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«ªäèíå â³êíî» äëÿ ³íâåñòîð³â
� Â ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàëè îíîâëåíå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî

Âñòàíîâëåííÿ 
â áóäèíêàõ
ë³÷èëüíèê³â òåïëà
äîçâîëèòü ãîðîäÿíàì
ïëàòèòè çà ïîñëóãè
íà 20 % ìåíøå

Ñüîãîäí³ Êè¿â âèòðà÷àº â ïåðå-
ðàõóíêó íà 1 êâ.ì ïëîù³ óï’ÿòå-
ðî á³ëüøå òåïëîâî¿ åíåðã³¿, í³æ
ºâðîïåéñüê³ ì³ñòà ó êðà¿íàõ ç³
ñõîæèì êë³ìàòîì.À òàðèôè íà
íèçêó ïîñëóã åêîíîì³÷íî íåîá-
´ðóíòîâàí³. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ
âèäàííþ «Á³çíåñ» ïîâ³äîìèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ. «Êèºâó ïîòð³áíî,
íàñàìïåðåä, çíèçèòè åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ âäâ³÷³. Ö³ºþ ïðî-
ãðàìîþ òðåáà çàéìàòèñÿ ùî-
äíÿ. Ìè ïîâèíí³ âñòàíîâëþâà-
òè ë³÷èëüíèêè òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿, âîäè, ñòàâèòè ïëàñòèêîâ³
â³êíà, óòåïëþâàòè äàõè òîùî.
Ìè ìàºìî íàì³ð íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ïîñòàâèòè òåïëîâ³ ë³÷èëü-
íèêè íà âñ³õ áóäèíêàõ. Âîíè íå
çíèçÿòü âòðàòè, àëå ïðîñòèìó-
ëþþòüòîé ñàìèé «Êè¿âåíåðãî»
äî ðîçóì³ííÿ, ùî âòðàòè ìî-
æóòü â³äáóâàòèñÿ íå ëèøå â áó-
äèíêàõ,à é íà øëÿõó â³ä ÒÅÖ äî
ñïîæèâà÷à.ßê ò³ëüêè ìè ïåðåé-
äåìî â³ä îïëàòè ç êâàäðàòíîãî
ìåòðà äî ñïëàòè çà ðåàëüíå ñïî-
æèâàííÿ,ñïîæèâà÷³ îäðàçó â³ä-
÷óþòü åêîíîì³þ — â³ä 20 %»,—
ðîçïîâ³â ²ãîð Í³êîíîâ.

Îñ³íí³ êàí³êóëè 
ó øêîëàõ Êèºâà
òðèâàòèìóòü
äâà òèæí³

Îñ³íí³ êàí³êóëè ó ñòîëè÷íèõ
øêîëàõ áóäóòü ïîäîâæåí³. ² òðè-
âàòèìóòüäâà òèæí³—ç 27 æîâò-
íÿ ïî 10 ëèñòîïàäà, ùî äîçâî-
ëèòü ì³ñòó çåêîíîìèòè 25 ìëí
ãðí íà îïàëåíí³ òà åëåêòðî-
åíåðã³¿. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ â³ä-
êðèòòÿ ñïîðòèâíîãî ìàéäàí-
÷èêà â ñòîëè÷í³é ã³ìíàç³¿ ¹ 48.

«Ñüîãîäí³ ìè â³äêðèâàºìî

îíîâëåíèé ñïîðòèâíèé ìàéäàí-

÷èê, äå çìîæóòü çàéìàòèñÿ 630

ä³òåé ö³º¿ ã³ìíàç³¿: ãðàòè ó ôóò-

áîë, áàñêåòáîë, ðîáèòè âïðàâè

íà òðåíàæåðàõ. Âàæëèâî áóòè

ñèëüíèì, çäîðîâèì, ðîçâèíåíèì

³ äîáðå â÷èòèñÿ. Ìè áóäåìî ðî-

áèòè âñå, ùîá òàêèõ ñïîðòèâíèõ

ìàéäàí÷èê³â áóëî ÿêîìîãà á³ëü-

øå ó øêîëàõ Êèºâà,— çàçíà÷èâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.—À ùå ó ìåíå äëÿ

âàñ ãàðíà íîâèíà — îñ³íí³ êàí³-

êóëè ó âàñ öüîãî ðîêó áóäóòü äî-

âøèìè ³ òðèâàòèìóòü äâà òèæ-

í³»,— ïîâ³äîìèâ ìåð Êèºâà.

Ì³ñüêîþ âëàäîþ áóëî âèä³ëå-

íî 800 òèñ.ãðèâåíü íà ñïîðóäæåí-

íÿ íîâîãî ñïîðòêîìïëåêñó,íà ÿêèé

øêîëà ÷åêàëà áëèçüêî 25 ðîê³â.

íîâèíè

ÎÍÎÂËÅÍÅ Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³é-
íå àãåíòñòâî (Ê²À) ðîçì³ñòèëîñÿ
çà ïðîçîðèì ñêëîì íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ áóä³âë³ ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿.Òóò çàïåâíÿþòü: òàêå îôîðì-
ëåííÿ îáðàëè íå âèïàäêîâî, öå
ñèìâîë â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³
ó ä³ÿëüíîñò³. «Ìè ðåàí³ìóâàëè òà
çì³íèëè ïðèíöèïè Êè¿âñüêîãî ³í-
âåñòèö³éíîãî àãåíòñòâà, ÿêå íà-
ñïðàâä³ ³ñíóº âæå äîâîë³ äàâíî.
Àëå âîíî íå çàõèùàëî ³íâåñòîð³â,
à îòæå — ³ íå ïðèíîñèëî êîðèñò³
ì³ñòó. Íàøà ïåðøà ìåòà — öå ñòâî-
ðèòè ºäèíå â³êíî, ùîáè áóäü-ÿêèé

³íâåñòîð, ÿêèé õî÷å ùîñü ðîáèòè â
Êèºâ³, ðîçóì³â, êóäè â³í ìàº çâåð-
òàòèñÿ»,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êî-
íîâ.

Îêð³ì òîãî, â ïëàíàõ — ñêîðî-
òèòè òåðì³í óêëàäåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé íàðàç³ ñêëà-
äàº 500 äí³â, òîáòî ïîíàä ï³âòîðà
ðîêó. Ï³ñëÿ çì³íè ïðîöåäóðè âåñü
öåé ïðîöåñ çàéìàòèìå áëèçüêî 90
äí³â.

Òà îäíà ç êëþ÷îâèõ çì³í — öå
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòíîãî ìåíå-
äæìåíòó, ùî ïîçáàâèòü ³íâåñòîðà

â³ä íåîáõ³äíîñò³ ñàìîñò³éíî õîäè-
òè ïî êàá³íåòàõ ÷èíîâíèê³â òà âè-
ð³øóâàòè áþðîêðàòè÷í³ ïðîáëå-
ìè. Òàêîæ áóäå ñòâîðåíà áàçà äà-
íèõ ³íâåñòèö³éíèõ ìîæëèâîñòåé,
äîñòóïíà íà îíëàéí-ðåñóðñàõ, ñï³â-
ðîá³òíèêè àãåíòñòâà ïðàöþâàòè-
ìóòü íàä ï³äâèùåííÿì ³íôîðìî-
âàíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â
ïðî æèòòºçäàòí³ ïðîïîçèö³¿. Ïðè-
õîäèòè äî àãåíòñòâà ìîæíà ³ áåç
ãðîøåé — ëèøå ç ³äåÿìè. Ó ÊÌÄÀ
îá³öÿþòü: ÿêùî ïðîïîçèö³ÿ áóäå
ñïðàâä³ ö³êàâîþ, ìåíåäæåðè Ê²À
äîïîìîæóòü çíàéòè òà çàö³êàâè-
òè ïîòåíö³éíîãî ³íâåñòîðà. Ï³ñëÿ
ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó á³çíåñìåíîâ³ áóäå çàáåçïå-
÷åíà ï³äòðèìêà ç áîêó ì³ñòà òà
êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âçÿòèõ
çîáîâ’ÿçàíü.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ³íâåñòèö³éíî-
ãî àãåíòñòâà Îëåãà Ì³ñòþêà, ï³ä
÷àñ ðîçðîáêè ïðèíöèï³â ä³ÿëüíî-
ñò³ âðàõîâóâàëèñÿ êðàù³ ïðàêòè-
êè êðà¿í ªÑ òà ÑØÀ, à äëÿ âïîðÿä-
êóâàííÿ ïðîöåñó é íàäàë³ áóäóòü
çàëó÷àòèñÿ ðàäíèêè ç «Âåëèêî¿
÷åòâ³ðêè». Ïðè öüîìó âæå ñüîãî-
äí³ íàïðàöüîâàíà âåëèêà áàçà ö³-
êàâèõ äëÿ á³çíåñó òà ì³ñòà ³íâåñò-

ïðîåêò³â. Ñåðåä íèõ — ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ñòàðèõ òà áóä³âíèöòâî íîâèõ
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ïðèâàòíèìè êîì-
ïàí³ÿìè — îäèí ³ç çàêëàä³â âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äêðèºòüñÿ
íà âóëèö³ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é. Âñüî-
ãî æ òàêèõ îá’ºêò³â áëèçüêî ñîðî-
êà. Çâ³ñíî, çàêëàäè áóäóòü êîìåð-
ö³éíèìè, à îòæå — ïëàòíèìè. Îä-
íàê ó êîæíîìó áóäå çàêëàäåíà êâî-
òà áåçêîøòîâíèõ ì³ñöü äëÿ ïîòðåá
ìóí³öèïàë³òåòó.Âñüîãî æ ó ì³ñòà ëè-
øå ó ñôåð³ íåðóõîìîñò³ º 50 ³íâåñò-
ïðîïîçèö³é íà çàãàëüíó ñóìó ïî-
íàä 600 ìëí ãðí.

Òà íå çàáóäîâîþ ºäèíîþ ö³êà-
âèé Êè¿â, íàéá³ëüøå íà ïðèâàò-
íèé êàï³òàë ÷åêàþòü ó ñôåð³ åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. ª ðîçðîáëåí³ ïðî-
åêòè é ùîäî òðàíñïîðòó, ÿê-îò:
óïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî êâèò-
êà òà ðîçðîáêà íîâî¿ òðàíñïîðò-
íî¿ ñõåìè ç³ Ñâ³òîâèì Áàíêîì. Ïðè-
âàòíîãî êàï³òàëó ïîòðåáóþòü ³ ïè-
òàííÿ åêîëîã³¿: ðåôîðìà óïðàâ-
ë³ííÿ â³äõîäàìè òà áóä³âíèöòâî
ñì³òòºïåðåðîáíèõ çàâîä³â.

Íàéá³ëüø³ ïðîåêòè Êè¿âñüêå
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî òà ìåð ñòî-
ëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî âæå íà ïî÷àò-
êó ãðóäíÿ ïîâåçóòü äî Ëîíäîíà íà
Êîíôåðåíö³þ Àäàìà Ñì³òà �

Âåñü ìàñèâ íàêîïè÷åíèõ êè¿âñüêèõ ïðîáëåì âèð³-
øèòè çà êîøòè ä³ðÿâîãî áþäæåòó íåìîæëèâî. ßê
çàâåäåíî ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³, äîïîìîãòè ì³ñòó ðîç-
âèâàòèñÿ ìîæóòü ³íâåñòîðè. Àáè á³çíåñìåíè çàõî-
ò³ëè âêëàäàòè ãðîø³ â ïîêðàùåííÿ ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè, â ì³ñüê³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðåàí³ìóâàëè Êè¿âñüêå
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî, ÿêå â³äòåïåð ïðàöþâàòèìå
çà íîâèìè ïðèíöèïàìè, îñíîâí³ ç ÿêèõ — ïóáë³÷-
í³ñòü òà ïðîçîð³ñòü.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Îíîâëåíå Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî (Ê²À) ðîçì³ñòèëîñÿ çà ïðîçîðèì ñêëîì íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ÊÌÄÀ. Òàêå îôîðìëåííÿ îáðàëè íå âèïàäêîâî, öå ñèìâîë 
â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ ó ä³ÿëüíîñò³
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ÍÀ ÇÓÑÒÐ²×² ç ïðåäñòàâíèêàìè
ÇÌ² íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â
ì³ñò³ Êèºâ³ Îëåêñàíäð Òåðåùóê ïî-
â³äîìèâ, ùî êðèì³íîãåííà ñèòó-
àö³ÿ ó ñòîëèö³ ñòàá³ë³çóºòüñÿ: «Çà
ï³âðîêó ï³ñëÿ Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³
ñòîëè÷íà ì³ë³ö³ÿ ïðîÿâëÿº ñåáå ç
íàéêðàùîãî áîêó, òîìó ¿¿ àâòîðè-
òåò ñåðåä æèòåë³â çðîñòàº. Çàâäÿ-
êè íàø³é ä³ÿëüíîñò³ çìåíøèëàñÿ
ê³ëüê³ñòü çëî÷èí³â ó ïîð³âíÿíí³ ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî
ðîêó. Ïðîòå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
çëî÷èíö³ ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü
âîãíåïàëüíó çáðîþ». Òîìó Îëåê-
ñàíäð Äìèòðîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî ç
ìåòîþ íåäîïóùåííÿ íàäõîäæåí-
íÿ äî Êèºâà íåçàêîííî¿ çáðî¿ íà
â’¿çäàõ äî ì³ñòà çá³ëüøàòü ê³ëü-
ê³ñòü áëîêïîñò³â.

Êîæíîãî äíÿ ó ñòîëèö³ íà ñëóæ-
áó ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-
êó çàñòóïàº ìàéæå 180 ïàòðóë³â
ì³ë³ö³¿. Îêð³ì öüîãî, ôóíêö³îíó-
þòü ãðóïè øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ,äî
ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ³ ïðåäñòàâíè-
êè ãðîìàäñüêîñò³. Íà ñüîãîäí³ íà-
ëàãîäæåíî ïîðÿäîê îáîï³ëüíîãî
ö³ëîäîáîâîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî
âñ³ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ òà ïðàâî-

ïîðóøåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. À
òàêîæ ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ñï³ëü-
íèõ âè¿çä³â òà ïàòðóëþâàííÿ. ßê
ïîâ³äîìèâ â. î. ãîëîâè ãðîìàäñüêî-
ãî ôîðìóâàííÿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà
âàðòà» Ðóñëàí Çàâãîðîäí³é, ç ïî-

÷àòêó âçàºìîä³¿ àêòèâ³ñò³â ç ïðàâî-
îõîðîíöÿìè çä³éñíåíî ïîíàä 600
ñï³ëüíèõ âè¿çä³â íà âèêëèêè ãðî-
ìàäÿí. Ìàéæå 300 ÷ëåí³â ãðîìàä-
ñüêîãî ôîðìóâàííÿ ùîäíÿ ïàòðó-
ëþþòü ðàçîì ³ç ì³ë³ö³ºþ. Êð³ì òî-

ãî, êè¿âñüê³ àêòèâ³ñòè ç ïåðøîãî
äíÿ áîéîâèõ ä³é íà ñõîä³ êðà¿íè
áåðóòü ó÷àñòü ó ÀÒÎ ³ íåð³äêî â³ä-
äàþòü ñâî¿ æèòòÿ ó áîðîòüá³ ç òå-
ðîðèñòàìè. Ïðàêòèêà äîâîäèòü,
ùî ñï³ëüí³ ïàòðóëþâàííÿ º ä³ºâè-

ìè òà åôåêòèâíèìè. Êèÿíè é ãîñ-
ò³ ñòîëèö³ ïî÷óâàþòüñÿ á³ëüø çà-
õèùåíèìè.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Âàðòè
Äìèòðî ²âàíîâ äîäàº: «Äîëó÷èòè-
ñÿ äî ôîðìóâàííÿ ìîæå áóäü-ÿêèé
ïàòð³îò, ÿêèé âèñëîâèòü áàæàííÿ
çàáåçïå÷óâàòè ïîðÿäîê òà çàêîí-
í³ñòü ó Êèºâ³. Â ñâîþ ÷åðãó ìè òðå-
íóºìî äîáðîâîëüö³â, ìîðàëüíî òà
ô³çè÷íî çàãàðòîâóºìî ¿õ. Îêð³ì
öüîãî, ïîñò³éíî â³äáóâàþòüñÿ òðå-
í³íãè ç ïðàâîâî¿, ìåäè÷íî¿ òà òàê-
òè÷íî¿ ï³äãîòîâêè».

Òàêîæ âàæëèâèì ïèòàííÿì ñòà-
ëà ï³äãîòîâêà äî ïîçà÷åðãîâèõ âè-
áîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. «Íåùî-
äàâíî â³äáóëàñÿ ñï³ëüíà íàðàäà
ñèëîâèõ ñòðóêòóð: ÌÂÑ, Ãåíïðî-
êóðàòóðè òà ÑÁÓ, äå áóëî îáãîâîðå-
íî â³äïðàöþâàííÿ ñï³ëüíèõ çàõî-
ä³â ï³ä ÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Äî-
ñÿãíóòî àáñîëþòíîãî êîíñåíñóñó —
äëÿ íåäîïóùåííÿ áóäü-ÿêèõ ïðî-
òèïðàâíèõ ä³é, ïðîâîêàö³é ç 16
æîâòíÿ ïðàö³âíèêè ÌÂÑ íåñòè-
ìóòü ñëóæáó ó ïîñèëåíîìó ðåæè-
ì³»,— ï³äêðåñëèâ äëÿ ïðèñóòí³õ
ðàäíèê ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
Óêðà¿íè Çîðÿí Øê³ðÿê. Òàêîæ â³í
çàçíà÷èâ, ùî áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ
ãðîìàäñüêîãî ñïîêîþ ó êðà¿í³ çà-
ðàç âèã³äí³ ëèøå Êðåìëþ,òîìó çà-
êëèêàâ ñâ³äîìèõ ãðîìàäÿí íå ï³ä-
äàâàòèñÿ íà ìîæëèâ³ ïðîâîêàö³¿
òà ñâîº÷àñíî ïîâ³äîìëÿòè ïðàâî-
îõîðîíöÿì ïðî ï³äîçð³ëó àáî çëî-
÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó íèìè áóëî
ïîì³÷åíî �

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Êèºâ³ ñòàëî íà îäèí

íàâ÷àëüíèé çàêëàä á³ëüøå. Ñâî¿ äâå-

ð³ ãîñòèííî â³ä÷èíèâ äëÿ âèõîâàíö³â

Öåíòð ðîçâèòêó «Ðîçóìíèê». Â³í îñî-

áëèâèé, áî çáóäîâàíèé êîøòîì ðåë³-

ã³éíî¿ ãðîìàäè «Ñêèí³ÿ». Êð³ì òîãî,òóò

ä³ÿòèìóòü ³íêëþçèâí³ ãðóïè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÁËÅÌÀ ïåðåïîâíåíîñò³ äèòÿ÷èõ ñà-
äî÷ê³â íå íîâà, ³ àáè ¿¿ âèð³øèòè, ì³ñüêà
âëàäà ä³º íà âñ³õ «ôðîíòàõ»: ïîâåðòàº â êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ â³ä÷óæå-
íèõ êîëèñü äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, çá³ëüøóº
ê³ëüê³ñòü ãðóï ó ä³þ÷èõ òà áóäóº íîâ³. Òà-
êîæ äî ö³º¿ ñïðàâè çàîõî÷óþòü ³ ïðèâàòíèõ
³íâåñòîð³â. Íà â³äêðèòòÿ íîâîãî äèòÿ÷îãî
öåíòðó «Ðîçóìíèê» çàâ³òàëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî. Âîíà çàçíà-
÷èëà, ùî ì³ñüêà âëàäà íàäàâàòèìå ìàêñè-
ìàëüíå ñïðèÿííÿ ðåë³ã³éíèì ãðîìàäàì ³
ïðèâàòíèì çàêëàäàì ó ñòâîðåíí³ òàêèõ ñî-
ö³àëüíî âàæëèâèõ îá’ºêò³â ó ñòîëèö³.

«Íà ñüîãîäí³ äëÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äóæå âàæëèâî ñï³ëü-

íèìè çóñèëëÿìè ç óñ³ìà ñòîëè÷íèìè ãðîìà-
äàìè ðîçøèðþâàòè ìåðåæó äîøê³ëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, îñê³ëüêè â äèòÿ÷èõ ñàä-

êàõ ñòîëèö³ íà 100 ë³æîê ïðèïàäàº 130 ä³-
òåé. Òîìó ìè äóæå ðàä³, ùî ðåë³ã³éí³ ãðî-
ìàäè äîëó÷àþòüñÿ äî ñòâîðåííÿ íîâèõ äè-

òÿ÷èõ öåíòð³â ³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â»,— çàçíà-
÷èëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Öåíòð ðîçâèòêó «Ðîçóìíèê» ðîçðàõîâà-
íèé íà 45 ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó (â³ä 3 äî
7 ðîê³â), òîáòî íà òðè ãðóïè ïî 15 äîøê³ëü-
íÿò. Âàæëèâ³ñòü çàêëàäó ïîëÿãàº ³ â òîìó,
ùî â³í º ³íêëþçèâíèì ÄÍÇ.

«Îäíî÷àñíî ç³ çäîðîâèìè ä³òêàìè éîãî
áóäóòü â³äâ³äóâàòè ä³òè-àóòèñòè. Ó öåíòð³
ïðàöþâàòèìå êîìàíäà äåôåêòîëîã³â òà êî-
ðåêö³éíèõ ïåäàãîã³â, ÿê³ çìîæóòü íàäàòè
ä³òêàì ç îñîáëèâèì ïîòðåáàìè âñþ íåîá-
õ³äíó äîïîìîãó òà ïðèä³ëÿòè ¿ì á³ëüøå óâà-
ãè»,— äîäàëà ïàí³ Ñòàðîñòåíêî.

Ïðåäñòàâíèê ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «Ñêè-
í³ÿ» Àíàòîë³é Êîçà÷óê çàçíà÷èâ âàæëèâó
ðîëü ùîéíî â³äêðèòîãî öåíòðó: «Êîëè ìè
çðîáèìî âñå, ùî ìîæåìî, äëÿ íàøèõ ä³òåé,
âîíè ñòàíóòü íàéêðàùèìè â ñóñï³ëüñòâ³.
Êð³ì òîãî, çàêëàä áóäóòü â³äâ³äóâàòè áàãà-
òî ä³òåé, ÿê³ ìàþòü îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³. ²
íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè âñå íåîáõ³äíå,
ùîá âîíè áóäè àäàïòîâàí³ â íàøîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³ òà ïî÷óâàëèñÿ éîãî ÷àñòèíîþ».

Äî ðå÷³, ó Êèºâ³ ïîñòóïîâî íàáóâàº ðîç-
âèòêó ìåðåæà îðãàí³çàö³é äëÿ ä³òåé ç îñî-
áëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. Çîêðåìà ó
2013—2014 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ áóëî â³äêðè-
òî 63 ³íêëþçèâíèõ êëàñè ó 15 íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ �

Ó ñòîëè÷íîìó ãëàâêó êåð³â-

íèöòâî ÌÂÑ ï³äáèëî ï³äñóì-

êè ä³ÿëüíîñò³ çà ï³âðîêó òà ïî-

ä³ëèëîñÿ ïëàíàìè ùîäî

âçàºìîä³¿ ³ç äîáðîâîëü÷èìè

ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè

ç îõîðîíè ïîðÿäêó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³.Ï³ä ÷àñ íàðàäè òàêîæ éøëî-

ñÿ ïðî ï³äãîòîâêó äî ïîçà÷åð-

ãîâèõ âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Ìàéæå 300 ÷ëåí³â ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà âàðòà» ùîäíÿ ïàòðóëþþòü ðàçîì ³ç ïðàö³âíèêàìè 
ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿

Äíÿìè ñâî¿ äâåð³ ãîñòèííî â³äêðèâ äëÿ âèõîâàíö³â Öåíòð ðîçâèòêó "Ðîçóìíèê"

Àáè ä³òè áóëè íàéêðàùèìè
� Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó ç ³íêëþçèâíîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ 

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À

Ì³ë³ö³ÿ ç íàðîäîì
� Ó ÃÓ ÌÂÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðîçïîâ³ëè ïðî âçàºìîä³þ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè
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ÖÜÎÃÎ ðàçó äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè êèÿíè,
ÿê³ ïðèéøëè íà ïðèéîì, çâåðòàëèñÿ ïåðåâàæíî ç
ïèòàííÿìè ùîäî ³íôðàñòðóêòóðè òà çåìë³. Íàïðè-
êëàä, îäíà â³äâ³äóâà÷êà ðîçïîâ³ëà ìåðó ïðî íåçàäî-
â³ëüíå îáëàøòóâàííÿ çóïèíêè øâèäê³ñíîãî òðàì-
âàþ «Ïëîùà Ïåðåìîãè». Âîíà â³äçíà÷èëà, ùî ÷åðåç
íåçðó÷íèé íàäçåìíèé ïåðåõ³ä ï³øîõîäè ÷àñòî õîäè-
ëè íàâïðîñòåöü ÷åðåç êîë³¿. Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäÿêó-
âàâ æ³íö³ çà àêòèâíó ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ ³ çàïåâ-
íèâ, ùî äî ê³íöÿ òèæíÿ ïðîáëåìó áóäå óñóíåíî ³ á³-
ëÿ òðàìâàéíî¿ çóïèíêè îáëàøòóþòü çðó÷íèé íàçåì-
íèé ïåðåõ³ä. Â³í äàâ â³äïîâ³äíå äîðó÷åííÿ ïðîô³ëü-

íèì ñëóæáàì. Áàòüêè ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ó äè-
òÿ÷îìó ñàäêó «Ñòðóìîê», çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì
ïîñïðèÿòè â îáëàøòóâàíí³ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà íà
òåðèòîð³¿ äèòñàäêà. Ìåð â³äçíà÷èâ, ùî ñòîëè÷íà âëà-
äà çàëó÷àòèìå ì³ñöåâèé á³çíåñ äëÿ ñîö³àëüíî â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ïàðòíåðñòâà. Çîêðåìà, ³ äëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà ó öüîìó äîøê³ëüíîìó
çàêëàä³.

Êð³ì òîãî, êèÿíè ñêàðæèëèñÿ ìåðó íà íåñóìë³í-
íèõ çàáóäîâíèê³â, ÿê³ çàì³ñòü ñòâîðåííÿ â³äïîâ³ä-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè á³ëÿ íîâîáóäîâ — øê³ë, äèòñàä-
ê³â, ïàðê³íã³â — íàìàãàþòüñÿ «âòèñíóòè» íà çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ ÿêîìîãà á³ëüøå áóäèíê³â. «Ìè ðîçóì³-
ºìî ñòóðáîâàí³ñòü ìåøêàíö³â, ÿê³ êàæóòü, ùî ¿ì íå-
ìàº äå ç ä³òüìè ïîãóëÿòè. ß áóäó ðîçìîâëÿòè ç ³í-
âåñòîðàìè. Ùîäî ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â — äèòñàäêè,
ñêâåðè, ñòàä³îíè, øêîëè — öå çîáîâ’ÿçàííÿ, äîäàò-
êîâå ñîö³àëüíå íàâàíòàæåííÿ íà òèõ, õòî áóäóº æèò-
ëî. Ìîæëèâî, õòîñü íå áàæàº ñòâîðþâàòè íåîáõ³äíó
³íôðàñòðóêòóðó, à ìè çðîáèìî òàê, ùîáè çàáóäîâ-
íèêè áóëè çîáîâ’ÿçàí³ öå ðîáèòè»,— íàãîëîñèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî �

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ïðîêóðîð Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó Ðîìàí Âîëîøèí çà
ó÷àñò³ ïðàâîîõîðîíö³â ïðîâ³â êî-
îðäèíàö³éíó íàðàäó ç ïèòàíü äî-
òðèìàííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ï³ä ÷àñ ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Ïðî öå «Õðåùà-
òèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³
Ïå÷åðñüêî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ãîëîâíó óâàãó ïðèñóòí³ ïðèä³-
ëèëè ïèòàííþ çàáåçïå÷åííÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿäêó ïðàö³â-
íèêàìè ì³ë³ö³¿ é ÄÀ² òà ñòâîðåí-
íþ íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó íàëåæíèõ
óìîâ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 26 æîâò-
íÿ 2014 ðîêó ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Òà-
êîæ íà êîîðäèíàö³éí³é íàðàä³ äå-
òàëüíî îáãîâîðèëè ä³ÿëüí³ñòü ï³ä-
ðîçä³ë³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íåóõèëüíîãî
äîäåðæàííÿ âèìîã çàêîí³â ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿,
ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè
ãàðàíòîâàíîãî ¿ì Êîíñòèòóö³ºþ
Óêðà¿íè âèáîð÷îãî ïðàâà, ñâîº-
÷àñíîãî òà åôåêòèâíîãî ðåàãóâàí-

íÿ â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿ íà
ôàêòè ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà.

Çà ñëîâàìè ïðîêóðîðà ðàéîíó,
â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü âèáîð÷î-
ãî çàêîíîäàâñòâà îðãàí³çàö³þ ï³ä-
ãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãî-
âèõ âèáîð³â äåïóòàò³â, ðåàë³çàö³þ
³ çàõèñò âèáîð÷èõ ïðàâ ãðîìàäÿí,
äîòðèìàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ Êîí-
ñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè
ïðèíöèï³â ³ çàñàä âèáîð÷îãî ïðî-
öåñó, êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì
âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî âèáîðè

òà îäíàêîâå çàñòîñóâàííÿ éîãî íà
âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷óº
Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ. Êîí-
òðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî âèáîðè ó ðàéîíàõ Êèºâà
çä³éñíþþòü îêðóæí³ òà ä³ëüíè÷-
í³ âèáîð÷³ êîì³ñ³¿.

«Ñêàðãà ïðî ïîðóøåííÿ âèáîð-
÷îãî çàêîíîäàâñòâà ï³äëÿãàº íà-
ïðàâëåííþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ äî
îðãàí³â ïðîêóðàòóðè íà ï³äñòàâ³
ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿòî çà ðåçóëü-
òàòàìè ðîçãëÿäó ïèòàííÿ íà ¿¿ çà-
ñ³äàíí³ ó ðàç³ âèÿâëåííÿ îçíàê
çëî÷èíó ÷è ³íøîãî ïðàâîïîðóøåí-
íÿ òà ç óðàõóâàííÿì êîìïåòåíö³¿
ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó» — íà-
ãîëîñèâ Ðîìàí Âîëîøèí.

Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ Çàêîíó «Ïðî
âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà-
¿íè» âèíí³ îñîáè áóäóòü ïðèòÿã-
íåí³ äî êðèì³íàëüíî¿, àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ àáî ³íøî¿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîì, à ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè
ðåàãóâàòèìóòü îïåðàòèâíî, âæè-
âàþ÷è âè÷åðïíèõ çàõîä³â ó ìåæàõ
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü �

Ó Ïå÷åðñüê³é ïðîêóðàòóð³ â³äáóëàñÿ êîîðäèíàö³éíà íàðàäà 
ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòóâà-
òè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ
íå ëèøå Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à
é óñüîãî Êèºâà — ãîðä³ñòþ êèÿí.
Ãîñòèííèé äâ³ð º íå ò³ëüêè âç³ð-
öåì êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî-
÷àòêó XIX ñò., à é öåíòðàëüíîþ
ñïîðóäîþ Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ —
³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà XIII-
XIX ñò., äå â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³
â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³ ÿðìàð-
êè, ð³çíîìàí³òí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïî-
òð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîñèìî
Âàñ ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðî-

åêò êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâî-
ðó, 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 ²í³ö³àòè-
âà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè íà Ãðî-
ìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «ÀÍÄÐ²¯Â-
ÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ»

ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ
«Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ
380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873,
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Áëàãî-
ä³éíèé âíåñîê �

Êèÿí çàêëèêàþòü çáåðåãòè 
Ãîñòèííèé äâ³ð

ÄÍßÌÈäî Áðèòàíñüêî¿ ì³æíàðîä-
íî¿ øêîëè, ùî ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³, çàâ³òàëà ñòàðøèé ³í-
ñïåêòîð óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Îëüãà
Ïîëÿêîâà. Âîíà ïðîâåëà ç ó÷íÿìè
ìîëîäøî¿ øêîëè â³äêðèòèé óðîê
íà òåìó: «Áåçïåêà íà äîðîç³».

Ìàëåíüêèì ó÷àñíèêàì çàõî-
äó íàãàäàëè àçè äîðîæíüî¿ ãðà-
ìîòè òà ðîçïîâ³ëè ïðî âàæëè-
â³ñòü äîòðèìàííÿ çàêîí³â äîð³ã
òà âóëèöü. Øêîëÿð³ ä³çíàëèñÿ,
ÿê³ áóâàþòü ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè,
ÿê áåçïå÷íî ïåðåõîäèòè âóëè-
öþ, à òàêîæ ïðèãàäàëè ïðàâèëà,
ÿêèõ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü ïà-
ñàæèðè.

Íàñàìê³íåöü çóñòð³÷³ â³ä ³í-
ñïåêòîð³â ÄÀ² ä³òè îòðèìàëè ïî-
äàðóíêè — òåìàòè÷í³ çîøèòè òà
ðîçêëàäè óðîê³â.

Â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ââàæà-
þòü, ùî îêð³ì ³íñïåêòîð³â òà ïå-
äàãîã³â ïèòàííÿìè áåçïåêè ó÷-
í³â ïîâèíí³ îáîâ’ÿçêîâî çàéìà-
òèñÿ ³ áàòüêè. Âîíè ìàþòü çíà-
õîäèòè õî÷ ê³ëüêà õâèëèí íà
äåíü, àáè íàãàäàòè ä³òÿì ïðî òå,
ÿê ïðàâèëüíî ïîâîäèòè ñåáå íà
âóëèö³. ² íàéãîëîâí³øå, ùî äî-
ðîñë³ ïîâèíí³ ï³äêð³ïëþâàòè
ñâî¿ ðîçïîâ³ä³ îñîáèñòèì ïðè-
êëàäîì — äîòðèìàííÿì ïðà-
âèë �

Ñåïàðàòèçì 
â Óêðà¿í³ ìàº 
ÿðëèêè 
«Çðîáëåíî 
â Ðîñ³¿»

ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌ â Óêðà¿í³ ìàº ÿð-
ëèêè «Çðîáëåíî â Ðîñ³¿» — ïðî öå
çàÿâèâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè-
¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ, âèñòó-

ïàþ÷è íà Êîíãðåñ³ ì³ñöåâèõ òà
ðåã³îíàëüíèõ âëàä Ðàäè ªâðîïè.
Òåìà éîãî âèñòóïó — ñåïàðàòèñò-
ñüêà íàïðóæåí³ñòü â Óêðà¿í³.

«Íà ìîþ äóìêó, ñåïàðàòèçì
òà òåðîðèçì éäóòü ïë³÷-î-ïë³÷
îäíå ç îäíèì. Òå, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ çàðàç íà Ñõîä³ Óêðà¿íè — öå
«ã³áðèäíà â³éíà», ñïðÿìîâàíà íà
ïåðåãëÿä êîðäîí³â êðà¿í ªâðî-
ïè, ³ ñàìå â³ä Óêðà¿íè çàðàç çà-
ëåæèòü,÷è ñòàíå öå ìîæëèâèì»,—
íàãîëîñèâ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ �

Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â 
ïðèéîì ãðîìàäÿí

22 æîâòíÿ ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñüêîþ âëàäîþ 22
æîâòíÿ âïåðøå çà 6 ðîê³â çàïëàíî-
âàíî ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ç
ïðîäàæó ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñòî-
ëèö³ çà ïðîçîðîþ, â³äêðèòîþ ïðîöå-
äóðîþ. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äî-
ìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ
òà îçíàéîìèòèñü ç äîêóìåíòàìè òà
ìàòåð³àëàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëî-
òè) ìîæíà ó Âèêîíàâöÿ òîðã³â (Òîâàð-
íà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
á³ðæà», ì. Êè¿â âóë. ×åðâîíîàðì³é-
ñüêà, 5, êîðï. 6-á, 5-é ïîâåðõ) àáî â
Äåïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)
(ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-à, ê³ìíà-
òà 415).

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ òîðã³â ðîçì³ùåíî íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåð-
æàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³ä-
íîñèí (http://torgy.land.gov.ua/auction)�

Êîíêóðñ íà êðàù³ ³ìåíà äëÿ íîâèõ
ìåøêàíö³â Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó

18 ÆÎÂÒÍß ç 14:00 äî 16:00 ó
«Êè¿âñüêîìó çîîëîã³÷íîìó ïàð-
êó» â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ íà êðà-
ù³ ³ìåíà äëÿ ñàìîê àëüïàê. Çà-
ïðîïîíóâàòè ³ìåíà çìîæóòü óñ³
îõî÷³ â³äâ³äóâà÷³ çîîïàðêó, ãî-
ëîâíà óìîâà — âîíî ïîâèííå ïî-
÷èíàòèñÿ ç ë³òåðè «À». Ïåðåìîæ-
öåì ñòàíå íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèé
ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ âàð³àí-
ò³â. Ðåçóëüòàòè êîíêóðñó áóäå
îãîëîøåíî î 16:30 òîãî æ äíÿ.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî àëüïàêè

(ïðåäñòàâíèêè ôàóíè âèñîêîã³ð-
íèõ ðàéîí³â Ï³âäåííî¿ Àìåðè-
êè) ïðèáóëè äî â³ää³ëó êîïèò-
íèõ òâàðèí ñòîëè÷íîãî çîîïàð-
êó ó öüîìó ñåçîí³. Öå îäèí õëîï-
÷èê ïîðîäè ñóð³ òà äâ³ ä³â÷èíêè
ïîðîäè óêàéÿ, ÿê³ ïåðå¿õàëè äî
Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ç Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³.

Õëîï÷èê âæå îòðèìàâ ³ì’ÿ â³ä
äîãëÿäà÷³â — éîãî íàçâàëè Àëü-
ôîì, ä³â÷àòêàì äàäóòü ³ìåíà çà
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó �
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Øêîëÿðèê³â íàâ÷èëè ïðàâèëàì 
äîðîæíüîãî ðóõó

№
лота

Адреса земельної
ділянки

Площа
земельної

ділянки,
га

Цільове призначення
земельної ділянки

Стартова 
ціна 

продажу

1 вул. Колекторна у
Дарницькому
районі

19,33 для будівництва, експлуатації
та обслуговування
складського комплексу

123,41 млн грн.

2 вул. Куренівська,
27�а в
Оболонському
районі

1,21 для будівництва, експлуатації
та обслуговування
автотранспортного
підприємства з автосалоном,
виставковими приміщеннями
та прибудованою станцією
техобслуговування з
офісними приміщеннями

18,65 млн грн.

3 Кільцева дорога, 17
у Святошинському
районі

0,08 для будівництва, експлуатації
та обслуговування станції
технічного обслуговування
або автомийки

1, 143 млн грн.

4 вул. Зарічна, 46 у
Дарницькому
районі

1,04 для будівництва та
експлуатації торгово�
офісного центру

19,41 млн грн.

5 ріг пров.
Виборзького та
вул.Козелецької у
Солом'янському
районі

0,16 для будівництва та
експлуатації адміністративно�
виробничо�складських
будівель

2, 99 млн грн.

6 вул.Новопирогівська,
34�38 у
Голосіївському
районі

1,34 для будівництва, експлуатації
та обслуговування
торговельного центру

14,82 млн грн.



Òðàäèö³éíà ³ãðàøêà ç ðåã³îíó

Àéäçó ïðåôåêòóðè Ôóêóø³ìà

íå ïàäàº, äåìîíñòðóþ÷è, ùî

òðåáà áîðîòèñÿ, ÿê áè òÿæêî

íå áóëî.
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²ãðàøêè, ùî ôîðìîþ íàãàäó-
þòü ÿéöå, Îê³àãàð³-êîáîø³ (äîñë³â-
íî «ìàëåíüêèé ìîíàõ, ÿêèé âcòàº»)
õàðàêòåðí³ äëÿ ðåã³îíó Àéäçó ³ âïåð-
øå çãàäóþòüñÿ â ï’ºñ³ XIV ñòîë³ò-
òÿ. ¯õ âèãîòîâëÿþòü ç ïàï’º-ìàøå,
íèìè ãðàþòüñÿ ä³òè, é ¿õ äàðóþòü
íà ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó ÿê îáåðå-
ãè. Ïðîåêò, ùî éîãî äåìîíñòðóþòü

ó Êèºâ³, îðãàí³çóâàâ äèçàéíåð Êåí-
çî, ÿêèé ìåøêàº â Ïàðèæ³, íà ï³ä-
òðèìêó ð³äíî¿ êðà¿íè ï³ñëÿ ñòè-
õ³éíîãî ëèõà. Ëÿëüêè, çðîáëåí³
ìàéñòðàìè Àéäçó, ðîçìàëþâàëè
ÿïîíñüê³ õóäîæíèêè ìàíãà. Âîíè
íàãàäóþòü ïðî âåëèêèé ñõ³äíî-
ÿïîíñüêèé çåìëåòðóñ òà ñïðè÷è-
íåíó íèì àâàð³þ íà ÀÅÑ Ôóêóø³-
ìà, ïðî ëþäåé, ÿê³ ïðàãíóòü äî â³ä-
íîâëåííÿ, òà â ìàéáóòíüîìó áó-
äóòü ïåðåäàí³ æèòåëÿì Ôóêóø³ìè.

Äî íàñ, êðà¿íè, ÿêà òåæ áîðåòü-
ñÿ ç íàñë³äêàìè òðàãåä³¿ íà ×îð-
íîáèëüñüê³é ÀÅÑ, âèñòàâêà ïðè-
¿õàëà ç îñîáèñòèì ïîáàæàííÿì
Êåíçî. «ßê³ á òðóäíîù³ âàñ íå ñï³ò-
êàëè, õàé âàì âäàñòüñÿ íå çäàâà-
òèñÿ,— ïåðåêîíóº ÿïîíñüêèé äè-

çàéíåð.— Â³ðþ â ñâ³òëå ìàéáóò-
íº Óêðà¿íè!» Äåÿê³ ³ãðàøêè áóëè
çðîáëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ Óêðà¿íè
ç ïîáàæàííÿìè ÿïîíñüêèõ õóäîæ-
íèê³â. Íàïðèêëàä, Öóäæ³ø³òà Êîæ-
ä³ çîáðàçèâ ñàì³òíèêà, ÿêèé çä³éñ-
íþº áàæàííÿ, ç ³ºðîãë³ôàìè «ïî-
ñì³øêà» òà «ùàñòÿ», íàãàäóþ÷è
ïðî ÿïîíñüêå ïðèñë³â’ÿ «Äî óñ-
ì³õíåíèõ âîð³ò ïðèõîäèòü ùàñ-
òÿ». «Ìîëþñÿ, ùîá ïðèéøëè ìèð-
í³ äí³ ³ ïîâåðíóëè ëþäÿì ïîñì³ø-
êè»,— â³äçíà÷àº ó ïîáàæàíí³ õó-
äîæíèê. Âèñòàâêà ëÿëüîê Îê³àãà-
ð³-êîáîø³ òðèâàòèìå â Óêðà¿í-
ñüêî-ÿïîíñüêîìó êóëüòóðíîìó
öåíòð³ (ïðîñï. Ïåðåìîãè, 37, á³á-
ë³îòåêà ÊÏ², 4-é ïîâåðõ) äî 25
æîâòíÿ. Âõ³ä â³ëüíèé �
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Íåâàëÿøêè ïî-ÿïîíñüêè
� Â ñòîëèö³ ïîêàçóþòü ëÿëüêè Îê³àãàð³-êîáîø³

Äèòÿ÷³ êíèæêè, âèíî ³ ìèñòåöòâî 
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³ 

Ïðîòÿãîì â³êåíäà áàòüê³â ðà-

çîì ç ìàëå÷åþ ÷åêàþòü íà ôåñ-

òèâàë³ äèòÿ÷î¿ êíèãè, øàíó-

âàëüíèê³â âèíà – íà Kiev Food

& Wine Festival, à ïðèõèëü-

íèê³â ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà –

íà íîâèõ åêñïîçèö³ÿõ.
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Ä³òåé çàïðîøóþòü
äî Àçáóêîâîãî êîðîë³âñòâà

Ç 16 ïî 19 æîâòíÿ â Ìóçå¿ êíè-
ãè ³ äðóêàðñòâà (âóë. Ëàâðñüêà, 21)
â³äáóäåòüñÿ V ùîð³÷íèé Ôåñòè-
âàëü óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êíèãè
«Àçáóêîâå Êîðîë³âñòâî Ìàã³â ³ ßí-
ãîë³â». Öüîãîð³÷ â³í ïðèñâÿ÷åíèé
ãåðî¿çìó òà çâèòÿç³ óêðà¿íñüêèõ
âî¿í³â, ï³äòðèìóº ä³òåé ç îêóïî-
âàíèõ òåðèòîð³é òà ïîñòðàæäàëèõ
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ íà ñõîä³
Óêðà¿íè. Â ìóçå¿ çáèðàòèìóòü êîø-
òè äëÿ ïîðàíåíèõ, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó Ãîëîâíîìó â³éñüêîâîìó êë³-
í³÷íîìó ãîñï³òàë³. Âïðîäîâæ ÷î-
òèðüîõ äí³â ôåñòèâàëþ ãîñò³ ìà-
þòü çìîãó âçÿòè ó÷àñòü â àêö³¿
«Òâîÿ êíèãà äëÿ òâîãî îäíîë³òêà
íà ñõîä³ Óêðà¿íè» (ìîæíà ïðèíåñ-
òè ÷è ïðèäáàòè êíèãè, ÿê³ ïåðå-
äàäóòü äî øê³ëüíèõ á³áë³îòåê Ëó-
ãàíñüêî¿ òà Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé),
ñòâîðèòè âëàñíîðó÷ òà ï³äïèñàòè
ëèñò³âêó äëÿ á³éö³â ó çîí³ ÀÒÎ;
â³äâ³äàòè ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïñè-
õîëîãàìè, ÿê³ äîïîìîæóòü ä³òÿì
³ áàòüêàì àäàïòóâàòèñÿ òà çîð³ºí-
òóâàòèñü ó ñêëàäíèõ óìîâàõ ñüî-
ãîäåííÿ.

Òàêîæ íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàþòü
âèñòàâêè äî 80-ð³÷÷ÿ Íàö³îíàëüíî-
ãî âèäàâíèöòâà äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòó-
ðè «Âåñåëêà», äèòÿ÷îãî ïëåíåðíî-
ãî ìàëþíêó Ì³æíàðîäíîãî êîí-
êóðñó «Çîëîòèé ìîëüáåðò» (ì.Ëüâ³â),
ïðèñâÿ÷åíà 200-ð³÷÷þ Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêà òà Íåáåñí³é Ñîòí³; «Àðòêíè-
ãà». Çàïëàíîâàí³ òâîð÷³ çóñòð³÷³ òà

àâòîãðàô-ñåñ³¿ ç óêðà¿íñüêèìè
ïèñüìåííèêàìè, õóäîæíèêàìè,
äîñë³äíèêàìè äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòó-
ðè, ïñèõîëîãàìè, ïåðåêëàäà÷àìè,
ïðåçåíòàö³¿ íàéö³êàâ³øèõ âèäàíü
óêðà¿íñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êíèãè, ìàé-
ñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ ïàïå-
ðó, êàë³ãðàô³¿, êíèæêîâî¿ ³ëþñòðà-
ö³¿, òðàäèö³éíîãî óêðà¿íñüêîãî òà
äóõîâíîãî ñï³âó, àêòîðñüêî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ òîùî. Ñåðåä ãîñòåé ôåñ-
òèâàëþ — ïèñüìåííèêè Âîëîäè-
ìèð Ðóòê³âñüêèé, ²âàí Àíäðóñÿê,
Ç³ðêà Ìåíçàòþê, Ëåñÿ Âîðîíèíà
òà ³íø³.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ âèñòóïàòè-
ìóòü çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Òàðàñ Êîìïàí³÷åíêî òà ãóðò «Õî-
ðåÿ Êîçàöüêà», äèòÿ÷èé ôîëüêëîð-
íèé àíñàìáëü «Ðàéãîðîäîê» ï³ä
îðóäîþ Ñóñàííè Êàðïåíêî, àí-
ñàìáëü óêðà¿íñüêî¿ àâòåíòè÷íî¿
ìóçèêè «Áîæè÷³», ìóçè÷íèé ãóðò
ç³ Ëüâîâà «ÃÈ× îðêåñòð», òåàòð Âî-
ëîäèìèðà Çàâàëüíþêà «Ïåðåòâî-
ðåííÿ» ç âèñòàâàìè «Ìàëåíüêèé
ïðèíö» òà «Àõ, ÿêèé ÿ ìîëîäåöü!».
Ðîçêëàä øóêàéòå íà ñàéò³

w w w . b o o k m u s e u m -
ua.livejournal.com.

Êèÿí íàâ÷àòü, ÿê âæèâàòè âèíî

Â ñóáîòó òà íåä³ëþ â ñòîëèö³
òðèâàòèìå ãàñòðîíîì³÷íèé open-
air ôåñòèâàëü Kiev Food & Wine
Festival, ìåòîþ ÿêîãî º ñòâîðåííÿ
êóëüòóðè ïðàâèëüíîãî âæèâàííÿ
âèíà ³ ãàñòðîåòèêè.

Â ðàìêàõ çàõîäó ä³ÿòèìå ê³ëü-
êà ëîêàö³é. Âèííèé ìàðêåò ïðå-
çåíòóº íàïî¿ óêðà¿íñüêèõ âèíî-
ðîá³â, à ð³çí³ áóòèêè — âèíà Ñòà-
ðîãî Ñâ³òó (ºâðîïåéñüê³) ³ Íîâî-
ãî Ñâ³òó (ÑØÀ, ×èë³, Íîâà Çåëàí-
ä³ÿ, Àâñòðàë³ÿ, ÏÀÐ, Àðãåíòèíà)
ç ìîæëèâ³ñòþ äåãóñòàö³é. Íà Ãàñ-
òðîìàðêåò³ ïðîäàâàòèìåòüñÿ ¿æà
äî âèíà — â³ä «sea food» ³ ðàâëè-
ê³â äî ñèð³â ³ äåë³êàòåñ³â. Ó çîí³
ìàéñòåð-êëàñ³â óêðà¿íñüê³ âèíî-
ðîáè ïîä³ëÿòüñÿ ñåêðåòàìè âè-
ðîáíèöòâà âèíà, ñîìåëüº ðîçêà-
æóòü ïðî ïðàâèëüíèé âèá³ð íà-
ïîþ ³ éîãî ïîºäíàííÿ ç ïðîäóê-
òàìè, ïîêàæóòü âèðîáíèöòâî

óêðà¿íñüêîãî ïàðìåçàíó â ì³í³-
àòþð³, íàâ÷àòü ç êîðèñòþ âèêî-
ðèñòîâóâàòè âèíí³ ïðîáêè ³ ïî-
ðîæí³ ïëÿøêè. Ó çîí³ â³äïî÷èí-
êó ãîñòåé î÷³êóº àòìîñôåðíà ìó-
çèêà òà ³ãðè.

Ôåñòèâàëü ïðîéäå â G13 (Áàë-
ò³éñüêèé ïðîâóëîê, 23) — ëîôò³,
ÿêèé ïîáóäóâàëè íà òåðèòîð³¿ êî-
ëèøíüîãî ñêëîòàðíîãî çàâîäó. ×àñ
ðîáîòè: 18 ³ 19 æîâòíÿ ç 11.00 äî
20.00. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ïåéçàæ³ òà ³íòåðïðåòàö³ÿ 
ñó÷àñíîñò³

Â ²íñòèòóò³ ïðîáëåì ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà (âóë. Ùîðñà, 18-ä)
â³äêðèâñÿ âåëèêèé êîëåêòèâíèé
àðò-ïðîåêò «Òåîð³ÿ â³ðîã³äíîñò³»
â ðàìêàõ VII Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïëàò-
ôîðìè «Íîâ³òí³ ñïðÿìóâàííÿ».
Ïðîåêò ñòàâèòü ïèòàííÿ, ÷îìó
îäíà ³ òà ñàìà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå âè-
êëèêàòè ó ëþäåé íàñò³ëüêè ð³çí³
ñïðèéíÿòòÿ ðåàëüíîñò³ é äóìêè
³ ùî æ òàêå, âëàñíå, ðåàëüí³ñòü.
Íàçâà ïðîåêòó «Òåîð³ÿ â³ðîã³äíî-
ñò³» àñîö³þºòüñÿ ç Òåîð³ºþ â³ä-
íîñíîñò³ Åéíøòåéíà, ïðîòå ïî-
íÿòòÿ «â³ðîã³äí³ñòü» áëèæ÷å äî
äîñòîâ³ðíîñò³ — òîãî, ùî ëþäè-
íà ââàæàº áåçïîìèëêîâèì â ³í-
ôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³. Âîäíî-
÷àñ ïîíÿòòÿ «â³ðîã³äí³ñòü» ìîæå
òàêîæ ÷èòàòèñÿ ÿê «Â³ðà òà Ã³ä-
í³ñòü», ÿê³ çà îñòàíí³é ð³ê â Óêðà-
¿í³ ïåðåñòàëè ñïðèéìàòèñü àáñò-
ðàãîâàíî òà ñòàëè ôàêòîðîì ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ â óìîâàõ äðàìà-
òè÷íèõ ïîòðÿñ³íü.

Ïîíàä 30 ñó÷àñíèõ õóäîæíèê³â
ç Îäåñè, Õàðêîâà, Êèºâà, Ëüâîâà
(ñåðåä ÿêèõ Àðòåì Âîëîê³ò³í, Îëåã
Ò³ñòîë, Âàñèëü Öàãîëîâ, Îëåêñàíäð
Ðîéòáóðä, Ìèðîñëàâ Âàéäà òà ³í-
ø³) ïðåäñòàâëÿòü ñâî¿ âàð³àíòè ³í-
òåðïðåòàö³¿ íàéñâ³æ³øèõ ïîä³é
ñüîãîäåííÿ, ñïðîáóþòü äîñë³äèòè
ò³ ãëèáèíí³ ñóñï³ëüí³ çì³íè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ ç íàìè òåïåð òà âè-
çíà÷àòèìóòü íàøå ìàéáóòíº. Ïðî-
åêò òðèâàº äî 16 ëèñòîïàäà.

Ç 17 ïî 29 æîâòíÿ â Êè¿âñüêîìó
ìóçå¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà (âóë.
Òåðåùåíê³âñüêà, 9) òðèâàº âèñòàâ-
êà ðîá³ò õóäîæíèêà Îëåêñàíäðà
Îëüõîâà. ×ëåí Íàö³îíàëüíîãî ñî-
þçó õóäîæíèê³â, ó 2011 ðîö³ â³í
ñòàâ ëàóðåàòîì ìèñòåöüêî¿ ïðå-
ì³¿ «Êè¿â» ³ì. Ñåðã³ÿ Øèøêà ó ãà-
ëóç³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, à
ó 2013 îòðèìàâ çâàííÿ «çàñëóæå-
íèé õóäîæíèê Óêðà¿íè».

Îëåêñàíäðà Îëüõîâà â³äð³çíÿº
âì³ííÿ â³äîáðàæàòè â êàðòèí³ â³ä-
÷óòòÿ ìèòòºâîãî åìîö³éíîãî ï³äéî-
ìó ³ ñï³âïåðåæèâàííÿ. Çàâäÿêè
çäàòíîñò³ ìèòöÿ ïðèñëóõàòèñÿ äî
ðèòì³â Âñåñâ³òó òà õóäîæí³é ìàé-
ñòåðíîñò³ íà éîãî ïîëîòíàõ âèíè-
êàº ïåðåêîíëèâèé îáðàç Ïðèðîäè.
Óëþáëåíèé æàíð Îëüõîâà — ïåé-
çàæ³, çìàëüîâàí³ â ð³çíèõ ðåã³îíàõ
êðà¿íè: íà ×åðí³ã³âùèí³, Â³ííè÷-
÷èí³, Êè¿âùèí³ òà â Êàðïàòàõ. Öå
çàòèøí³ êðàºâèäè ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöå-
âîñò³ òà âèøóêàí³ âèäè ñòàðîâèí-
íèõ ì³ñò, àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè.

Ïîêóïêè ç êîðèñòþ

Áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê «Êîëî
æèòòÿ» ÷åêàº íà ä³òåé òà äîðîñ-
ëèõ. Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ï³äãîòóâà-
ëè ëåêö³¿ ç ïðîô³ëàêòèêè ñòðåñó
òà ïîøóêó ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
òðåíóâàííÿ ç éîãè, ìàéñòåð-êëà-
ñè òà àóêö³îíè, ÿðìàðîê-ðîçïðî-
äàæ ÿê íîâèíîê, òàê ³ ñòàðèõ ðå-
÷åé. Íà áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ã³òàðó ç àâ-
òîãðàôîì Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà
àáî åêñêëþçèâíèé êîñòþì â³ä Ôà-
ãîòà ç ãóðòó «ÒÍÌÊ». Êð³ì öüîãî,
â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ âèøèâàíîê
³ ñîëîäîù³â, à òàêîæ âèñòàâêà äè-
òÿ÷èõ ìàëþíê³â ³ âèðîá³â. Â³ä-
â³äóâà÷³ ìîæóòü çàëèøàòè áëà-
ãîä³éí³ âíåñêè. Âñ³ ç³áðàí³ êîøòè
îðãàí³çàòîðè ïåðåäàäóòü äëÿ íà-
äàííÿ äîïîìîãè ïîðàíåíèì â õî-
ä³ ÀÒÎ á³éöÿì. ßðìàðîê ïðîéäå
19 æîâòíÿ ç 11.00 äî 19.00 â ÌÂÖ
(Áðîâàðñüêèé ïðîñï., 15, ïàâ. ¹ 2).
Âõ³ä â³ëüíèé �
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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	№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Нечепор��а	Дениса	Івановича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат��:	3199908237.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен	Бан�	Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26435349991.

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	№	215.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Хоми	Андрія	Степановича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат��:	2696703432.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен	Бан�	Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26438350341.

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з контролю за охороною водоймищ, джерел, систем питного 
водопостачання та прилеглих до них територій у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 50/50 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 8$1 Водного кодексу України, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 15 Зако$
ну України «Про питну воду та питне водопостачання», статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвер$
дженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.	Створити	тимчасов�	�онтрольн�	�омісію	Київ-

ради	з	питань	�онтролю	за	охороною	водоймищ,	дже-

рел,	систем	питно�о	водопостачання	та	приле�лих

до	них	територій	�	місті	Києві.

2.	Обрати	персональний	с�лад	тимчасової	�он-

трольної	�омісії:

�олова	тимчасової	�онтрольної	�омісії	Київради —

Лещен�о	Юрій	Володимирович,	деп�тат	Київсь�ої

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

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1791 від 14 жовтня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на$
родних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, подання окружної виборчої комісії про заміну голови цієї комісії
без припинення членства в ній, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої $ третьої, п'ятої
$ сьомої статті 26, частин п'ятої $ сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин чет$
вертої, п'ятої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України "Про вибори на$
родних депутатів України", керуючись статтями 11 $ 13, пунктом 17  статті 19 Закону України "Про Централь$
ну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

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

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

раїни	на	позачер�ових	виборах	народних	де-

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

них	відповідно	до	постанови	Центральної	ви-

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

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

виборів	народних	деп�татів	У�раїни	на	поза-

чер�ових	виборах	народних	деп�татів	У�раїни

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

9.

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

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

вносяться	зміни,	поінформ�вати	�ромадян	про

та�і	зміни	�	визначений	цими	�омісіями	спосіб.

3.	Цю	постанов�	разом	з	відповідним	додат-

�ом	надіслати	відповідним	ре�іональним	др�-

�ованим	засобам	масової	інформації	для

оп�блі��вання	�	семиденний	стро�	від	дня	її

прийняття,	а	та�ож	о�р�жним	виборчим	�омісіям

з	виборів	народних	деп�татів	У�раїни.

4.	Цю	постанов�	оприлюднити	на	офіційно-

м�	веб-сайті	Центральної	виборчої	�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�	9
до	постанови	Центральної	виборчої	�омісії

від	14	жовтня	2014	ро��	№	1791

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	на-

родних	деп�татів	У�раїни	одномандатно-

�о	виборчо�о	о�р���	№	219

Припинити	достро�ово	повноваження	чле-

на	�омісії:

Долес�о	Таїсія	Захарівна,	1941	ро��	наро-

дження	-	від	Політичної	партії	"УДАР	(У�раїнсь-

�ий	Демо�ратичний	Альянс	за	Реформи)	Віталія

Клич�а",	деп�татсь�а	фра�ція	я�ої	зареєстро-

вана	в	Апараті	Верховної	Ради	У�раїни	поточ-

но�о	с�ли�ання	(�	зв'яз��	з	внесенням	подан-

ня	про	замін�	члена	виборчої	�омісії	с�б'є�том,

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

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

В�лючити	до	с�лад�	цієї	�омісії:

Михайлов	Оле�сій	Сер�ійович,	1978	ро��

народження	-	від	Політичної	партії	"УДАР	(У�-

раїнсь�ий	Демо�ратичний	Альянс	за	Рефор-

ми)	Віталія	Клич�а",	деп�татсь�а	фра�ція	я�ої

зареєстрована	в	Апараті	Верховної	Ради	У�-

раїни	поточно�о	с�ли�ання.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	на-

родних	деп�татів	У�раїни	одномандатно-

�о	виборчо�о	о�р���	№	223

Припинити	достро�ово	повноваження	чле-

на	�омісії:

Лиз�н	Катерина	Борисівна,	1988	ро��	на-

родження	-	від	Партії	Наталії	Королевсь�ої	"У�-

раїна	-	Вперед!"	(�	зв'яз��	з	внесенням	подан-

ня	про	замін�	члена	виборчої	�омісії	с�б'є�том,

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

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

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

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1823 від 15 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 голови та члена окружних виборчих комісій про складення їх повноважень,
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, 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, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію", Центральна виборча комісія  

П О С Т А Н О В Л Я Є:

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

�омісій	з	виборів	народних	деп�татів	У�раїни

на	позачер�ових	виборах	народних	деп�татів

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

до	постанови	Центральної	виборчої	�омісії	від

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

о�р�жних	виборчих	�омісій	з	виборів	народних

деп�татів	У�раїни	на	позачер�ових	виборах

народних	деп�татів	У�раїни	26	жовтня	2014

ро��",	з�ідно	з	додат�ами	1	-	13.

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

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

вносяться	зміни,	поінформ�вати	�ромадян	про

та�і	зміни	�	визначений	цими	�омісіями	спосіб.

3.	Цю	постанов�	разом	з	відповідним	додат�ом

надіслати	відповідним	ре�іональним	др��ованим

засобам	масової	інформації	для	оп�блі��вання

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

о�р�жним	виборчим	�омісіям	з	виборів	народних

деп�татів	У�раїни.

4.	Цю	постанов�	оприлюднити	на	офіційном�

веб-сайті	Центральної	виборчої	�омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії  

А. МАГЕРА

Додато�	13
до	постанови	Центральної	виборчої	�омісії

від	15	жовтня	2014	ро��	№	1823

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���	№	216

Припинити	достро�ово	повноваження	члена

�омісії:

Щербашова	Тетяна	Оле�сандрівна,	1995

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

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

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

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

в�лючено	до	с�лад�	виборчої	�омісії).

В�лючити	до	с�лад�	цієї	�омісії:

Конотопцева	Марина	Володимирівна,	1983

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

планета".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

В�лючити	до	с�лад�	цієї	�омісії:

Борисова	Алла	Ізраїлівна,	1956	ро��	народження	-	від	Партії	Наталії	Королевсь�ої	"У�раїна

-	Вперед!"
Секретар 

Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
місь�ої	ради;

члени	тимчасової	�онтрольної	�омісії:

Андрій�о	Р�слан	Юрійович,	деп�тат	Київсь�ої	місь-

�ої	ради;	Бри�инець	Павло	Михайлович,	деп�тат	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради;	Велімовсь�ий	Анатолій	Романо-

вич,	деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради;Головня	Роман

Гри�орович,	деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради;	Костю�

Сер�ій	Анатолійович,	деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради;

Михайлен�о	Владислав	Оле�ович,	деп�тат	Київсь�ої

місь�ої	ради;	Янчен�о	Галина	І�орівна,	деп�тат	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради;	Діден�о	Ярослав	Оле�сандрович,

деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради.

3.	Основним	завданням	тимчасової	�онтрольної	�о-

місії	визначити	�онтроль	за	охороною	водоймищ,	дже-

рел,	систем	питно�о	водопостачання	та	приле�лих	до

них	територій	�	місті	Києві.

4.	Визначити	термін	діяльності	тимчасової	�он-

трольної	�омісії —	шість	місяців.

5.	Попередній	звіт	тимчасової	�онтрольної	�омісії	про

ви�онан�	робот�	та	пропозиції	засл�хати	на	пленар-

ном�	засіданні	Київсь�ої	місь�ої	ради	не	пізніше	три-

місячно�о	термін�	з	дня	прийняття	цьо�о	рішення.

6.	Матеріально-технічне,	інформаційне	та	ор�ані-

заційне	забезпечення	роботи	тимчасової	�онтроль-

ної	�омісії	по�ласти	на	се�ретаріат	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди.

7.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	рішення	по�лас-

ти	на	Київсь�о�о	місь�о�о	�олов�.

Київський міський голова
В. Кличко

ÂÈÁÎÐÈ-2014
17 æîâòíÿ 2014 ð.
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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	№	217.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Котом�іної	О�-

сани	Федорівни.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2679314780.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26439011433740.

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.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Бондарен�а

Владислава	Юрійовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	3006324338.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26434011432360.

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.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	
Отрим�вач:	виборчий	фонд	Поліщ��а	Вла-

дислава	Ві�торовича.
Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	3055317356.
Бан�	отрим�вача:	VIP	-центр	відділення

"Маріїнсь�е"	Столичної	філії	ПАТ	КБ	"ПРИ-
ВАТБАНК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	380269.
Рах�но�	отрим�вача:	26430056200881.

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	одномандат-

ном�	виборчом�	о�р�зі	№	214.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	
Отрим�вач:	виборчий	фонд	Стояна	Сер�ія

Васильовича.
Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2516615659.
Бан�	отрим�вача:	ПАТ	КБ	"ПРИВАТБАНК".
Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300711.
Рах�но�	отрим�вача:	26433052700500.

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	одномандат-

ном�	виборчом�	о�р�зі	№	214.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Щербини	Тетя-

ни	Оле�сандрівни	.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2913600961.

Бан�	отрим�вача:	Центральне	відділення	Пе-

черсь�ої	філії	ПАТ	КБ	"ПРИВАТБАНК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300711.

Рах�но�	отрим�вача:	26438052700077.

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	№	221.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	С�аліць�о�о	Юрія

Оле�овича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2903802451.

Бан�	отрим�вача:	АБ	"У�р�азбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	320478.

Рах�но�	отрим�вача:	2643622441.

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.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Веремеєн�о	Оль-

�и	Леонідівни.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2658705203.

Бан�	отрим�вача:	АБ	"У�р�азбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	320478.

Рах�но�	отрим�вача:	264311252251.980.

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	№	218.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Калашні�ова

Оле�а	Івановича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2295513375.

Бан�	отрим�вача:	АБ	"У�р�азбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	320478.

Рах�но�	отрим�вача:	2643902159066.980.

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.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Ло�тіонова	І�о-

ря	Юрійовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2510415453.

Бан�	отрим�вача:	Позня�івсь�е	відділен-

ня	ПАТ	"КБ	"ХРЕЩАТИК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300670.

Рах�но�	отрим�вача:	26432001152217.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє

про	від�риття	поточно�о	рах�н��	вибор-

чо�о	фонд�	�андидата	�	народні	деп�та-

ти	У�раїни,	я�ий	балот�ється	в	одноман-

датном�	виборчом�	о�р�зі	№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Дяч��а	Юрія	Іва-

новича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2960513272.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"УКРАЇНСЬКИЙ	ІННО-

ВАЦІЙНИЙ	БАНК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300142.

Рах�но�	отрим�вача:	26432208293001.

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	№	217.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Ш�ль�и	Оле�-

сандра	Андрійовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2022816950.

Бан�	отрим�вача:	ТВБВ	№	10026/0143,

філія	Головно�о	�правління	по	м.	Києв�	та

Київсь�ій	області	АТ	"Ощадбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322669.

Рах�но�	отрим�вача:	26437500338956.

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.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Дзюбен�о	Оле-

ни	Оле�сіївни.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2815900941.

Бан�	отрим�вача:	ТВБВ	№	10026/0124,

філія	ГУ	по	м.	Києв�	та	Київсь�ій	області	АТ

"Ощадбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322669.

Рах�но�	отрим�вача:	26434500698127.

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	одномандат-

ном�	виборчом�	о�р�зі	№	214.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Вино�радова

Оле�а	Всеволодовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2133103634.

Бан�	отрим�вача:	ТВБВ	№	10026/020,	філія

Головно�о	�правління	по	м.	Києв�	та	Київсь�ій

області	АТ	"Ощадбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322669.

Рах�но�	отрим�вача:	26436500699588.

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	№	214.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Гре�а	Воло-

димира	Івановича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2388015378.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�раїнсь�ий	Про-

фесійний	Бан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300205.

Рах�но�	отрим�вача:	2643010450.

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	№	221.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Павлен�о	Оле�-

сандри	Сер�іївни.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	3023413048.

Бан�	отрим�вача:	філія	"Центральне	РУ"	АТ

"Бан�	"Фінанси	та	Кредит".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300937.

Рах�но�	отрим�вача:	26431008116801.

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	№	217.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Ш�ля�и	Сер�ія

Ми�олайовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2799114738.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26436011434582.

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	одно-

мандатном�	виборчом�	о�р�зі	№	217.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Крамарен�а

Оле�а	Віталійовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2834607570.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26432011434597.

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	№	215.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Соць�ої	Лю-

бові	Єв�еніївни.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2138023064.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен

Бан�	Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26436350116.

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	одномандат-

ном�	виборчом�	о�р�зі	№	220.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Пилипен�а	Оле�-

сандра	Ма�симовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	2826911817.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26435011436796.

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	№	221.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Павловсь�о�о

Оле�сандра	Володимировича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2714411377.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен

Бан�	Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26432350079.

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	№	221.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Гмирі	Гліба	Сер�ійо-

вича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	плат-

ни�а	подат��:	3182520658.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен	Бан�

Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26434350099.

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	№	217.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Маматова	Оле�-

сандра	Леонідовича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и

платни�а	подат��:	2358120477.

Бан�	отрим�вача:	Оболонсь�е	відділення

№	5	Київсь�ої	РД	АТ	"Райффайзен	Бан�

Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26438349998.

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	№	215.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Вейдера	Дарта	Михайловича.	

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат��:	2940323350.

Бан�	отрим�вача:	КРД	АТ	"Райффайзен	Бан�	Аваль".	

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26439350209.
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Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ......................................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ..................................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................96	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ....................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................336	рн.	00	�оп.
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Передплатні	ціни
на	місяць ....................................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ..................................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців............................144	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............................490	рн.	80	�оп.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
Çàìîâíèê ÒÎÂ "ÄÁÊ" (04074, ì. Êè¿â, âóë.Ëóãîâà, 13) çã³äíî ç äîãîâîðîì

êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 24.04.07 ¹ 962 ÒÎÂ "ÄÁÊ" ïðèéíÿâ ó âëàñí³ñòü
êîìïðåñîðíó ñòàíö³þ â³ä ÏÀÒ "ÄÁÊ-4" íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,4187 ãà íà
âóë. Ëóãîâ³é, 13 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ¿¿
ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ áóä³âë³ êîìïðåñîðíî¿ ñòàíö³¿ ï³ä îô³ñí³
ïðèì³ùåííÿ.

Ïåðåä ðåêîíñòðóêö³ºþ ïëàíóºòüñÿ äåìîíòóâàòè óñ³ ñïîðóäè íà ä³ëÿíö³,
êð³ì êîìïðåñîðíî¿. Áóä³âëÿ, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ îêðåìèõ
÷àñòèí — 7-ïîâåðõîâî¿ ïðèáóäîâè ³ ïðîìèñëîâî¿ áóä³âë³ (êîìïðåñîðíà
ñòàíö³ÿ),ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ çì³íþºòüñÿ íà àäì³í³ñòðàòèâíî-
ä³ëîâèé öåíòð ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿
âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ ó ê³ëüêîñò³ 16,71 ì3/äîáó, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ
äî êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³
ñïîðóäè ó ê³ëüêîñò³ 11,02 ì3/äîáó. Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä
çîâí³øíüî¿ ìåðåæ³. Ð³÷íå ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ — 882,30 òèñ. êÂò.
ãîä. Òåïëîïîñòà÷àííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà â³ä àâòîíîìíî¿ ãàçîâî¿
êîòåëüí³, âëàøòîâàíî¿ íàä ãîðèùåì îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü.

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà.Ïåðåäáà÷åíî öåíòðàë³çîâàíå
âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ
îðåíäíèì òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³
âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Ïåðñïåêòèâíèõ äî çàïîâ³äàííÿ
òåðèòîð³é íåìàº. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â
ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèíàõ.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà íå ïðèçâåäå
äî ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü
çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ,
â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.

Äëÿ îòðèìàííÿ ðîç'ÿñíåíü ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ Çàÿâè çà àäðåñîþ: ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ
ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò", ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, áóä. 22/20, îô. 2,
òåë. 585-34-74.

19 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó oá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
á³ðæà" (ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ, òîðãîâèé
çàë á³ðæ³) â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè ó ôîðì³ àóêö³îíó, îðãàí³çàòîðîì ÿêèõ
âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà:

Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0193 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000: 90:521:0060). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: âóëèöÿ ×åðâîíîïðàïîðíà, 103
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàëîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â (òàóí õàóñ) ç îá'ºêòîì
îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 11 412 389,00 ãðí. Ãàðàíò³éíèé
âíåñîê — 570 619,45 ãðí áåç ÏÄÂ.

Âèêîíàâåöü çåìåëüíèõ òîðã³â —Òîâàðíà á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) çâåðòàòèñÿ çà
òåëåôîíîì +38 044 230 95 49. Êîíòàêòíà îñîáà — ãåí. äèðåêòîð á³ðæ³ Øèìêî Ñ. Â.
Ñàéòè ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"— www.visnik.kiev.ua. òà Äåïàðòàìåíòó
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — https://kievcity.gov.ua/content/79_departament-zemel-
nykh-resursiv.html.

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

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

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ ó çåìåëüíèõ òîðãàõ— 14 ëèñòîïàäà
2014 ðîêó.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîâ.Àðòèëåð³éñüêèé, 1À (ïîâåðõ II)
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,8 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 1 130 000 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 290,70 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ í³
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.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë.Øàìðèëà,4á (ïîâåðõ II) çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 90,8 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
1 020 000 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 262,35 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.

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.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí.

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí.

1
ÊÏ "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå

àãåíòñòâî" (01004, Òåðåùåí-
ê³âñüêà, 11-à, 289-53-51)

4
ïîâåðõ

Òåðåùåíê³â-
ñüêà 11 À

50,00
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 

äî 50 êâ.ì
Ñòàíîì íà 22.09.2014

17,50
Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 

ïîíàä 50 êâ.ì
2 ðîêè 364 äí³ 21,98

1,00 ãðí.
íà ð³ê

1483,78

2

ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê"
(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2 ,

234-92-07)

3
ïîâåðõ

Áåññàðàáñüêà
ïë., 2

417,60
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 22.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 141,99 59293,2

3
2

ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë., 2
255,70

Êàôå ç ðåàë³çàö³ºþ
ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 22.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 354,96 90764,37

4

1
ïîâåðõ
àíòðåñî

ëü
ï³äâàë

Áåññàðàáñüêà
ïë., 2

39,20 
13,80
46,20

Âñüîãî:
99,20

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 22.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 127,47 12644,87

5
1

ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë. 2
78,50

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 181,94 14282,02

6
2

ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë., 2
153,20

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,52 23825,09

7
2

ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë., 2
144,20

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,52 22425,31

8

ÊÏ"Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1
ïîâåðõ,
ï³äâàë

Ãîíãàäçå
Ãåîðã³ÿ ïðîñï.,

20, ë³ò. Â'
66,00

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü

ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 51,13 3374,49

9
1

ïîâåðõ,
ï³äâàë

Ãîíãàäçå
Ãåîðã³ÿ ïðîñï.,

20, ë³ò. Â'
81,40

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü

ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà ñåðïåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 51,13 4299,93

10
1

ïîâåðõ
Òðîñòÿíåöüêà

6 Ã, ë³ò. À
45,90

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
íàäàº ðèòóàëüí³ ïîñëóãè

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 35,49 1629,02

11
1

ïîâåðõ
Ëóíà÷àðñüêî-
ãî 22Á, ë³ò. À

221,40
Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé

çàêëàä

Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 26,51 5868,69

12
ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
(03056, Ïåðåìîãè ïðîñï., 35,

238-44-00)

1
ïîâåðõ

Îçåðíà, 3 1,00 Áàíêîìàò
Ñòàíîì íà âåðåñåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 496,01 496,01

13
ÊÏ "Ïëåñî" (02660,

Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 7,
541-18-11)

1
ïîâåðõ

Ã³äðîïàðê,
Î. Äîëîáåöü-
êèé, çîíà â³ä-
ïî÷èíêó "Ìî-
ëîä³æíà" á/í

39,30
Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 12.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 72,56 2851,45

14
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"

(04073, Ñèðåöüêà, 25,
468-23-28 468-32-98)

1
ïîâåðõ

Ìàÿêîâñüêîãî
Â. ïðîñï., 61Â

8,00
Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 46,72 373,75
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Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,ïàðóéòåñÿ! Âàì ñë³ä

íàëàøòóâàòèñÿ îäíå íà

îäíîãî, «âï³éìàòè õâè-

ëþ» ïàðòíåðà, îäíî÷àñíî ïðèé-

íÿâøè éîãî óìîâè ãðè é íå çàáó-

âàþ÷è ïðè öüîìó ïðî âëàñí³ ³íòå-

ðåñè. Íàêàç äîë³ — ñòâîðèòè ãàð-

ìîí³éíèé ñîþç, çàòèøíå ñ³ìåéíå

ãí³çäî é æèòè äóøà â äóøó ç îá-

ðàíöåì, ä³ëèòè ùàñòÿ é ãîðå, ðà-

äîù³ é ïå÷àë³ ïîð³âíó!

ÒÅËÜÖ² ïðèðå÷åí³ çà-

âçÿòî, ç òâîð÷èì åíòóç³-

àçìîì ïðàöþâàòè íà

ñëóæá³, ïðîäåìîíñòðóâàâøè, ùî

â ðîë³ òðóäîâîãî âîëà íåïåðå-

âåðøåí³. Âò³ì, àáè òå ðîáî÷å ÿð-

ìî íå çàäóøèëî (çäîðîâ’ÿ ñë³ä

áåðåãòè), îïëàòà ìàº áóòè åêâ³-

âàëåíòíîþ. Æåðòîâíèé òðóä ïðî-

òèïîêàçàíèé!

ÁËÈÇÍßÒÀ,æèòòÿ —öå çà-

õîïëþþ÷à ãðà, äå ìîæíà

ñòâîðèòè âëàñíèé ñöåíà-

ð³é ³ ñòàòè ùàñëèâèìè, âèñòóïèâ-

øè â ðîë³ ÷àð³âíèêà. Òðèìàéòåñÿ

ïàðè, ëþá³òüñÿ, âàø ñîþç çöåìåí-

òóþòü ö³êàâ³ çàõîïëåííÿ, âåñåë³

ðîçâàãè, ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíèõ ³äåé.

Ãàðìîí³çóéòå áàæàííÿ é ìîæëè-

âîñò³, ÷³òêî âèçíà÷òåñÿ, ÷îãî âè õî-

÷åòå.

ÐÀÊÈ, ñêîíöåíòðóéòåñÿ

íà êëîïîòàõ ïðî ðîäèíó,

áî æ âè — Àòëàíò ñ³ìåé-

íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ! Çàðîáëåí³ ãðî-

ø³ (òóò òàëàíèòü) ³íâåñòóéòå íà áëà-

ãî äîìàøíüîãî äîáðîáóòó, ïîòðå-

áè äîìî÷àäö³â º ñâÿòèìè, ³ âè çî-

áîâ’ÿçàí³ ¿õ ïðîô³íàíñóâàòè, ñòâî-

ðèâøè óìîâè äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿,

ùî ïîë³ïøèòü ñòîñóíêè «áàòüêè —

ä³òè».

ËÅÂÈ — ÿñêðàâà ïóáë³÷-

íà ô³ãóðà, ñîíöå, ùî ñÿº,

îá³ãð³âàþ÷è âñ³õ! Ðóõàé-

òåñÿ, àäæå äëÿ âàñ ñèä³òè íà ì³ñ-

ö³ — çíà÷èòü, ïðî´àâèòè ùàñëè-

â³ øàíñè. Çì³íà «äåêîðàö³é» óêðàé

ïîòð³áíà: õâèëþþ÷³ âðàæåííÿ,

ÿñêðàâà åìîö³éíà ïàë³òðà — ïðå-

êðàñíèé æèòòºâèé òîí³ê ³ ìîæ-

ëèâ³ñòü çàâ’ÿçàòè âèã³äí³ ñòîñóí-

êè (ä³ëîâ³, ëþáîâí³) é îòðèìàòè

ìàêñèìàëüíó êîðèñòü â³ä êîíòàê-

ò³â.

Ä²ÂÈ,çîñåðåäüòåñÿ íà îñî-

áèñòèõ ïîòðåáàõ ³ ãîä³

òàíöþâàòè ï³ä äóäêó ÷ó-

æèõ âèìîã, ³íòåðåñ³â. Âè ñàì ñîá³

ïàí ³ ñëóãà, îá’ºêòèâíèé àíàë³òèê!

ßêùî áàæàííÿ ïðàâèëüí³, â³ä Áî-

ãà (à íå êàïðèç Åãî) — ô³íàíñè äî-

ëÿ ïîøëå,â³ä÷èíèâøè äâåð³ â ùàñ-

ëèâå ìàéáóòíº.

ÒÅÐÅÇÈ, ïðåçåíòàö³ÿ ñå-

áå â ñóñï³ëüñòâ³ éäå òð³óì-

ôàëüíèì òåìïîì.×àñ îãî-

ëîñèòè â³éíó ïîãàíèì çâè÷êàì!

Ïîçáóäüòåñÿ â³äïðàöüîâàíîãî íå-

ïîòðåáó ³ çîñåðåäüòåñÿ íà íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ðå÷àõ. Âëàøòóâàâøè ãå-

íåðàëüíå «ïðèáèðàííÿ» ìèíóëî-

ãî, çàëèøòå íà îçáðîºíí³ íàéêðà-

ùèé äîñâ³ä.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ õî÷ ðîç³-

ðâèñü, àëå òðåáà áóòè «íà

ïåðåäîâ³é» ³ îäíî÷àñíî

âîþâàòè íà òàºìíîìó ôðîíò³, ñà-

ìå òóò ðîçãîðòàþòüñÿ äîëåíîñí³

ïîä³¿, äåòîíóþ÷è óñï³øí³ çì³íè â

êàð’ºð³, ìàòåð³àëüí³é ñôåð³. Ñåðåä

ñèëüíèõ ñâ³òó, ñëóæáîâèõ áîñ³â çà-

âäÿêè âèñîêîìó ïðîôåñ³îíàë³çìó

âè â ôàâîð³, îäíàê ìåíøå àô³øóé-

òå ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, áåðåæ³òü ñëóæ-

áîâ³ ñåêðåòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,âåêòîð äîë³ ïðî-

õîäèòü ÷åðåç äðóæí³é êî-

ëåêòèâ,áðàòàéòåñÿ ç ëþäü-

ìè, òîä³ çìîæåòå ñêð³çü äîñÿãòè

òð³óìôó,îäíàê ìàéòå íà óâàç³: ïðè-

â³ëå¿ âèáîðó äðóç³â ïðèçíà÷åí³

ò³ëüêè âàì. ßêùî õòîñü íå ïðèïàâ

äî ñåðöÿ ³ íàâ’ÿçóº ñåáå—ç ÷èñòîþ

ñîâ³ñòþ â³äìîâëÿéòå.Âò³ì,íà òîâà-

ðèø³â, ÿê³ âïèñóþòüñÿ â ³äåàë äðó-

ãà, ïîòàëàíèòü, ñòâîðþéòå ä³ëîâ³

ñîþçè äëÿ ñï³âïðàö³, à ïîäðóæí³ì

ïàðàì ñàìå ÷àñ óêð³ïèòè ñòîñóíêè,

âèñòóïèâøè â àìïëóà äðóãà ³ êîõàí-

öÿ îäíî÷àñíî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íà êàð’ºðíèõ

òåðåíàõ ñïåêîòíà ïîðà,

éìîâ³ðí³ êàäðîâ³ ðîòàö³¿,

çì³íà ïîñàäè, êåð³âíèöòâà, ïðî-

ôåñ³éíîãî íàïðÿìêó, ï³äâèùåííÿ

çàðïëàòè. Êóéòå çàë³çî ïîêè ãàðÿ-

÷å, â ðîáîò³ âè ìàéñòåð íà âñ³ ðó-

êè, òîæ óêð³ïëþéòå ïðîôåñ³éíó

ôîðòåöþ — òóò âàì ð³âíèõ íå áó-

äå, ÿêùî ç’ºäíàºòå ïðèðîäíèé òà-

ëàíò, ä³ëîâó êì³òëèâ³ñòü ³ ìåíå-

äæåðñüêó æèëêó.

ÂÎÄÎË²¯, ñâ³òîãëÿä êàð-

äèíàëüíî çì³íþºòüñÿ,

îçáðîéòåñÿ íåãàòèâíèìè

é ïîçèòèâíèìè íàáóòêàìè ïëþñ

÷óæèìè ïîìèëêàìè ³ ñòâîð³òü íî-

âó ³íäèâ³äóàëüíó ô³ëîñîô³þ áóò-

òÿ, ó êîæíî¿ ëþäèíè âîíà íåïî-

âòîðíà ³ ìàº â³äïîâ³äàòè äóõó ÷à-

ñó òà âíóòð³øí³é çð³ëîñò³.×àñ «ï³ä-

êà÷àòè» äóõîâí³ á³öåïñè,òîä³ âäàñòü-

ñÿ áëèñêó÷å ïðîòèñòîÿòè çëó, òâî-

ðèòè äîáðî, íåñòè â ñâ³ò ëþáîâ,

ìóäð³ñòü, ãàðìîí³þ.

ÐÈÁÈ, ðåàë³çàö³ÿ îñîáèñ-

òèõ áàæàíü — öå øëÿõ

äåãðàäàö³¿, ïîñòàâòå «òðå-

áà» íà ÷³ëüíå ì³ñöå! Âè ïåðåáó-

âàºòå â ïîëîí³ çàëåæíîñò³ â³ä ³í-

òåðåñ³â, ùåäðîò ³íøèõ ëþäåé. Ïå-

ðåæèâàííÿ çàéâ³, íà ùàñòÿ, Òâî-

ðåöü çàâæäè ïîøëå ïîì³÷íèê³â,

ïîêðîâèòåë³â, áëàãîðîäíèõ êî-

ëåã, ðîáîòîäàâö³â, òîæ ïðîôåñ³é-

íà ñàìîðåàë³çàö³ÿ ïðîéäå «íà

óðà». Íå ë³íóéòåñÿ, à ñóìë³ííî

òðóä³òüñÿ, âèêîíóþ÷è øèðîêèé

ñïåêòð ñëóæáîâèõ çîáîâ’ÿçàíü,—

òà áàãàò³éòå!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 741 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76 %

ãîðîñêîï

19 — 25 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 æîâòíÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

«33 ÌÎÑÊÀËÈÊÀ ïðè¿õàëè â ãîñ-
ò³, çàì³ñòü âðîæàþ çáèðàºì â ïîë³
¿õí³ êîñò³»,— òàêèìè ñëîâàìè ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñíÿ.

«Çàáëóêàâ äåñàíò ðîñ³éñüêèé,
ïåðåéøîâ êîðäîíè, õàé íå ïëà-
÷å, êîëè çóñòð³íå íàø³ áàòàëüéî-
íè»,— éäåòüñÿ ó ï³ñí³ äàë³. Àâòî-
ðè êîìïîçèö³¿ ïåðåêîíóþòü, ùî

«áåç ïðîêëÿòèõ ìîñêàë³â áóäåì
äîáðå æèòè», à ïîðÿäîê â Óêðà-
¿í³ ìîæíà íàâåñòè «íàâ³òü áåç
Áàíäåðè», àäæå äëÿ öüîãî º ë³òà-
êè, òàíêè, ÁÒÐè.

Ó ï³ñí³ éäåòüñÿ ³ ïðî «âàíòàæ
200», ³ ïðî øèíè, «ùîá Ìîñêâà ïà-
ëàëà». «Çàñï³âàº ö³ëèé ñâ³ò «Óêðà-
¿í³ ñëàâà!»,— ïàòð³îòè÷íî çàê³í-

÷óºòüñÿ ï³ñíÿ. Âèêîíóþòü ï³ñíþ
Êàòåðèíà Áàñþê òà ²âàí Ñþñüêî,
ñëîâà íàëåæàòü Îëüç³ Ïåðåõðåñò,
ìóçèêó íàïèñàâ ²âàí Ñþñüêî �

Ïàòð³îòè÷íà êîìïîçèö³ÿ ïðî 33 ìîñêàëèêà
çàâîéîâóº ²íòåðíåò

Ì³æíàðîäíèé äåíü áîðîòüáè çà ë³êâ³äàö³þ çëèäí³â
1659 — â Ïåðåÿñëàâ³ ï³ä òèñêîì ìîñêîâ³ò³â, â³éñüêà ÿêèõ,

ñêîðèñòàâøèñü ãðîìàäÿíñüêîþ â³éíîþ â Óêðà¿í³, îêóïóâà-

ëè Ë³âîáåðåææÿ,ãåòüìàí Þð³é Õìåëüíèöüêèé ï³äïèñàâ ïðè-

íèçëèâ³ «Ïåðåÿñëàâñüê³ ñòàòò³». Çã³äíî ç íèìè, ìîñêîâñüê³

âîºâîäè ðîçêâàðòèðîâóâàëèñü â Ïåðåÿñëàâ³, Í³æèí³, Áðàö-

ëàâ³ òà Óìàí³, ¿õí³ â³éñüêà ìóñèëè óòðèìóâàòèñü ì³ñöåâèì

íàñåëåííÿì, êàíäèäàòóðà ãåòüìàíà óçãîäæóâàëàñü ç ìîñ-

êîâñüêèì öàðåì,çàáîðîíÿëèñü áóäü-ÿê³ äèïëîìàòè÷í³ â³ä-

íîñèíè ãåòüìàíà ç ³íøèìè äåðæàâàìè,êè¿âñüêèé ìèòðîïî-

ëèò ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ìîñêîâñüêîìó ïàòð³àðõó, ³ Ìîñêîâ³¿

âèäàâàëàñü âñÿ ðîäèíà ïîïåðåäíèêà Þð³ÿ ãåòüìàíà Âèãîâ-

ñüêîãî,êîòðîìó ìîñêîâ³òè íå ìîãëè ïðîáà÷èòè íèù³âíî¿ ïî-

ðàçêè ï³ä Êîíîòîïîì â ëèïí³ 1659 ðîêó.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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