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Êàëèíîâà ïàì’ÿòü
Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» ç’ÿâèëàñü àëåÿ òà çíàê «Ãåðîÿì ÕÕI ñòîð³÷÷ÿ»

Çàìêó áàðîíà 
íà ßðîñëàâîâîìó 
Âàëó ïîòð³áíî 
ïîâåðíóòè ñòàòóñ
ïàì’ÿòêè 
àðõ³òåêòóðè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî îáóðåíèé ð³øåííÿì

Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäóÓêðà-

¿íè, ÿêèé ïîçáàâèâ áóäèíîê çà

àäðåñîþ âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 1 —

òàê çâàíèé «Çàìîê áàðîíà», ïî-

áóäîâàíèé íàïðèê³íö³ ÕIÕ ñòî-

ë³òòÿ,— ñòàòóñó ïàì’ÿòêè àðõ³òåê-

òóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. «Çà ð³-

øåííÿì ñóäó, îäíà ç íàéá³ëüø

óëþáëåíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê

Êèºâà, «Çàìîê áàðîíà» íà âóë.

ßðîñëàâ³â Âàë,1, çàëèøèëàñÿ áåç

ñòàòóñó ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè.Ïî-

ä³áíå ð³øåííÿ º íåïðèïóñòèìèì

òà âêîòðå âèêëèêàº ïèòàííÿ ùî-

äî ïðîçîðîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü

â óêðà¿íñüêèõ ñóäàõ,îñê³ëüêè àð-

ãóìåíòîì ñòàëî òå, ùî ñâîãî ÷à-

ñó öåé îá’ºêò íå áóâ ïåðåíåñåíèé

³ç ðàäÿíñüêîãî ðåºñòðó ïàì’ÿòîê

àðõ³òåêòóðè äî ðåºñòðó íåçàëåæ-

íî¿ Óêðà¿íè»,—íàãîëîñèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-

âà äîðó÷èâ êåð³âíèêàì ïðîô³ëü-

íèõ ï³äðîçä³ë³â ñòîëè÷íî¿ äåðæ-

àäì³í³ñòðàö³¿ ó ñòèñë³ òåðì³íè

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïîâåðíåí-

íÿ ñòàòóñó ïàì’ÿòêè «Çàìêó áàðî-

íà».Êð³ì òîãî,Â³òàë³é Êëè÷êî çà-

êëèêàâ Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè äî-

ëó÷èòèñÿ äî áîðîòüáè çà ³ñòîðè÷-

íó áóä³âëþ òà íå äîïóñòèòè ïðè-

âàòèçàö³¿ «Çàìêó áàðîíà».

Ó Êèºâ³ òåðì³í 
ñïëàòè çà ÆÊÏ 
ç³ çáåðåæåííÿì 
ï³ëüã ïðîäîâæåíî 
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ

Òåðì³í ñïëàòè çà æèòëîâî-êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè çà âåðåñåíü áó-

äå ïðîäîâæåíî äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ.

Ïðè öüîìó çíèæêà, ïåðåäáà÷å-

íà çà â÷àñíó ñïëàòó (äî 20-ãî ÷èñ-

ëà), áóäå çáåðåæåíà. Ïðî öå ïî-

â³äîìèëè â ÊÏ «Ã²ÎÖ».

Íàãàäàºìî, ùî ç 15 âåðåñíÿ

êèÿíè ïåðåéøëè íà íîâèé òèï

ðîçðàõóíê³â çà æèòëîâ³ òà êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè,ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïåðå-

õîäîì íà ïðÿì³ äîãîâ³ðí³ â³äíî-

ñèíè ì³æ âèêîíàâöÿìè êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã òà ñïîæèâà÷àìè. Öå ³

çóìîâèëî ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â

íàäàííÿ òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿,

íåîáõ³äíî¿ äëÿ äðóêó ðàõóíê³â

íà ñïëàòó çà æèòëîâî-êîìóíàëü-

í³ òà ³íø³ ïîñëóãè, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì

â æîâòí³ ì³ñÿö³ ìåøêàíö³ îòðè-

ìàëè ðàõóíîê íà ñïëàòó çà ÆÊÏ

³ç çàòðèìêîþ.Âðàõîâóþ÷è âèùå-

âèêëàäåíå,òåðì³í ñïëàòè çà ÆÊÏ

³ç çàñòîñóâàííÿì ï³ëüãîâèõ òàðè-

ô³â äî 20 ÷èñëà ó æîâòí³ ïðîäîâ-

æóºòüñÿ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ.

íîâèíè

Â²ÄÒÅÏÅÐ 23 êàëèíîâ³ ñàäæàíö³,
âèñàäæåí³ âçäîâæ îäí³º¿ ç àëåé
ïàðêó «Ïåðåìîãà», ñòàëè ñèìâî-
ëîì äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ íå-
çëàìíîñò³ óêðà¿íñüêîãî äóõó òà
â³÷íèì ñïîìèíîì ïðî ñòðàøíó ö³-
íó, ÿêó íàðîä çàïëàòèâ çà ñâîáî-
äó òà íåçàëåæí³ñòü.Êâ³òêîâà ïàì’ÿòü
òà çíàê «Ãåðîÿì ÕÕI ñòîð³÷÷ÿ» ó
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèëèñÿ
ó ñóáîòó ï³ä ÷àñ çàãàëüíîì³ñüêî¿
òîëîêè, ³í³ö³éîâàíî¿ Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ. Íà ñóáîòíèê âèéøëè ìàéæå
äâ³ òèñÿ÷³ äí³ïðîâ÷àí, ñåðåä íèõ
øêîëÿð³, ìîëîäü, áàòüêè ç ä³òüìè.

«Ìè ïðèéøëè ñþäè, ùîá õëîï-
ö³, ÿê³ çàðàç íà ñõîä³ çàõèùàþòü
íàøó ñóâåðåíí³ñòü, çíàëè, ùî òóò,
â òèëó, ìè ïðî íèõ íå çàáóëè, ìè ¿õ
ïàì’ÿòàºìî ³ ÷åêàºìî äîäîìó æè-
âèìè»,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó»
äåñÿòèêëàñíèöÿ Îëåíà.

À îò äí³ïðîâ÷àíèí Îëåêñ³é íà
òîëîêó ïðèéøîâ ðàçîì ³ç ï’ÿòè-
ð³÷íèì ñèíîì. Êàæå, ùî âàæëèâî,
ùîá çìàëêó óêðà¿íö³ ðîçóì³ëè òà
ïàì’ÿòàëè ïðî ö³íó, ÿêó ïëàòèòü
íèí³øíº ïîêîë³ííÿ çà íåçàëåæ-
í³ñòü, íîì³íàëüíî çäîáóòó 23 ðî-
êè òîìó, òà í³êîëè íå ïîâòîðþâà-
ëè ïîë³òè÷í³ ïîìèëêè ñâî¿õ ïîïå-

ðåäíèê³â. «Ìè æèâåìî â öüîìó ³í-
ôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³, íàø³ ä³-
òè ðîñòóòü â óìîâàõ â³éíè. Ñâîºìó
ï’ÿòèð³÷íîìó ñèíó ìè ðîçïîâ³äà-
ºìî ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ³ ÷î-
ìó öå â³äáóâàºòüñÿ. Ïîêîë³ííÿ, ÿêå
ïðèéäå çà íàìè, ìàòèìå øàíñ çáó-
äóâàòè íîâå ñóñï³ëüñòâî, àëå âî-
íè ìàþòü ïàì’ÿòàòè ïðî ö³íó, ÿêó
íàø³ ñó÷àñíèêè çà öå çàïëàòèëè,
ùîá íå ïîâòîðèòè íàøèõ ïîìè-
ëîê»,— çàçíà÷èâ ïàí Îëåêñ³é.

Ïðèáèðàòè äí³ïðîâ÷àíàì äî-
ïîìàãàëè ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî
«Çåëåíáóäó» òà ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá,
ïðåäñòàâíèêè ÊÌÄÀ, àêòèâ³ñòè.
Îêð³ì êàëèíè, òóò âèñàäèëè äå-
ñÿòîê ãîñòðîëèñòèõ êëåí³â. Êð³ì
òîãî, áóëî ðîç÷èùåíå äíî ìåë³î-
ðàòèâíîãî êàíàëó â ïàðêó «Ïåðå-
ìîãà» çà äîïîìîãîþ âîäîëàçíèõ
ñïóñê³â. Äëÿ âèâåçåííÿ îïàëîãî
ëèñòÿ òà ç³áðàíîãî ñì³òòÿ áóëî çà-
ä³ÿíî ìàéæå äâà äåñÿòêè îäèíèöü
ñïåö³àë³çîâàíî¿ òåõí³êè. Çàâçÿò-
òÿ ïðàö³âíèêàì òà äîáðîâîëüöÿì
ñâî¿ìè âèñòóïàìè äîäàâàëè õó-
äîæí³ êîëåêòèâè ðàéîíó òà äóõî-
âèé îðêåñòð, ÿê³ âèêîíóâàëè ïî-
ïóëÿðí³ ìåëîä³¿. Òàêîæ â³äáóâñÿ
ï³çíàâàëüíèé êâåñò «Ë³äåðñüêà
çì³íà» òà ïîñâÿòà â ë³äåðè ó÷í³â-
ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàãîí³â

äèòÿ÷èõ îðãàí³çàö³é íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ðàéîíó. Îêð³ì öüîãî, ó
ôîðìàò³ áëàãîä³éíîãî ÿðìàðêó
«Äîïîìîæè óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ñüî-
ãîäí³, ùîá çàâòðà æèòè â ìèðí³é
Óêðà¿í³!» áóëè âëàøòîâàí³ ìàé-
ñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ ñèì-
âîë³÷íèõ îáåðåã³â, ëèñò³âîê, ëÿ-
ëüîê-ìîòàíîê. Òóò æå â³äáóâñÿ áëà-
ãîä³éíèé ÿðìàðîê äèòÿ÷èõ âèðî-
á³â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñ-
òåöòâà òà êóë³íàðíîãî ìèñòåöòâà.
Óñ³ êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ àêö³¿,
áóäóòü ïåðåäàí³ âî¿íàì ÀÒÎ òà ðî-
äèíàì-ïåðåñåëåíöÿì.

Äîëó÷èâñÿ äî ðîáîòè ï³ä ÷àñ
òîëîêè ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Çàãàëîì ó öåé äåíü íà âñ³é òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ ðîç÷è-
ùåííÿ çåëåíèõ çîí ³ ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é â³ä îïàëîãî ëèñòÿ
òà ñì³òòÿ. Çà íàøèìè ï³äðàõóíêà-
ìè, òàê³ ïðèáèðàííÿ ïðîõîäÿòü ó
á³ëüø ÿê 50-òè ì³ñöÿõ, â îñíîâíî-
ìó ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ, äå ïðàöþ-
þòü ïîíàä 5 òèñÿ÷ êèÿí. Ì³ñüêà
àäì³í³ñòðàö³ÿ äÿêóº êîæíîìó ìåø-
êàíöþ ñòîëèö³, ÿêèé çíàéøîâ ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèºäíàòèñÿ äî òîëîêè é
çðîáèòè îñîáèñòèé âíåñîê ó áëà-
ãîóñòð³é íàøîãî ì³ñòà»,— íàãîëî-
ñèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ �

Äðàìàòè÷í³ ïîä³¿, ùî ñêîëèõíóëè íàøó êðà¿íó çà
îñòàíí³é ð³ê, â³éíà, ùî çàáèðàº æèòòÿ ãåðî¿â òà ìèð-
íèõ ìåøêàíö³â íà ñõîä³, êîíñîë³äóâàëè óêðà¿íñüêó
íàö³þ â ºäèíîìó áàæàíí³ — äîïîìîãòè òèì, õòî â³ä-
÷àéäóøíî çàõèùàº íàøó êðà¿íó, òà óâ³÷íèòè ïàì’ÿòü
òèõ, õòî â³ääàâ æèòòÿ çà ñâîáîäó. Êàëèíîâà àëåÿ òà
ïàì’ÿòíèé çíàê «Ãåðîÿì ÕÕI ñòîð³÷÷ÿ» ç’ÿâèëèñÿ â ïàð-
êó «Ïåðåìîãà» ÿê íàãàäóâàííÿ ñó÷àñíèêàì òà ïðèé-
äåøí³ì ïîêîë³ííÿ ïðî ö³íó íàö³îíàëüíèõ ïîìèëîê.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Â³äòåïåð 23 êàëèíîâ³ ñàäæàíö³, âèñàäæåí³ ï³ä ÷àñ çàãàëüíîì³ñüêî¿ òîëîêè âçäîâæ îäí³º¿ ç àëåé ïàðêó «Ïåðåìîãà», ñòàëè ñèìâîëîì äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ 
íåçëàìíîñò³ óêðà¿íñüêîãî äóõó òà â³÷íèì ñïîìèíîì ïðî ñòðàøíó ö³íó, ÿêó íàðîä çàïëàòèâ çà ñâîáîäó òà íåçàëåæí³ñòü
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ÏÎÊÀÐÀÍÍß çà ïîðóøåííÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ³ ï³äêóï âèáîðö³â ìàº áóòè ñóâîðèì. Âîäíî÷àñ
êîæåí ãðîìàäÿíèí ïîâèíåí ðîçóì³òè — ïðîäàþ÷è
ñâ³é ãîëîñ, â³í ïðîäàº ñâîº ìàéáóòíº. Ïðî öå çàÿâèâ
ë³äåð «ÓÄÀÐó», ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ â Óæãîðîä³.

«Òàê, ÷àñè ñêëàäí³, áàãàòüîì ëþäÿì äîâîäèòüñÿ áóê-
âàëüíî âèæèâàòè. Àëå êîæåí âèáîðåöü ïîâèíåí óñ-
â³äîìëþâàòè, ùî, ïðîäàâøè ñâ³é ãîëîñ, â³í íå ò³ëü-
êè ïðîäàºòüñÿ ñàì, à ïðîäàº ìàéáóòíº ñâîº¿ êðà¿íè.
Ìàéáóòíº, çà ÿêå ñüîãîäí³ ãèíóòü íàø³ õëîïö³ íà ñõî-
ä³»,— ï³äêðåñëèâ ë³äåð «ÓÄÀÐó».

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî, ÿêùî ãðîìàäÿíè
ðîáèòèìóòü âèá³ð íà êîðèñòü 200 ÷è 300 ãðèâåíü,
ñèòóàö³ÿ ³ æèòòÿ â êðà¿í³ íå çì³íèòüñÿ �

Ó ÊÈªÂ² â ãàëåðå¿ «Ëàâðà» â³äêðè-
ëàñÿ 16-òà ôîòîâèñòàâêà «Äåíü-
2014 «Òåðíîâà Îñ³íü». ²ç â³òàííÿ-
ìè òà ïîäàðóíêîì â³ä ìåðà ñòî-
ëèö³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà åêñïîçèö³þ
â³äâ³äàëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî. Âîíà ïðèâ³òà-
ëà îðãàí³çàòîð³â, ó÷àñíèê³â òà ãîñ-
òåé íåïåðåñ³÷íîãî äëÿ ì³ñòà çàõî-

äó òà ï³äêðåñëèëà âàæëèâ³ñòü ïî-
ä³¿ äëÿ ãðîìàäñêîñò³ ó öåé íåïðîñ-
òèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ.

«Íà âèñòàâö³ ïðåçåíòîâàí³ ðî-
áîòè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü â³ä÷óòòÿ
ñüîãîäåííÿ ñóñï³ëüñòâîì, ³ëþñ-
òðóþòü ïîä³¿ òà ëþäåé, ùî çì³-
íþþòü íàøó êðà¿íó çàðàäè êðà-
ùîãî ìàéáóòíüîãî. ² â öüîìó êîí-

òåêñò³ õî÷ó â³äçíà÷èòè ôîòîðî-
áîòó, ÿêà ñïðàâèëà íàéá³ëüøå âðà-
æåííÿ, — öå ñâ³òëèíà êè¿âñüêîãî
ôîòîãðàôà ²âàíà Ëþáèø-Ê³ðäåÿ
«Áàòüê³âñüêà ìóæí³ñòü». Âîíà äå-
ìîíñòðóº, ùî íàø³ ÷îëîâ³êè íå
ëèøå ìóæí³ òà ñèëüí³ âî¿íè, ãîòî-
â³ ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ çàõèùà-
òè ñâîþ Áàòüê³âùèíó, à é í³æí³
ëþáëÿ÷³ áàòüêè»,— ñêàçàëà Ãàí-
íà Ñòàðîñòåíêî.

Çàçíà÷èìî, ùî ôîòîåêñïîçè-
ö³ÿ íàðàõîâóº ïîíàä 300 íàéêðà-
ùèõ ñâ³òëèí — ïåðåìîæö³â XVI
Ì³æíàðîäíîãî ôîòîêîíêóðñó ãà-
çåòè «Äåíü». Îêð³ì «äîðîñëèõ»
íîì³íàö³é — «Ïîä³¿», «Îñîáèñòî-
ñò³», «Óêðà¿íñüêèé ñâ³ò», «Æèòòÿ
ÿê âîíî º», ç 2009 ðîêó çàïî÷àò-
êîâàíî ñïåö³àëüíó íîì³íàö³þ —
«Ñâ³ò î÷èìà ä³òåé», ÿêà ïðåäñòàâ-
ëÿº ðîáîòè þíèõ ôîòîãðàô³â äî 18
ðîê³â.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 26 æîâò-
íÿ (âõ³ä â³ëüíèé) �

Â ì³ñò³ â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà «Äåíü-2014»

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÑË²Ä×ÈÌ óïðàâë³ííÿì ô³íàíñî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó
ì. Êèºâ³ âíåñåíî äî ªäèíîãî ðå-
ºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ñòîñîâíî
ãðóïè îñ³á, ÿê³ íàëàãîäèëè ìåõàí³çì
ðîçòðàòè ÷óæîãî ìàéíà ó îñîáëè-
âî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ øëÿõîì çëî-
âæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì.
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè
ó ïðåñ-ñëóæá³ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëü-
íî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.

Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòà-
íîâëåíî, ùî ïðàö³âíèêàìè ïîäàò-

êîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.
Êèºâ³ âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî áåç-
ãîñïîäàðíîãî ìàéíà, ââåçåíîãî ç
ïîðóøåííÿì ìèòíèõ ïðàâèë (îäÿã
â³äîìèõ ºâðîïåéñüêèõ áðåíä³â, âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íà êîìï’þòåðíà òà
ñó÷àñíà ïîáóòîâà òåõí³êà, åë³òíèé
àëêîãîëü) íà çàãàëüíó ñóìó 22 ìëí
ãðí, ÿê³ áóëî ââ³ðåíî â 2013 ðîö³
íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ñëóæ-
áîâèì îñîáàì ïðèâàòíîãî òîâàðè-
ñòâà, ÿê³, ÿê ç’ÿñóâàëîñü â ïîäàëü-
øîìó, ìàþòü ïðàâî íà çàíÿòòÿ àä-
âîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî ïåðåä-

áà÷àº îñîáëèâó ïðîöåäóðó ïðèòÿã-
íåííÿ àäâîêàò³â äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Çàïîâçÿòëèâ³ àäâîêàòè, íåçâà-
æàþ÷è íà îáîâ’ÿçîê çáåð³ãàòè ââ³-
ðåíå ìàéíî, ç ìåòîþ îñîáèñòîãî
íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ, ñêîðèñ-
òàâøèñü ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîþ ñè-
òóàö³ºþ â Óêðà¿í³ òà âèêîðèñòàâøè
ï³äðîáëåí³ óõâàëè ñóäó, «ðîçáàçà-
ðèëè» ìàéíî íà êîðèñòüòðåò³õ îñ³á�

Âèêðèòî àäâîêàò³â, ÿê³ ïðèâëàñíèëè 
ìàéíî â³äîìèõ áðåíä³â íà ì³ëüéîíè
ãðèâåíü

ÏÎÄ²Þ ïðèóðî÷èëè äî 100-ð³÷-
÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíî-
ãî åíåðãåòèêà. Óðî÷èñòîñò³ ç íà-
ãîäè ñâÿòà ïðîéøëè íà ÒÅÖ-5.

Íà öåðåìîí³þ çàïðîñèëè âå-
òåðàí³â åíåðãåòèêè Óêðà¿íè òà
ÑÍÄ. Ñïåö³àëüíî äî â³äçíà÷åí-
íÿ ð³÷íèö³ íà ÒÅÖ-5 ñïîðóäèëè
ñêâåð ³ìåí³ ªâãåíà ×óëêîâà, äå ³
â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà.
Á³ëå ïðîñòèðàäëî ç áðîíçîâîãî
áþñòó óðî÷èñòî çíÿâ îíóê ªâãå-
íà ²âàíîâè÷à Äìèòðî ×óëêîâ.

²ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ãîñ-
òåé ³ ïðàö³âíèê³â «Êè¿âåíåðãî»
çâåðíóâñÿ ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ Îëåêñàíäð
Ôîìåíêî. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿò-

íèêà ãîñò³ çàõîäó ìàëè ìîæëè-
â³ñòü îãëÿíóòè åêñïîíàòè òà êîí-
öåïòè ìàéáóòíüîãî ìóçåþ åíåð-
ãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿, à òàêîæ ïî-
äèâèòèñü ô³ëüì ïðî æèòòºâèé
øëÿõ ªâãåíà ×óëêîâà, ñïåö³àëü-
íî ñòâîðåíèé äî ö³º¿ äàòè �

Ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ï³êëóºòüñÿ 
ïðî ñâî¿õ ïàñàæèð³â

ÊÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌÅÒÐÎÏÎ-
Ë²ÒÅÍ» ïîñò³éíî ïðîâîäèòü ðî-
áîòó ç³ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè
ô³çè÷íèìè ïîòðåáàìè. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Òàê, óïðîäîâæ 9 ì³ñÿö³â íè-
í³øíüîãî ðîêó íà ïåðø³é òà îñòàí-
í³é ñõîäèíêàõ ñõîäîâèõ ìàðø³â
ñòàíö³é, ïåðåñàäî÷íèõ âóçë³â òà
ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà áàëàíñ³ ìåòðîïî-
ë³òåíó, ïîíîâëþâàëèñü 813 ïî-
ïåðåäæóâàëüíèõ ñìóã ÿñêðàâî
æîâòîãî êîëüîðó.

Êð³ì öüîãî, ó âåñòèáþëÿõ øåñ-
òè ïåðåñàäî÷íèõ ñòàíö³é ç’ÿâè-
ëèñü ðåëüºôí³ ãðàô³÷í³ êàðòè-

ñõåìè Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó,
ÿêèìè çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ
íàð³âí³ ç ³íøèìè ïàñàæèðè ç ïî-
ðóøåííÿìè çîðó òà ïîâí³ñòþ íå-
çðÿ÷³. Êàðòè âèãîòîâëåíî ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ì³æíàðîäíèõ ñòàí-
äàðò³â äîñòóïíîñò³ äëÿ ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ ³ ç óðàõóâàííÿì
ïðèíöèï³â óí³âåðñàëüíîãî äè-
çàéíó.

Äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðøèõ øåñ-
òè êàðò áóëî îáðàíî âåñòèáþë³
ñòàíö³é «Òåàòðàëüíà», «Õðåùà-
òèê», «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³»,
«Ïëîùà Ëüâà Òîëñòîãî», «Çîëîò³
Âîðîòà» òà «Ïàëàö ñïîðòó», îñ-
ê³ëüêè âîíè ðîçòàøîâàí³ â öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà ³ ìàþòü
âåëèêèé ïàñàæèðîïîò³ê �

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ: «Çà ï³äêóï âèáîðö³â òðåáà ñóâîðî êàðàòè»

Çà 9 ì³ñÿö³â äî ÊÌÄÀ íàä³éøëî 10 578 çâåðíåíü ãðîìàäÿí

ÄÎ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà äåâ’ÿòü ì³ñÿ-
ö³â 2014 ðîêó íàä³éøëî 10 578 çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ —
6874, óñíèõ — 3704 (çà 9 ì³ñÿö³â
2013 ðîêó â³äïîâ³äíî 15 949 çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ —
11 546, óñíèõ — 4403).

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè
äî ÊÌÄÀ çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â öüîãî
ðîêó, óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü
5649, àáî 53,4 %.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî ñòîëè÷íî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 1645 êî-
ëåêòèâíèõ çâåðíåííÿ, ÷àñòêà ÿêèõ

ñêëàäàº 15,6 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü
çìåíøåíà íà 806 , àáî íà 32,9 %.
Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåð-
íåíü ñòàíîâëÿòü ïèòàííÿ áëàãî-
óñòðîþ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ïîòî÷íîãî
ðåìîíòó áóäèíê³â, îïëàòè êâàð-
òèð òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ðå-
ìîíòó äàõ³â, îáëàøòóâàííÿ äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èê³â, íåçãîäè ³ç çà-
ïëàíîâàíèì áóä³âíèöòâîì, íà-
äàííÿ äîçâîëó íà âñòàíîâëåííÿ
òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â, â³äñåëåííÿ
ç àâàð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â,

ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó ãóðòîæèò-
êàõ, ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â òîùî.

Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ
çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü
82 288 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîðóøèëè
17 740 ïèòàíü. Çà àíàëîã³÷íèé ïå-
ð³îä ìèíóëîãî ðîêó ç óðàõóâàííÿì
êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî ÊÌÄÀ
çâåðíóëîñü 102 607 ãðîìàäÿí.

Ì³ñòÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì
³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîí-
êðåòíèõ æèòòºâèõ ïèòàíü (91,4 %),
ñêàðãàìè (8,5 %), ïðîïîçèö³ÿìè ³
çàóâàæåííÿìè (0,1 %) �

Ðóõ òðàíñïîðòó íà Áåññàðàáö³ 
íå îáìåæóâàòèìóòü

ÄËß ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ïðîåêòó
«Rainbow Plane 002» íå îáìåæó-
âàòèìóòü ðóõ òðàíñïîðòó.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ ï³äòðèìàëà ³í³-
ö³àòèâó Áëàãîä³éíîãî ôîíäó
Â³êòîðà Ï³í÷óêà «Ñó÷àñíå ìèñ-
òåöòâî â Óêðà¿í³» ùîäî îðãà-
í³çàö³¿ ó ïåð³îä ç 20 æîâòíÿ
2014 ðîêó äî 10 ñ³÷íÿ 2015 ðî-
êó ïðîåêòó PinchukArtCentre
«Rainbow Plane 002». Ï³äïèñà-
íå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ.

Çà ïîïåðåäí³ìè ïëàíàìè îð-
ãàí³çàòîð³â, äëÿ ïðîâåäåííÿ
«Rainbow Plane 002» íåîáõ³äíî
áóëî ÷àñòêîâî îáìåæóâàòè ðóõ òà
ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â ïîáëè-
çó áóä³âë³ çà àäðåñîþ âóë. ×åðâî-
íîàðì³éñüêà/ âóë. Áàñåéíà, 1-3/2.

Îäíàê íàðàç³, çà ³íôîðìàö³ºþ
îðãàí³çàòîð³â ïðîåêòó, ðóõ òðàíñ-
ïîðòó íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³ íå
ïåðåêðèâàòèìóòü. Ìîæëèâå ÷àñò-
êîâå îáìåæåííÿ ðóõó ó äåíü â³ä-
êðèòòÿ ïðîåêòó, ïðî ùî áóäå ïî-
â³äîìëåíî äîäàòêîâî �
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Ïàì’ÿòíèê ªâãåíó ×óëêîâó âñòàíîâèëè
íà ÒÅÖ-5

Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòóâàòè
Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ íå
ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³,à âñüî-
ãî Êèºâà—ãîðä³ñòþ êèÿí.Ãîñòèí-
íèé äâ³ð — íå ëèøå âç³ðåöü êëà-
ñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó XIX
ñò.,öå ùå öåíòðàëüíà ñïîðóäà Êîí-
òðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñòîðè÷íîãî
öåíòðó Êèºâà XIII—XIX ñò.,äå â³ä-
áóâàëèñÿ êè¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè,
êîíòðàêòîâ³ ÿðìàðêè, ä³ÿëè ð³ç-
íîìàí³òí³ àòðàêö³îíè.

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

êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó,
ùîáè â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ,
ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî
çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ
íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â ïðîâîäèòèìå ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòè-
âà». Êîøòè ñë³ä ïåðåêàçóâàòè íà
Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Àíäð³-
¿âñüêà-Ïåéçàæíà ³í³ö³àòèâà».

Ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ
«Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ
380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873,
ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «Áëàãî-
ä³éíèé âíåñîê» �
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Ó ÊÎËÎÍÍÎÌÓ çàë³ ÊÌÄÀ, ïî-
ïðè îñ³ííþ õîëîäíå÷ó, öèìè âè-
õ³äíèìè áóëî òåïëî â³ä äèòÿ÷èõ
ïîñì³øîê. Òóò ç³áðàëîñÿ áëèçü-
êî 40 þíèõ âèêîíàâö³â 27 êîëåê-
òèâàìè ç óñ³º¿ êðà¿íè, ùîá ï³ä-
òðèìàòè ãëÿäà÷³â-êèÿí ç ðîäèí
òèõ, õòî çàðàç ïåðåáóâàº â ÀÒÎ.
«Äåâ³ç ö³º¿ àêö³¿ — «ªäèíà êðà-
¿íà». Â ï³äãîòîâö³ ñâÿòà íàì äî-
ïîìàãàëî äóæå áàãàòî ëþäåé, îð-
ãàí³çàö³é, áëàãîä³éíèé ôîíä «Ð³ä-
íà îñåëÿ». ² âîíî îñîáëèâå òèì,
ùî ìè çì³íèëè çâè÷íèé ôîðìàò,
ùîá õî÷ òðîøêè ïîäàðóâàòè ùàñ-
òÿ ä³òÿì ³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ çàðàç äóæå ïå-
ðåæèâàþòü çà ñâî¿õ áàòüê³â»,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» îäèí ç
îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ, äèðåê-
òîð òåëåâ³ç³éíîãî ïðîåêòó «Ç³ð-
êàôåñò» ³ ôåñòèâàëþ «Ìîÿ Óêðà-
¿íà» Ëàðèñà Ðåäüêî. Ñâÿòî ïðîé-
øëî çà ï³äòðèìêè Óïðàâë³ííÿ
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ, ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü êóëüòóðè
òà òóðèçìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè, Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà-
¿íè.

«Ç³ðêàôåñò» — öå íå ïðîñòî áëà-
ãîä³éíèé êîíöåðò, à é êîíêóðñ ó
ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ äèòÿ÷î¿ òâîð-
÷îñò³: âîêàë, õîðåîãðàô³ÿ, ³íñòðó-
ìåíòàëüíà ìóçèêà, àêòîðñüêà ìàé-
ñòåðí³ñòü òà ³íø³. «Êîëè ãîâîðÿòü
ãàðìàòè, ìóçè ìîâ÷àòü. Ñüîãîäí³ ìè
áà÷èìî, ùî íàâïàêè — ìóçè ãîâî-
ðÿòü, à ãàðìàòè ìîâ÷àòü. Ìåí³ îñî-
áëèâî ïðèºìíî, ùî ä³òè ãåðî¿â òóò
íå ëèøå ñåðåä ãëÿäà÷³â, à é íà ñöå-
í³,— ï³äêðåñëèâ ãîëîâà æóð³ Ïåò-
ðî Ïîëòàðºâ.— Öåé êîíêóðñ, â ïåð-

øó ÷åðãó, äëÿ ï³äòðèìêè. Òóò íå
âàæëèâî, õòî êðàùèé, à õòî ã³ð-
øèé, âñ³ âîíè ÷óäîâ³. Òîìó ÿ ñòà-
âèòèìó ïèòàííÿ äëÿ æóð³, ùîá áó-
ëè â³äçíà÷åí³ âñ³ ó÷àñíèêè».

Ñåðåä ãîñòåé çàõîäó áóâ ³ çà-
ñòóïíèê êîìàíäèðà áàòàëüéîíó
«Êè¿â-12» Àíòîí Øàïîâàë. Â³í ïî-
äÿêóâàâ ä³òÿì çà ìàëþíêè, ïîäà-
ðóíêè, ñóâåí³ðè, ÿê³ îòðèìóþòü
ñîëäàòè íà ïåðåäîâ³é, àäæå «âîíè
ñïðàâä³ ç³ãð³âàþòü ñåðöÿ». Âåäó-

÷èìè ñâÿòà áóëè Ñîëîì³ÿ Â³òâèöü-
êà, Êèðèëî Îõð³ìåíêî òà Ë³ä³ÿ Êî-
áèë. Ïðèâ³òàòè ãîñòåé òà þíèõ âè-
êîíàâö³â ïðèéøëè ³ ç³ðêè øîó-á³ç-
íåñó. Ïåðåä, âëàñíå, êîíêóðñíîþ
ïðîãðàìîþ âèñòóïàëè «Àâ³àòîðè»,
äóåò Àííà-Ìàð³ÿ, ²ëëàð³ÿ, Îëåã Êåí-
çîâ, Îëåêñàíäð Ïàâëèê, Âîëîäè-
ìèð Òêà÷åíêî òà ³íø³. Â³äêðèâàâ
ñâÿòêîâèé êîíöåðò ãóðò «Óêðà¿í-
ñüê³ áàðâè» ç ï³ñíåþ «Óêðà¿íà ºäè-
íà». «Ìè ç ðàä³ñòþ áåðåìî ó÷àñòü

ó öüîìó ñâÿò³,— çàóâàæèëà õóäîæ-
í³é êåð³âíèê ãóðòó «Óêðà¿íñüê³ áàð-
âè» ³ éîãî âîêàë³ñòêà Îêñàíà Ñòå-
áåëüñüêà.— Çàðàç, ÿê í³êîëè, âàæ-
ëèâî ï³äòðèìóâàòè òàê³ ³í³ö³àòè-
âè, îñîáëèâî äèòÿ÷³, ãðîìàäñüê³.
Ìè ïðîâîäèìî êîíöåðòíó ä³ÿëü-
í³ñòü ì³ñòàìè Óêðà¿íè, ¿çäèëè íà
Äåíü òàíê³ñòà ó òàíêîâó áðèãàäó
«Äåñíà», âèñòóïàëè â ãîñï³òàëÿõ.
Â³éñüêîâ³ äóæå ïîçèòèâíî ñïðèé-
ìàþòü òàê³ â³çèòè — ¿õ ïîòð³áíî
ðîçðÿäæàòè, íàäèõàòè, ïåðåìèêà-
òè åìîö³éíî. Àäæå çàäà÷à âîðî-
ãà — çíèùèòè íàñ åìîö³éíî é ìî-
ðàëüíî, òîìó ìè ìàºìî â³äíîâëþ-
âàòèñÿ».

Óò³ì, íàâ³òü ï³ä ÷àñ êîíöåðòó
ãëÿäà÷àì, îñîáëèâî äîðîñëèì,
áóëî íåïðîñòî â³äâîë³êòèñÿ â³ä
òðèâîæíèõ ïåðåæèâàíü çà ñâî¿õ
áëèçüêèõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â çî-
í³ â³éñüêîâèõ ä³é. «Ä³òêàì òàê³
çàõîäè ïîòð³áí³ îäíîçíà÷íî,—
ââàæàº ìàìà ìàëåíüêîãî Ìèêè-
òè ²ííà.— Ì³é ÷îëîâ³ê ³ éîãî áðàò
çàðàç ïåðåáóâàþòü â ÀÒÎ, à ÿ äî-
ïîìàãàþ áàòàëüéîíó ÿê âîëîí-
òåð, òîìó íå çàâæäè âèñòà÷àº ÷à-
ñó, àáè â³äâåñòè äèòèíó êóäèñü
ðîçâ³ÿòèñÿ».

Òåëåòðàíñëÿö³þ òàëàíò-øîó
«Ç³ðêàôåñò» íà êàíàëàõ «Êè¿â» òà
ÓÒÐ ïîêàæóòü çà äâà òèæí³ �

Íîâå æèòòÿ òâîð³â ñòàðèõ
ºâðîïåéñüêèõ ìàéñòð³â

Â Ìóçå¿ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäà-
íà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â â ðàìêàõ
ïðîåêòó «ªâðîïåéñüêèé âèì³ð»
ïðåçåíòóâàëè âèñòàâêó «Ñêàðáè
áàðîí³â äå Øîäóàð». Â åêñïîçèö³¿
ïðåäñòàâëåíî õóäîæíº ç³áðàííÿ
Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî êðàº-
çíàâ÷îãî ìóçåþ: âèáðàí³ òâîðè ñòà-
ðèõ ºâðîïåéñüêèõ ìàéñòð³â ç êî-
ëåêö³¿ ðîäèíè äå Øîäóàð, àðèñòîê-
ðàòè÷íîãî ðîäó ²ë³íñüêèõ òà æè-
âîïèñ öåðêîâ Âîëèí³, ÿê³ òðèâàëèé
÷àñ íå ïîêàçóâàëè øèðîê³é ïóáë³-
ö³. «Ï³ñëÿ ðåâîëþö³é ìàãíàòè ïî-
ëèøèëè êðàé, ³ ìèñòåöüê³ òâîðè
ñï³âðîá³òíèêè ìóçåþ ïðîñòî ðÿ-

òóâàëè ç ïàëàþ÷èõ ñàäèá,— ðîçïî-
â³ëà «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð Æè-
òîìèðñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ
Ëàðèñà Ãðóçñüêà.— Íà æàëü, äåÿê³
ðå÷³ ç êîëåêö³¿ ìè âòðàòèëè â 1920-
30-ò³ ðîêè, êîëè ïåðåâîçèëè òâî-
ðè âîçàìè äî Êèºâà, òà â ïåð³îä
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ëèøå â 1980-
õ ðîêàõ íàø³ ìèñòåöòâîçíàâö³ ³äåí-
òèô³êóâàëè íèçêó õóäîæí³õ êîëåê-
ö³é».Óò³ì, ðîáîòè ïîòðåáóâàëè ðåñ-
òàâðàö³¿,òàê ñàìî ÿê ³ ñàì ìóçåé —
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, òîæ íå áó-
ëè äîñòóïí³ ãëÿäà÷àì.

Äî êè¿âñüêî¿ âèñòàâêè óâ³éøëè
òâîðè ºâðîïåéñüêèõ æèâîïèñö³â
XVI — XIX ñò. ç³ ñâ³òîâèìè ³ìåíà-
ìè. ²òàë³éñüêå ìèñòåöòâî äîáè Ðå-
íåñàíñó òà áàðîêî ïðåäñòàâëåíî

êàðòèíàìè Àíí³áàëå Êàððà÷÷³,Áåð-
íàðäî Ñòðîöö³, Ìàò³àñà Ñòîìåðà òà
Ëóêè Äæîðäàíî. Îêðàñîþ åêñïîçè-
ö³¿ º òâîðè çíàìåíèòèõ ïîðòðåòèñ-
ò³â (Éîãàííà Áàò³ñòà Ëàìï³ ²², ßêî-
áà-Ôåðä³íàíäà Ôóòà, Ï’ºðà Ì³íüÿðà
òà Àëåêñàíäåðà Ðîñë³íà), à òàêîæ
ïîåòè÷í³ ïåéçàæ³ òà âèøóêàí³ íà-
òþðìîðòè æèâîïèñö³â Ãîëëàíä³¿ òà
Ôëàíäð³¿ (Àëåêñàíäåðà Êîçåìàí-
ñà, Ëþäîëôà Áàêõåéçåíà, Â³ëëåìà
âàí äå Âåëüäå). ª é ñêóëüïòóðè —
ïîãðóääÿ ÷îòèðüîõ ä³â÷àò ð³çíîãî
òåìïåðàìåíòó óîñîáëþþòü ÷îòè-
ðè ïîðè ðîêó. «Ìè ïîêàçóºìî âñüî-
ãî 38 òâîð³â, êîæåí ç íèõ º øåäåâ-
ðîì,— ï³äêðåñëþº êóðàòîðêà âè-
ñòàâêè Îëåíà Æèâêîâà.— Â³äêðè-
âàþòü âèñòàâêó ïîðòðåòè ÷ëåí³â
øëÿõåòíèõ ñ³ìåéñòâ, ÿê³ çáèðàëè
ö³ êîëåêö³¿». Ï³ñëÿ âèñòàâêè â ñòî-
ëèö³, ùî òðèâàº äî 30 ëèñòîïàäà,
òâîðè ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó — ó íà-

ðåøò³ â³äðåìîíòîâàíå ïðèì³ùåí-
íÿ Æèòîìèðñüêîãî ìóçåþ.

Òåêñòèëüí³ òàë³ñìàíè

Ìóçåé Õàíåíê³â çàïðîøóº ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç ºäèíèì â Óêðà¿í³ ç³-
áðàííÿì êèëèì³â Àçåðáàéäæàíó
XVIII — ïî÷. ÕÕ ñò., ÿêèé íàðàõîâóº
11 ïðåäìåò³â. Çà ñëîâàìè êóðàòîð-
êè êîëåêö³¿ ìèñòåöòâà ³ñëàìó Ãàí-
íè Ðóäèê, òðàäèö³ÿ êèëèìàðñòâà
áåðå ïî÷àòîê ùå ç ÷àñ³â áðîíçîâî-
ãî â³êó, à ðîçêâ³òíóëà ó ïåð³îä ñå-
ðåäíüîâ³÷÷ÿ. Êèëèì áóâ îáåðåãîì
ðîäèíè, àêóìóëþâàâ â îñåë³ äîáðó
åíåðã³þ òà çàõèùàâ â³ä ëèõà. Êèëè-
ìè òêàëèñÿ ìàéæå ó êîæí³ì äîì³ ³
ñóïðîâîäæóâàëè ëþäåé â³ä íàðî-
äæåííÿ äî ñìåðò³, âèêîðèñòîâóâà-
ëèñÿ ï³ä ÷àñ âàæëèâèõ ïîä³é.

Óí³êàëüíà ìèñòåöüêà òðàäèö³ÿ
óòâîðèëàñÿ ç ñèíòåçó äâîõ êóëü-

òóð — çîðîàñòð³éñüêîãî ²ðàíó ç éî-
ãî áàãàòèì ôîëüêëîðîì, ³ñòîð³ÿìè
ïðî ôàíòàñòè÷íèõ òâàðèí òà ÷ó-
äîâèñüê (çâ³äñè çîáðàæåííÿ òâà-
ðèí, ïòàøîê, ëþäåé, ÿê³ ìàþòü
ñâîþ ñèìâîë³êó, íàïðèêëàä — âåðá-
ëþäè îçíà÷àþòü áàãàòñòâî ³ äîñòà-
òîê, àäæå ñâ³é âåðáëþä â òîðãî-
âåëüíîìó êàðàâàí³ ãîäóâàâ ðîäè-
íó, à ïîëþâàííÿ — ùàñòÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ³ ôîðòóíó) òà åñòåòèêè êî-
÷îâèõ ïëåìåí òþðê³â-ñåëüäæóê³â,
äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðí³ ãåîìåòðè÷íèé
äèçàéí, ñîëÿðí³ çíàêè, à òàêîæ «ðî-
ãàò³» åëåìåíòè (ãà÷êè), áî ãîëîâíèì
òîòåìîì êî÷îâèõ ïëåìåí áóëà ðî-
ãàòà õóäîáà.

Ìóçåéíå ç³áðàííÿ ïðåäñòàâëÿº
êèëèìè ãîëîâíèõ ï³âí³÷íèõ øê³ë
àçåðáàéäæàíñüêîãî òêàöòâà. Öåí-
òðàëüíèé åêñïîíàò âèñòàâêè —
áåçâîðñîâèé êèëèì «Øåääå» ïî-
÷àòêó XVIII ñò. ç êîëåêö³¿ Õàíåí-
ê³â — âõîäèòü äî ñâ³òîâèõ øåäåâ-
ð³â àçåðáàéäæàíñüêîãî ìèñòåö-
òâà. Íà íüîìó çîáðàæåí³ äâ³ ñþ-
æåòí³ ë³í³¿: ïðîöåñ³¿ âåðáëþæèõ
êàðàâàí³â ÷åðãóþòüñÿ ³ç êîðòåæà-
ìè ñîêîëèíîãî ïîëþâàííÿ.

Ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì âèñòàâ-
êè âèñòóïàº ìóãàëü, ÿêèé íàçèâà-
þòü àçåðáàéäæàíñüêèì äæàçîì.
Öÿ ñòàðà ìóçè÷íà ôîðìà, ùî ÿâ-
ëÿº ñîáîþ òåìó ç âàð³àö³ÿìè, ï³-
øëà â³ä áàðä³â-ìàíäð³âíèê³â. ×³ëü-
íå ì³ñöå â í³é çàéìàº âèêîíàííÿ
ìóçèêè íà ñòðóííèõ òðàäèö³éíèõ
³íñòðóìåíòàõ, ÿêå ÷àñòî çàëåæàëî
â³ä ðåàêö³¿ ñëóõà÷³â. Âèñòàâêà òðè-
âàº äî 16 ëèñòîïàäà.

Ìóçåé Õàíåíê³â (âóë. Òåðåùåí-
ê³âñüêà, 15-17) ïðàöþº ùîäíÿ ç
10.30 äî 17.30, ïí., âò.— âèõ³äí³.
Âàðò³ñòü êâèòêà: íà îäíó åêñïîçè-
ö³þ: 25 ãðí, 15 ãðí äëÿ ñòóäåíò³â,
10 ãðí äëÿ øêîëÿð³â; íà äâ³ åêñïî-
çèö³¿ 40 ãðí, 25 ãðí äëÿ ñòóäåíò³â,
15 ãðí äëÿ øêîëÿð³â �

18 æîâòíÿ óñòîëèö³ â³äáóâñÿ 8-é ôåñòèâàëüäèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ «Ç³ð-

êàôåñò». Öüîãîð³÷ â³í ïðîõîäèâ ï³ä ãàñëîì «Ìîÿ Óêðà¿íà. ªäè-

íà êðà¿íà» ³ ç³áðàâ áëèçüêî ï³âòîðè òèñÿ÷³ þíèõ âèêîíàâö³â.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«Ç³ðêàôåñò» çì³íèâ çâè÷àéíèé ôîðìàò, ùîá ïîäàðóâàòè òðîøêè òåïëà ñ³ì’ÿì, ÿê³
ïåðåæèâàþòü çà ñâî¿õ áàòüê³â
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Êèÿíàì ïîêàçóþòü ð³äê³ñí³ òâîðè âèäàòíèõ ºâðîïåéñüêèõ æèâîïèñö³â 
XVI—XIX ñòîë³òü

Â çàõ³äíîºâðîïåéñüê³é ÷àñòèí³ ìóçåþ äåìîíñòðóþòü ºâðî-

ïåéñüêå ìèñòåöòâî XVI —XIX ñò. ç êîëåêö³¿ Æèòîìèðñüêîãî îá-

ëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, à â ñõ³äí³é ÷àñòèí³ â³äâ³äóâà÷³

ìàþòü çìîãó ïîáà÷èòè óí³êàëüíå ìóçåéíå ç³áðàííÿ êèëèì³â

Àçåðáàéäæàíó XVIII — ïî÷. ÕÕ ñò.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації
адміністративно�виробничо�складських будівель на перетині 

пров. Виборзького та вул. Козелецької у Солом’янському районі
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 96/96 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако�

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про Державний земельний кадастр»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розгля�
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціонах)�для�б�дівництва

та�е�спл�атації�адміністративно-виробничо-

с�ладсь�их�б�дівель�на�перетині�пров.�Виборзь-

�о�о�та�в�л.�Козелець�ої���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�про-

мисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,

оборони�та�іншо�о�призначення)(справаЄ-1146,

Заява� ДЦ� № 01010-000060500-051� від

16.11.2012).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��земель-

ної� ділян�и —� лот�� (�адастровий� номер

8000000000:69:153:0008)�на�перетині�пров.

Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва,�я�а�виставляється�на

земельні�тор�и,���розмірі�2 991 272,00��рн�(два

мільйони�дев’ятсот�дев’яносто�одна�тисяча

двісті�сімдесят�дві��ривні�00��опійо�)�на�під-

ставі�е�спертної��рошової�оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від�стар-

тової�ціни�земельної�ділян�и,�що�становить

149 563,60��рн�(сто�соро��дев’ять�тисяч�п’ят-

сот�шістдесят�три��ривні�60��опійо�).

4.�Затвердити��мови�продаж��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�адмініс-

тративно-виробничо-с�ладсь�их�б�дівель�на

перетині�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець-

�ої���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

5.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів�зе-

мельн��ділян����ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:69:153:0008)�на�перетині�пров.

Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�площею�0,1630��а�для

б�дівництва�та�е�спл�атації�адміністративно-

виробничо-с�ладсь�их�б�дівель.

6.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�о-

вор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�пе-

ретині�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

6.2.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�зе-

мельних�тор�ів�до��ментів�та�матеріалів�на�лот

не�пізніше�30��алендарних�днів�після�надход-

ження�цьо�о�рішення�до�Департамент��земель-

них�рес�рсів.

7.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�містоб�дівні��мови�та�об-

меження�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и�на

перетині�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець-

�ої���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

8.�Переможцю�земельних�тор�ів:

8.1.�У�ласти�до�овір���півлі-продаж��безпо-

середньо�в�день�проведення�тор�ів.

8.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Попередити�переможця�а��ціон�,�що�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�140,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.
Київський міський голова В. Кличко

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

від�04.09.2014�р.�№ 96/96

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та експлуатації адміністративно�виробничо�складських
будівель на перетині пров. Виборзького та вул. Козелецької 

у Солом’янському районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає

сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізні-

ше�трьох�бан�івсь�их�днів�з�дня���ладення�до-

�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�перети-

ні�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.�Козелець�ої���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�при�подальших

остаточних�розрах�н�ах�за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и�зарахов�ється�до���-

півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���пе-

реходить�до�переможця�земельних�тор�ів�піс-

ля�нотаріально�о�посвідчення�до�овор����пів-

лі-продаж��земельної�ділян�и�та�державної�ре-

єстрації�права�власності�на�земельн��ділян���від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови

сплати�переможцем�земельних�тор�ів�повної

ціни�продаж��земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені

(��разі�наявності).

4.�У�разі�несплати���встановлений�за�онодав-

ством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и,�рез�льтати�земельних�тор-

�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���арантій-

ний�внесо��переможцю�тор�ів�не�повертається.

5.�Переможцю�земельних�тор�ів:

5.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на�зе-

мельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���пів-

лі-продаж��земельної�ділян�и,�сплач�вати�зе-

мельний�подато����розмірах�і�поряд��,�перед-

бачених�за�онодавством�У�раїни.

5.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за

цільовим�призначенням.

5.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�прода-

ної�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�власни�ом��мов�продаж��земельної

ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та

е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спо-

р�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

5.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

14.02.2014�№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2014�рі�».

5.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

5.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

23.04.2010�№ 19-5173� та� від� 19.12.2011

№ 15055/0/18/09-11,�Державно�о��правління

охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середо-

вища�в�м.�Києві�від�07.11.2011�№ 05-08/8231

та�від�01.03.2012�№ 05-09/1,�Головно�о��прав-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�02.03.2009

№ 1289�та�від�05.12.2011�№ 6067.

5.7.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.
Заст�пни	
місь	о�о
�олови —

се	ретар
Київради
О.
Резні	ов

Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні)
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
центру на вул. Новопирогівській, 34�38 у Голосіївському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 97/97 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако�
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про Державний земельний кадастр»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою при�
ведення у відповідність до законодавства документації з продажу земельної ділянки на земельних торгах,
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�для�продаж��на

земельних�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

�о�центр��на�в�л.�Новопиро�івсь�ій,�34-38���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови)�(справа�Є-1216).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��земель-

ної� ділян�и —� лот�� (�адастровий� номер

8000000000:90:101:0032)�на�в�л.�Новопиро�ів-

сь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,

я�а�виставляється�на�земельні�тор�и,���розмі-

рі�14 816 897,00��рн�(чотирнадцять�мільйонів

вісімсот�шістнадцять�тисяч�вісімсот�дев’янос-

то�сім��ривень�00��опійо�)�на�підставі�е�сперт-

ної��рошової�оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від�стар-

тової�ціни�земельної�ділян�и,�що�становить

740 844,85��рн�(сімсот�соро��тисяч�вісімсот

соро��чотири��ривні�85��опійо�).

4.�Затвердити��мови�продаж��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�тор�овельно�о�центр��на�в�л.�Ново-

пиро�івсь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

5.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів�зе-

мельн��ділян����ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:101:0032)�на�в�л.�Новопи-

ро�івсь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�площею�1,3412��а�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-

�о�центр�.

6.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�о-

вор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�в�л.

Новопиро�івсь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

6.2.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�зе-

мельних�тор�ів�до��ментів�та�матеріалів�на�лот

не�пізніше�30��алендарних�днів�після�надхо-

дження�цьо�о�рішення�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів.

7.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�містоб�дівні��мови�та�об-

меження�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и�на

в�л.�Новопиро�івсь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва.

8.�Переможцю�земельних�тор�ів:

8.1.�У�ласти�до�овір���півлі-продаж��безпо-

середньо�в�день�проведення�тор�ів.

8.2.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Попередити�переможця�а��ціон�,�що�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�140,�143�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни.

10.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�26.04.2007�№ 485/1146�«Про�за-

твердження�стартових�цін�об’є�тів�а��ціон�»,

а�саме:

— п�н�т�1�рішення�ви�лючити;

— лот�1�з�додат�а�до�рішення�ви�лючити.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

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

від�04.09.2014�р.�№ 97/97

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру 
на вул. Новопирогівській, 34�38 у Голосіївському районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає

сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізні-

ше�трьох�бан�івсь�их�днів�з�дня���ладення�до-

�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�перемож-

цем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�в�л.�Но-

вопиро�івсь�ій,�34-38���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва,�при�подальших�остаточних�розра-

х�н�ах�за�до�овором���півлі-продаж��земель-

ної�ділян�и�зарахов�ється�до���півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���пере-

ходить�до�переможця�земельних�тор�ів�після�но-

таріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-прода-

ж��земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�пра-

ва�власності�на�земельн��ділян���відповідно�до

за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�перемож-

цем�земельних�тор�ів�повної�ціни�продаж��зе-

мельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(��разі�наявності).

4.�У�разі�несплати���встановлений�за�оно-

давством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и�рез�льтати�земель-

них�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом�



�арантійний�внесо��переможцю�тор�ів�не�по-

вертається.

5.�Переможцю�земельних�тор�ів:

5.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на

земельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���-

півлі-продаж��земельної�ділян�и,�сплач�вати

земельний�подато����розмірах�і�поряд��,�пе-

редбачених�за�онодавством�У�раїни.

5.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за

цільовим�призначенням.

5.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�прода-

ної�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотри-

манням�власни�ом��мов�продаж��земельної

ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та

е�спл�атації�існ�ючих�інженерних�мереж�і�спо-

р�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

5.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

04.02.2014�№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2014�рі�».

5.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вар-

тості�зелених�насаджень�та�інші�питання�май-

нових�відносин�виріш�вати�в��становленом�

поряд��.

5.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

від�23.08.2011�№ 9500/0/18/19/1-11�та�від

12.09.2011�№ 10248/0/18/09-11,�Державно�о

�правління�охорони�нав�олишньо�о�природ-

но�о�середовища�в�м.�Києві�від�11.07.2012

№ 05-09/5/3�та�№ 05-08/3919/1,�Головно�о

�правління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�о-

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

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

17.06.2011�№ 2998,�Київсь�ої�місь�ої�санепід-

станції�від�07.06.2011�№ 3056.

5.7.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�чинно�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

Заступник міського голови — 
секретар Київради 0. Резніков

Про порядок денний пленарного засідання II сесії Київради VII
скликання 04.09.2014

Рішення Київської міської ради № 38/38 від 4 вересня 2014 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�II�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�04.09.2014

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�затвердження�план��роботи�II�сесії

Київради�VII�с�ли�ання�на�вересень-�р�день

2014�ро��.

3.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9-11»���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва.

5.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Верховної�Ради�У�раїни.

6.�Про�заборон��припинення�еле�тро-,�тепло,

водо-�та��азопостачання�навчальним�за�ладам

та�за�ладам�охорони�здоров’я�міста�Києва.

7.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014

рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�04.02.2014�№ 5/10151.

8.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10-в�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва.

9.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в�на�в�л.

Жилянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

10.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�з��онтролю�за�охороною�водой-

мищ,�джерел,�систем�питно�о�водопостачан-

ня�та�приле�лих�до�них�територій���місті�Києві.

11.�Про�створення��омпле�сної�дитячо-юнаць-

�ої�спортивної�ш�оли�«Юніор�спорт».

12.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.07.2014

№ 18/18�«Про�затвердження�план��діяльності

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре-

��ляторних�а�тів�на�II�півріччя�2014�ро���та�І�пів-

річчя�2015�ро��».

13.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26��вітня�2012�ро���№ 467/7804

«Про�Про�рам��інформ�вання��ромадсь�ості

та�розміщення�соціальної�ре�лами�з�питань

оподат��вання�та�діяльності�ор�анів�Держав-

ної�подат�ової�сл�жби���м.�Києві�на�2012—2014

ро�и».

14.�Про�переймен�вання�«Київсь�о�о�місь-

�о�о��лінічно�о�шпиталю�інвалідів�Вели�ої�Віт-

чизняної�війни».

15.�Про�створення�навчально-виховно�о��ом-

пле�с��«ОРТ»�(«Освітні�рес�рси�та�техноло�іч-

ний�тренін�»)�(Спеціалізована�ш�ола�№ 141�І

ст�пеня�з�по�либленим�вивченням�іноземних

мов —��імназія —�техноло�ічний�ліцей)�м.�Ки-

єва�на�базі�техноло�ічно�о�ліцею�«ОРТ»�м.�Ки-

єва�та�середньої�за�альноосвітньої�ш�оли�І-ІІІ

ст�пенів�№ 141�м.�Києва.

16.�Про�внесення�змін���додато��до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17��вітня�2013�ро-

���№ 139/9196�«Про�створення��ом�нально�о

не�омерційно�о�підприємства�«Центр�первин-

ної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 1»�Соло-

м’янсь�о�о�район��м.�Києва».

17.�Про�заборон��проведення�заходів�та�ви-

довищ�з�ви�ористанням�піротехнічних�виробів

на�території�міста�Києва.

18.�Про�фінанс�вання�заходів�місь�ої�цільо-

вої�про�рами�«Діти�столиці»�на�2011—2015�ро-

�и.

19.�Про�надання�піль��щодо�плати�за�зем-

лю.

20.�Про�припинення��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Дире�ція�реставраційно-відновлюваль-

них�робіт»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�шляхом�лі�відації.

21.�Інформація�про�стан�під�отов�и�місь�о�о

�осподарства� до� опалювально�о� сезон�

2014—2015�pp.�та��арячо�о�водопостачання��

м.�Києві.

22.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�18.04.2013�№ 300/9357.

23.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�щодо�необхідності�внесен-

ня�змін�до�за�онів�У�раїни�«Про�ре��лювання

містоб�дівної�діяльності»,�«Про�основи�містоб�-

д�вання»,�«Про�архіте�т�рн��діяльність»�та�інших

за�онів�(щодо�децентралізації�повноважень��

сфері��онтролю�за�містоб�дівною�діяльністю).

24.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»�від�30��р�дня�2004

ро���№ 91-6-00385.

Продовження���наст�пном��номері
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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 № 1852 від 16 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, заяву члена окружної виборчої комісії про складення його повно�
важень, а також подання окружної виборчої комісії з доданими до нього рішеннями цієї комісії, що засвідчу�
ють систематичне невиконання обов'язків членом виборчої комісії, 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, 9 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�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�-

17.

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

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

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

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

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

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

�ованим�засобам�масової�інформації�для

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

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

з�виборів�народних�деп�татів�У�раїни.

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

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

від�16�жовтня�2014�ро���№�1852

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���
№
213

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Срібний�Дмитро�Сер�ійович,�1984�ро���на-

родження�-�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ�(��зв'яз���з�осо-

бистою�заявою�про�с�ладення�повноважень).

О	р�жна
виборча
	омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У	раїни
одномандатно�о

виборчо�о
о	р���
№
221

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Ян�овсь�а�Наталія�Оле�сандрівна,�1973�ро-

���народження�-�від�Політичної�партії�"Зелені"

(��зв'яз���з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на�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:

Васильєв�Антон�Юрійович,�1995�ро���на-

родження�-�від�Політичної�партії�"Зелені".

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:

Воронєвсь�ий�Дмитро�Володимирович,�1980

ро���народження�-�заст�пни���олови��омісії,�від

Політичної�партії�"Зелені"�(��зв'яз���з�внесен-

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

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

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

�омісії).

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

т�пни�ом��олови�цієї��омісії:

Шад�ра�Сер�ій�Ми�олайович,�1979�ро���на-

родження�-�від�Політичної�партії�"Зелені".

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

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

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

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

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

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

но�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Свинарч���Олена�Ві�торівна,�1981�ро���на-

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

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

См�льсь�ий�Віталій�Петрович,�1992�ро���на-

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

форма�"СОБОР"�(��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:

Юсов�Святослав�Леонідович,�1968�ро���на-

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

форма�"СОБОР".
Секретар 

Центральної виборчої комісії   
Т. ЛУКАШ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської 

цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 
на 2011 — 2015 роки» та фінансування її заходів у 2014 році

Рішення Київської міської ради № 275/275 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»,
з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населен�
ня міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

17�люто�о�2011�ро���№19/5406�«Про�затверджен-

ня�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч

�иянам»�на�2011 —�2015�ро�и»�та�і�зміни:

п�н�ти�5�та�6�доповнити�словами�«з�09.11.2014,

а�до�09.11.2014�на�підставі�відповідних�посвід-

чень».

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова 
B. Кличко
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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
№
218.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Дичи�а�Оле�а

Оле�сандровича.

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

ни�а�подат��:�3233720832.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26433052600697.

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�Степачової�На-

талії�Павлівни.

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

ни�а�подат��:�2660204265.

Бан��отрим�вача:�Київсь�е�ГРУ�ПАТ�КБ�"ПРИ-

ВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�321842.

Рах�но��отрим�вача:�26430053100705.

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�Бабишена�Оле�-

сандра�Сер�ійовича.

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

ни�а�подат��:�2683620477.

Бан��отрим�вача:�Печерсь�а�філія�ПАТ�КБ

"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�300711.

Рах�но��отрим�вача:�26439052700333.

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
№
217.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Т�рчінова�Сер�ія

Ві�торовича.

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

ни�а�подат��:�2720810692.

Бан��отрим�вача:�відділення�VIP�— центр�на

Оболоні�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�380775.

Рах�но��отрим�вача:�26437056100195.

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
№
212.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Климен�а�І�оря

Гри�оровича.

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

ни�а�подат��:�2378011738.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�"Альфа-Бан�".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�300346.

Рах�но��отрим�вача:�26433013944601.

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
№
211.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Данилен�о�Анас-

тасії�Борисівни.

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

ни�а�подат��:�3162323368.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�"Альфа-Бан�".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�300346.

Рах�но��отрим�вача:�26434013944901.

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
№
216.
Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�
Отрим�вач:�виборчий�фонд�К�черен�а�Оле�сія

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

ни�а�подат��:�2237306378.
Бан��отрим�вача:�ТВБВ�№10026/045�філія

Головно�о��правління�по�м.�Києв��та�Київсь�ій
області�АТ�"Ощадбан�".
Код�бан���отрим�вача:�МФО�322669.
Рах�но��отрим�вача:�26439500693116.

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�Ні�олен�о�Алли

Михайлівни.

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

ни�а�подат��:�1972103867.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26432052600513.

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�Васильч��а�Ва-

дима�Васильовича.

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

ни�а�подат��:�3026013299.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26434052600975.

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�Іллєн�а�Андрія

Юрійовича.

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

ни�а�подат��:�3195121255.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26435052600576.

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�К�цериба�Оле�а

Васильовича.

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

ни�а�подат��:�2844320410.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26434052600094.

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�Германа�Оле�сія

Михайловича.

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

ни�а�подат��:�2873107837.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26436052600003.

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�Килимни�а

Любомира�Антоновича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2192706398.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26432052600030.

Центральна
виборча
	омісія
повідом-

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

борчо�о
фонд�
	андидата
�
народні
де-

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

номандатном�
виборчом�
о	р�зі
№
223.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Вейдера�Дар-

та�Володимировича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�3340713899.

Бан��отрим�вача:�відділення�"Центр�на

Т�р�енєвсь�ій"�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�380775.

Рах�но��отрим�вача:�26434056100507.

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
№
220.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Дідовця�Юрія

Ві�торовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2901703170.

Бан��отрим�вача:�відділення�VIP�— центр

на�Оболоні�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�380775.

Рах�но��отрим�вача:�26439056100320.

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�Янсон�Ві�торії

Ми�олаївни.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2864107868.

Бан��отрим�вача:�відділення�VIP�— центр

Горь�о�о�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�380775.

Рах�но��отрим�вача:�26431056100050.

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
№
222.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Ліпінсь�о�о

Романа�Владиславовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2720312598.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�"Альфа-Бан�".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�300346.

Рах�но��отрим�вача:�26433013947501.

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�Кранда�ової

Олени�Василівни.
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�1889010462.
Бан��отрим�вача:�ПАТ�"БАНК�ПРОФЕСІЙНО-

ГО�ФІНАНСУВАННЯ".
Код�бан���отрим�вача:�МФО�334594.
Рах�но��отрим�вача:�26437042662000.

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�Сл�ць�ої�На-

талії�Оле�сіївни.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�3091101661.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�"АВАНТ-БАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�380708.

Рах�но��отрим�вача:�26434010013257.

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
№
222.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�К�лєша�Ле-

оніда�Володимировича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�3292417898.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26433052600620.

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�Протчевої�Те-

тяни�Іванівни.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2295108809.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26433052601760.

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�Іченсь�о�о

Юрія�Ми�олайовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2362617072.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26437052600143.

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�Коза�а�Воло-

димира�Романовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2872408956.

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.

Рах�но��отрим�вача:�26432052600290.

Центральна
виборча
	омісія
повідом-

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

борчо�о
фонд�
	андидата
�
народні
де-

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

номандатном�
виборчом�
о	р�зі
№
223.

Ре�візити�поточно�о�рах�н��:�

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Павлічен�а

Дмитра�Оле�сандровича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и

платни�а�подат��:�2336102498.

Бан��отрим�вача:�Київсь�е�ГРУ�ПАТ�КБ

"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�321842.

Рах�но��отрим�вача:�26430053101265.
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Відповіді на сканворд 

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про

від�риття	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�

�андидата	�	народні	деп�тати	У�раїни,	я�ий	ба-

лот�ється	в	одномандатном�	виборчом�	о�р�зі

№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Пилипишина	Ві�тора

Петровича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а

подат��:	2237613658.

Бан�	 отрим�вача:	 Іпотечне	 відділення	

ПАТ	"КБ	"ХРЕЩАТИК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300670.

Рах�но�	отрим�вача:	2643160022324.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про

від�риття	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�

�андидата	�	народні	деп�тати	У�раїни,	я�ий	ба-

лот�ється	в	одномандатном�	виборчом�	о�р�зі

№	212.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Роніса	Оле�сія	Михай-

ловича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а

подат��:	3274809853.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"КБ	"Надра".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	380764.

Рах�но�	отрим�вача:	26436113535001.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про

від�риття	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�

�андидата	�	народні	деп�тати	У�раїни,	я�ий	ба-

лот�ється	в	одномандатном�	виборчом�	о�р�зі

№	212.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Ні�олен�о	Галини	Ва-

силівни.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а

подат��:	2631903460.

Бан�	отрим�вача:	ПАТ	"У�рсоцбан�".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300023.

Рах�но�	отрим�вача:	26431011437896.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про
від�риття	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�	�ан-
дидата	�	народні	деп�тати	У�раїни,	я�ий	бало-
т�ється	в	одномандатном�	виборчом�	о�р�зі	
№	211.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	
Отрим�вач:	виборчий	фонд	Цвєт�ова	Андрія	Воло-

димировича.
Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	по-

дат��:	2646302893.
Бан�	отрим�вача:	АБ	"УКРГАЗБАНК".
Код	бан��	отрим�вача:	МФО	320478.
Рах�но�	отрим�вача:	26438157214.980.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про	від�рит-

тя	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�	�андидата	�

народні	деп�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	Бондарен�а	Володимира

Дмитровича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат-

��:	1933111873.

Бан�	отрим�вача:	Києво-Святошинсь�е	відділення	

ПАТ	"КБ	"ХРЕЩАТИК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	300670.

Рах�но�	отрим�вача:	26432001151940.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про	від�рит-

тя	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�	�андидата	�

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

номандатном�	виборчом�	о�р�зі	№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Анісь�овича	Павла	Юрійо-

вича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат-

��:	2370716592.

Бан�	отрим�вача:	Київсь�е	РУ	ПАТ	"КБ	"Надра".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	380764.

Рах�но�	отрим�вача:	26433122100000.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про	від�рит-

тя	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�	�андидата	�

народні	деп�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	Попова	Оле�сандра	Юрійо-

вича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	подат-

��:	2618115171.

Бан�	отрим�вача:	Голосіївсь�е	відділення	№9	КРД	АТ

"Райффайзен	Бан�	Аваль".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	322904.

Рах�но�	отрим�вача:	26434350271.

Центральна	виборча	�омісія	повідомляє	про

від�риття	поточно�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�	�ан-

дидата	�	народні	деп�тати	У�раїни,	я�ий	бало-

т�ється	в	одномандатном�	виборчом�	о�р�зі	

№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	виборчий	фонд	Видрен�а	Ві�тора	Ми�о-

лайовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової	�арт�и	платни�а	по-

дат��:	1920610894.

Бан�	отрим�вача:	АБ	"УКРГАЗБАНК".

Код	бан��	отрим�вача:	МФО	320478.

Рах�но�	отрим�вача:	264311252879.980.

Центральна	виборча	�омісія

повідомляє	про	від�риття	поточ-

но�о	рах�н��	виборчо�о	фонд�

�андидата	�	народні	деп�тати

У�раїни,	я�ий	балот�ється	в	од-

номандатном�	виборчом�	о�р�зі

№	223.

Ре�візити	поточно�о	рах�н��:	

Отрим�вач:	 виборчий	 фонд

Шми�іна	І�оря	Юрійовича.

Реєстраційний	номер	облі�ової

�арт�и	 платни�а	 подат��:

2086115558.

Бан�	 отрим�вача:	 Іпотечне

відділення	ПАТ	"КБ	"ХРЕЩАТИК".

Код	 бан��	 отрим�вача:	 МФО

300670.

Рах�но�	 отрим�вача:

26430001152457.
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Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

1.Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿:

- ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ — 1 ïîñàäà;
- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ — 1 ïîñàäà. Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà:
- âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà (ô³ëîëîã, æóðíàë³ñò);
- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíø ÿê äâà ðîêè àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó ³íøèõ ñôåðàõ— íå ìåíø ÿê òðè ðîêè (äîñâ³ä

ðîáîòè ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî ïðåñ-ñëóæáàõ);
- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.
Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³ íàãîðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³, çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 36, (ê³ì. 308)
òåë. 202-75-31.

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì
³ áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

òà áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ

ãàðÿ÷î¿ âîäè ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 21.10.2014 ïî 03.11.2014 çà àäðåñîþ:
04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë./ôàêñ — 425-24-53.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõòåðèòîð³é,çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð.
¹ 869 ÒÎÂ "Íîâîáóäîâà" ðîçðàõîâàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïî ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-â, 150-ã, 150-ä,
ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.Ñòðóêòóðà,
ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
â³ä 03.03.2011 ð.¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ
ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ÒÎÂ "Íîâîáóäîâà"03028,ì.Êè¿â,âóë.Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà,10 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ
äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012ð.¹ 390.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó
ïëîùåþ 15,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïðàâäè, 6 ë³ò. À, òåðì³íîì íà
2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â
ðîçì³ð³ 1470,78 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè. 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 òà âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè â ðîçì³ð³ 214400,00 ãðí
áåç ÏÄÂ.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë. , 2,
Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. 8.) âèêëèêàº íà
10.00 31.10.2014 ðîêó Öåïåíÿ Ìèêîëó Éîñèïîâè÷à, ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïèðîãîâà Îëåãà Âàñèëüîâè÷à äî Öåïåíÿ Ìèêîëè Éîñèïîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí
àáî íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè, ñóä âèð³øóº ñïðàâó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó
í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Øåðåìåòüºâà Ë.À.

ÒÎÂ "Ãîëäåí Òåëåêîì" ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó îðèã³íàëó Ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî
âëàñíîñò³ íà íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ¹66 çà àäðåñîþ: âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî,
¹6â, ë³òåðà À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,6 êâ. ì, ñåð³¿ ßßß ¹ 802363, ùî âèäàíå íà
³ì'ÿ ÒÎÂ "Ãîëäåí Òåëåêîì"29.09.2006 ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿). Ó çâ'ÿçêó ç ÷èì âîíî ââàæàºòüñÿ íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, êàòåãîð³ÿ 1,
ñåð³ÿ À, ¹ 423106 òà âêëàäêó ¹ 204663 íà ³ì’ÿ Íîâàêà Ìèêîëè Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/ Ãêàë

äëÿ 
íàñåëåííÿ

äëÿ áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ

Âèòðàòè íà òåïëîâó åíåðã³þ, â òîìó ÷èñë³: 258,75 922,84

- íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 256,37 826,44

- íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 2,38 96,40

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 2,54 -

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó (ïîñëóãè Ã²ÎÖ) 2,40 -

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 263,69 922,84

Ïëàíîâèé ïðèáóòîê - -

Ïîñëóãè áàíêó 3,20 -

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàí-
íÿì ïîñëóã áàíêó 266,89 922,84

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 320,27 1107,41

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí./êóá.ì 

(çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-

íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì

ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ)

Âèòðàòè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî òà
ïîñòà÷àííÿ

12,82

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,95

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

3,24

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó (ïîñëóãè Ã²ÎÖ) 0,16

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 17,17

Ïëàíîâèé ïðèáóòîê -

Ïîñëóãè áàíêó 0,21

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì
ïîñëóã áàíêó

17,38

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 20,86

¹ï/ï Àäðåñà
Òàðèô çà 1 êâ.ì

â ì³ñÿöü,
ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó çà 1 êâ.ì

â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-â 3,44 2,82
2 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-ã 3,44 2,85
3 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-ä 3,44 2,88



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, îïàíîâóéòå ðîëü

øâèäêî¿ äîïîìîãè,ÿê ò³ëü-

êè ïðîëóíàº SOS, íå çâî-

ë³êàéòå, à áåç ðîçäóì³â (ìàòèìåòå

âèãîäó ç öüîãî ÷è í³) ïîñï³øàéòå

íà äîïîìîãó.Òîä³ ñîâ³ñòü áóäå ÷èñ-

òîþ ³ çäîðîâ’ÿ ïîë³ïøèòüñÿ.

ÒÅËÜÖ² ïî÷óâàòèìóòüñÿ

ùàñëèâ÷èêàìè, ÿêùî ïðà-

öþâàòèìóòü íà â³ääà÷ó,

áóäóòü ëàäèòè ç âèìîãëèâèìè ïðèí-

öèïîâèìè ïàðòíåðàìè. Íå ãðåá³òü

ò³ëüêè äî ñåáå, áóäüòå ùåäðèìè,

áëàãîðîäíèìè, íà ñëóæá³ òðóä³òü-

ñÿ ç ðàä³ñòþ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, áóäüòå äèñ-

öèïë³íîâàíèìè é îðãàí³-

çîâàíèìè, ðàö³îíàëüíî

ðîçïîä³ë³òü åíåðãîðåñóðñè, àáè çà-

âåðøèòè äàâí³ äîìàøí³ ñïðàâè,

ïîðîçãð³áàòè òðóäîâ³ çàâàëè íà

ñëóæá³, íàâåñòè ëàä íà ðîáî÷îìó

ì³ñö³.

ÐÀÊÈ, âàøà ìîâà ³ åìî-

ö³¿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³, öå îä-

íå ö³ëå. Ïîìèñëè, ñëîâà

â³äîáðàæàþòü åìîö³éíèé ñòàí, à

ðîçóì º ñëóãîþ òåìïåðàìåíòó, äóì-

êè òàíöþþòü ï³ä ÷óòòºâó äóäêó. Îñü

òóò ³ ïðè÷à¿âñÿ êîð³íü çëà, îñê³ëü-

êè âè çäàòí³ ââåñòè ëþäåé, ÿê³

ñïðèéìàþòü âñå çà ÷èñòó ìîíåòó,

â îìàíó.

ËÅÂÈ ðèçèêóþòü ï³äìî÷è-

òè ðåïóòàö³þ òà çàâäàòè

ñîá³ çáèòê³â ÷åðåç ñõèëü-

í³ñòü äî âåëèêèõ âèòðàò, äîðîãèõ

ïðèäáàíü, ìàðíîòðàòñòâà. Âè ìî-

æåòå çãàÿòè ÷àñ, ñèëè, ãðîø³ çîâñ³ì

íå íà òå,ïîêóïêè àáî ãðîøîâ³ ³íâåñ-

òèö³¿ ñóïåðå÷èòèìóòü çäîðîâîìó

ãëóçäó, âèÿâëÿòüñÿ äóðîùàìè, âè-

ïàäêîâîþ ïðèìõîþ.

Ä²ÂÈ, âàø³ çâè÷êè, íàñóù-

í³ ïîòðåáè éòèìóòü âðîç-

ð³ç ç óìîâàìè ðåàëüíî-

ñò³, ñòàíóòü ÿáëóêîì ðîçáðàòó ç

äðóçÿìè, ñîþçíèêàìè, øëþáíèìè

îáðàíöÿìè, äîìî÷àäöÿìè. Ìîæ-

ëèâ³ íåñïîä³âàí³ êàïðèçè, ïðîäèê-

òîâàí³ âíóòð³øí³ì äèñêîìôîðòîì.

ÒÅÐÅÇÈ, äåíü ïðîìàéíå

ï³ä êàðì³÷í³ «àêîðäè»,

çìèð³òüñÿ ç îáñòàâèíàìè

³ ïîñòàðàéòåñÿ çíàéòè çîëîòó ñå-

ðåäèíó ì³æ ó÷àñòþ â ïðîáëåìàõ ³í-

øèõ ëþäåé ³ âëàñíèìè ïðèíöèïà-

ìè, öå óáåðåæå â³ä äåÿêèõ íåãà-

òèâíèõ ïðîÿâ³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âàøå ñåðöå

á’ºòüñÿ â óí³ñîí ç äóõîì êî-

ëåêòèâó,â áðàòñüêîìó ãóðò³

âèðîñòàþòü òâîð÷³ êðèëà, òîìó óíè-

êàéòå ëþäåé,÷óæèõ çà ïîãëÿäàìè òà

³íòåðåñàìè,à ºäíàéòåñÿ ç òèìè,ç êèì

â³ä÷óâàºòå åìîö³éíó ãàðìîí³þ, òîä³

çíàéäåòå òî÷êó îïîðè ³ âäàëî ïðî-

ñêî÷èòå öåé ïåð³îä íåâèçíà÷åíîñò³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², óäîñêîíàëþé-

òåñÿ ÿê ôàõ³âåöü, ðîçãð³-

áàéòå ðîáî÷³ çàâàëè, íå

õàïàéòåñÿ çà íîâ³ çàâäàííÿ, áî äî-

âåäåòüñÿ âñå ïåðåðîáëÿòè çàíîâî.

Ï³ä âå÷³ð òîíàëüí³ñòü ïîä³é çì³-

íèòüñÿ íà êðàùå, âèïàäå íàãîäà

ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî âè õàðèç-

ìàòè÷íèé ë³äåð âèñîêîãî ïîëüîòó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çîñåðåäüòåñÿ

íà ðîçøèðåíí³ êðóãîçîðó,

ïîãëèáëåíí³ çíàíü ó ö³êà-

â³é äëÿ âàñ ãàëóç³,øë³ôîâö³ äåòàëåé

âæå âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Òàì ìîæå-

òå âèÿâèòè ïîãð³øíîñò³, ÿêèõ ðàí³-

øå íå ïîì³÷àëè, ³ â÷àñíî ¿õ âèïðà-

âèòè, ïîêè í³õòî í³÷îãî íå ïîì³òèâ.

ÂÎÄÎË²¯, óòðèìàéòåñÿ â³ä

ñëîâåñíèõ äóåëåé, äîâåñ-

òè ñâîþ ïðàâîòó áóäå

ñêëàäíî. ßêùî âèð³øèëè â³äñòîÿ-

òè ìîðàëüí³ ïðàâà ÷è ìàòåð³àëüí³

³íòåðåñè, ìîæåòå äîáèòèñÿ ïåðå-

ìîãè â äð³áíèöÿõ, àëå íà òð³óì-

ôàëüíèé óñï³õ ñïîä³âàííÿ ìàðí³.

ÐÈÁÈ, ïðîÿâ³òü áëàãîðîä-

ñòâî ³ ïîáëàæëèâ³ñòü äî

÷óæèõ ñëàáèíîê.

Îñîáàì, ç ÿêèìè çàö³êàâëåí³ ñï³â-

ïðàöþâàòè, íà âàø àâòîðèòåò íà-

÷õàòè. ×îìó?.. Ïðîñòî âîíè îö³íþ-

þòü âàø³ òàëàíòè,äîñÿãíåííÿ,ìîæ-

ëèâîñò³ ïðèçåìëåíî, ðèþ÷èñü ó

äð³áíèõ íåäîë³êàõ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

ãîðîñêîï

21 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 æîâòíÿ

Ôîòîãðàô³ÿ ç Ìàéäàíó ïåðåìîãëà 
íà Ì³æíàðîäíîìó ôîòîêîíêóðñ³ â ×åõ³¿

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 37997
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü ïðà-
ö³âíèê³â õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
1665—ó Ìîñêâ³ ë³âîáåðåæíèé ãåòü-
ìàí ²âàí Áðþõîâåöüêèé, êîòðèé ó
âåðåñí³ ïðèáóâ ç âåëèêèì ïî÷òîì
äî Ìîñêâè,ï³äïèñàâ òàê çâàí³ «Ìîñ-
êîâñüê³ ñòàòò³», íîâèé óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêèé äîãîâ³ð,ñòàòò³ ÿêîãî çâå-
ëè äî ì³í³ìóìó àâòîíîì³þ Óêðà¿íè:
âñ³ ïîäàòêè ç Óêðà¿íè ìàëè íàäõî-
äèòè äî ìîñêîâñüêî¿ ñêàðáíèö³, íà
Óêðà¿íó ïîøèðþâàëàñü öàðñüêà ãî-
ð³ë÷àíà ìîíîïîë³ÿ, íîâîîáðàíèé
ãåòüìàí ìàâ ïðè¿çäèòè äî Ìîñêâè

íà çàòâåðäæåííÿ, â Óêðà¿íó ìàëî
ïðèáóòè 12-òèñÿ÷íå öàðñüêå â³é-
ñüêî, êîòðå ðîçì³ùóâàëîñü ó íàé-
á³ëüøèõ ì³ñòàõ Ë³âîáåðåææÿ.Â îá-
ì³í íà ö³ ïîñòóïêè Áðþõîâåöüêèé
îòðèìàâ òèòóë áîÿðèíà ³ çåìåëüí³
âîëîä³ííÿ íåïîäàë³ê êîðäîíó ç Ìîñ-
êîâ³ºþ.
1993 —íà Âñåóêðà¿íñüêîìó Ïðàâî-
ñëàâíîìó Ñîáîð³ Âàñèëü Ðîìàíþê
(Âîëîäèìèð) áóâ îáðàíèé Ïàòð³-
àðõîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Ðóñ³-Óêðà-
¿íè ÓÏÖ-ÊÏ (³íòðîí³çîâàíèé 24
æîâòíÿ ó Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³).

«Ïî÷àòîê» — òàê íàçèâàºòüñÿ

ôîòîãðàô³ÿ ç êè¿âñüêîãî Ìàé-

äàíó, ÿêà çäîáóëà ïåðøó íà-

ãîðîäó íà ïðåñòèæíîìó ì³æ-

íàðîäíîìó êîíêóðñ³ Czech

Press Photo, ÿêèé öüîãî ðîêó

ïðîâîäèòüñÿ â Ïðàç³ âæå óäâàä-

öÿòå, ïîâ³äîìëÿº Ðàä³î Ñâî-

áîäà.

ÀÂÒÎÐ ôîòîãðàô³¿ — ìîëîäèé
÷åñüêèé ôîòîæóðíàë³ñò Ô³ë³ï Ñ³í-
´åð ç àãåíö³¿ ÅÐÀ (European
Pressphoto Agency) çàô³êñóâàâ
ìèòü, êîëè ÷îëîâ³ê ³ç çàêðèâàâ-

ëåíèì îáëè÷÷ÿì ìèíàâ ñò³íó ç
àíãåëàìè Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáî-
ðó â Êèºâ³. Ôîòî äàòóºòüñÿ í³÷÷þ
íà 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó.

Â ³íòåðâ’þ ÷åñüêîìó ³íôîðìà-
ö³éíîìó êàíàëîâ³ ÑÒ24 ÷ëåí æóð³
êîíêóðñó, àìåðèêàíñüêèé ôîòî-
ãðàô ³ ìèñòåöòâîçíàâåöü Äæåéìñ
Ã’þ´åí³í, çàçíà÷èâ, ùî æóð³ í³ ìè-
ò³ íå âàãàëîñü, «ïðîòÿãîì ï’ÿòè
õâèëèí îäíîãîëîñíî âèáðàëî íàé-
êðàùó ôîòîãðàô³þ öüîãîð³÷íîãî
Czech Press Photo».

Çà ñëîâàìè Ã’þ´åí³íà, ôîòî
Ô³ë³ïà Ñ³í´åðà çâåðíåíå äî âàæ-
ëèâî¿ ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïî-
ä³¿, îñîáèñòèé á³ëü öüîãî ÷îëî-
â³êà íà òë³ ìîâ÷àçíî¿ âåëè÷³ ñâÿ-
òèõ ³ àíãåë³â — «öå ñèëüíà ìåòà-

ôîðà, ÿêà õâèëþº é ïðîìîâëÿº
äî êîæíîãî».

Íèçêà ôîòîãðàô³é Ô³ë³ïà Ñ³í-
´åðà ³ ôîòîãðàô³¿ ç Ìàéäàíó çèìè
2013 ðîêó ³íøèõ àâòîð³â òàêîæ â³ä-
çíà÷åí³ æóð³ êîíêóðñó. Â ö³ëîìó
óêðà¿íñüêèé Ìàéäàí — ãîëîâíà
òåìà Czech Press Photo 2014.

Âñüîãî â þâ³ëåéíîìó 20-ìó êîí-
êóðñ³ Czech Press Photo âçÿëè ó÷àñòü
267 ôîòîãðàô³â, íà êîíêóðñ áóëî
ïðåäñòàâëåíî 3 360 ôîòîãðàô³é.

Ãîëîâíà íàãîðîäà êîíêóðñó
«Êðèøòàëåâå îêî» áóäå âðó÷åíà
àâòîðîâ³ Ô³ë³ïîâ³ Ñ³í´åðó ñüîãî-
äí³ ó Ïðàç³ íà óðî÷èñòîìó â³äêðèò-
ò³ âèñòàâêè íàéêðàùèõ ðîá³ò Czech
Press Photo ³ ñòàíîâèòü ó ïåðåðà-
õóíêó 5 500 äîëàð³â �
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