддів
у складі головуючого суддіHдоповідача Костенка М. І., суддів Бухтіярової І. О. та Приходько І. В.

Відповідно до частини сьомої статті 113 Закону в разі визнання судом рішення відповідної виборчої коміH
сії протиправним рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнано протиправH
ним. При цьому, якщо рішення не було визнано недійсним з формальних підстав, виборча комісія не може
прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним.

Згідно з частиною п’ятою статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем УкраH
їни і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Частиною третьою статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками
розгляду судами першої інстанції справ, пов’язаних з виборчим процесом, набирають законної сили після заH
кінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження — з моменту проголошення
судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністративного суду України набиH
рають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Враховуючи викладене, відповідно до частини п’ятої статті 124 Конституції України, частини другої статті
14, частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 9 частини другої статті
30, частин шостої, сьомої статті 59, частини сьомої статті 113 Закону України «Про вибори народних депутаH
тів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу коміH
сію», Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

К�шнір�Володимир�Федорович,�1947�ро�

народження�–�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА

МАЙБУТНЬОГО».

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Устю�ов�Костянтин�Юрійович,�1975�ро�

народження�–�від�Політичної�партії�«Зелені»�(�

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:

Свинари�Олесандр�Петрович,�1976�ро�

народження�–�від�Політичної�партії�«Зелені».

О�р�жна� виборча� �омісія� з� виборів

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

виборчо�о�о�р����№�221

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Маровсьа�Олесандра�Костянтинівна,�1990

ро��народження�–�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ

«УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО»�(��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:

Масимович�Катерина�Павлівна,�1966�ро�

народження�–�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�«УКРАЇНА

МАЙБУТНЬОГО».

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

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

тати�Ураїни�в�одномандатних�виборчих�ор�-

�ах�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�-

татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро��з�ідно�з�до-

датами�1,�2.

2.�Внести�до�постанови�Центральної�вибор-

чої�омісії�від�1�жовтня�2014�ро��№ 1420�«Про

форм�,�олір�і�тести�виборчих�бюлетенів�для

�олос�вання�на�позачер�ових�виборах�народ-

них�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро��в

одномандатних�виборчих�ор��ах»�зміни�з�ід-

но�з�додатом�3.

3.�Цю�постанов��надіслати�Державном��під-

приємств��«Полі�рафічний�омбінат�«Ураїна»

по�ви�отовленню�цінних�паперів»�для�ви�отов-

лення�онтрольних�примірниів�виборчих�бю-

летенів�для��олос�вання�на�позачер�ових�ви-

борах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня

2014�ро����відповідних�одномандатних�вибор-

чих�ор��ах�з��рах�ванням�змін,�внесених�до

тестів�виборчих�бюлетенів�з�ідно�з�п�нтом�2

цієї�постанови,�та�надання�їх�на�по�одження

Центральній�виборчій�омісії.

4.�Копії�цієї�постанови�та�посвідчення�анди-

датів���народні�деп�тати�Ураїни�встановленої

форми�видати�андидатам���народні�деп�тати

Ураїни,�зареєстрованим���відповідних�одно-

мандатних�виборчих�ор��ах�з�ідно�з�п�нтом

1�цієї�постанови.

5.�Цю�постанов��з�відповідним�додатом�на-

діслати�відповідном��ре�іональном��др�ова-

ном��засоб��масової�інформації�для�оприлюд-

нення���триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а

таож�оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîðÿäîê ³ ï³äñòàâè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî Êè¿âñüêîãî
àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó

ç ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
ïðèçíà÷åíèõ íà 26 æîâòíÿ 2014 ðîêó

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè óêàçîì ¹ 690/2014 â³ä 27.08.2014 äîñòðîêîâî ïðèïèíèâ ïîâíîâàæåííÿ

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñüîìîãî ñêëèêàííÿ òà ïðèçíà÷èâ ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè íà 26.10.2014.

Çà çì³ñòîì ñò. 172 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè âèáîðåöü (ãðîìàäÿíèí,

ÿêèé ìàº ïðàâî ãîëîñó ó â³äïîâ³äíèõ âèáîðàõ àáî ðåôåðåíäóì³) ìîæå îñêàðæèòè ð³øåííÿ, ä³þ

÷è áåçä³ÿëüí³ñòü âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, êîì³ñ³¿ ç ðåôåðåíäóìó, ÷ëåí³â öèõ êîì³ñ³é, ÿêùî òàêå ð³øåííÿ,

ä³ÿ ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ïîðóøóº âèáîð÷³ ïðàâà àáî ³íòåðåñè ùîäî ó÷àñò³ ó âèáîð÷îìó ïðîöåñ³

÷è ïðîöåñ³ ðåôåðåíäóìó éîãî îñîáèñòî.

Äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó îñêàðæóþòüñÿ ð³øåííÿ, ä³¿ àáî
áåçä³ÿëüí³ñòü Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿,÷ëåíà ö³º¿ êîì³ñ³¿ (êð³ì ð³øåíü,ä³é àáî áåçä³ÿëüíîñò³
ÖÂÊ ùîäî âñòàíîâëåííÿ íåþ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â,ÿê³ îñêàðæóþòüñÿ äî Âèùîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó Óêðà¿íè).

Ïîçîâí³ çàÿâè ùîäî ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ÷ëåí³â öèõ êîì³ñ³é

ïîäàþòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ó ï'ÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, â÷èíåííÿ

ä³¿ àáî äîïóùåííÿ áåçä³ÿëüíîñò³.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðèéîìó òà ðîçãëÿäó ïîçîâíèõ çàÿâ, àïåëÿö³éíèõ

ñêàðã Êè¿âñüêèì àïåëÿö³éíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì âèçíà÷åíî íàñòóïíèé ãðàô³ê ðîáîòè

ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó:

ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â ó âèáîð÷èõ ñïðàâàõ ó ðîáî÷èé ÷àñ (ç 09.00 äî 18.00) çä³éñíþºòüñÿ ó

çàãàëüíîìó ðåæèì³ ÷åðåç ï³ä’¿çä ¹ ² Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, à ó

ïîçàðîáî÷èé ÷àñ (ç 18.00 äî 24.00), ñâÿòêîâ³ ³ íåðîáî÷³ äí³ — ó ÷åðãîâîìó ðåæèì³ ÷åðåç ï³ä’¿çä

¹ II Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó.

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

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà

îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ñôåðè íà ïðîñï.Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 6 

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
1. Çåìëåêîðèñòóâà÷ ä³ëÿíêè — Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 64/13.

²íâåñòîð — çàáóäîâíèê, àäðåñà —ÒÎÂ "ÀÐÊÀÄÀ-ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ", 01001, ì. Êè¿â, âóë. Îëüãèíñüêà, 3.

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, ïðîñï.Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà,6.

3. Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà: áàãàòîïîâåðõîâ³ êàðêàñíî-ìîíîë³òí³ æèòëîâ³ áóäèíêè ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî òà ãîòåëüíî-îô³ñíîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ áóäèíê³â ïåðåäáà÷åí³ îá'ºêòè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ñôåðè.Äî ñêëàäó ïðîåêòó âõîäÿòü äâ³ çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè, òðè äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàäè,òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ òà àâòîñòîÿíêà íà 900 àâòîìîá³ë³â.Áóä³âíèöòâî íîâèõ îá'ºêò³â ïåðåäáà÷åíî âåñòè â ï'ÿòü ÷åðã.Â áóä³âëÿõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàñòóïíå ³íæåíåðíå
îáëàäíàííÿ: âåíòèëÿö³ÿ,åëåêòðîîáëàäíàííÿ,òåëåôîí³çàö³ÿ,ðàä³îô³êàö³ÿ,àâòîìàòè÷íà ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ òà ñïîâ³ùåííÿ ïðî ïîæåæó,ñèñòåìà àâòîìàòè÷íîãî ïîæåæîãàñ³ííÿ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ ç âëàøòóâàííÿì ìàéäàí÷èê³â äëÿ â³äïî÷èíêó òà çàíÿòü ñïîðòîì. Íîâå áóä³âíèöòâî
ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåííþ çàãàëüíîãî âèãëÿäó ì³êðîðàéîíó, ïîêðàùàííþ ñòàíó ñîö³àëüíîãî òà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

4.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîâîþ ïëîùåþ.

5. Ïîòðåáà ó ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿:
çåìåëüíèõ: äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,4134 ãà, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Òàðàñà Øåâ÷åíêà; 

ñèðîâèííèõ: íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ;

åíåðãåòè÷íèõ: åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà òåïëîïîñòà÷àííÿ îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ, çã³äíî ç òåõí³÷íèìè
óìîâàìè ñëóæá ì³ñòà;

òðóäîâèõ: âèçíà÷àºòüñÿ ðîáî÷èì ïðîåêòîì, íà ïåð³îä áóä³âíèöòâ — áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

6.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿): äîñòàâêà ïåðñîíàëó,áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïî ³ñíóþ÷èì äîðîãàì.Íà ïåð³îä
áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ âëàøòóâàííÿ òèì÷àñîâèõ äîð³ã òà ïðî¿çä³â ïî òåðèòîð³¿ çàáóäîâè.

7.Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³,ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³,ïðîòèïîæåæí³ ³ òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ç ÷èííèìè
çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèìè àêòàìè òà íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòð³áíà.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº;

- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: çàáðóäíåííÿ âèêèäàìè â³ä àâòîòðàíñïîðòó;

- âîäíå ñåðåäîâèùå: òèì÷àñîâ³ çì³íè óìîâ ïîâåðõíåâîãî ñòîêó ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò;

- ãðóíòè: çí³ìàºòüñÿ;

- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ;

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): ñòâîðåííÿ íîâèõ æèòëîâèõ ïëîù;

- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ,óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ:
- áóä³âåëüí³ â³äõîäè — âèâåçåííÿ çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè;

- ïîáóòîâ³ â³äõîäè — âèâåçåííÿ çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè â³äíîñèíàìè.

11.Îáñÿãâèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2.-1-2003 "Ïðîåêòóâàííÿ.Ñêëàä ³ çì³ñòìàòåð³àë³â îö³íêè âïëèâóíà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³
ï³äïðèºìñòâ, áóäèíê³â ³ ñïîðóä".

12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íà àäðåñó: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Îëüãèíñüêà, áóä. 3. E-mail: Arkadabud@mail.ru.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì ïîãîäèííî¿ îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà II ïîâåðñ³ ÖÂÏÑÂÌ "Äåñàíòíèê"íà ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà,12 Ã,ïëîùåþ

118,5 êâ. ì, äëÿ òðåíàæåðíîãî çàëó;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà ² ïîâåðñ³ ÖÂÏÑÂÌ "Äåñàíòíèê"íà ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà,12 Ã,ïëîùåþ

143,8 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòó òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà II ïîâåðñ³ ÖÂÏÑÂÌ "Äåñàíòíèê"íà ïðîñï.Ëåñÿ Êóðáàñà,12 Ã,ïëîùåþ

9,9 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ ìåòîäè÷íîãî íàâ÷àííÿ ç³ ñïîðòó òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî ïîãîäèííî¿ îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî

á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6 À, ì. Êè¿â, òåë. 2749700

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308. Òåëåôîíè

äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè

â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13-À (÷àñòèíó

ìóçè÷íî¿ çàëè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå

âèêîðèñòàííÿ — äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü

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

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

Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 255910,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà

37,91 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ

îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ :âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512

àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ñåð³¿ ÌÊ

¹ 010001897, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ìàéíîì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 02.11.1998 ð., íà ³ì'ÿ Àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà çàêðèòîãî òèïó ïî âèðîáíèöòâó ³íñóë³í³â "²íäàð" ùîäî

ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:

ì.Êè¿â,âóë. Çðîøóâàëüíà,5,ââàæàòè íåä³éñíèì ó çâ'ÿçêó ³ç âòðàòîþ.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì.Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íà
2 ðîêè 364 äí³ íåæèòëîâå öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 45,4 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Êóðãàí³âñüêà,á.3,ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè,äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ìèòöÿ
ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 7100,0 ãðí áåç ÏÄÂ (15% â³ä îö³íî÷íî¿ âàðòîñò³ ìàéíà,
ùî ñêëàäàº 568000 ãðí áåç ÏÄÂ) çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15.

Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-84-76.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïî-

íîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ¹7
(01133, Ï³äâèñîöüêîãî

Ïðîôåñîðà, 46, 285-14-36)

1
ïîâåðõ

Ï³äâè-
ñîöüêîãî
Ïðîôåñî-
ðà, 4, ë³ò. Á

32,40

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ (ïóíêò
çàáîðà ëàáîðàòîðíèõ

àíàë³ç³â)

Ñòàíîì íà 29.09.2014

2 ðîêè 
364 äí³

144,99 4697,52

2

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó
¹3 (03151, Âîëèíñüêà,

21, 242-22-91)

2
ïîâåðõ

Ñîö³àë³ñ-
òè÷íà, 12

10,00

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 26.09.2014

2 ðîêè 
364 äí³

92,47 924,67

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 (ì.
Êè¿â, Áîãàòèðñüêà, 30,

426-22-53)

1
ïîâåðõ

Áîãàòèð-
ñüêà, 30,
ê. 6, ë³ò. Å

267,20

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ÿêèé çä³éñíþº âè-

ðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 
364 äí³

44,47 11884,25

4

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹1 (253121, Õàð-

ê³âñüêå Øîñå, 121,
564-52-54)

1
ïîâåðõ

Õàðê³â-
ñüêå øîñå,
121, ê. 26

3,00
äëÿ ðîçì³ùåííÿ

ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 
364 äí³

1 465,0 488,33

5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹1 (253121, Õàð-

ê³âñüêå øîñå, 121,
564-52-54)

1
ïîâåðõ

Õàðê³â-
ñüêå øîñå,

121, ê. 1
91,93

òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç
ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ

âèðîá³â

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 
364 äí³

58,64 5390,58

6
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹9 (04112, Ðèçü-

êà, 1, 440-11-44)

1
ïîâåðõ

Ðèçüêà, 1,
ê.4

30,20
Ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé

çàêëàä, ùî çä³éñíþº
îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà

2 ðîêè 
364 äí³

33,01 996,77

7

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷-
íèé îíêîëîã³÷íèé öåíòð
(03115, Âåðõîâèííà, 69,

424-68-18)

1
ïîâåðõ

Âåðõîâèí-
íà, 69, ê. 1

22,41 àïòåêà ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ"

Ñòàíîì íà 15.09.2014

2 ðîêè 
364 äí³

42,94 962,18

8
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹5 (03115, Â³ä-
ïî÷èíêó, 11, 450-82-55)

2
ïîâåðõ

Â³äïî÷èí-
êó, 11, ê. 1

12,80
Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ

äî 50 êâ. ì

Ñòàíîì íà 18.07.2014

2 ðîêè 
364 äí³

1,0 ãðí
íà ð³ê

1,00 ãðí
íà ð³ê

9

ÊÏ "Ñòîìàòîëîã³ÿ" Ñî-
ëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó

(03058, Ãåòüìàíà Âàäèìà,
26-28, 457-12-32)

1
ïîâåðõ

Ãåòüìàíà
Âàäèìà,
26 -28

18,70

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç
ïðîäàæó íåïðîäîâîëü-

÷èõ òîâàð³â (âèðîáè
ñòîìàòîëîã³÷íîãî

ïðèçíà÷åííÿ)

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 
364 äí³

182,81 3418,5

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

Шат�рсьа�Любов�Миолаївна,�народилася�15�вiтня

1983�ро��в�місті�Бровари�Київсьої�області,��ромадян-

а�Ураїни,�протя�ом�останніх�п’яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,��олова,�адвоатсье

об’єднання�«ЛК�та�Партнерз�Консалтин�»,�безпартій-

на,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�само-

вис�вання.
Секретар

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додато�2�до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�13�жовтня�2014�ро��№ 1726



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, äåíü íå ï³äõîäèòü
äëÿ êàðäèíàëüíèõ òðàíñ-
ôîðìàö³é ó ïðèâàòíîìó

æèòò³.Íà âèáà÷åííÿ îáðàç ñïîä³âàí-
íÿ ìàðí³, âàñ íå ïðîñòÿòü, íàñë³ä-
êîì ç’ÿñóâàííÿ âçàºìèí ìîæå ñòà-
òè îñòàòî÷íå â³ä÷óæåííÿ òà ðîç-
ðèâ.

ÒÅËÜÖ², âè âç³ðöåâèé ñîë-
äàò ñëóæáîâîãî ôðîíòó,íà
ÿêîìó ëåæèòü â³ïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ïðîôåñ³éíå ³ ñâîº÷àñíå âè-
êîíàííÿ äîðó÷åíèõ îáîâ’ÿçê³â. Æè-
â³òü ç óñ³ìà â ìèð³ òà çëàãîä³, ï³ä-
òðèìóéòå ãàðìîí³éíèé ì³êðîêë³-
ìàò ó êîëåêòèâ³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çàòÿãí³òü òóã³-
øå ïàñîê ³ ïîñèäüòå íà ãî-
ëîäíîìó ïàéêó. Øèêóâà-

òè òà ñì³òèòè ãðîøèìà, ðîçáàçàðþ-
âàòè äóøåâí³ ðåñóðñè ïðîòèïîêà-
çàíî. Ïîêóïêè çà÷åêàþòü, ³íàêøå
çãàðÿ÷ó ïðèäáàºòå áðàêîâàíó ÷è
ìîðàëüíî çàñòàð³ëó ð³÷, àáî ïðî-
äóêò ç ïðîñòðî÷åíèì òåðì³íîì ïðè-
äàòíîñò³.

ÐÀÊÈ, âè — àòëàíò, ÿêèé
òðèìàº íà ñâî¿õ ïëå÷àõ
áëàãîïîëó÷÷ÿ ðîäèíè —

öå îçíà÷àº, ùî ñë³ä áóòè â çëàãîä³
ç ÷ëåíàìè ñ³ì’¿, ëþáèòè ¿õ ³ íå âëàø-
òîâóâàòè äîìàøí³é òîòàë³òàðèçì.
Â³äìîâòåñÿ â³ä íîâèõ ³í³ö³àòèâ, í³-
êîìó íå ìîðî÷òå ãîëîâó, áî öå çà-
ãðîæóº ïðèêðèìè íåâäà÷àìè, ñòðå-
ñàìè ç â³äïîâ³äíèì ïîã³ðøåííÿì
çäîðîâ’ÿ.

ËÅÂÈ, çàðàäè ãëîáàëüíî¿
ïåðåìîãè òðåáà ïîñòóïè-
òèñÿ,äð³áí³ ïðîãðàø³ º áëà-

ãîì.Äåíü êàðì³÷íèé (ïîæèíàºòå òå,
ùî çàñëóæèëè), òîæ â³äìîâòåñÿ â³ä
àãðåñèâíî¿ íàñòóïàëüíî¿ òàêòèêè,
áî öå íå ïðèíåñå áàæàíèõ òðîôå-
¿â. Íàâïàêè — áîéîâà íàïîëåãëè-
â³ñòü, ñïðîáà â³äêðèòî «êîìàíäó-
âàòè ïàðàäîì» ïðèçâåäå äî çâî-
ðîòíîãî ðåçóëüòàòó.

Ä²ÂÈ, áàæàííÿ é ìîæëè-
âîñò³ — äàëåê³ ãàëàêòèêè,
¿õí³ îðá³òè íå ïåðåòèíàþ-

òüñÿ. Â ñòîñóíêàõ ç áëèçüêèìè íà-
ì³÷àºòüñÿ ïðîõîëîäà,à ì³æ äðóçÿìè
òà âàìè ïðîá³æèòü ÷îðíà ê³øêà. Íå

âïàäàéòå ó â³ä÷àé, íàñïðàâä³ ïðè-
÷èíà íå ó âëàñí³é ïîâåä³íö³ — òóò
çàì³øàí³ îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè.

ÒÅÐÅÇÈ, íà Ãîëãîô³ ñóïå-
ðå÷ëèâèõ áàæàíü òðèìàé-
òå ñåáå â àñêåòè÷íèõ ðó-

êàâèöÿõ, ñàìîäèñöèïë³íà — ñâÿòå,
³ æîäíèõ ðîçêîø³â ñîá³ íå äîçâî-
ëÿéòå! Êîæåí îñîáèñòèé ðóõ ÷è ñëî-
âî ïåðåáóâàº ï³ä ì³êðîñêîïîì îòî-
÷åííÿ, òîìó í³ÿêèõ åêñïåðèìåíò³â,
ðîá³òü ëèøå òå, ùî âêðàé ïîòð³á-
íî — íàñàìïåðåä âäîìà òà íà ðî-
áîò³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, àòìîñôåðà â
ðîáî÷îìó îô³ñ³ ãðîçîâà,
øåô ìåòàº áëèñêàâêè.Ïðè-

ãîòóéòåñÿ äî íåïðèºìíèõ ñþðïðè-
ç³â, íà ïîâåðõíþ âèïëèâå ÷èìàëî
òàºìíî¿ ³íôîðìàö³¿...Îäíàê ÿêùî âè
âîëîä³ºòå ÿêèìèñü êîìïðîìàòàìè
÷è çà êèìîñü øïèãóºòå — íå ñë³ä
ïðî öå áàç³êàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî çàìàõíó-
ëèñÿ íà ùîñü ãëîáàëüíå,
î÷³êóéòå óñêëàäíåíü.Õòîñü

ñïðîáóº îáìåæèòè âàøó àêòèâí³ñòü,
ñòâîðèòè äèâí³ ñïîíòàíí³ ïåðåøêî-
äè. Âò³ì, êîëè ðóõàºòåñÿ ïðàâèëü-
íèì äîëåíîñíèì êóðñîì, òî ó âè-
ð³øåíí³ ïðîáëåì ñÿãíåòå äîñêîíà-
ëîñò³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, êîíêóðåíòè íå
äð³ìàþòü, î÷³êóéòå ÷åðãî-
âîãî ñóâîðîãî ³ñïèòó íà

ïðîôåñ³éíèõ òåðåíàõ òà äîìàøí³õ
ïåíàòàõ. Ãîëîâíå — íå ï³ääàòèñÿ
ñëàáêîñò³ é íå ãðàòè çà ïðàâèëàìè
ñóïðîòèâíèê³â, ³íàêøå íà âàñ ÷å-
êàº ïðîâàë.

ÂÎÄÎË²¯, çäîðîâ’ÿ âèìà-
ãàº ï³äâèùåíî¿ óâàãè.Ïðè-
ñëóõàéòåñÿ äî ô³ç³îëîã³÷-

íèõ ðèòì³â îðãàí³çìó, ³ ÿêùî ïîãà-
íî ñåáå ïî÷óâàºòå, êðàùå â³äìî-
âèòèñÿ â³ä íàäì³ðíèõ íàâàíòàæåíü.

ÐÈÁÈ, ÿíãîëè êîõàííÿ ìî-
æóòü âàñ çðàäèòè, òîìó íå
âëàøòîâóéòå ðîìàíòè÷íèõ

ïîáà÷åíü, à ÿêùî íàì³òèëè êîìóñü
ðîçáèòè ñåðöå, óòðèìàéòåñÿ â³ä
ðîçâàæàëüíèõ ä³éñòâ. Âèñîêà éìî-
â³ðí³ñòü, ùî çàäóìàíå ñâÿòî äóø³
áóäå ç³ïñîâàíå.

Ó ÌÅÐÅÆ² ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà ïàòð³î-
òè÷íèõ äåìîòèâàòîð³â ³ç óêðà¿í-
ñüêèìè ïðèñë³â’ÿìè àâòîðñòâà Àí-
äð³ÿ Ïðèéìà÷åíêà,ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ.

Íà êîæíîìó ïîñòåð³ — íàðîäíå
ïðèñë³â’ÿ, ôîòî ³ç ÀÒÎ òà õàðàêòå-

ðèñòèêà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Íà-
ïðèêëàä, ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî óêðà-
¿íö³ — ìèðîëþáí³ òà äðóæí³.

Á³ëüøå ïðî ïîñòåðè ìîæíà ä³ç-
íàòèñÿ íà ñàéò³ www.peredova.
com/vesna, äå ìîæíà ïîáà÷èòè ³

ëèñò³âêè óêðà¿íñüêîìó çàõèñíè-
êîâ³, ³ ëèñò³âêè ç ïåðøèìè ãåðî-
ÿìè.

Àâòîð ïëàêàò³â ââàæàº, ùî ê³ëü-
êà ïîñòåð³â ìîæóòü ïåðåðîñòè ó
ñåð³þ ðîá³ò �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 78 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +15o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

ãîðîñêîï

15 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 15 æîâòíÿ

Õàðàêòåðèñòèêà óêðà¿íö³â — íà ïîñòåðàõ
ç ÀÒÎ ³ç íàðîäíèìè ïðèñë³â’ÿìè

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 37904
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

15 æîâòíÿ 2014 ð.
¹150(4550)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1833—ó Áåðë³í³ Àâñòð³ÿ,Ïðóñ³ÿ ³ Ðî-
ñ³ÿ ï³äïèñàëè êîíâåíö³þ ïðî âçàºì-
í³ ãàðàíò³¿ â Ïîëüù³ ³ âèäà÷ó ó÷àñ-
íèê³â ðåâîëþö³éíîãî ðóõó.Àâñòð³ÿ òà
Ðîñ³ÿ çîáîâ’ÿçàëèñü äîòðèìóâàòèñü
ñòîñîâíî Òóðå÷÷èíè ñòàòóñó-êâî ³ ó
âèïàäêó ¿¿ ðîçïàäó ðàçîì âèð³øóâà-
òè ïèòàííÿ îñìàíñüêî¿ ñïàäùèíè.
1959—ó Ìþíõåí³ àãåíò ÊÄÁ Áîãäàí
Ñòàøèíñüêèé âèñòð³ëèâ â îáëè÷÷ÿ
Ñòåïàíó Áàíäåð³ ñòðóìåíåì ðîç÷è-
íó ö³àí³ñòîãî êàë³þ, â³ä ÷îãî òîé ïî-
ìåð íà ì³ñö³. Ñóäîâèé ïðîöåñ, ùî
ïðîéøîâ ÷åðåç äâà ðîêè â Êàðëñðóå,
âñòàíîâèâ, ùî íàêàç Ñòàøèíñüêèé

îòðèìàâ â³ä êåð³âíèêà ÊÄÁ ÑÐÑÐ
Îëåêñàíäðà Øåëåï³íà ç â³äîìà  Ìè-
êèòè Õðóùîâà.
1964 — ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ
íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ íàôòîïðîâ³ä
«Äðóæáà». Éîãî ìàðøðóò, äîâæè-
íîþ 5 400 ê³ëîìåòð³â, ïðîëÿãàº ÷å-
ðåç Ñàìàðó,Áðÿíñüê äî á³ëîðóñüêî-
ãî Ìîçèðÿ, äå ðîçãàëóæóºòüñÿ íà
ï³âí³÷ äî Ïîëüù³ ³ íà ï³âäåíü ÷å-
ðåç Óêðà¿íó äî Ñëîâà÷÷èíè.
1990 — ðàäÿíñüêèé ë³äåð Ìèõàéëî
Ãîðáà÷îâ ñòàâ ëàóðåàòîì Íîáåë³âñüêî¿
ïðåì³¿ ìèðó çà éîãî ðîáîòó ïî óñï³ø-
íîìó ïðèïèíåííþ «õîëîäíî¿ â³éíè».

Øàíîâí³ Êèÿíè!
Ïðîäîâæóºìî ðàçîì ðÿòóâàòè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à ³ Êèºâà — ãîð-

ä³ñòþ êèÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð íå ò³ëüêè âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó XIX ñò., à ³ º öåíòðàëüíîþ ñïîðóäîþ
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà Õ²²²—Õ²Õ ñò., äå â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³
ÿðìàðêè, ð³çí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïîòð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó Âàñ ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèí-
íîãî äâîðó, ùîá â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè ÃÎ «Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè íà Ãðîìàäñüêó îð-
ãàí³çàö³þ «ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ»

ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ 380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873, Ïðèçíà÷åííÿ
ïëàòåæó: Áëàãîä³éíèé âíåñîê
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