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Êè¿â ãîòóºòüñÿ äî Åáîëè
�Ó ñòîëèö³ ïðîâåëè íàâ÷àííÿ ùîäî ëîêàë³çàö³¿ â³ðóñó

Ó ì³ñò³ ñòàðòóâàâ
îïàëþâàëüíèé 
ïåð³îä 2014/2015 
ðîê³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïðî ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî

ïåð³îäó 2014/2015 ðîê³â ó ñòîëè-

ö³. Òàê, çã³äíî ç äîêóìåíòîì, êå-

ð³âíèêàì òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, íåçàëåæ-

íî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, çà óìî-

âè ãîòîâíîñò³ ñèñòåì òåïëîïîñ-

òà÷àííÿ äîðó÷åíî ðîçïî÷àòè ïî-

äà÷ó òåïëîíîñ³ÿ ç 22 æîâòíÿ. Öå

ñòîñóºòüñÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â

áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ òà â³-

äîì÷î¿ íàëåæíîñò³.Òåïëî ó æèò-

ëîâ³ áóäèíêè ïîäàâàòèìåòüñÿ

â³äïîâ³äíî äî ãðàô³ê³â, ðîçðîá-

ëåíèõ òà ïîãîäæåíèõ äåïàðòà-

ìåíòîì æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè, àáî ðàí³øå, ÿêùî

ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà

çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåâè-

ùóâàòèìå 8°Ñ. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ

àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü ï³ä-

ïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ

ì³ñòà, òî îïàëåííÿ ¿õí³õ ïðèì³-

ùåíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà çàÿâ-

êàìè êåð³âíèöòâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî:
«Ñòîëè÷íà âëàäà 
íàïîëÿãàòèìå,
ùîá íàñòóïíèé 
ïàðëàìåíò óõâàëèâ
ð³øåííÿ çàëèøàòè 
â ïîâíîìó îáñÿç³ 
â Êèºâ³ ïîäàòêè 
íà äîõîäè ô³çîñ³á»

Ñòîëè÷íà âëàäà íàïîëÿãàòèìå,

ùîá íàñòóïíèé ïàðëàìåíò óõâà-

ëèâ çàêîí, ÿêèì ïåðåäáà÷àºòü-

ñÿ, ùî âñ³ 100 % ïîäàòêó íà äî-

õîäè ô³çè÷íèõ îñ³á êèÿí çàëè-

øàòèìóòüñÿ â ñòîëèö³. Ïðî öå â

åô³ð³ ðàä³î «Âåñòè» çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í íàãî-

ëîñèâ, ùî íèí³ áàãàòî ãîâîðÿòü

ïðî íåîáõ³äí³ñòü äåöåíòðàë³çà-

ö³¿ âëàäè òà íàäàííÿ âëàä³ íà

ì³ñöÿõ á³ëüøèõ ïîâíîâàæåíü. «À

ñüîãîäí³ â³äáóâàºòüñÿ äèñêðè-

ì³íàö³ÿ ñòîñîâíî êèÿí. Ïîäàòêè

ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïîâèíí³ çàëè-

øàòèñÿ â Êèºâ³, à ó íàñ â³äáóâàº-

òüñÿ âèëó÷åííÿ ïîäàòêó íà äî-

õîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêå ñòàíî-

âèòü ïîíàä 8 ìëðä ãðí»,— íàãî-

ëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í ï³ä-

êðåñëèâ, ùî ñüîãîäí³ â áþäæå-

ò³ Êèºâà âêðàé íåäîñòàòíüî ô³-

íàíñ³â äëÿ âèð³øåííÿ íèçêè íà-

ãàëüíèõ ïðîáëåì. «Òîìó ö³ êîø-

òè ìàþòü ïîâåðòàòèñÿ ³ âèêîðèñ-

òîâóâàòèñÿ íà ðîçâèòîê ³íôðà-

ñòðóêòóðè, âèïëàòó çàðïëàò òî-

ùî.Òîìó ïåðåä íàñòóïíèì ñêëà-

äîì ïàðëàìåíòó ìè îáîâ’ÿçêîâî

ïîðóøóâàòèìåìî öå ïèòàííÿ»,—

äîäàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

íîâèíè

ÁËÈÇÜÊÎ 12-¿ ãîäèíè äíÿ â÷îðà
äî ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Îëåê-
ñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ ï³ä’¿õàëà
«øâèäêà». Ç íå¿ âèâåëè õëîïöÿ ó
ìàñö³, çà ëåãåíäîþ — ó íüîãî ï³-
äîçðà íà çàðàæåííÿ â³ðóñîì Åáî-
ëè. Íà ïîðîç³ éîãî âæå ÷åêàþòü
ìåäèêè, îäÿãíóò³ ó ñïåö³àëüí³ ãåð-
ìåòè÷í³ êîñòþìè. Ïîêè ùî öå ëè-
øå âèãàäàíèé âèïàäîê, ³ ñìåð-
òåëüíà õâîðîáà ùå íå ïåðåòíóëà
êîðäîíè íàøî¿ êðà¿íè. Îäíàê ñà-
ìå òàê ñòîëè÷í³ ìåäèêè çà ñï³â-
ïðàö³ ç êîëåãàìè ç ³íøèõ äîòè÷-
íèõ ñëóæá ì³ñòà â÷àòüñÿ øâèäêî òà
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà ìîæëè-
âó çàãðîçó.

«Ó Êèºâ³ â³äáóâàþòüñÿ íàâ÷àí-
íÿ-òðåíóâàííÿ íà âèïàäîê ïîøè-
ðåííÿ ëèõîìàíêè Åáîëà. Ñüîãîäí³
îäíà ç íàéíåáåçïå÷í³øèõ õâîðîá
ïîøèðþºòüñÿ ñâ³òîì ³ íàáëèæàº-
òüñÿ äî êîðäîí³â ç Óêðà¿íîþ. ²í-
ô³êîâàí³ âæå º ó Ïîëüù³, Ðóìóí³¿.
À Êè¿â — öå âåëèêèé ìåãàïîë³ñ.
Ùîäíÿ ç-çà êîðäîíó äî ñòîëèö³
Óêðà¿íè ïðèáóâàº á³ëüøå ï’ÿòè òè-
ñÿ÷ ëþäåé. ² ìè ïîâèíí³ áóòè ãî-
òîâèìè ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ ö³º¿
ñòðàøíî¿ õâîðîáè íåãàéíî ðåàãó-
âàòè, ùîá ¿¿ ïîøèðåííÿ íå â³äáó-
ëîñÿ»,— çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, âæå

áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ ëþäåé ó âñüî-
ìó ñâ³ò³ ³íô³êîâàí³ õâîðîáîþ, á³ëü-
øå ï’ÿòè òèñÿ÷ ïîìåðëî. Ñèìïòî-
ìè ñìåðòåëüíî¿ íåäóãè íà ïî÷àò-
êó äóæå ñõîæ³ äî ñèìïòîì³â ãðè-
ïó: ãîëîâíèé á³ëü, ñóãëîáîâèé ³
ì’ÿçîâèé áîë³, á³ëü ó ãîðë³ òà ñëàá-
ê³ñòü ì’ÿç³â. Äàë³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðî-
íîñ, áëþâîòà, âèñèï ³ á³ëü ó æèâî-
ò³. Íèðêè ³ ïå÷³íêà ïåðåñòàþòü ïðà-
öþâàòè íàëåæíèì ÷èíîì. Ïî÷è-
íàþòüñÿ âíóòð³øí³ êðîâîòå÷³, êðîâ
ìîæå éòè ç âóõ, íîñà, î÷åé òà ðî-
òà. Ë³ê³â â³ä ëèõîìàíêè Åáîëà íå-
ìàº,òîæ äóæå âàæëèâî â÷àñíî ãîñ-
ï³òàë³çóâàòè ïàö³ºíòà. «Íà æàëü,
ë³ê³â ïðîòè Åáîëè íå ³ñíóº ó âñüî-
ìó ñâ³ò³, ³ ºäèí³ ë³êè — öå ñòîâ³ä-
ñîòêîâà ãîòîâí³ñòü ì³ñòà äî ëîêà-
ë³çàö³¿ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ»,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöü-
êèé.

Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, íàðàç³
â ñòîëèö³ ïîñèëåí³ çàõîäè áåçïå-
êè — â àåðîïîðòàõ ÷åðãóþòü ïðà-
ö³âíèêè ÑÅÑ. Âñ³ «øâèäê³» Êèºâà
ìàþòü ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³
ïðîòè÷óìí³ çàõèñí³ êîñòþìè. Äî
ïðèéîìó ìîæëèâèõ õâîðèõ ï³äãî-
òîâëåí³ ³íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàð-
í³ (85 ì³ñöü) òà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ¹ 1
(52 ì³ñöÿ). ²íêóáàö³éíèé ïåð³îä
çàõâîðþâàííÿ — äî 21 äíÿ. Âåñü

öåé ÷àñ ³ õâîðèé, ³ âñ³ îñîáè, ÿê³ ç
íèì êîíòàêòóâàëè, â òîìó ÷èñë³
ìåäïåðñîíàë, íå ìîæóòü çàëèøèòè
ë³êàðíÿíèé çàêëàä. Ïðè öüîìó â³ä
ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèòèñÿ íå ìîæ-
íà — öå êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. ßê çàïàñíèé âàð³àíò — ì³ñ-
òî ãîòîâå âèä³ëèòè ùå ìàéæå
1,5 òèñ. ë³æîê äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿
õâîðèõ. Ó òðåíóâàííÿõ òàêîæ âçÿ-
ëè ó÷àñòü ôàõ³âö³ ç Îäåñüêîãî ïðî-
òè÷óìíîãî ³íñòèòóòó ³ì. ². Ìå÷íè-
êîâà, ÿê³ çìîæóòü ïðîòÿãîì ê³ëü-
êîõ ãîäèí âè¿æäæàòè ó áóäü-ÿêå
ì³ñòî Óêðà¿íè äëÿ çàáîðó àíàë³ç³â
³ ä³àãíîñòóâàííÿ ëèõîìàíêè â ëà-
áîðàòîð³¿ ³íñòèòóòó.

Äî ðå÷³, âïåðøå ñïàëàõè ãàðÿ÷-
êè Åáîëà áóëî çàðåºñòðîâàíî ó 1976
ðîö³ ó ñ³ëüñüêèõ ì³ñöåâîñòÿõ íà
ï³âäí³ Ñóäàíó òà ï³âíî÷³ Çà¿ðó. Òî-
ä³ ñïàëàõ îáìåæèâñÿ ê³ëüêîìà íà-
ñåëåíèìè ïóíêòàìè, çîêðåìà ñåëè-
ùåì íà áåðåç³ ð³÷êè Åáîëà, çâ³ä-
êè ³ ï³øëà íàçâà õâîðîáè. Íà ñüî-
ãîäí³ ³ñíóº ï’ÿòü øòàì³â â³ðóñó, ³
öüîãîð³÷ ñâ³òó äîâåëîñÿ ç³øòîâõ-
íóòèñÿ ç³ ñïàëàõîì îäíîãî ç íàé-
á³ëüø àãðåñèâíèõ ç íèõ. Â³ðóñ Åáî-
ëà íå ïåðåäàºòüñÿ ïîâ³òðÿíî-êðà-
ïåëüíèì øëÿõîì, ëèøå ïðè êîí-
òàêò³ ç á³îëîã³÷íèìè ð³äèíàìè õâî-
ðîãî. Çàðàçèòèñÿ ìîæíà ³ ïðè êîí-
òàêò³ ç îäÿãîì, ðå÷àìè ³íô³êîâà-
íîãî �

Â³ðóñ Åáîëà âïðèòóë íàáëèçèâñÿ äî êîðäîí³â Óêðà-
¿íè — õâîð³ óæå çàðåºñòðîâàí³ â Ïîëüù³, Ðóìóí³¿ òà
³íøèõ êðà¿íàõ-ñóñ³äàõ. Òîæ êîëè ïåðøèé õâîðèé
ç’ÿâèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè — ëèøå ïè-
òàííÿ ÷àñó. Àáè îäðàçó ëîêàë³çóâàòè ëþäèíó ç ï³-
äîçðîþ íà çàõâîðþâàííÿ, ïîñèëåíî êîíòðîëü â
àåðîïîðòàõ Óêðà¿íè. À â÷îðà ñòîëè÷í³ ìåäèêè ðà-
çîì ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ äîòè÷íèõ ñëóæá ì³ñòà íà
ïðàêòèö³ òðåíóâàëèñÿ ìàêñèìàëüíî øâèäêî òà
åôåêòèâíî ïðèéìàòè õâîðîãî ç ï³äîçðîþ íà Åáîëó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Â÷îðà ñòîëè÷í³ ìåäèêè ðàçîì ç ïðàö³âíèêàìè âñ³õ äîòè÷íèõ ñëóæá ì³ñòà íà ïðàêòèö³ òðåíóâàëèñÿ ìàêñèìàëüíî øâèäêî òà åôåêòèâíî ïðèéìàòè õâîðîãî ç ï³äîçðîþ 
íà Åáîëó
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Óðî÷èñòîñòÿìè òà ìîëèòâîþ

çà ïîëåãëèõ ðîçïî÷àëîñÿ â³ä-

êðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì Íå-

áåñíî¿ Ñîòí³. Äåñÿòêè ëþäåé

ïðèéøëè âøàíóâàòè ïàì’ÿòü

çàãèáëèõ íà Ìàéäàí³ òà ïî-

êëàñòè êâ³òè äî íîâîãî ìåìî-

ð³àëó.

Ñâ³òëàíà ÁÀÄÅÐÀ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

²Í²Ö²ÀÒÎÐÎÌ ñòâîðåííÿ ìåìî-
ð³àëó âèñòóïèëà ãðîìàäà «Òåðåì-
ê³â-1». Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â
çàõîäó, ìîíóìåíò ãîëîñ³¿âö³ âñòà-
íîâèëè çà ñâ³é ðàõóíîê, çáèðà-
þ÷è êîøòè ïî ñóñ³äàõ òà ì³ñöå-
âèõ ï³äïðèºìöÿõ. Ñåêðåòàð ÎÑÍ
«Òåðåìêè-1» Ìèêîëà Ïàíàñåíêî
äîäàâ: «²í³ö³àòèâíà ãðóïà ï³øëà â
ëþäè — ³ ¿õ ïî÷óëè». Â³í âèñëî-
âèâ âåëèêó ïîäÿêó âñ³ì íåáàéäó-
æèì: ðîäèí³ Òóð÷èíñüêèõ — Ãàí-
í³ òà Àðêàä³þ, Êàòåðèí³ Êîðîëü,
Â’ÿ÷åñëàâó Ìóñ³ºíêó, Áîðèñó Ãîí-
òàðåíêó, Â³êòîðó Ìàêîâåöüêîìó, ðî-
äèí³ Ìåëüíè÷åíê³â, óñ³ì ä³òÿì òà
äîðîñëèì, ÿê³ ç³ ùèðîþ ëþáîâ’þ
òà òåïëîì äóø³ îáëàøòóâàëè ñêâåð,
ãàçîí, àëåþ, ñàäæàëè äåðåâà, êó-
ù³ é êâ³òè, âñòàíîâëþâàëè ïàì’ÿò-
íèê.

Ïðèñóòí³õ ïðèâ³òàâ î÷³ëüíèê
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ Àí-
äð³é Ìåëüíè÷óê. Â³í ïîäÿêóâàâ êè-
ÿíàì, ÿê³ ñòâîðèëè ì³ñöå, êóäè
ìîæíà ïðèéòè òà ïîñï³ëêóâàòèñÿ,
äå ìîæíà âêëîíèòèñÿ ãåðîÿì íî-

â³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ñâî¿ì
æèòòÿì â³äñòîÿëè ñïðàâæí³ ëþä-
ñüê³ ³äåàëè ³ Áîæ³ çàïîâ³ä³. Ëþäÿì,
ÿê³ ï³øëè çà â³ðó â êðàùå ³ ñâ³òëå
ìàéáóòíº.

Ïàì’ÿòíèê îñâÿòèâ êë³ðèê Ñâÿ-
òî-Ââåäåíñüêîãî îá³äåííîãî õðà-
ìó ³ºðåé Ðîìàí, ÿêèé ïðî÷èòàâ
ìîëèòâó çà äóø³ ïîëåãëèõ ãåðî¿â.

Âñ³, õòî ïðèéøëè íà öåðåìîí³þ
â³äêðèòòÿ, áóëè òàì çà ïîêëèêîì
ñåðöÿ. Ëþäè ïèøàëèñÿ ñâî¿ì äîá-
ðèì â÷èíêîì. Ïåíñ³îíåðè ç îðãà-
íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ãîð-
ä³ â³ä òîãî, ùî â³äâîþâàëè ó òàì-
òåøí³õ òîðãîâåëüíèê³â ì³ñöèíó,ÿêó
ïëàíóâàëîñÿ «çàòèêàòè» ïàâ³ëüéîí-
÷èêàìè òà ãåíäåëèêàìè. Ä³òëàõè æ
ïî-äîðîñëîìó ãîòóâàëèñü äî îäí³º¿

ç âèçíà÷íèõ ïîä³é ó ¿õíüîìó æèò-
ò³. Â÷èëè â³ðø³, ÿê³ äåêëàìóâàëè íà
óðî÷èñòîñòÿõ: ä³â÷àòêà áóëè ó âè-
øèâàíêàõ òà â³íî÷êàõ, à õëîïö³ ó
êàìóôëÿæó — ÿê ñïðàâæí³ â³éñüêî-
âèêè. ×èìàëî ç íèõ áóëè ñâ³äêàìè
òðàã³÷íèõ çèìîâèõ ïîä³é. ² õî÷à Òå-
ðåìêè º äîñèòü â³ääàëåíèì,òèõèì
«ñïàëüíèì» ðàéîíîì â³ä ïîä³é ó ñå-
ðåäì³ñò³, í³õòî ö³º¿ çèìè íå ëèøàâ-
ñÿ îñòîðîíü. Ìåøêàíö³ éîãî áóëè
íå ëèøå ñâ³äêàìè, à é àêòèâíèìè
ó÷àñíèêàìè ªâðîìàéäàíó. Âîíè
ðîçïîâ³äàëè,ùî ìàéæå ùîäíÿ ïðè-
õîäèëè íà Ìàéäàí. Çîêðåìà 18 ëþ-
òîãî, êîëè çóïèíèëè ìåòðî, áàãàòî
ê³ëîìåòð³â ï³øêè ä³ñòàâàëèñü äî-
ì³âêè, à íà ðàíîê — çíîâó äî öåí-
òðó ì³ñòà (âæå íà ìàðøðóòêàõ,ÿêèõ

÷îìóñü ìàéæå íå áóëî).Áóëè íà â³ä-
êðèòò³ é àäì³íôóíêö³îíåðè, ³ êàí-
äèäàòè ó íàðîäí³ äåïóòàòè. Õî÷à
êîæåí ³ç íèõ äóìàâ ïðî ñâîº,àëå âñ³
âèñëîâëþâàëè âåëèêó ïîøàíó çà-
ãèáëèì. ² òåïåð íà Òåðåìêàõ áóäå
êóòî÷îê, êóäè ïðèõîäèòèìóòü ìî-
ëîäÿòà, ùîá ó äåíü ñâîãî âåñ³ëëÿ
âêëîíèòèñÿ ãåðîÿì,ïîêëàñòè êâ³òè,
çàïàëèòè ñâ³÷êó, ñêëàñòè ïðèñÿãó
â³ðíîñò³. Âèïóñêíèêè øê³ë ó äåíü
îñòàííüîãî äçâîíèêà, ï³äë³òêè, ÿê³
éäóòü äî äîðîñëîãî æèòòÿ,òàêîæ ³ç
êâ³òàìè çàâ³òàþòü äî öüîãî ñêâåðó
³ âêëîíÿòüñÿ ëþäÿì, ÿê³ éøëè ó á³é
çà ¿õíº êðàùå ìàéáóòíº. Çàðàç òàì
(îáàá³÷ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà
Îêðóæí³é äîðîç³) ïîñàäæåí³ ìîëî-
ä³ äåðåâöÿòà, àëå âîíè âèðîñòóòü—
³ âñ³ì, õòî çàçèðíå äî ìîíóìåíòà,
íå ëèøå ïîäàðóþòü ë³òí³é çàò³íîê,
à óçèìêó — çàòèøîê, à é ñâî¿ì øå-
ïîò³ííÿì ëèñòÿ òà øåëåñòîì ã³ëîê
íàãàäóâàòèìóòü ïðî Ìàéäàí, ïðî
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³...

Ïðèñóòí³é íà óðî÷èñòîñòÿõ ïî-
åò ªâãåí Ðèá÷èíñüêèé ïðî÷èòàâ
â³ðøà, ÿêîãî íàïèñàâ ùå ð³ê òîìó.

... ×àñ ïðîáèâ. Íåçàáóòíÿ 
³ñòîð³¿ ìèòü,
² íåõàé âñ³ ìîëèòâè íàì áóäóòü
ñüîãîäí³ ó ïîì³÷,
Ïåðåìîãà çà íàìè, ³ íàñ âæå 
í³÷èì íå ñïèíèòü,
Ìè êðîêóºì â ªâðîïó ï³äíåñåíî,
ãîðäî, ïë³÷-î-ïë³÷.

Ìåøêàíö³ Òåðåìê³â âäÿ÷í³ âñ³ì,
õòî äîêëàâ çóñèëü ó ñòâîðåíí³ ïà-
ì’ÿòíèêà Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
Âñ³ âîíè â³äòåïåð äîãëÿäàòèìóòü
çà öèì ìîíóìåíòîì ³ ñêâåðèêîì
(äîíåäàâíà — çàíåäáàíîãî ïóñòè-
ðÿ) ì³æ Îäåñüêîþ ïëîùåþ ³ ÒÐÖ
«Ìàãåëëàí». ² íàñïðàâä³ íå òàê âæå
é âàæëèâî, ùî ñàìå ñïîíóêàëî ëþ-
äåé äîëó÷èòèñü äî ñòâîðåííÿ ìå-
ìîð³àëó — âîíè çðîáèëè äîáðó
ñïðàâó ³ äëÿ ñåáå, ³ äëÿ íàùàäê³â �

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ õîñï³ñíå â³ää³ëåí-
íÿ Êë³í³÷íî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 10,
ÿêå º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ â Óêðà-
¿í³, îòðèìàëî íîâ³ ôóíêö³îíàëüí³
ë³æêà, ìåáë³, â³çêè, ìåäè÷íå îáëàä-
íàííÿ ³ ö³ëèé ïåðåë³ê âêðàé íåîá-
õ³äíèõ äëÿ òàêîãî çàêëàäó ðå÷åé.
Öå ñòàëî ìîæëèâèì â ðåçóëüòàò³
ñï³âïðàö³ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ òà ÂÃÎ «Óêðà¿íñüêà
ë³ãà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïàë³àòèâ-
íî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè»,ÿêà ðîç-
ïî÷àëàñÿ ï³äïèñàííÿì â³äïîâ³ä-
íîãî äîãîâîðó ùå òîð³ê. Íèí³ æ ëè-
øå â³ä Ë³ãè ë³êàðíÿ îòðèìàëà ïî-
æåðòâ ìàéæå íà 139 òèñÿ÷ ãðí.

Êð³ì òîãî, ÿê íàãîëîñèâ ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ çàçíà÷åíî¿ îðãàí³-

çàö³¿ Âàñèëü Êíÿçåâè÷, çàðàç âî-
íè çàéìàþòüñÿ ñòâîðåííÿì âè¿ç-
íî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ áðèãàäè.

«Ìè õî÷åìî â ëèñòîïàä³ çàïóñ-
êàòè òðåí³íãîâèé öåíòð íà áàç³ äðó-
ãî¿ ë³êàðí³, äå áóäóòü íàâ÷àòè ôà-
õ³âö³â, âîëîíòåð³â, êîòð³ äîïîìà-
ãàòèìóòü âàæêîõâîðèì. À òóò áóäå
âè¿çíà áðèãàäà»,— ï³äêðåñëèâ â³í.
Çà ñëîâàìè ïàíà Êíÿçåâè÷à, íà ñüî-
ãîäí³ âæå º äîìîâëåíîñò³ ³ ïî â³ä-
êðèòòþ öåíòðó ïàë³àòèâíî¿ äîïî-
ìîãè íà áàç³ ïåðøî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàð-
í³. «ßêáè íàì íå çàâàäèëà â³éíà ³
àãðåñ³ÿ ç³ ñõîäó,òî ñèòóàö³ÿ çíà÷íî
ïîêðàùèëàñÿ á»,— çàçíà÷èâ â³í ³
äîäàâ, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÀÒÎ âî-
ëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ ìàþòü íà-
ïðàâèòè ñâî¿ çóñèëëÿ ñàìå íà äî-
ïîìîãó íåì³÷íèì, âàæêîõâîðèì
ëþäÿì,òèì, õòî ñòðàæäàº. Ïðè öüî-
ìó Âàñèëü Êíÿçåâè÷ íàãîëîñèâ, ùî

³ çàðàç ïîòð³áíî ðîáèòè âñå äëÿ ðîç-
âèòêó ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè â Óêðà-
¿í³ òà ñòâîðåííþ ºâðîïåéñüêèõ óìîâ
ó òàêèõ â³ää³ëåííÿõ.

Çîêðåìà â³í ïåðåêîíàíèé, ùî
äëÿ õîñï³ñíîãî â³ää³ëåííÿ êë³í³÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 10 âàðòî îáëàøòó-
âàòè ñêâåðèê, ïîñòàâèòè ëàâî÷êè,
ùîá õâîð³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü âèéòè
íà âóëèöþ, ïðîãóëÿòèñÿ, ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ð³äíèìè. Äî ñëîâà, ïðåä-
ñòàâíèê ðàéîííî¿ òà ì³ñüêî¿ âëà-
äè ïîîá³öÿëà, ùî äàíà ³äåÿ áóäå
ðåàë³çîâàíà.

«Â õîñï³ñíèõ â³ää³ëåííÿõ çíà-
õîäÿòüñÿ âàæêîõâîð³ ëþäè, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü äî ñåáå íå ò³ëüêè îñîáëè-
âîãî ñòàâëåííÿ, àëå é ã³äíèõ óìîâ
ïåðåáóâàííÿ. Çà ñïðèÿííÿ âîëîí-
òåð³â, ÿê³ ó ñâî¿õ ðÿäàõ îá’ºäíàëè
íåáàéäóæèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â òà íàóêîâ-

ö³â, ñüîãîäí³ ñòàëî ìîæëèâèì íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ äî-
ïîìîãè îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ õîñ-
ï³ñíèõ â³ää³ëåíü, çàâäÿêè ÿêîìó
îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíå êðàùå, à ïà-
ö³ºíòè áóäóòü ïî÷óâàòè ñåáå êîì-
ôîðòí³øå»,— çàçíà÷èâ Äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ìèõàéëî Ðèãàí òà ïîîá³öÿâ ³ íà-
äàë³ ò³ñíî ñï³âïðàöþâàòè ç Ë³ãîþ.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ãîëîâíèé ë³êàð
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 10 Äà-
íèëî Äîáóø ïîäÿêóâàâ çà äîïî-
ìîãó: «Ó òàêèé âàæêèé ð³ê, íåçâà-
æàþ÷è íà íåãàðàçäè, âñå-òàêè çíà-
õîäèìî ìîæëèâ³ñòü, ùîá äîïîìîã-
òè öèì ñòàðåíüêèì. Ïî÷àòîê
îáíàä³éëèâèé, òîìó çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá çàëó÷àòè êîøòè,
ùîá ïðèâåñòè âñ³ ïàëàòè äî â³ä-
ïîâ³äíîñò³, ³ ùîá ïàö³ºíòè çíàõî-
äèëèñÿ â ºâðîïåéñüêèõ óìîâàõ» �

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ íà Òåðåìêàõ-1 óðî÷èñòî â³äêðèëè ïàì`ÿòíèê Ãåðîÿì
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 

Äîïîìîãà âàæêîõâîðèì
� Ñòîëè÷íà âëàäà ï³äòðèìóº ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè â ì³ñò³

Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³
� Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà Òåðåìêàõ-1 â³äáóëîñÿ 

óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ  ïàì’ÿòíèêà ³ ñêâåðó

Ùîðîêó ó æîâòí³ ïðîâîäèòüñÿ Âñåñâ³òí³é äåíü õîñï³ñ³â òà ïà-

ë³àòèâíî¿ äîïîìîãè. Íåçâàæàþ÷è íà ñêðóòí³ ÷àñè â êðà¿í³, ñòî-

ëè÷íà âëàäà íå ïðèïèíÿº ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì ïî äîïîìî-

ç³ â³ää³ëåííÿì äëÿ ñìåðòåëüíî õâîðèõ ïàö³ºíò³â. Á³ëüøå òîãî,

ì³ñòî àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè â

äàíîìó ïèòàíí³.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïîðÿä ç ìîíóìåíòîì ìåøêàíö³ îáëàøòóâàëè çàòèøíèé ñêâåðèê 
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Ï²ÂÄÅÍÍÎ-ÇÀÕ²ÄÍÀ çàë³çíèöÿ íàãàäóº ïàñàæè-
ðàì ïðî òå, ùî 26 æîâòíÿ 2014 ðîêó î 04.00 çà êè¿â-
ñüêèì ÷àñîì íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ãîäèííèêî-
âà ñòð³ëêà áóäå ïåðåâåäåíà íà îäíó ãîäèíó íàçàä.

Ïàñàæèðñüê³, ïðèì³ñüê³ òà âàíòàæí³ ïî¿çäè â³ä-
ïðàâëÿòèìóòüñÿ çà ÷èííèì ãðàô³êîì ðóõó â³äïîâ³ä-
íî äî çèìîâîãî ÷àñó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äî-
ìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³.

Çàë³çíè÷íèêè çâåðòàþòü óâàãó ïàñàæèð³â, ùî ÷àñ
â³äïðàâëåííÿ òà ïðèáóòòÿ, ÿêèé âêàçàíî ó ïðî¿çíèõ
äîêóìåíòàõ (êâèòêàõ) ïàñàæèð³â, º â³äïîâ³äíèì äî
ñêîðèãîâàíîãî ãðàô³êó ðóõó ïàñàæèðñüêèõ òà ïðèì³ñü-
êèõ ïî¿çä³â.

Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ çàêëèêàº ïàñàæèð³â
áóòè óâàæíèìè òà ïëàíóâàòè ñâî¿ ïî¿çäêè ç óðàõó-
âàííÿì çì³íè ÷àñó �

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà îïðàöüîâóº ìå-
õàí³çì, ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü âè-
ð³øóâàòè ïðîáëåìè ç çàáåçïå÷åí-
íÿì êâàðòèðàìè êèÿí, ÿê³ ñòîÿòü
ó ÷åðç³ ³ ìàþòü ïðàâî íà ïåðøî-
÷åðãîâå îòðèìàííÿ áåçêîøòîâíî-
ãî æèòëà. Ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
ç áàãàòîä³òíèìè ìàòåðÿìè çàÿâèâ
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ñèòóàö³ÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì
áåçêîøòîâíèì æèòëîì ëþäåé, ÿê³
ñòîÿòü ó ÷åðç³, äóæå íåïðîñòà. Íà
ñüîãîäí³, ïî-ïåðøå, äóæå âåëèêà
÷åðãà, à ïî-äðóãå, ó çâ’ÿçêó ç êðè-
çîþ äóæå ïîâ³ëüíî éäå áóä³âíèö-
òâî æèòëà. Ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ íàêî-
ïè÷óâàëèñÿ ðîêàìè, äóæå ñêëàä-
íî âèð³øèòè çà îäèí äåíü»,— çà-
óâàæèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í äîäàâ,
ùî ñüîãîäí³ â áþäæåò³ ì³ñòà íå-
ìàº êîøò³â äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿
ïðîáëåìè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ áóëî ïîâ³äîì-
ëåíî, ùî îäíà ç ìàòåð³â-ãåðî¿íü,
ÿêà ìàº 5 ä³òåé ³ ñòî¿òü ó ÷åðç³ íà
êâàðòèðó ïîíàä 20 ðîê³â, îòðèìàº
æèòëî äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó.

«Òàêîæ äî ê³íöÿ ðîêó çàïðîïî-
íóºìî ìåõàí³çì âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåìè. Ùîá ìè ÷³òêî ðîçóì³ëè —
ÿêùî º çåìåëüíà ä³ëÿíêà ³ çàáó-
äîâíèê, òî ÿêó ê³ëüê³ñòü êâàðòèð
ì³ñòî çìîæå îòðèìàòè ³ êîëè ñà-
ìå»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó ñâîþ ÷åðãó, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïàâëî Ðÿá³ê³í çàóâà-
æèâ, ùî ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ çà-
êîíîäàâñòâà ñòîëèöÿ ñüîãîäí³
ôàêòè÷íî ïîçáàâëåíà ìîæëèâî-

ñò³ âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ëþäåé,
ÿê³ ñòîÿòü ó ÷åðç³ íà îòðèìàííÿ
áåçêîøòîâíîãî æèòëà. Â³í äîäàâ,
ùî ÿêùî ðàí³øå ç êîæíîãî îá’-
ºêòà, ÿêèé áóäóâàâñÿ, ïåâíà ê³ëü-
ê³ñòü êâàðòèð íàäàâàëàñÿ ì³ñòó,
òî ç 2010 ðîêó öÿ ïðàêòèêà ïðè-
ïèíèëàñÿ.

Çà ñëîâàìè Ïàâëà Ðÿá³ê³íà, çà-
ðàç äî ôîíäó Êèºâà íàäõîäÿòü
êâàðòèðè ç òèõ îá’ºêò³â, áóä³âíèö-
òâî ÿêèõ ðîçïî÷àëîñÿ ùå 5—7 ðî-
ê³â òîìó. Äî 2010-ãî ùîðîêó äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá æèòëîì ëþ-
äåé, ÿê³ ñòîÿòü ó ÷åðç³, âèä³ëÿëî-
ñÿ áëèçüêî 1 000 êâàðòèð.

«Âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó ìîæ-
íà áóëî á çà ðàõóíîê íîâî¿ ³íâåñ-
òèö³éíî¿ ïðîãðàìè, ÿêà á äîçâî-
ëèëà ïîâåðíóòè ïåâíó êâîòó â æèò-
ëîâîìó áóä³âíèöòâ³. Çîêðåìà ÿê
âàð³àíò âèä³ëåííÿ ä³ëÿíîê ï³ä çà-
áóäîâó òèì ³íâåñòîðàì, ÿê³ çàïðî-
ïîíóþòü á³ëüøèé â³äñîòîê êâàð-
òèð äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá òèõ,
õòî ñòî¿òü â ÷åðç³»,— ñêàçàâ Ïàâ-
ëî Ðÿá³ê³í �

Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáëÿº ïðîãðàìó, àáè çàáåçïå÷èòè 
áåçêîøòîâíèì æèòëîì òèõ, õòî ñòî¿òü ó ÷åðç³

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÓÂÀÃÓ ôàõ³âö³â óïðàâë³ííÿ Äåð-
æàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà-
¿íè ó ì. Êèºâ³ ïðèâåðíóëà ìåø-
êàíêà ñòîëèö³ Ð., ÿêà, çà ³íôîðìà-
ö³ºþ â³äîìñòâà, ïðèõîâàëà â³ä
îïîäàòêóâàííÿ äîõ³ä, îòðèìà-
íèé â³ä ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè.

Â õîä³ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóâàëîñü,
ùî ùå ó 2012 ðîö³ ãðîìàäÿíêà Ð.
ïðîäàëà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 2,4 ãà çà 6,8 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü.

Íà çàïèò ïðàö³âíèê³â ïîäàò-
êîâî¿ ³íñïåêö³¿ æ³íêà íàäàëà êî-
ï³¿ äîêóìåíò³â, à ñàìå äîãîâîðó

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè òà Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Â
îñòàííüîìó é áóëî âèçíà÷åíî ö³-
ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìë³. Îòæå,
â³äïîâ³äíî äî íîðì Ïîäàòêîâîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè (ñò.172),äîõ³ä â³ä
ïðîäàæó çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ï³äëÿãàâ îïîäàòêóâàííþ çà
ñòàâêîþ 5 % òà ìàâ áóòè â³äîáðà-
æåíèì ó ð³÷í³é äåêëàðàö³¿ ïðî
ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè.

Îñê³ëüêè ãðîìàäÿíêà Ð. íå çà-
äåêëàðóâàëà äîõîäè çà 2012 ð³ê,
çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ¿é äî-
íàðàõîâàíî äî ñïëàòè â áþäæåò
425 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîäàòêó íà äî-
õîäè ô³çè÷íèõ îñ³á �

Êèÿíêà «çàáóëà» ñïëàòèòè ìàéæå 
ï³âì³ëüéîíà ïîäàòêó

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòóâà-
òè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðà-
ñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³, à é Êèºâà — ãîðä³ñòþ êèÿí.
Ãîñòèííèé äâ³ð íå ò³ëüêè âç³ðåöü
êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó
XIX ñò., à ³ º öåíòðàëüíîþ ñïî-
ðóäîþ Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñ-
òîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà XIII—XIX
ñò., äå â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³ â³÷à,
ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³ ÿðìàðêè,
ð³çí³ àòðàêö³îíè.

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

êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó,
ùîá â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ, ùî
ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî çáå-
ðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íà-
ùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè
ÃÎ «Àíäð³¿âñüêî-ïåéçàæíà ³í³-
ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè
íà ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «ÀÍ-
ÄÐ²¯ÂÑÜÊÎ-ÏÅÉÇÀÆÍÀ ²Í²Ö²-
ÀÒÈÂÀ» ï/ð 26005088586000 â
ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ,
ÌÔÎ 380764, êîä ªÄÐÏÎÓ
38404873. Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòå-
æó: áëàãîä³éíèé âíåñîê �

Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ì³ñòà íà 80 %
ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ëþäåé 
ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè 
ìîæëèâîñòÿìè

×ÀÑÒÊÀ òðîëåéáóñ³â òà àâòîáó-
ñ³â ç íèçüêèì ð³âíåì ï³äëîãè
íèí³ ñêëàäàº 80 % óñüîãî ñòîëè÷-
íîãî ïàðêó. Ïðîòå ëèøå 7 % òðàì-
âà¿â ìàþòü íèçüêó ï³äëîãó. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ ðàäíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Êàâà.

«987 îäèíèöü ðóõîìîãî ñêëà-
äó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ìàþòü íèçü-
êèé ð³âåíü ï³äëîãè òà îáëàäíà-
í³ àïàðåëÿìè äëÿ îñ³á ç îáìåæå-
íîþ ìîá³ëüí³ñòþ òà æ³íîê ç äè-
òÿ÷èìè â³çêàìè. Ñåðåä íèõ — 560
àâòîáóñ³â, 397 òðîëåéáóñ³â òà 30
òðàìâà¿â, ÿê³ ìàþòü ïîâí³ñòþ àáî
÷àñòêîâî íèçüêó ï³äëîãó»,— çà-

çíà÷èâ â³í. Îëåêñàíäð Êàâà ï³ä-
êðåñëèâ, ùî ðóõîìèé ñêëàä ç
íèçüêèì ð³âíåì ï³äëîãè â³äïî-
â³äàº ºâðîïåéñüêèì âèìîãàì, îñ-
ê³ëüêè äîçâîëÿº óñ³ì êàòåãîð³-
ÿìè íàñåëåííÿ çðó÷íî êîðèñòó-
âàòèñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì.

«Îêð³ì öüîãî, íèçüêèé ð³âåíü
ï³äëîãè, ÿêèé ñêëàäàº 34—37 ñì
íàä ð³âíåì äîðîãè ÷è ãîëîâêè
ðåéêè, äîçâîëÿº ³ñòîòíî ïðèøâè-
äøèòè âèñàäêó òà ïîñàäêó ïàñà-
æèð³â, ïðèøâèäøèòè ðóõ òðàíñ-
ïîðòíîãî çàñîáó íà ë³í³¿»,—äîäàâ
ïîñàäîâåöü �

×àñ íà çàë³çíè÷íèõ êâèòêàõ
âêàçóâàòèìåòüñÿ 
ç óðàõóâàííÿì ïåðåõîäó
íà çèìîâèé ïåð³îä

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âáëàãîóñòð³é» ïëà-
íóº ïðèáðàòè ç âóëèö³ Ãåðî¿â Äí³ïðà ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â, ó âëàñíèê³â ÿêèõ â³äñóòí³
íåîáõ³äí³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà çä³éñíåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Ïîïðè ïóáë³÷íó íåçãîäó äåÿêèõ á³çíåñìåí³â ³ç
íàì³ðàìè âëàäè ùîäî íàâåäåííÿ ïîðÿäêó íà Îáî-
ëîí³, äåìîíòàæíà ãðóïà ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» âæå
ðîçïî÷àëà ïëàíîâå ïðèáèðàííÿ íåëåãàëüíèõ ÌÀÔ³â,
ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Äí³ïðà.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïîä³áíèé êîìïëåêñíèé äåìîí-
òàæ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíèõ òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â
áóëî çä³éñíåíî áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ ðèíêó «Îáîëîíü»,
ùî òàêîæ ïîðó÷ ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Ãåðî¿â Äí³ïðà».
Íà âèâ³ëüíåíèõ ìàéäàí÷èêàõ óæå òðèâàº áëàãîóñò-
ð³é òåðèòîð³¿.

Äåìîíòàæó íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â ñïðèÿº Îáîëîí-
ñüêèé ðàéâ³ää³ë ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, à òàêîæ ÷ëåíè
ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ãðîìàäñüêà âàðòà Îáîëî-
í³».

Ìàñøòàáíîìó ïðèáèðàííþ ÌÀÔ³â ïåðåäóâàëè
÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ êèÿí íà àäðåñó ñòîëè÷íî¿ ì³ñüê-
àäì³í³ñòðàö³¿ ç âèìîãîþ ïîê³í÷èòè ³ç àíòèñàí³òà-
ð³ºþ, ùî ïàíóº ó ì³ñöÿõ õàîòè÷íî¿ òîðã³âë³ �

Áîòàí³÷íèé ñàä ðîçïðîäàº òðîï³÷í³
ðîñëèíè

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç³ ñêëàäíîþ åêîíî-
ì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³ ï³äãîòîâêîþ
äî çèìîâîãî ïåð³îäó Íàö³îíàëü-
íèé áîòàí³÷íèé ñàä ³ì. Ãðèøêà
çìóøåíèé â³äêëþ÷àòè ÷àñòèíó
òåïëèöü, ñêîðî÷óþ÷è îïàëþâà-
í³ ïëîù³ îðàíæåðåé ³ óù³ëüíþ-
þ÷è êîëåêö³éí³ ôîíäè.

Âíàñë³äîê öüîãî êåð³âíèöòâî
áîòñàäó âèð³øèëî çà íèçüêèìè ö³-
íàìè ðîçïðîäàòè ÷àñòèíó ðîñ-
ëèí, ùî ìàþñü ÷óäîâ³ âëàñòèâî-

ñò³. Ïðî öå éäåòüñÿ â ïîâ³äîì-
ëåíí³ íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî áî-
òàí³÷íîãî ñàäó.

Ç³ ñë³â ñï³âðîá³òíèê³â áîòàí³÷-
íîãî ñàäó, ñèòóàö³ÿ íå êðèòè÷íà.
Ðîçïðîäàæó ï³äëÿãàþòü íàäëèø-
êè êîëåêö³¿ — äåêîðàòèâí³ òðî-
ï³÷í³ ³ ñóáòðîï³÷í³ ðîñëèíè ÿê
ìàëèõ, òàê ³ âåëèêèõ ãàáàðèò³â.

Ðîçïðîäàæ ðîñëèí áóäå çä³é-
ñíþâàòèñÿ ÷åðåç ìàãàçèí ðåàë³-
çàö³¿ ïðè áîòàí³÷íîìó ñàäó �
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Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Äí³ïðà 
äåìîíòóþòü íåëåãàëüí³ 
ÌÀÔè

Öèìè âèõ³äíèìè íà Îáîëîí³ â³äáóäåòüñÿ ïàðàä òðàìâà¿â

25 ÆÎÂÒÍß ó ñòîëèö³ â³äáóäåòü-
ñÿ ïàðàä òðàìâà¿â. ßê ³íôîðìóþòü
ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», ÿñêðàâå ä³é-
ñòâî ðîçïî÷íåòüñÿ î 12.00 ïîáëè-

çó ñòàíö³¿ ìåòðî «Îáîëîíü» â ðàéî-
í³ ïëîù³ Äðóæáè Íàðîä³â.

Íà çàõîä³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³
á³ëüøå 10 ìîäåëåé êè¿âñüêèõ òðàì-

âà¿â ð³çíèõ ïîêîë³íü, çàãàëüíîþ
äîâæèíîþ ïîíàä 200 ìåòð³â: ÿê
ðåòðî, òàê ³ ñó÷àñí³ âàãîíè, ÿê³ ïå-
ðåâîçÿòü ïàñàæèð³â ñüîãîäí³ �

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À



ÊÓËÜÒÓÐÀ
24 æîâòíÿ 2014 ð.

¹156(4556)

4

ÏÐÈÍÖÈÏÎÂÎ íîâ³ ïðîåêòè ó
ñôåð³ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè — ÿâèùå
ð³äê³ñíå. Õîðîø³ ïðîåêòè — ÿâè-
ùå ùå á³ëüø íåçâè÷íå. Òîìó áóäü-
ÿêà ³í³ö³àòèâà â ö³é öàðèí³, ÿê ì³-
í³ìóì, çàñëóãîâóº íà ïîâàãó. Ïî-
ãîäüòåñÿ, ïðåòåíäóâàòè íà ñòàòóñ
«íîâî¿ ô³ëàðìîí³¿», îòæå, ó ïåâ-
íîìó ñåíñ³, àëüòåðíàòèâíî¿ ³ êîí-
êóðåíòîçäàòíî¿ äî ô³ëàðìîí³¿ âæå
ä³þ÷î¿ º ñåðéîçíîþ çàÿâêîþ. Îð-
ãàí³çàòîðè âèçíàþòü, ùî «Íîâà
ô³ëàðìîí³ÿ» — àìá³òíèé ïðîåêò,
³ ñòâåðäæóþòü, ùî «ãîëîâíó ìåòó
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âáà÷àþòü ó ï³ä-
òðèìö³ òàëàíò³â Óêðà¿íè ³ ó ôîð-
ìóâàíí³ íîâî¿ ãåíåðàö³¿ ñëóõà÷³â
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ÷åðåç ¿õíº çà-
ëó÷åííÿ äî ñâ³òîâî¿ òà óêðà¿íñüêî¿
ìóçè÷íî¿ ñïàäùèíè». Áëàãîðîä-
íà ìåòà. Àëå ÷èì âîíà ïðèíöèïî-
âî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìåòè áóäü-

ÿêî¿ ³íøî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî ïðîâî-
äèòü êîíöåðòè êëàñè÷íî¿ ìóçèêè?
Ïåâíî, í³÷èì.

Îá³öÿíî «³ííîâàö³éíèé ï³äõ³ä»
äî ïîïóëÿðèçàö³¿ ìóçè÷íî¿ êóëü-
òóðè â Óêðà¿í³. Ðåïåðòóàð âèçíà÷à-
þòü: «Ìóçèêà ïëåÿäè ñâ³òîâèõ êëà-
ñèê³â: É.-Ñ. Áàõà, Ë. âàí Áåòõîâå-
íà, Â.-À. Ìîöàðòà, Ï. ×àéêîâñüêî-
ãî, Ä. Øîñòàêîâè÷à — ïîºäíàºòü-
ñÿ ç óêðà¿íñüêîþ ñó÷àñí³ñòþ. Ñå-
ðåä íèõ — òâîð÷³ñòü ôóíäàòîð³â
àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè Óêðà¿íè: ªâ-
ãåíà Ñòàíêîâè÷à, Ìèðîñëàâà Ñêî-
ðèêà, Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà»
(íåçðîçóì³ëî, ÷îìó Ñòàíêîâè÷,
Ñêîðèê ³ Ñèëüâåñòðîâ — öå «ôóí-
äàòîðè àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè Óêðà-
¿íè», àëå öå ³íøå ïèòàííÿ). Ï³ä-
òâåðäæåííÿì ï³äîçðè, ùî â ïëà-
í³ ðåïåðòóàðíî¿ ïîë³òèêè ñòàâêó
çðîáëåíî íå íà íîâå, à, ðàäøå, íà

äîáðå â³äîìå, º íàçâà êîíöåðòó,
çàïëàíîâàíîãî íà 19 ãðóäíÿ öüî-
ãî ðîêó, «Øëÿãåðè çâ³äóñ³ëü». Îò-
æå, ³ â öüîìó ñåíñ³ «íîâà» ô³ëàð-
ìîí³ÿ íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä «ñòà-
ðî¿». Òà é ñàì³ îðãàí³çàòîðè, õî÷ ³
çàâóàëüîâàíî, ñòâåðäæóþòü, ùî ¿õ-
íÿ ³äåàëüíà ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ —
ìàñîâèé ñëóõà÷, äå ïîºäíóâàëèñÿ
á «âñ³ íàÿâí³ â³êîâ³ êàòåãîð³¿ ç îä-
íàêîâèì áàæàííÿì: äîëó÷èòèñÿ
äî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà».

Ùî ñòîñóºòüñÿ ó÷àñíèê³â — öå
ñîë³ñòè ³ êîëåêòèâè,ÿêèõ çíàºìî íå
â îñòàííþ ÷åðãó çàâäÿêè ¿õí³ì êîí-
öåðòàì â ò³é æå Êè¿âñüê³é ô³ëàð-
ìîí³¿: ï³àí³ñòè — Þð³é Êîò, Îëåã
Ïîëÿíñüêèé, Äìèòðî Îíèùåíêî,
Àíòîí³é Áàðèøåâñüêèé; ñêðèïàë³
—Áîãäàíà Ï³âíåíêî,Ìèðîñëàâà Êî-
òîðîâè÷, Êèðèëî Øàðàïîâ, Íàçàð³é
Ïèëàòþê; â³îëîí÷åë³ñòè — ²âàí Êó-
÷åð òà Îëåêñàíäð Ï³ð³ºâ (â³í æå—àð-
òèñòè÷íèé äèðåêòîð ïðîåêòó «Íî-
âà ô³ëàðìîí³ÿ»); ñåðåä àíñàìáë³â—

Êè¿âñüêèé êâàðòåò ñàêñîôîí³ñò³â,
Ñòðóííèé êâàðòåò ³ìåí³ Ìèêîëè
Ëèñåíêà,êâàðòåòè «Collegium» ³ «Ëà-
á³ðèíò», ôîðòåï³àííèé äóåò «Kiev
Piano Duo»; ñåðåä îðêåñòð³â — «Êè-
¿âñüê³ ñîë³ñòè»,«Êè¿âñüêà êàìåðàòà»
òà Íàö³îíàëüíèé îðêåñòð íàðîäíèõ
³íñòðóìåíò³â Óêðà¿íè, à òàêîæ êà-
ìåðí³ õîðè «Êè¿â» ³ «Õðåùàòèê».

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíöåðò³â,
ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü 2-3 ðàçè íà ì³-
ñÿöü— Áóäèíîê â÷åíèõ Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè. ×îìó
ñàìå òóò, äå, â³äâåðòî êàæó÷è, íå
íàéêðàùà àêóñòèêà? «Ó äâîïîâåð-
õîâîìó îñîáíÿêó º äâ³ çàëè äëÿ
äâîõ ôîðìàò³â: ñàëîí (äëÿ ôîðòå-
ï³àííèõ ðå÷èòàëåé) íà 100 ì³ñöü
³ êîíöåðòíà çàëà ç³ ñöåíîþ íà 200
ì³ñöü»,— ïîÿñíþº àðò-äèðåêòîð
Îëåêñàíäð Ï³ð³ºâ, òèì ñàìèì äà-
þ÷è çðîçóì³òè, ùî öå, íàñàìïå-
ðåä, á³çíåñ-ïðîåêò. Óò³ì, îá³öÿº
ïîêðàùóâàòè â³çóàëüí³ òà àêóñòè÷-
í³ ïèòàííÿ ìàéäàí÷èêà.

Çâ³ñíî, êðèòèêà — ð³÷ ìàëî-
ïðèºìíà, àëå ñêàçàíî öå íå äëÿ
òîãî, ùîá «çàðóáàòè íà êîðåí³»
íîâîñòâîðåíèé ïðîåêò. Ìîæëèâî,
öå òîé âèïàäîê, êîëè ïîïåðåäíÿ
íåäîâ³ðà äî ïðîåêòó äîïîìîæå
óíèêíóòè éìîâ³ðíîãî ðîç÷àðó-
âàííÿ ó íüîìó â ìàéáóòíüîìó, à
îðãàí³çàòîðàì — àäåêâàòíî ïðåä-
ñòàâèòè ñâ³é, áåçóìîâíî, âàðòèé
óâàãè ïðîåêò.

Òîæ, 29 æîâòíÿ ïåðøèé êîí-
öåðòíèé ñåçîí ïðîåêòó «Íîâà ô³-
ëàðìîí³ÿ» â³äêðèº Êè¿âñüêèé êâàð-
òåò ñàêñîôîí³ñò³â, ÿêèé ï³äãîòó-
âàâ ïðîãðàìó ðàçîì ç äæàçîâèìè
ìóçèêàíòàìè. Íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ
çàïëàíîâàí³ êîíöåðòè ï³àí³ñòà,
ëàóðåàòà êîíêóðñó ³ìåí³ Ï. ². ×àé-
êîâñüêîãî Äìèòðà Îíèùåíêà
(12.11), àíñàìáëþ «Ôðåñêè» (23.11)
òà ñîë³ñò³â «Â³îëîí÷åëüíî¿ ïåêòî-
ðàë³» ó ñóïðîâîä³ êàìåðíîãî îð-
êåñòðó «Êè¿âñüêà êàìåðàòà».
(27.11) �

29 æîâòíÿ ñòàðòóº ïðîåêò, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ «Íîâà ô³ëàðìîí³ÿ». ² õî÷à îðãàí³çàòîðè — Íàö³î-

íàëüíèé ïîðòàë àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè «Music-Review Ukraine» — ââàæàþòü íàçâó êðåàòèâíîþ,

çà ÿêîþ, çà ¿õ ñëîâàìè, «ïðèõîâàíî íå ìåíø êðåàòèâíå íàïîâíåííÿ», º ñóìí³âè, ùî öå ä³éñ-

íî òàê.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äëÿ ìåëîìàí³â ïðîçâó÷àòü
òâîðè Çàãîðöåâà ³ Øåíáåðãà

26 æîâòíÿ â Fairmont Grand Hotel
Kyiv (Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 1)
ñòàðòóº ïðîåêò, ïðèñâÿ÷åíèé òâîð-
÷îñò³ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîì-
ïîçèòîð³â òà ñâ³òîâîãî êîíòåêñòó
ö³º¿ òâîð÷îñò³. Êîíöåðò³â âñüîãî
â³ñ³ì, òðèâàòèìóòü ç æîâòíÿ ïî

òðàâåíü. Ó êîæíîìó ç íèõ ïîºäíà-
þòü óêðà¿íñüêîãî òà çàðóá³æíîãî
àâòîð³â.

Íà ïåðøîìó êîíöåðò³ ïðîçâó-
÷àòü òâîðè Âîëîäèìèðà Çàãîðöå-
âà ³ Àðíîëüäà Øåíáåðãà. 27 æîâò-
íÿ Çàãîðöåâó, îäíîìó ç íàéö³êà-
â³øèõ ïðåäñòàâíèê³â «Êè¿âñüêîãî
àâàíãàðäó», âèïîâíèëîñÿ á 70. Ñâ³é
ïåðøèé òâ³ð ó çàïðîïîíîâàí³é
Øåíáåðãîì ñåð³éíî¿ òåõí³ö³ â³í
íàïèñàâ ó 1964 ðîö³, ¿¿ ïðèõèëü-
íèêîì çàëèøàâñÿ äî ê³íöÿ æèòòÿ.
Îêð³ì òåõí³êè ç Øåíáåðãîì Çàãîð-
öåâà çáëèæóº ïîä³áíèé ïñèõîëî-
ã³÷íèé êë³ìàò òâîð÷îñò³, íåéìî-
â³ðíà ñòðóêòóðîâàí³ñòü ³ åêñïðå-
ñ³ÿ ìóçè÷íîãî âèñëîâëþâàííÿ. Ìó-
çèêà Âîëîäèìèðà Ìèêîëàéîâè÷à
çâó÷àëà â Óêðà¿í³ ð³äêî ³ ôðàãìåí-
òàðíî, à ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ ïåðå-
ñòàëà âèêîíóâàòèñÿ âçàãàë³. Íà
ñîëüíîìó êîíöåðò³ ªâãåíà Ãðîìî-
âà ãîñò³ ïî÷óþòü ôîðòåï³àíí³ òâî-
ðè Çàãîðöåâà 1960-90-õ ³ ïîçíàé-
îìëÿòüñÿ ç ðîáîòàìè çàñíîâíèêà
Íîâî¿ â³äåíñüêî¿ êîìïîçèòîðñüêî¿
øêîëè. Ó âåðåñí³ äîäåêàôîí³ñòó
¹ 1 âèïîâíèëîñÿ á 140. Âàðò³ñòü
êâèòê³â: 180 òà 130 ãðí, ñòóäåíòàì
êîíñåðâàòîð³¿ òà ìóçè÷íèõ ó÷è-
ëèù, ïåíñ³îíåðàì — 40 ãðí.

Ó Áóäèíêó îô³öåð³â —
â³éñüêîâà ï³ñíÿ

24 æîâòíÿ î 19.00 ó Áóäèíêó
îô³öåð³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè
(âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30/1) ðîçïî÷-
íåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
â³éñüêîâî¿ ï³ñí³ «Îçáðîºí³ ìóçîþ».
Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ ñòàíå êîíöåðò
çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ, à òàêîæ çà-
êîðäîííèõ âèêîíàâö³â òà êîëåê-
òèâ³â. Çîêðåìà âèñòóïàòèìóòü Ïðå-
çèäåíòñüêèé îðêåñòð, Àíñàìáëü
ï³ñí³ ³ òàíöþ çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè, Àíàòîë³é Ìàòâ³é÷óê, «Ðóòå-
í³ÿ», «Óêðà¿íñüê³ áàðâè»,
«MadHeads», «Òàðóòà», ñåñòðè Òåëü-
íþê, «KozakSystem»  òà ³íø³. Âõ³ä
â³ëüíèé. Íà ôåñòèâàë³ ïðàöþâà-
òèìóòü âîëîíòåðè ³ç Äîíáàñó, êîòð³
ïðèéìàòèìóòü áëàãîä³éí³ âíåñêè,
ÿê³ ïåðåäàäóòü â ÀÒÎ äëÿ ïîòðåá
íàøèõ çàõèñíèê³â.

Íà «Ìîëîäîñò³» ïîêàæóòü
ðåæèñåðñüêó âåðñ³þ 
«Í³ìôîìàíêè»

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ ñòàðòóº Ì³æ-
íàðîäíèé ê³íîôåñòèâàëü «Ìîëî-
ä³ñòü» — ñâÿòî äëÿ ê³íîìàí³â äîâ-
æèíîþ â äåâ’ÿòü äí³â. Öüîãîð³÷ ïî-

êàçè ì³æíàðîäíîãî òà íàö³îíàëü-
íîãî êîíêóðñ³â â³äáóäóòüñÿ ó êóëü-
òóðíîìó öåíòð³ «Ê³íîòåàòð Êè¿â»
òà «Ê³íîïàíîðàì³». Òàêîæ äî ôåñ-
òèâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â óâ³éäóòü
ê³íîòåàòðè «Æîâòåíü», «Êè¿âñüêà
Ðóñü» òà «Ê³íîïàëàö».

25 æîâòíÿ (î 18.00 â ê³íîòåàò-
ð³ «Êè¿â») ïðîéäå ñïåö³àëüíà ïî-
ä³ÿ — ïîêàç ðåæèñåðñüêî¿ âåðñ³¿
ïðîâîêàòèâíî¿ ñòð³÷êè Ëàðñà ôîí
Òð³ºðà «Í³ìôîìàíêà» òðèâàë³ñ-
òþ â 5 ç ïîëîâèíîþ ãîäèí (ïðî-
êàòíà âåðñ³ÿ ó äâ³ ñåð³¿ íåùîäàâ-
íî ïðîéøëà â ê³íîòåàòðàõ, òóò º
äîäàòêîâ³ ñöåíè, ùî äî íå¿ íå
óâ³éøëè). Òàêîæ íà âèõ³äíèõ ïî-
êàæóòü äèòÿ÷èé ô³ëüì «Òðóáà÷»,
êàðòèíè ç³ «Ñêàíäèíàâñüêî¿ ïðî-
ãðàìè» òà í³ìåöüêîìîâíî¿ German
Wave, ñòð³÷êè Ëóê³íî Â³ñêîíò³í³
òà Ñåðæà Êîðáåðà. Ó íåä³ëþ ãëÿ-

äà÷³ ìîæóòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç ðî-
áîòàìè ñòóäåíòñüêîãî êîíêóðñó.
26 æîâòíÿ ïîêàæóòü ãðóçèíñüêó
êàðòèíó 1983 ðîêó «Áëàêèòí³ ãî-
ðè, àáî Íåïðàâäîïîä³áíà ³ñòî-
ð³ÿ» ïðî ìîëîäîãî ïèñüìåííèêà,
÷è¿ îïîâ³äàííÿ íå ÷èòàþòü ðå-
äàêòîðè, à òàêîæ ñó÷àñíó ðîñ³é-
ñüêó êàðòèíó «Äóðåíü» â ðàìêàõ
ïðîãðàìè «Ê³íî ìîðàëüíîãî íå-
ñïîêîþ» ïðî ÷åñíîãî ñàíòåõí³êà
Ä³ìó Í³ê³ò³íà, ÿêèé âèð³øóº áî-
ðîòèñÿ ç ñèñòåìîþ êîðóìïîâà-
íèõ áþðîêðàò³â. Äåòàëüíà ïðî-
ãðàìà íà ñàéò³ ôåñòèâàëþ www.
molodist. com. Ôåñòèâàëü «Ìîëî-
ä³ñòü» îô³ö³éíî â³äêðèºòüñÿ ó ñó-
áîòó â Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» ç óðî-
÷èñòîñòÿìè ³ ïîêàçîì êàðòèíè
Áåíóà Æàêî «Òðè ñåðöÿ». Çà ïåðå-
á³ãîì ïîä³é ñë³äêóéòå íà ñòîð³í-
êàõ «Õðåùàòèêà» �

Ôåñòèâàëüíå ê³íî, àâàíãàðäíà ìóçèêà 
³ â³éñüêîâà ï³ñíÿ
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Ùå îäíà ô³ëàðìîí³ÿ?
� Ó Êèºâ³ ç’ÿâèâñÿ íîâèé ïðîåêò, ùî ïîïóëÿðèçóâàòèìå êëàñè÷íó

ìóçèêó

Âñ³,õòî ö³êàâèòüñÿ àêàäåì³÷íîþ

ìóçèêîþ,ìàþòü çìîãó ïîçíàéî-

ìèòèñÿ ç òâîð÷³ñòþ  Âîëîäè-

ìèðà Çàãîðöåâà ³ Àðíîëüäà

Øåíáåðãà, àâàíãàðäíèõ êîì-

ïîçèòîð³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

Íåáàéäóæèõ äî ï³ñí³ ³ îñòàíí³õ

ïîä³é çàïðîøóþòü íà Ì³æíà-

ðîäíèé ôåñòèâàëü â³éñüêîâî¿

ï³ñí³ «Îçáðîºí³ ìóçîþ»,à ê³íî-

ìàíàì âàðòî äåòàëüíî âèâ÷è-

òè ïðîãðàìó ê³íîôåñòèâàëþ

«Ìîëîä³ñòü».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñåðåäó ïåðøèé ñåçîí ïðîåêòó "Íîâà ô³ëàðìîí³ÿ" â³äêðèº êîíöåðò Êè¿âñüêîãî
êâàðòåòó ñàêñîôîí³ñò³â
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради

України щодо необхідності внесення змін до Законів України
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи

містобудування», «Про архітектурну діяльність» та інших законів
(щодо децентралізації повноважень у сфері контролю за

містобудівною діяльністю)
Рішення Київської міської ради № 59/59 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто&герой Київ», Закону України «Про основи містобудування», розпорядження Кабінету Мініс&
трів України від 01.04.2014 № 333&р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні», у зв’язку із необхідністю повноцінної реалізації містобудівної
діяльності на території міста Києва, з метою забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядуван&
ня та створення повноцінного і комфортного життєвого середовища міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої

ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�необ-

хідності�внесення�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�де-

централізації�повноважень���сфері��онтролю

за�містоб�дівною�діяльністю)�з�ідно�з�додат-

�ом.

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

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и�та�по-

стійн���омісію�Київради�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.�№59/59

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо
необхідності внесення змін до Законів України «Про регулювання

містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну
діяльність» та інших законів (щодо децентралізації повноважень у сфері

контролю за містобудівною діяльністю)

З�наб�ттям�чинності���березні�2011�ро���За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�ді-

яльності»�Київсь�а�місь�а�рада�та�її�ви�онавчий�ор�ан —�Київсь�а�місь�а�державна�адміністра-

ція�б�ли�позбавлені�можливості�не�тіль�и�по�одж�вати�прое�тн��до��ментацію,�а�й�брати��часть

��процесі�надання�дозвільних�до��ментів�на�б�дівництво.�В�та�ій�сит�ації�впливати�на�процес

розвит���міста,�а�особливо��онтролювати�цей�процес�(в�частині�дотримання�містоб�дівно�о�за-

�онодавства)�ні�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання,�ні�тим�більше�йо�о�ви�онавчом��ор�ан� —

Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації�стало�неможливим,�що�спричинило�абсолютн��безправ-

ність�столиці�У�раїни���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

Норми�зазначено�о�За�он��ви�лючають�б�дь-я�і�істотні�повноваження�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання���сфері��онтролю�за�дотриманням�містоб�дівно�о�за�онодавства,�по�ладаючи

ці�ф�н�ції�на�Державн��архіте�т�рно-б�дівельн��інспе�цію�У�раїни —�центральний�ор�ан�ви�о-

навчої�влади,�діяльність�я�о�о�спрямов�ється�і��оордин�ється�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�че-

рез�Віце-прем’єр-міністра�У�раїни —�Міністра�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни,�що�належить�до�системи�ор�анів�ви�онавчої�влади�і�за-

безпеч�є�реалізацію�державної�політи�и�з�питань�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��он-

тролю.

Про�повноваження�місцево�о�самовряд�вання���сфері��онтролю�за�містоб�дівною�діяльніс-

тю�з�ад�ється�лише���статті�14�За�он��У�раїни�«Про�основи�містоб�д�вання»�в�частині��омпе-

тенції�щодо�прийняття�рішень�зо�рема�стосовно:

— проведення�робіт�з�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�тів���поряд-

��,�встановленом��за�онодавством;

— ор�анізації�робіт,�пов’язаних�із�створенням�і�веденням�містоб�дівно�о��адастр��населених

п�н�тів;

— забезпечення�в��становленом��за�оном�поряд���державно�о��онтролю�за�дотриманням

за�онодавства,�затвердженої�містоб�дівної�до��ментації�під�час�план�вання�та�заб�дови�відпо-

відних�територій;

—��з�пинення���випад�ах,�передбачених�за�оном,�б�дівництва,�я�е�проводиться�з�пор�шен-

ням�містоб�дівної�до��ментації�та�прое�тів�о�ремих�об’є�тів,�а�та�ож�може�заподіяти�ш�од�

нав�олишньом��природном��середовищ�.

Передбачених�вищев�азаних�норм���За�оні�У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяль-

ності»�немає,�що�вже�призвело�до:

— пор�шень�права�територіальної��ромади�впливати�на�містоб�дівні�процеси�в�місті;

— ви�лючення�можливості�з�пинення�б�дівництва�о�ремих�об’є�тів,�я�е�проводиться�з�по-

р�шенням�містоб�дівної�до��ментації,�санітарних�та�б�дівельних�норм�і�правил,�а�та�ож�може

заподіяти�ш�од��нав�олишньом��природном��середовищ�;

— відс�тності��онтролю�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�за�своєчасною�сплатою�пайової

�часті���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т��та�неможливості�вплив��на�заб�довни�а

щодо�обов’яз�овості�сплати�пайової��часті���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т��до

введення�об’є�та�в�е�спл�атацію,�я��це�передбачено�за�онодавством�(механізм�та�о�о�вплив�

та��онтролю�не�б�ло�передбачено�та�ож�і�для�Державної�архіте�т�рно-б�дівельної�інспе�ції

У�раїни).�Я��рез�льтат —�недоотримання�зазначених��оштів�місцевим�бюджетом.

Ус�нення�Київсь�ої�місь�ої�влади�від�отримання�повної�інформації�про�заб�дов��територій

міста�Києва�обмеж�є�реалізацію�повноцінно�о�розвит���міста,�не�ативно�впливає�на�йо�о�ста-

лий�розвито��та�призводить�до�недостатньо�о�забезпечення�містоб�дівно�о�моніторин��.

Слід�та�ож�зазначити,�що�відповідно�до�Постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�23��вітня�2014

ро���№ 150�«Питання�ф�н�ціон�вання�територіальних�ор�анів�Державної�архіте�т�рно-б�дівельної

інспе�ції»�б�ло�прийнято�рішення�щодо��творення�її�територіальних�ор�анів�я��стр��т�рних�підроз-

ділів�апарат��інспе�ції�в�Автономній�Респ�бліці�Крим,�областях,�містах�Києві�та�Севастополі.

Отже,�це�може�б�ти��ро�ом���зворотном��напрямі�від�децентралізації�влади,�про�я���та��ба-

�ато��оворять�в��ряді.�Створення�чер�ово�о�стр��т�рно�о�підрозділ��центрально�о�ор�ан��ви-

�онавчої�влади�с�перечить�основним�засадам�децентралізації�та�обмеж�є�повноваження�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�я��ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�базово�о�рівня,�про�я�і�зазначено���Кон-

цепції�реформ�вання�місцево�о�самовряд�вання�та�територіальної�ор�анізації�влади�в�У�раїні,

затвердженої��рядом�01.04.2014.�У�цій�Концепції�чіт�о�виділені�основні�повноваження�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання�базово�о�рівня,�серед�я�их�забезпечення:

— розвит���місцевої�інфрастр��т�ри,�зо�рема�дорі�,�мереж�водо-,�тепло-,��азо-,�еле�тро-

постачання�і�водовідведення,�інформаційних�мереж,�об’є�тів�соціально�о�та���льт�рно�о�при-

значення;

— план�вання�розвит���території��ромади;

— вирішення�питань�заб�дови�території�(відведення�земельних�діляно�,�надання�дозволів

на�б�дівництво,�прийняття�в�е�спл�атацію�б�дівель);

— бла�о�строю�території�та�інше.

Разом�з�тим�на�роз�ляд�Верховної�Ради�У�раїни�б�ло�подано�за�онопрое�т�№ 4629�від

03.04.2014�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�з�питань�ре��лювання�міс-

тоб�дівної�діяльності�та�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю»,�розроблений�Мініс-

терством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�ра-

їни,�я�им�передбачено�реформ�вання�чинної�на�сьо�одні�системи�державно�о�архіте�т�рно-б�-

дівельно�о��онтролю�та�передач��частини�ф�н�цій�і�повноважень���сфері��онтролю�за�містоб�-

дівною�діяльністю�із�за�альнодержавно�о�на�місцевий�рівень�(за�онопрое�т�13.05.2014�не�прий-

нято�на�пленарном��засіданні�сесії�Верховної�Ради�У�раїни —�не�набрав��олосів).

Врахов�ючи�ви�ладене�вище,�звертаємося�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�на�альної�по-

треби�в�під�отовці�(ініціюванні�розроблення)�та�поданні�на�роз�ляд�до�Верховної�Ради�У�раїни

ново�о�за�онопрое�т��про�внесення�змін�до�чинних�за�онів,�я�ими�б�де�вре��льовано�процес

реформ�вання�системи�державно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�та,�виходячи�з�необ-

хідності,�забезпечено�децентралізацію�системи�державно�о��правління�і�передач��ма�сималь-

ної��іль�ості�ф�н�цій�і�повноважень�із�за�альнодержавно�о�на�місцевий�рівень�та�наділено�від-

повідними�повноваженнями���сфері��онтролю�за�містоб�дівною�діяльністю�ор�ани�місцево�о

самовряд�вання.

Та�ож�просимо�врах�вати�інтереси�представни�ів�територіальної��ромади�міста�Києва�та

внести�відповідні��ори��вання�до�за�онопрое�т��№ 4629�від�03.04.2014�«Про�внесення�змін�до

дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�з�питань�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності�та�державно-

�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю»,�ви�лючивши�з�перелі���стр��т�рних�підрозділів�Дер-

жавної�архіте�т�рно-б�дівельної�інспе�ції�У�раїни�архіте�т�рно-б�дівельн��інспе�цію�в�місті�Ки-

єві�з�передачею�повно�о�обся���ф�н�цій�і�повноважень���сфері��онтролю�за�містоб�дівною�ді-

яльністю�із�за�альнодержавно�о�на�місцевий�рівень.�Зазначений�за�онопрое�т�із�відповідними

змінами�просимо�невід�ладно�внести�на�роз�ляд�пленарно�о�засідання�сесії�Верховної�Ради

У�раїни.
Заступник міського голови —

секретар Київради О. Резніков

Про удосконалення 
структури управління житлово&комунальним господарством

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 270/270 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 63, 78, 104, 106, 107, 169 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 135 Господарсько&
го кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприєм&
ців», пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовряду&
вання в Україні», з метою реалізації Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і роз&
витку житлово&комунального господарства на 2009—2014 роки» та рішення Київської міської ради від 16 ве&
ресня 2010 року № 12/4824 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово&комунального
господарства міста Києва на 2010—2014 роки», а також посилення ефективності управління майном та вдос&
коналення роботи комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної грома&
ди міста Києва і здійснюють свою діяльність у сфері утримання та обслуговування житлового фонду, Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати��ом�нальне�підприємство

«Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�район�»�в��ом�-

нальне�підприємство�«Кер�юча��омпанія�з�об-

сл��ов�вання�житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о

район��м.�Києва»�та�віднести�йо�о�до�сфери

�правління�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації.

2.�Реор�аніз�вати��ом�нальне�підприєм-

ство�«Розрах�н�овий�центр�«Голосіїво»�шля-

хом�приєднання�йо�о�до��ом�нально�о�під-

приємства�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�-

вання�житлово�о�фонд��Голосіївсь�о�о�райо-

н��м.�Києва».

3.�Ком�нальним�підприємствам�«Голосіїв-

житлосервіс»,�«Житлово-е�спл�атаційна�ор�а-

нізація —�103�Голосіївсь�о�о�район�»,�«Житло-

во-е�спл�атаційна�ор�анізація —�105�Голосіїв-

сь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна�ор-

�анізація —�107�Голосіївсь�о�о�район�»,�«Жит-

лово-е�спл�атаційна�ор�анізація —�109�Голо-

сіївсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна

ор�анізація —�110�Голосіївсь�о�о�район�»,�«Жит-

лово-е�спл�атаційна�ор�анізація —�111�Голо-

сіївсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна

ор�анізація —�112�Голосіївсь�о�о�район�»�пе-

редати��ом�нальном��підприємств��«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»�житловий�фонд,

я�ий�б�в�переданий�до�сфери��правління�Го-

лосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�та�знаходиться���них�на�балансі,�а

та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хоме�майно,�я�е�на-

лежить�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�та�переб�ває�на�їх�ба-

лансі�станом�на�01�серпня�2014�ро��.

4.�Створити��ом�нальне�підприємство�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Дарниць�о�о�район��м.�Києва»�та�від-

нести�йо�о�до�сфери��правління�Дарниць�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

5.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія

з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дарниць-

�о�о�район��м.�Києва»�в�с�мі�10000,0�(десять

тисяч)��ривень.

6.�Ком�нальним�підприємствам�«Господар

Дарниць�о�о�район��міста�Києва»,�«Дире�ція

по�обсл��ов�ванню�нежитлово�о�фонд��Дар-

ниць�о�о�район��міста�Києва»�та�«Дире�ція�за-

мовни�а�з��правління�житловим��осподарством

Дарниць�о�о�район��міста�Києва»�передати
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новоствореном���ом�нальном��підприємств�

«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житло-

во�о�фонд��Дарниць�о�о�район��м.�Києва»�жит-

ловий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до�сфери

�правління�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�та�знаходиться���них�на

балансі,�а�та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хоме�май-

но,�я�е�належить�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�переб�-

ває�на�їх�балансі�станом�на�01�серпня�2014�ро-

��.

7.�Створити��ом�нальне�підприємство�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Деснянсь�о�о�район��м.�Києва»�та�від-

нести�йо�о�до�сфери��правління�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

8.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Деснянсь�о-

�о�район��м.�Києва»�в�с�мі�10000,0�(десять�ти-

сяч)��ривень.

9.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�з

�правління�та�обсл��ов�вання�житлово�о�фон-

д�»�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва�та��ом�-

нальном��підприємств��по��триманню�житло-

во�о��осподарства�«Житлоремб�дсервіс»�Дес-

нянсь�о�о�район��м.�Києва�передати�новоство-

реном���ом�нальном��підприємств��«Кер�юча

�омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Деснянсь�о�о�район��м.�Києва»�житловий�фонд,

я�ий�б�в�переданий�до�сфери��правління�Дес-

нянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�та�знаходиться���них�на�балансі,�а

та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хоме�майно,�я�е�на-

лежить�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�та�переб�ває�на�їх�ба-

лансі�станом�на�01�серпня�2014�ро��.

10.�Створити��ом�нальне�підприємство�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»�та�від-

нести�йо�о�до�сфери��правління�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

11.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва»�в�с�мі�10000,0�(десять�ти-

сяч)��ривень.

12.�Ком�нальном��підприємств��«Кер�юча

дире�ція�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»�та

�ом�нальном��підприємств��по��триманню�жит-

лово�о��осподарства�Дніпровсь�о�о�район��

м.�Києва�передати�новоствореном���ом�наль-

ном��підприємств��«Кер�юча��омпанія�з�об-

сл��ов�вання�житлово�о�фонд��Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва»�житловий�фонд,�я�ий�б�в

переданий�до�сфери��правління�Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

та�знаходиться���них�на�балансі,�а�та�ож�інше

нер�хоме�та�р�хоме�майно,�я�е�належить�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�та�переб�ває�на�їх�балансі�ста-

ном�на�01�серпня�2014�ро��.

13.�Реор�аніз�вати��ом�нальне�підприєм-

ство�«Житлосервіс�«Приозерне»�Оболонсь�о-

�о�район����м.�Києві,’��ом�нальне�підприєм-

ство�«Житлосервіс�«Оболонь»�Оболонсь�о�о

район����м..�Києві,��ом�нальне�підприємство

«Житлосервіс�«К�ренів�а»�Оболонсь�о�о�райо-

н����місті�Києві�шляхом�їх�злиття�в��ом�наль-

не�підприємство�«Кер�юча��омпанія�з�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»�та�віднести�йо�о�до�сфери��прав-

ління�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації.

14.�Ком�нальним�підприємствам�«Сл�жба

замовни�а�житлово-�ом�нальних�посл��»�Обо-

лонсь�о�о�район����м.�Києві»�та�«Оболоньжит-

лое�спл�атація»�Оболонсь�о�о�район����м.�Ки-

єві�передати�новоствореном���ом�нальном�

підприємств��«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�-

вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва»�житловий�фонд,�я�ий�б�в�переда-

ний�до�сфери��правління�Оболонсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�та�зна-

ходиться���них�на�балансі,�а�та�ож�інше�нер�-

хоме�та�р�хоме�майно,�я�е�належить�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�переб�ває�на�їх�балансі�станом�на

01�серпня�2014�ро��.

15.�Переймен�вати��ом�нальне�підприєм-

ство�Печерсь�о�о�район��м.�Києва�«Дире�ція

з��правління�нежитловим�фондом�Печерсь�о-

�о�район��м.�Києва»�в��ом�нальне�підприєм-

ство�«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�фонд��Печерсь�о�о�район��м.�Києва»

та�віднести�йо�о�до�сфери��правління�Печер-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації.

16.�Ком�нальном��підприємств��по��три-

манню�житлово�о��осподарства�Печерсь�о�о

район��м.�Києва�«Печерсь�житло»,��ом�наль-

ном��підприємств��по��триманню�житлово�о

�осподарства�Печерсь�о�о�район��м.�Києва

«Хрещати�»,��ом�нальном��підприємств��по

�триманню�житлово�о��осподарства�Печер-

сь�о�о�район��м.�Києва�«Печерсь�а�брама»,��о-

м�нальном��підприємств��по��триманню�та

е�спл�атації�житлово�о��осподарства�Печер-

сь�о�о�район��м.�Києва�«Лип�ижитлосервіс»

передати��ом�нальном��підприємств��«Кер�-

юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Печерсь�о�о�район��м.�Києва»�житло-

вий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до�сфери��прав-

ління�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�та�знаходиться���них�на

балансі,�а�та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хоме

майно,�я�е�належить�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

реб�ває�на�їх�балансі�станом�на�01�серпня

2014�ро��.

17.�Створити��ом�нальне�підприємство�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Подільсь�о�о�район��м.�Києва»�та�від-

нести�йо�о�до�сфери��правління�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

18.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о-

�о�район��м.�Києва»�в�с�мі�10000,0�(десять�ти-

сяч)��ривень.

19.�Ком�нальним�підприємствам�«К�ренів-

сь�е�Подільсь�о�о�район��міста�Києва»,�«Лісо-

ве�Подільсь�о�о�район��міста�Києва»,�«Вітря-

ні��ори�Подільсь�о�о�район��міста�Києва»,�«Вве-

денсь�е�Подільсь�о�о�район��міста�Києва»,

«Вино�радар�Подільсь�о�о�район��міста�Ки-

єва»,�«Галиць�е�Подільсь�о�о�район��міста�Ки-

єва»,�«Мостиць�ий�Подільсь�о�о�район��міста

Києва»,�«Нив�и�Подільсь�о�о�район��міста�Ки-

єва»,�«Синьоозерне�Подільсь�о�о�район��міс-

та�Києва»,�«Центральний�Подільсь�о�о�райо-

н��міста�Києва»,�«Дире�ція�з��правління�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�фонд��Подільсь�о�о

район��міста�Києва»,�«Поділ-житло»�передати

новоствореном���ом�нальном��підприємств�

«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житло-

во�о�фонд��Подільсь�о�о�район��м.�Києва»�жит-

ловий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до�сфери

�правління�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�та�знаходиться���них

на�балансі,�а�та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хоме

майно,�я�е�належить�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

б�ває�на�їх�балансі�станом�на�01�серпня�2014

ро��.

20.�Створити��ом�нальне�підприємство�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»�та

віднести�йо�о�до�сфери��правління�Святошин-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації.

21.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Святошин-

сь�о�о�район��м.�Києва»�в�с�мі�10000,0�(де-

сять�тисяч)��ривень.

22.�Ком�нальним�підприємствам�«Дире�ція

з��тримання�та�обсл��ов�вання�житлово�о�фон-

д��Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»,�по��т-

риманню�житлово�о��осподарства�Святошин-

сь�о�о�район��міста�Києва,�«Ремонтно-е�спл�-

атаційна�ор�анізація —�10»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�9»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�8»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�7»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�6»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�5»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�4»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�3»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�2»,�«Ремонтно-е�с-

пл�атаційна�ор�анізація —�1»�передати�ново-

створеном���ом�нальном��підприємств��«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»�жит-

ловий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до�сфери

�правління�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�та�знаходиться��

них�на�балансі,�а�та�ож�інше�нер�хоме�та�р�хо-

ме�майно,�я�е�належить�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

переб�ває�на�їх�балансі�станом�на�01�серпня

2014�ро��.

23.�Переймен�вати��ом�нальне�підприєм-

ство�«Дире�ція�з��правління�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�фонд�»�Солом’янсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації»�в��ом�наль-

не�підприємство�«Кер�юча��омпанія�з�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�фонд��Солом’янсь�о�о

район��м..�Києва»�та�віднести�йо�о�до�сфери

�правління�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації.

24.�Ком�нальним�підприємствам�«Інд�стрі-

альне»�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації»,�«Батиївсь�е»�Соло-

м’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації»,�«Відрадненсь�е»�Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції»,�«Гр�ш�івсь�е»�Солом’янсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації»,�«Заліз-

ничне»�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації»,�«Чо�олівсь�е»�Соло-

м’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації»�передати��ом�нальном��підприєм-

ств��«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�фонд��Солом’янсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»�житловий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до�сфе-

ри��правління�Солом’янсь�ої�районної�в�місті

Києві�державної�адміністрації�та�знаходиться��

них�на�балансі,�а�та�ож�інше�нер�хоме�та�р�-

хоме�майно,�я�е�належить�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

переб�ває�на�їх�балансі�станом�на�01�серпня

2014�ро��.

25.�Переймен�вати��ом�нальне�підприєм-

ство�«Кер�юча�дире�ція�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�»�в��ом�нальне�підприємство�«Кер�юча��ом-

панія�з�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Шев-

чен�івсь�о�о�район��м.�Києва»�та�віднести�йо-

�о�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

26.�Ком�нальними�підприємствам�«Житло-

во-е�спл�атаційна��онтора�«Діброва»�Шевчен-

�івсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна

�онтора�«Де�тярівсь�а»�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�»,�«Житлово-е�спл�атаційна��онтора�«Золо-

то�стівсь�а»�Шевчен�івсь�о�о�район�»,�«Жит-

лово-е�спл�атаційна��онтора�«Л��’янів�а»�Шев-

чен�івсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атацій-

на��онтора�«Михайлівсь�а»�Шевчен�івсь�о�о

район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна��онтора

«Нив�и»�Шевчен�івсь�о�о�район�»,�«Житлово-

е�спл�атаційна��онтора�«По�ровсь�а»�Шевчен-

�івсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна

�онтора�«Сирець»�Шевчен�івсь�о�о�район�»,

«Житлово-е�спл�атаційна��онтора�«Татар�а»

Шевчен�івсь�о�о�район�»,�«Житлово-е�спл�-

атаційна��онтора�«Центральна»�Шевчен�івсь�о-

�о�район�»,�«Житлово-е�спл�атаційна��онтора

«Ш�ляв�а»�Шевчен�івсь�о�о�район�»,�«Житло-

во-е�спл�атаційна��онтора�«Ярославсь�а»�Шев-

чен�івсь�о�о�район�»�передати��ом�нальном�

підприємств��«Кер�юча��омпанія�з�обсл��ов�-

вання�житлово�о�фонд��Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��м.�Києва»�житловий�фонд,�я�ий�б�в�пере-

даний�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

та�знаходиться���них�на�балансі,�а�та�ож�інше

нер�хоме�та�р�хоме�майно,�я�е�належить�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�переб�ває�на�їх�балансі�станом

на�01�серпня�2014�ро��.

27.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

27.1.�Затвердити�стат�ти��ом�нальних�під-

приємств,�зазначених���п�н�тах�1,�4,�7,�10,�13,

15,�17,�20,�23,�25�цьо�о�рішення.

27.2.�Привести�свої�а�ти���відповідність�до

цьо�о�рішення.

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

ністраціям���чотиримісячний�стро��з�дати�набран-

ня�чинності�цим�рішенням:

28.1.�Забезпечити�с�ладання�перелі�ів�об’-

є�тів,�я�і�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�з�ідно

з�п�н�тами�3,�6,�9,�12,�14,�16,�19,�22,�24,�26

цьо�о�рішення�передаються��ом�нальним�під-

приємствам,�зазначеним���п�н�тах�1,�4,�7,�10,

13,�15,�17,�20,�23,�25�цьо�о�рішення,�та�надати

їх�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Ки-

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

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

28.2.�Забезпечити�передач��на�баланс��о-

м�нальних�підприємств,�зазначених���п�н�тах

1,�4,�7,�10,�13,�15,�17,�20,�23,�25�цьо�о�рішен-

ня,�житловий�фонд,�я�ий�б�в�переданий�до

сфери��правління�відповідних�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.

28.3.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальними�підприємствами,�зазначе-

ними���п�н�тах�1,�4,�7,�10,�13,�15,�17,�20,�23,

25�цьо�о�рішення,�майно,�що�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�передача�я�о�о�здійснюється�від-

повідно�до�п�н�тів�3,�6,�9,�12,�14,�16,�19,�22,

24,�26�цьо�о�рішення.

28.4.�Утворити��омісії�з�реор�анізації��ом�-

нально�о�підприємства�«Розрах�н�овий�центр

«Голосіїво»�шляхом�приєднання�йо�о�до��ом�-

нально�о�підприємства�«Кер�юча��омпанія�з

обсл��ов�вання�житлово�о�фонд��Голосіївсь�о-

�о�район�»�та�реор�анізації��ом�нально�о�під-

приємства�«Житлосервіс�«Приозерне»�Оболон-

сь�о�о�район����м.�Києві,��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Житлосервіс�«Оболонь»�Оболонсь�о-

�о�район����м.�Києві,��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Житлосервіс�«К�ренів�а»�Оболонсь�о�о

район����м.�Києві�шляхом�їх�злиття�в��ом�наль-

не�підприємство�«Кер�юча��омпанія�з�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�фонд��Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва».

28.5.�Затвердити�передавальні�а�ти���вста-

новленом��поряд��.

28.6.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди,�пов’язані�з�ви�онанням�п�н�тів�2,�13�цьо�о

рішення.

29.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�наби-

рає�чинності�з�1�січня�2015�ро��.

30.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

31.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��та

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 90/90 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе&
мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної��ро-

шової�оцін�и�земельної�ділян�и�площею�0,30

�а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о�б�дин���та�с�ладсь�их�приміщень�на

в�л.�Степана�Са�айда�а,�101���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж��приват-

ном��а�ціонерном��товариств��«НОВІ�ТЕХНО-

ЛОГІЇ»�(Справа�№�Є-1223).

2.�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
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

26 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó îá 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, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,3412 ãà
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 90:101:0032).

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Íîâîïèðîã³âñüêà, 34-38.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè —14 816 897,00 ãðí (÷îòèðíàäöÿòü ì³ëüéîí³â
â³ñ³ìñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê).

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 740 844,85 ãðí (ñ³ìñîò ñîðîê òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê ÷îòèðè ãðèâí³
85 êîï³éîê) 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 — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð á³ðæ³ Øèìêî Ñ.Â. Ñàéòè
Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè http://torgy.land.gov.ua,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-zemelnykh-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 çåìåëüíèõòîðãàõ—21 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà æèòëîâî¿
åêñïëóàòàö³¿ "Íîâîñåðâ³ñ"ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â,

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì

ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869,íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã

â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà

³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

ÒÎÂ "ÊÓÆÅ "Íîâîñåðâ³ñ" ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³

çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà

ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â,ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: 01103,

ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìèðîâà, áóä. 16, îô. 270, êîíòàêòíèé òåëåôîí 596-18-00.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõòåðèòîð³é,çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð.
¹869 ÒÎÂ "Å.Ê. "Êîìôîðò-Ìàéñòåð" ðîçðàõîâàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-À,
95-Á, 95-Â, 95-Ã, âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 16, 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
"Å.Ê."Êîìôîðò-Ìàéñòåð",02081,ì.Êè¿â,âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè,2 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ
äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð.¹390.

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

â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Á³ëîðóñüêà,11-Á,äðóãèé ïîâåðõ, çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 14,76 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (ðåàë³çàö³ÿ ðåàãåíò³â òà îáëàäíàííÿ äëÿ êë³í³÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³).Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 159500 ãðí.Îðåíäíà

ïëàòà 2 758,55 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2"

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

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.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷³â Ëèñèöþ Ä.Â.,Ëèñèöþ ².Á.,

Ëèñèöþ À.Ä.,Ëèñèöþ Ä.Ä.,Ëèñèöþ Ä.Ä.,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: 01133,ì.Êè¿â,áóë. Ë. Óêðà¿íêè,

19, êâ. 61, ó ñïðàâ³ ¹757/9629/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" äî Ëèñèöÿ Ä.Â.,

Ëèñèöÿ ².Á., Ëèñèöÿ À.Ä., Ëèñèöÿ Ä.Ä., Ëèñèöÿ Ä.Ä., òðåò³ îñîáè, ÿê³ íå çàÿâëÿþòü ñàìîñò³éíèõ

âèìîã ùîäî ïðåäìåòó ñïîðó: Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ â ì.Êèºâ³,Ïå÷åðñüêèé

ÐÂ ó ì. Êèºâ³ ÄÌÑ Óêðà¿íè ïðî âèñåëåííÿ ç æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ òà çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿, ÿêå

â³äáóäåòüñÿ 14 ëèñòîïàäà 2014 ð. î 10.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

Ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà áþäæåòíîãî â³ää³ëó.

Âèìîãè: ïîâíà âèùà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî îñíîâíèõ âèìîã äî êàíäèäàò³â, âèçíà÷åíèõ òèïîâèìè
ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó é óìîâ
îïëàòè ïðàö³ çâåðòàòèñü çà òåë. 280-89-51, 280-62-67.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 423.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —

íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 143,6 êâ.ì íà âóë. Ëàãåðíà, 46/48, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 143,6 êâ.ì.

Àäðåñà: 03113, ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 46/48, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü 83-à) ïëîùåþ 143,6 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 174 800 (îäèí ì³ëüéîí ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü. ÏÄÂ — 234 960 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò)
ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 409 760 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 140 976 (ñòî ñîðîê òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò,
áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:

3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óêðà¿íñüêî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå
ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 14 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê îá 11.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç
9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ
Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 140 976 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó
â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 03113, ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 46/48, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64,
(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —

íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,20 êâ.ì íà âóë. Âàñèëüê³âñüê³é, 55, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 81,20 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 55, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 68) ïëîùåþ 81,20 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 664 100 (ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 132 820 (ñòî òðèäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 796 920 (ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 79 692 (ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò,
áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé
çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 14 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç
9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ
Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 79 692 ãðèâí³, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó
â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 55, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64,
(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

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 àä-

ðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïî-

âèíåí 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

Àäðåñà áóäèíêó

Òàðèô, ãðí/êâ. ì â ì³ñÿöü

Ïðè îïëàò³ 
äî 20-ãî ÷èñëà

Ïðè îïëàò³ 
ï³ñëÿ 20-ãî ÷èñëà

1 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 7 6,01 6,60

2 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 9 5,74 6,60

3 ì. Êè¿â, âóë. Ì. Äðàãîìèðîâà, 16 6,01 6,60

¹
ï/ï Àäðåñà Òàðèô çà 1 êâ. ì â

ì³ñÿöü, ãðí 3 ÏÄÂ
Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó
çà 1 êâ. ì â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-À 3,2639 2,5744

2 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Á 3,9319 3,2980

3 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Â 3,4647 3,4647

4 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Ã 3,7505 3,1896

5 âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 16 3,8390 3,3144

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"

(02105, Óñåíêà Ïàâëà, 6,
559-61-18, 291-68-16)

1 ïîâåðõ Óñåíêà Ïàâëà 6, ê. 6 38,76
Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäî-

ðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³

70,72

4650,84
1 ïîâåðõ Óñåíêà Ïàâëà 6, ê. 6 18,00

Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ îðãàí³çàö³é
³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³

106,09

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 3 

(02125, Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26,
540-95-25, 540-96-56)

1 ïîâåðõ
Çàïîðîæöÿ Ïåòðà, 26,

ê. Ç
12,00

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâà-

ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 84,61 1015,33

3
ÊÏ "Ïå÷åðñüêñåðâ³ñ"

(01103, Â³éñüêîâèé Ïðî¿çä, 1,
285-77-87)

íåæèòëî-
âèé áóäè-

íîê

Â³éñüêîâèé Ïðî¿çä, 1,
ê. 5

474,70

ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (ñåðâ³ñíèé öåíòð ïî ðå-

ìîíòó, ïðîãðàìóâàííþ, íàëàøòó-
âàííþ, îáñëóãîâóâàííþ êàâîâîãî

îáëàäíàííÿ)

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 24,47 11615,83

4
ÊÏ "Ïå÷åðñüêñåðâ³ñ"

(01103, Â³éñüêîâèé Ïðî¿çä, 1,
285-77-87)

1 ïîâåðõ
Â³éñüêîâèé Ïðî¿çä, 1,

ê. 7
301,2 äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 51,97

39473,33
1 ïîâåðõ

Â³éñüêîâèé Ïðî¿çä, 1,
ê. 7

1100,0
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-

ëåííÿ (ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó êà-
âîâîãî îáëàäíàííÿ)

21,65

Відповіді на сканворд 
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О Р Т О Д О К С Д Е Л І
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А Р О М А Т А К Т И В
В А Т Т И Г Р К А Т



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ïðîöåñ «ïåðåôîð-
ìàòóâàííÿ» ó ðîçïàë³,ïðè-
ñòðàñò³ ñÿãíóëè ãðàäóñó

êèï³ííÿ,æàäàííÿ ëþáîâ³,ñåêñó,ðî-
ìàíòèêè, äðóæáè ³... ìàòåð³àëüíèõ
áëàã,óñå çì³øàëîñÿ â îäèí êëóáîê.
Õî÷åòüñÿ âñå ³ îäðàçó,îäíàê â³ä âàñ
öå ìàëî çàëåæèòü.Âñå çàëåæèòü â³ä
îáñòàâèí òà åíåðã³éíèõ, âëàäíèõ,
ä³ëîâèõ ëþäåé,ÿêèì âè ï³äâëàäí³.

ÒÅËÜÖ², äîëåíîñíèé âåê-
òîð ïðîëÿãàº ÷åðåç ñëóæ-
áîâ³ òåðåíè, ïîñòàðàéòå-

ñÿ îáñêàêàòè êîíêóðåíò³â òà âëèòè-
ñÿ â äîñâ³ä÷åíó ä³ëîâó êîìàíäó,îä-
íàê îáèðàºòå íå âè, ³í³ö³àòèâà íà-
ëåæèòü ³íø³é ñòîðîí³, òîæ àáè âè-
ãðàòè êîíêóðñ, ïîâîäüòåñÿ äîñòîé-
íî, ³ âàñ çàïðîñÿòü ñï³âïðàöþâàòè.

ÁËÈÇÍßÒÀ,æèòòÿ—öå íå
òðóäîâà êàòîðãà, à ö³êà-
âà é çàõîïëþþ÷à ãðà, äå

äîëÿ íàéñïðèòí³øèì äàº ïðèçè.À
ò³, õòî ïàëàº ðîáî÷èì íàòõíåííÿì,
ðèçèêóº ïðè áåçêîíòðîëüíîìó ðîç-
ïîä³ë³ ñèë çãîð³òè, ÿê ñâ³÷êà, íà
ñëóæá³, ï³ä³ðâàòè çäîðîâ’ÿ.

ÐÀÊÈ ïðèðå÷åí³ ë³òàòè íà
êðèëàõ íàñíàãè, êîõàòè-
ñÿ, ðîçâàæàòèñÿ, çàáóâøè

ïðî äîêó÷ëèâ³ ïðîáëåìè. Ñïðèé-
ìàéòå æèòòÿ ÿê òåàòð, äå ìîæíà
áëèñíóòè àêòîðñüêèì òàëàíòîì,
òâîð÷î â³äðåæèñåðóâàòè êðàñè-
âèé ñöåíàð³é, ïåðåâò³ëèâøèñü â
ö³êàâó ðîëü, ³ çíàéòè äîñòîéíîãî
ñóïóòíèêà.

ËÅÂÈ, ðåàë³çàö³ÿ ñîêðî-
âåííèõ çàäóì³â º îñíîâ-
íèì ëåéòìîòèâîì áóòòÿ, ³

òóò âè çäàòí³ ãîðè çðóøèòè, àäæå
ìàºòå êîëîñàëüí³ ë³äåðñüê³ ðåñóð-
ñè ³ âåç³ííÿ. Òèæäåíü ïðîìàéíå â
ðåòðîñïåêòèâíîìó ðàêóðñ³, âèìà-
ãàþ÷è äîîïðàöþâàííÿ íåçàâåð-
øåíèõ ñïðàâ. Îçèðí³òüñÿ íàçàä,
íàäîëóæòå ïðîãàëèíè â ðîáîò³,
ïàðòíåðñüêèõ, ðîäèííèõ ñòîñóí-
êàõ, äå éäå ïðîöåñ «ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ» âàñ ÿê ñ³ì’ÿíèíà.

Ä²ÂÈ, ÿêùî «õî÷ó» ïðà-
âèòü áàëîì,öå ÷óäîâî,äî-
ëÿ ïîñïðèÿº ðåàë³çàö³¿

áàæàíü çàâäÿêè òàºìíèì ïîêðî-
âèòåëÿì. Íå ëóêàâòå, óòðèìàéòåñÿ
â³ä çàç³õàíü íà ÷óæå, ïðîÿâëÿéòå
÷åñí³ñòü, áëàãîðîäñòâî, òîä³ îòðè-
ìàºòå,ùî çàñëóæèëè.Óñï³øíà ïåð-
ñïåêòèâà ñàìîðåàë³çàö³¿ — öå íà-
â÷àííÿ, îïàíóâàííÿ îñâ³òí³õ öà-
ðèí, ðîçøèðåííÿ êîëà çíàéîìñòâ.

ÒÅÐÅÇÈ, â ñîö³óì³ âè ÿñ-
êðàâèé ë³äåð, çäàòíèé çà-
âäÿêè âïëèâîâèì äðóçÿì

ðåàë³çóâàòè ãëîáàëüí³ ïëàíè, ãî-

ëîâíå íå áóòè åãî¿ñòîì, à äèïëî-
ìàòè÷íî çðîáèòè òàê, àáè âñ³ì áó-
ëî äîáðå. ×óæ³ óïîäîáàííÿ — ñâÿ-
òàÿ ñâÿòèõ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íà ïîðîç³ íî-
âîãî æèòòÿ,âîëîä³þòü ìà-
ã³÷íèì âïëèâîì, ãîä³ áó-

òè íà äðóãîðÿäíèõ ðîëÿõ, âè ïåð-
øà ñêðèïêà â îðêåñòð³! Çàÿâëÿé-
òå ïðî ñåáå, ïðåçåíòóéòå äîñÿã-
íåííÿ ñêð³çü, öå íå âèïàäêîâî,äî-
ëÿ ïîñèëàº ñàìå â ò³ ì³ñöÿ, äå âà-
øà ïðèñóòí³ñòü âêðàé íåîáõ³äíà,
àáè ïðîäåìîíñòðóâàòè íàéêðàù³
çäîáóòêè, ñÿéíóòè òàëàíòàìè ³, ãî-
ëîâíå, â³ä÷óòè â³ðó ó âëàñí³ ñèëè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², æèâ³òü ç ïîâ-
íîþ ñàìîâ³ääà÷åþ, ï³ä-
âîäüòå ï³äñóìêè ìèíóëî-

ãî ðîêó, âèïðàâëÿéòå ëÿïñóñè, êàé-
òåñÿ â ïðîâèíàõ, çì³íþþ÷è ñåáå
íà êðàùå. Êîëè æåðòâóºòå ñîáîþ,
ïðîùàºòå ëþäåé çà ¿õí³ êàïîñò³,
âè íàïîâíþºòåñÿ êîëîñàëüíîþ ñè-
ëîþ, ãîëîâíå — äàòè ëþäÿì çðî-
çóì³òè,ùî âè ïàñàæèðè îäíîãî êî-
ðàáëÿ.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, ñòàòè âç³ðöå-
âèì äðóãîì — îñü âàøå
çàâäàííÿ! Ëþäèíà áåç

â³ääàíèõ äðóç³â, ìîâ äåðåâî áåç
êîð³ííÿ. Íèí³ íåáåñà òðàíñëþþòü
ñèëè ÷åðåç â³ðíèõ ïîáðàòèì³â ïî
äóõó, íàñòàâëÿþ÷è íà ïóòü ³ñòèíè.
Îðãàí³çóºòå áðàòñüêèé îñåðåäîê
³ç îñ³á, ÿê³ ìàþòü àíàëîã³÷í³ ïî-
ãëÿäè, ³íòåðåñè, ñïîð³äíåí³ ³äå-
àëè,— í³ÿêà á³äà âàñ íå ñï³òêàº. Ó
ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ ïîðà ðîçêâ³òó,
òóò øàíñè íà óäà÷ó º ìàêñèìàëü-
íèìè.

ÂÎÄÎË²¯, ñòàðòóâàâ êàð’-
ºðíèé ìàðàôîí (ìîæëè-
âà çì³íà êåð³âíèöòâà, ï³ä-

âèùåííÿ â ïîñàä³, âñ³ êàäðîâ³ ðî-
òàö³¿ íà êîðèñòü), íà âàøèõ ïëå-
÷àõ ì³ñ³ÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äî-
ë³ áàãàòüîõ ëþäåé, çðîáèòè öå
íåëåãêî, àëå òðåáà! Ïðèñëóõàé-
òåñÿ äî ãîëîñó ³íòó¿ö³¿, çàëó÷àéòå
ïñèõîëîã³÷í³ òàëàíòè, âîíè ó âàñ
º, âàæëèâî â÷àñíî çíàéòè êëþ-
÷èê äî ñåðäåöü ëþäåé ³ ãàðìî-
í³éíî ñï³âïðàöþâàòè â ä³ëîâ³é
êîìàíä³.

ÐÈÁÈ, ÿêùî âàñ òóðáóº
ñìèñë áóòòÿ, âëàñíà ì³ñ³ÿ
íà ö³é Çåìë³, ç ÿêîþ ìå-

òîþ ïðèéøëè ó öåé áóðåìíèé ñâ³ò,
ùî, çðåøòîþ, çðîáèëè äîáðîãî çà-
ðàäè áëàãà ëþäñòâà, à äå íàãð³øè-
ëè, çíà÷èòü âè ðóõàºòåñü ïðàâèëü-
íèì êóðñîì. Òðàíñôîðìàö³ÿ ö³í-
íîñòåé ³äå óñï³øíî,òîæ äîñë³äæóé-
òå, â³äêîïóéòå çåðíà ³ñòèíè, ðîá³òü
âèñíîâêè ³ ïðåîáðàæàéòåñÿ!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 740 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

ãîðîñêîï

26 æîâòíÿ — 1 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 æîâòíÿ

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 38000
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ õ³ðóðã — ìàéîð ìå-
äè÷íî¿ ñëóæáè Ðóñëàí Ñàë³é÷óê —
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü â çîí³ ÀÒÎ
ïðèéíÿâ ñàí äèÿêîíà, àáè ë³êóâà-
òè íå ëèøå ëþäñüêå ò³ëî, à é äóøó.
ßê éäåòüñÿ ó Facebook Ì³íîáîðî-
íè, 43-ð³÷íèé â³éñüêîâèé õ³ðóðã
äàâíî ìð³ÿâ ïðèñâÿòèòè ñåáå ñëó-
æ³ííþ Áîãó, ïðîòå îñòàòî÷íå ð³-

øåííÿ ïðèéíÿâ ï³ñëÿ ïî¿çäêè â çî-
íó àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.
Ìåäèê ïåðåêîíàíèé, ùî ñàìå ùî-
äåíí³ ìîëèòâè äîïîìîãëè éîìó
âèæèòè ï³ä îáñòð³ëàìè, êîëè ó ÷åðâ-
í³ öüîãî ðîêó îô³öåð ó ñêëàä³ ë³-
êàðñüêî-ñåñòðèíñüêî¿ áðèãàäè â³ä
Ð³âíåíñüêîãî â³éñüêîâîãî ãîñï³òà-
ëþ ïåðåáóâàâ ó çîí³ ÀÒÎ. Â³éñüêî-

âèé ë³êàð ïåðåêîíóº, ùî ñàìå â òà-
ê³ ìîìåíòè ïî÷èíàºø ïî-³íøîìó
îö³íþâàòè æèòòÿ. Íèí³ ÷îëîâ³ê ñëó-
æèòü Áîæó ñëóæáó â îäí³é ³ç öåð-
êîâ Çäîëáóíîâà. Íåçâàæàþ÷è íà
öå, ïîêèäàòè ë³êàðñüêó ïðàêòèêó
â³í íå çáèðàºòüñÿ ³ ïëàíóº ïðîäîâ-
æèòè ñâîþ â³éñüêîâó êàð’ºðó çà ìå-
äè÷íèì íàïðÿìêîì �

Ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî íà Äîíáàñ³ â³éñüêîâèé 
õ³ðóðã ñòàâ ñâÿùåíèêîì

Ì³æíàðîäíèé äåíü ÎÎÍ, Âñåñâ³òí³é äåíü ³íôîðìàö³¿ ïðî
ðîçâèòîê.
1885 — ó Â³äí³ â³äáóëàñü ïðåì’ºðà îïåðåòè «Öèãàíñüêèé
áàðîí» Éîãàííà Øòðàóñà.
1901 — 43-ð³÷íà âäîâà Àííà Åäñîí Òåéëîð ñòàëà ïåðøîþ
æ³íêîþ, ÿêà óñï³øíî ñïóñòèëàñü áî÷êîþ ïî Í³àãàðñüêîìó
âîäîñïàäó.

1929 — íà àìåðèêàíñüêèõ á³ðæàõ â³äáóëîñü îáâàëüíå
ïàä³ííÿ ö³í àêö³é, ÿêå íàáóëî êàòàñòðîô³÷íèõ ìàñøòàá³â.
1991 — Âåðõîâíà Ðàäà ïðîãîëîñèëà áåç’ÿäåðíèé ñòàòóñ
Óêðà¿íè.
1999 — ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó â³äêðèòî ïàì’ÿòíèê çåìëÿ÷-
ö³ Ðîêñîëàí³, êîõàí³é äðóæèí³ òóðåöüêîãî ñóëòàíà Ñóëåé-
ìàíà I Ïèøíîãî.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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