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Ïàì’ÿòü ïðî âèçâîëèòåë³â
�Êè¿â â³äçíà÷èâ 71-òó ð³÷íèöþ çâ³ëüíåííÿ â³ä íàöèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â

Ðåãóëÿòîðè òèñêó 
âîäè äîçâîëÿòü
êèÿíàì ñïëà÷óâàòè
çà ïîñëóãè ÆÊÃ 
óäâ³÷³ ìåíøå

Ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè

âèñîêîãî òèñêó â ñèñòåì³ âîäî-

ïîñòà÷àííÿ, à îòæå, ³ ïåðåâèòðà-

òè âîäè, ñòîëè÷íà âëàäà ïðîïî-

íóº âñòàíîâèòè íà êîæåí áóäèíîê

ðåãóëÿòîð òèñêó. Ïðî öå ïîâ³äî-

ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. «Ðåëüºô Êè-

ºâà òàêèé, ùî â íèçèíàõ òèñê äó-

æå âèñîêèé, ³ öå ïðèçâîäèòü äî

ïåðåâèòðàòè âîäè. Íà êîæåí áó-

äèíîê íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ðå-

ãóëÿòîð òèñêó. Åêîíîì³ÿ â áóäèí-

êó ìîæå áóòè âäâ³÷³ àáî âòðè÷³

á³ëüøîþ. Äî òîãî æ, ³ ìåðåæ³ íå

áóäóòü òàê øâèäêî çíîøóâàòè-

ñÿ»,— ïîÿñíèâ ²ãîð Í³êîíîâ.

Ïîíàä 20 òèñÿ÷ êèÿí
ïîäàëè äîêóìåíòè
íà îôîðìëåííÿ
«Êàðòêè êèÿíèíà» 
ïðîòÿãîì îñòàííüîãî
ì³ñÿöÿ

Ïðî öå â ïðÿìîìó åô³ð³ íà ÒÐÊ

«Êè¿â» ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóï-

íèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà

Óñòèìåíêî. «Çâè÷àéíî, ùî ï³ñëÿ

óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî çì³íó ïî-

ðÿäêóïðî¿çäóâ ìåòðîïîë³òåí³ ï³ëü-

ãîâèê³â ê³ëüê³ñòü êèÿí, ÿê³ áàæà-

þòü îòðèìàòè êàðòêó, çá³ëüøèëà-

ñÿ.Óò³ì, íàø³ ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ

îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëè íà ñè-

òóàö³þ òà ñòàá³ë³çóâàëè ¿¿»,— çà-

çíà÷èëà âîíà. Ñâ³òëàíà Óñòèìåí-

êî òàêîæ íàãàäàëà, ùî íîâèé ïî-

ðÿäîê ïðî¿çäóâ Êè¿âñüêîìóìåòðî-

ïîë³òåí³ çàïðîâàäæóºòüñÿ ç 9 ëèñ-

òîïàäà.Öå ñòîñóºòüñÿ îêðåìèõ êà-

òåãîð³é ãðîìàäÿí ì³ñòà Êèºâà,ÿê³

íå ìàþòüïðàâà,â³äïîâ³äíî äî ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà,íà ï³ëüãîâèé

ïðî¿çä ó ìåòðîïîë³òåí³, à ñàìå:

— íåïðàöþþ÷³ îñîáè,ÿê³ çä³é-

ñíþþòü äîãëÿä çà ä³òüìè-³íâàë³-

äàìè;

— îñîáè, ÿê³ íå ìàþòü ïðàâà

íà ïåíñ³þ àáî îòðèìóþòü ñîö³-

àëüíó äîïîìîãó çàì³ñòü ïåíñ³¿;

— îäèí ³ç áàòüê³â áàãàòîä³ò-

íî¿ ñ³ì’¿;

— ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè (ò³,ùî

íå ìàþòü äîäàòêîâèõ ï³ëüã, íà-

ïðèêëàä, «Âåòåðàí ïðàö³», «Äè-

òèíà â³éíè», «Âåòåðàí â³éíè», ³í-

âàë³äè 1-¿ òà 2-¿ ãðóïè ïî çîðó òà

ç óðàæåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî

àïàðàòó òà ³íø³).

Ó ñâîþ ÷åðãó ðàäíèê ì³ñüêîãî

ãîëîâè Äìèòðî Òóð÷àê çàïåâíèâ,

ùî òàêèì ÷èíîì ì³ñüêà âëàäà,íå-

çâàæàþ÷è íà äîñèòü íåïðîñò³ óìî-

âè,â³äíàéøëà ìîæëèâ³ñòü çáåðåã-

òè ³ñíóþ÷³ ï³ëüãè ³ â æîäíîìó ðà-

ç³ íå îáìåæóº ïðàâà ãðîìàäÿí.

íîâèíè

Ç ÁÓÊÅÒÎÌ ÷åðâîíèõ ãâîçäèê äî
ïàì’ÿòíèêà Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó, ùî
ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè, ïðèéøîâ
Ãðèãîð³é Äðîçäåíêî. Âæå ñèâèé
÷îëîâ³ê ç³ ùåìîì â ãîëîñ³ çãàäóº,
ÿê íàöèñòñüê³ â³éñüêà óâ³éøëè â
Êè¿â. Éîãî ìàò³ð çàáðàëè äî Í³-
ìå÷÷èíè, áàòüêà — äî â³éñüêà. Òîæ
ïîíàä äâà ðîêè îêóïàö³¿ â³í ïðî-
â³â çîâñ³ì ñàì-îäèí. Íà ìîìåíò
ïî÷àòêó â³éíè éîìó áóëî âñüîãî
ñ³ì ðîê³â. «Êîëè â 1943-ìó ðîö³ ÿ
ïåðåõîäèâ ë³í³þ ôðîíòó (ìè éøëè
äî ñâî¿õ),òî îòðèìàâ äâà ïîðàíåí-
íÿ»,— ä³ëèòüñÿ ïàí Äðîçäåíêî. Òà
íå ëèøå á³ëü â³ä ô³çè÷íèõ ðàí íà-
ãàäóº ÷îëîâ³êîâ³ ïðî ñòðàøí³ ðî-

êè îêóïàö³¿. Ñïîãàäè ïðî òå, ùî
äîâåëîñÿ ïåðåæèòè óêðà¿íöÿì, àáè
â³äâîþâàòè ñâîþ ñâîáîäó 70 ðîê³â
òîìó, òà óñâ³äîìëåííÿ, ùî é ö³º¿
æåðòâè áóëî íåäîñòàòíüî ³ ìè çíî-
âó âîþºìî íà ñâî¿é òåðèòîð³¿, ÿò-
ðèòü äóøó.

«Òðåáà êð³ïèòè Óêðà¿íó, ï³êëó-
âàòèñÿ ïðî òå, ùîá íå áóëî ö³º¿ â³é-
íè. Çàê³í÷èòè â³éíó ³ ðîçïî÷àòè
çíîâó ðîçáóäîâóâàòè, ÿê ìè ïî÷è-
íàëè ï³ñëÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿.
Òðåáà, ùîá ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü
â³äáóäóâàòè ñâîþ êðà¿íó çíîâó. Ç³
âñ³ì ñâ³òîì òðåáà æèòè â ìèð³ ³
çëàãîä³»,— äîäàº Ãðèãîð³é Äðîç-
äåíêî.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Ìè-
êîëè Ìàðòèíîâà, íà ñüîãîäí³ â ñòî-
ëèö³ ïðîæèâàº 395 âåòåðàí³â-âèç-
âîëèòåë³â íàøîãî ì³ñòà òà 1751
îñîáà, ÿêà áðàëà ó÷àñòü ó çâ³ëüíåí-
í³ Óêðà¿íè. Äî â³äçíà÷åííÿ ð³÷íè-
ö³ çâ³ëüíåííÿ â îðãàí³çàö³¿ ãîòó-
âàëèñÿ ðåòåëüíî. Ñåðåä îñíîâíèõ
çàõîä³â — «Åñòàôåòà ïàì’ÿò³». «Ìè,
âåòåðàíè, ñâÿòî áåðåæåìî òðàäè-
ö³¿, ñòî¿ìî íà âàðò³ ³ñòîð³¿, îñîáëè-
âî ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè: õòî âîþâàâ ³ õòî çâ³ëüíÿâ. ² öå
ëþäè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé»,—
çàçíà÷èâ Ìèêîëà Ìàðòèíîâ.

Öüîãîð³÷, ó çâ’ÿçêó ç³ çáðîéíèì
ïðîòèñòîÿííÿì íà ñõîä³ Óêðà¿íè,
ñâÿòêóâàííÿ áóëè ìåíø ïèøí³.
Óðî÷èñòî êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà Íå-
â³äîìîìó ñîëäàòó ïîêëàëè ì³ñüê³
âèñîêîïîñàäîâö³. Ñåðåä íèõ — êå-
ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî òà ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³é Ìàðòèí÷óê.

«Ó ö³ íåïðîñò³ ÷àñè ìè ïîâèí-
í³ øàíóâàòè ³ ïîâàæàòè âåòåðàí³â.
Âîíè çðîáèëè ïåðøèé êðîê, ìè
ìàºìî ¿õíþ ñïðàâó çàâåðøèòè. Òî-
ìó ïîìïåçíîñò³ íå òðåáà, ó ö³ íàé-
ñêëàäí³ø³ äëÿ Óêðà¿í³ ÷àñè ìè ïî-
âèíí³ âøàíóâàòè ÷åñòü ³ ïàì’ÿòü

òèõ, õòî çàãèíóâ çà íàøó ñâîáîäó
³ íåçàëåæí³ñòü. Àäæå ó Âåëèê³é Â³ò-
÷èçíÿí³é ñòàâèëîñÿ ïèòàííÿ íå
ëèøå ïåðåìîãè íàä í³ìåöüêî-ôà-
øèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè, à ùå
é íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ êðà¿íè. Êè-
¿âñüêèé êîòåë — â³í íàéá³ëüø æàõ-
ëèâèé. ² ìè ïîâèíí³ ï³äòðèìóâà-
òè òèõ âåòåðàí³â, ÿê³ ùå ïîðó÷ ³ç íà-
ìè»,— â³äçíà÷èâ Ñåðã³é Ìàðòèí÷óê.

Ïðèâ³òàâ êèÿí ç 71-þ ð³÷íèöåþ
âèçâîëåííÿ ì³ñòà ³ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî. «Íàø³
õëîïö³, íàø³ ïàòð³îòè-äîáðîâîëü-
ö³ ñüîãîäí³ çàõèùàþòü ö³ë³ñí³ñòü ³
íåçàëåæí³ñòüÓêðà¿íè íà ïåðåäîâ³é.
À äåñÿòêè òèñÿ÷ íåáàéäóæèõ óêðà-
¿íö³â,ñàìîâ³ääàíèõ âîëîíòåð³â äî-
ïîìàãàþòü á³éöÿì.Óñÿ êðà¿íà îá’ºä-
íàëàñÿ ó áîðîòüá³ çà ñâîº ìàéáóò-
íº. ² ðàçîì ìè ïåðåìîæåìî. ßê ³ 70
ðîê³â òîìó —Óêðà¿íà áóäå çâ³ëüíå-
íà! ² ìè æèòèìåìî â ºâðîïåéñüê³é
äåðæàâ³ —äåìîêðàòè÷í³é, ñèëüí³é
òà íåçàëåæí³é. Ó ÿê³é Êè¿â — íàøà
ñòîëèöÿ — çàäàâàòèìå òîí ³íøèì
ì³ñòàì ó ïðîâåäåíí³ ðåôîðì ³ çà-
ïðîâàäæåíí³ ñó÷àñíèõ ïðîåêò³â ó
ñôåðàõ áåçïåêè,ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
òà ³íøèõ»,— íàãîëîñèâ ó ñâîºìó
çâåðíåíí³ ìåð ñòîëèö³ �

6 ëèñòîïàäà — äàòà äëÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè íåïåðåñ³÷-
íà. Ñàìå öüîãî äíÿ 71 ð³ê òîìó ì³ñòî ôàêòè÷íî îò-
ðèìàëî äðóãå íàðîäæåííÿ, êîëè áóëî çâ³ëüíåíå
â³ä íàöèñòñüêèõ îêóïàíò³â. Çàðàç íàøà êðà¿íà ïå-
ðåæèâàº íåïðîñò³ ÷àñè, îäíàê ïðî ïîäâèã âèçâî-
ëèòåë³â êèÿíè íå çàáóëè. ²ç âäÿ÷í³ñòþ çà â³äâîéî-
âàíèé òà â³äíîâëåíèé Êè¿â ìåøêàíö³ ñòîëèö³
âøàíóâàëè ïîäâèã ïðåäê³â.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ç íàãîäè 71-¿ ð³÷íèö³ ç Äíÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â â ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà 
Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó, ùî ó ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè
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Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ìàéæå

äâ³ òèñÿ÷³ ëþäåé íîñÿòü çâàí-

íÿ «Ïðàâåäíèê íàðîäó ñâ³òó»,

ùå 2,5 òèñÿ÷³ íàøèõ ñï³ââ³ò-

÷èçíèê³â º «Ïðàâåäíèêàìè Áà-

áèíîãî ßðó».Òàê³ çâàííÿ ïðè-

ñâîþþòüñÿ ëþäÿì,ÿê³ ðÿòóâàëè

ºâðå¿â ï³ä ÷àñ Ãîëîêîñòó.Äíÿ-

ìè òèõ, õòî ïîíàä 70 ðîê³â òî-

ìó çä³éñíèâ ñâ³é ãðîìàäÿí-

ñüêèé ïîäâèã, âøàíóâàëè â

êè¿âñüê³é ìåð³¿.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÍÀÖÈÑÒÑÜÊ² â³éñüêà çàéíÿëè Êè-
¿â 19 âåðåñíÿ 1941 ðîêó, à âæå 
27 âåðåñíÿ âîíè çàïóñòèëè êîíâå-
ºð ñìåðò³. «Íàêàçóºòüñÿ âñ³ì æè-
äàì ì³ñòà Êèºâà ³ îêîëèöü ç³áðà-
òèñÿ â ïîíåä³ëîê, 29 âåðåñíÿ 1941
ðîêó äî 8 ãîä. ðàíêó ïðè âóë. Ìåëü-
íèêà — Äîêòåð³âñüê³é (êîëî êëà-
äîâèùà)»,— òàêèé òåêñò, íàäðóêî-
âàíèé ðîñ³éñüêîþ òà í³ìåöüêîþ

ìîâàìè, ç’ÿâèâñÿ íà âóëèöÿõ îêó-
ïîâàíî¿ ñòîëèö³. Äîâæåëåçí³ øå-
ðåíãè ëþäåé, çäàâàëîñÿ, ïðîñòî
çíèêàëè ó áåçäîííîìó ÿðó. Ëèøå
ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, 29-30 âåðåñíÿ,
ó öüîìó ñìåðòåëüíîìó êîòë³ çàãè-
íóëî ìàéæå 34 òèñÿ÷³ îñ³á. Îêð³ì
ºâðå¿â, òóò òàêîæ ðîçñòð³ëþâàëè
öèãàí, àêòèâ³ñò³â, ÷ëåí³â ÎÓÍ. Çà-
ãàëîì çà ÷àñ îêóïàö³¿ Êèºâà, çà ð³ç-
íèìè îö³íêàìè, â Áàáèíîìó ßðó
áóëî çíèùåíî 70-200 òèñÿ÷ îñ³á.

Áîðèñ Çàáàðêà — îäèí ç òèõ, êî-
ìó â îñòàííþ õâèëèíó âäàëîñÿ âðÿ-
òóâàòèñÿ â³ä æàõëèâî¿ ñìåðò³ ó Áà-
áèíîìó ßðó. Éîãî ç ìàò³ð’þ òà ìà-
ëåíüêèì áðàòîì âæå âåëè â ëþä-
ñüê³é êîëîí³. «Ðàïòîì ïðèá³ãëà ïî-
äðóãà ìîº¿ ìàìè, Àííà Ñàìáóð-
ñüêà, ³ ïî÷àëà êðè÷àòè: «Öå ìîÿ
ñåñòðà!». Âîíà áóêâàëüíî âèõîïè-
ëà íàñ ç ö³º¿ êîëîíè ³ âðÿòóâàëà»,—
ðîçïîâ³äàº «Õðåùàòèêó» Áîðèñ Çà-
áàðêà. ×îëîâ³ê çãàäóº: ç ñ³ì’ºþ Ñàì-
áóðñüêèõ äðóæèëè ùå éîãî ä³äóñü
òà áàáóñÿ. Â ¿õíüîìó ì³ñòå÷êó âñ³
íàö³îíàëüíîñò³ æèëè äðóæíî. Àáè
ïàì’ÿòü ïðî ïîäâèã òèõ, õòî, ðè-
çèêóþ÷è âëàñíèì æèòòÿì, äîïî-
ìàãàâ ðÿòóâàòè ºâðå¿â, íå çíèêëà,

Áîðèñ Çàáàðêà (³ñòîðèê çà ïðîôå-
ñ³ºþ) íàïèñàâ ø³ñòü êíèã ïðî ïðà-
âåäíèê³â Áàáèíîãî ßðó. Íà çóñòð³÷
äî ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ ÷îëîâ³ê ïðèé-
øîâ ç ìàëåíüêîþ âíó÷êîþ. «Ìè
ïîâèíí³ ïåðåäàâàòè öþ ïàì’ÿòü.
Ùîá íàâ³òü êîëè íàñ íå ñòàíå,
ïàì’ÿòü ïðî ïîäâèã öèõ ëþäåé íå
çíèêëà»,— äîäàº ïàí Çàáàðêà.

²ìåíà ðÿò³âíèê³â çàô³êñîâàí³ â
²çðà¿ëüñüêîìó ìóçå¿ ßä Âàøåì. ¯õ
íàçèâàþòü «Ïðàâåäíèêè íàðîä³â
ñâ³òó». Óêðà¿íö³â òàì çàðåºñòðî-
âàíî 2,5 òèñÿ÷³. Á³ëüøå ìàº ëèøå
òðè êðà¿íè: Ïîëüùà, Ôðàíö³ÿ òà

Í³äåðëàíäè. Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ
Øàíãàéòà, âèêîíàâ÷îãî äèðåêòî-
ðà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ºâðåéñüêî¿
îáùèíè, ïðàâåäíèê³â íàñïðàâä³ ó
íàñ â ðàçè á³ëüøå. «Ñàìà ïðîöå-
äóðà ¿õ ðåºñòðàö³¿ ó ªðóñàëèì³ äî-
âîë³ ñêëàäíà. Òîæ Óêðà¿íà — ºäè-
íà êðà¿íà, ÿê³é äîçâîëèëè ââåñòè
ùå îäíó êàòåãîð³þ: «Ïðàâåäíèêè
Áàáèíîãî ßðó»,— çàçíà÷èâ Àíàòî-
ë³é Øàíãàéòà.

Íàðàç³ â Êèºâ³ ïðîæèâàº 53 ïðà-
âåäíèêè, ³ òðàäèö³éíî 5 ëèñòîïà-
äà ¿õ ïðèæèòòºâèé ïîäâèã âøàíî-
âóþòü â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ. «Áà-

áèí ßð — öå òðàãåä³ÿ ñâ³òîâîãî
ìàñøòàáó, öå ðàíà, ÿêà äîñ³ êðî-
âîòî÷èòü. ² ìè ïîâèíí³ çðîáèòè
óñå, ùîá ïîä³áíà òðàãåä³ÿ íå ïî-
âòîðèëàñÿ, à â÷èíîê íàøèõ ïðà-
âåäíèê³â íå áóâ çàáóòèé. Öå ñòðàø-
í³ ñòîð³íêè ³ñòîð³¿, ³ âàæëèâî íå
äîïóñòèòè ïîâòîðåííÿ òàêî¿ òðà-
ãåä³¿ ó ìàéáóòíüîìó. Ìè çàõîïëþ-
ºìîñü âàìè ³ øàíóºìî çà âàø ãðî-
ìàäÿíñüêèé ïîäâèã, çà âðÿòîâàí³
æèòòÿ íåâèííèõ æåðòâ íàöèñò-
ñüêî¿ îêóïàö³¿»,— çâåðíóâñÿ äî
ïðèñóòí³õ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî �

ÀÁÈ ÊÈ¯Â íå ïåðåòâîðèâñÿ íà ñâîº-
ð³äíèé «øàíõàé» ³ç-çà ÌÀÔ³â, êè-
ÿíè ïîñò³éíî ñêàðæàòüñÿ äî ì³ñü-
êî¿ âëàäè, ùîá â ïðîáëåì³ ç íåçà-
êîííèìè ê³îñêàìè ïîñòàâèëè êðàï-
êó. Íàòîì³ñòü ïîêè ñòî¿òüòèðå. Äè-
ðåêòîð ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» ²âàí
Êë³ïà â³äïîâ³äàâ íà òåëåôîíí³ äçâ³í-
êè ìåøêàíö³â, ÿêèõ òóðáóº áëàãî-
óñòð³é ì³ñòà.Êåð³âíèê êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà ó òåëåôîííîìó ðå-
æèì³ íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà 9 òåëåôîí-
íèõ äçâ³íê³â òà îïðàöþâàâ 12 ïè-
òàíü. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü êèÿí
çâåðòàëàñÿ ³ç ïðîõàííÿì íàðåøò³
çðîáèòè ùîñü ³ç íåçàêîííèìè ê³îñ-
êàìè. Îäíàê ²âàí Êë³ïà â³äïîâ³äàâ
÷åñíî,ùî öå ïèòàííÿ âèð³øèòè â³ä-
ðàçó íå ìîæíà. «Öÿ ïðîáëåìà º äó-
æå àêòóàëüíîþ. Àäæå ó Êèºâ³ á³ëü-

øå 14-òè òèñÿ÷ òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä,—ãîâîðèòüäèðåêòîð «Êè¿âáëà-
ãîóñòð³é» ³ ïðîäîâæóº,—ìàéæå òðå-
òèíà ç íèõ íå ìàº æîäíèõ äîçâ³ëü-
íèõ äîêóìåíò³â. Äåÿê³ ïðèêðèâàþ-
òüñÿ óõâàëàìè ñóä³â, ó òîìó ÷èñë³
òèõ ðàéîí³â Óêðà¿íè, ùî âæå º îêó-
ïîâàíèìè. ª óõâàëà Ëåí³íñüêîãî
ðàéîííîãî â ì³ñò³ Ñåâàñòîïîë³ ñó-
äó, ÿêà äàòîâàíà 21 áåðåçíÿ öüîãî
ðîêó,º óõâàëè Äîíåöüêîãî òà Ëóãàí-
ñüêîãî ðàéîííèõ ñóä³â. Ï³äïðèºì-
ö³,ïðèêðèâàþ÷èñü öèìè óõâàëàìè,
çàáîðîíÿþòü íàì äåìîíòóâàòè ê³îñ-
êè.Ìè,ÿê íîðìàëüí³ ëþäè,ðîçóì³-
ºìî, ùî ö³ òåðèòîð³¿ àáî àíåêñîâà-
í³, àáî îêóïîâàí³, ³ í³ÿêîãî ïðàâî-
ñóääÿ àïð³îð³ òàì áóòè íå ìîæå»,—
çàçíà÷àº ²âàí Êë³ïà.

Îêð³ì öüîãî,âëàñíèêè íåçàêîí-
íèõ ê³îñê³â çðîáèëè ùå õèòð³øå: âî-
íè çàðåºñòðóâàëè ñâ³é ÌÀÔ ÿê íåðó-

õîì³ñòü.«Òîæ ðîáîòè ó íàñ äóæå áà-
ãàòî,—â³äïîâ³äàþ÷è íà äçâ³íîê,ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð ç áëàãîóñòðîþ,—ïðà-
öþþ÷è â ³íòåðåñàõ ãðîìàäñüêîñò³,
ìè ðîáèìî ñâîþ ñïðàâó íå çà øàá-
ëîíîì. Ìè â³äð³çíÿºìî, ÿêèé ÌÀÔ
º ºäèíèì äæåðåëîì çàðîá³òêó äëÿ
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ðîäèíè, à ó êîãî ç ï³ä-
ïðèºìö³â öå âæå º âåëèêèì á³çíå-
ñîì, áî âîíè ìàþòü ñîòí³ ê³îñê³â òà
çàðîáëÿþòü øàëåí³ ãðîø³, ïðîñòî
çäàþ÷è ¿õ â îðåíäó». Çà ñëîâàìè
ì³ñüêîãî ÷èíîâíèêà, ïîòðåáó êèÿí
ó ïðîäóêòàõ òà ïîñëóãàõ çäàòíà ïî-
êðèòè âäâ³÷³ ìåíøà ê³ëüê³ñòü ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, àí³æ çà-
ðàç ôóíêö³îíóº ó ñòîëèö³. «Ùîäåí-
íî ñèëàìè óñòàíîâè äåìîíòóºòüñÿ äî
10-òè íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ òèì-
÷àñîâèõ ñïîðóä òà äî 50-òè òàêèõ
îá’ºêò³â çíîñèòüñÿ ñèëàìè ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³é»,— ïîâ³äîìèâ ²âàí

Àíàòîë³éîâè÷.Îäíàê ç ïðèâîäó ïè-
òàííÿ íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ñïî-
ðóä ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â ïîñò³éíî êîëè-
âàºòüñÿ. «Çàðàç, ÿê â³äîìî, ðîçïî-
÷àòî íèçêó ðàéîííèõ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü. Ðàéîíè — öå âëàäà, à ï³ä-
ïðèºìö³ òà ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ñà-
ì³ âèð³øàòü, ñê³ëüêè ê³îñê³â áóäå
äîñòàòíüî, à ñê³ëüêè º çàéâèìè.
Ôóíêö³ÿ ñòîëè÷íîãî Äåïàðòàìåíòó
áëàãîóñòðîþ êîíòðîëüíà òà þðè-
äè÷íà. Â óí³ñîí ïðàöþþòü é íàø³
³íñïåêòîðè. Òîæ,äóìàþ, ùî íå÷åñ-
íèé òà íåëåãàëüíèé á³çíåñ áóäå ïðè-
áðàíèé ç âóëèöü Êèºâà»,— äîäàâ
²âàí Êë³ïà.

Â³í òàêîæ çàïåâíèâ, ùî âñ³ ïè-
òàííÿ, ç ÿêèìè êèÿíè ï³ä ÷àñ îí-
ëàéí-ñï³ëêóâàííÿ ó Êîíòàêòíîìó
öåíòð³ çâåðíóëèñü äî ÊÏ «Êè¿âáëà-
ãîóñòð³é», âæå çàô³êñîâàí³ òà ïî-
ñòàâëåí³ íà êîíòðîëü �

Áàáèí ßð 
ïàì’ÿòàº
� Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè ëþäåé, ÿê³ ðÿòóâàëè

ºâðå¿â ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

Áîðîòüáà 
³ç íåçàêîííèìè 
ÌÀÔàìè òðèâàº
� Ùîäåííî ñèëàìè «Êè¿âáëàãîóñòðîþ» äåìîíòóºòüñÿ 

äî 10-òè íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ê³îñê³â 
òà äî 50-òè ñïîðóä çíîñÿòü ó ðàéîíàõ ñòîëèö³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî çóñòð³âñÿ ç ïðàâåäíèêàìè Áàáèíîãî ßðó, ÿê³ â ðîêè â³éíè ðÿòóâàëè ºâðå¿â òà
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ â³ä çàãèáåë³

Ñêàðãè êèÿí ùîäî ÌÀÔ³â âèñëóõîâóâàâ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Êè¿âáëàãîóñòð³é» ²âàí Êë³ïà

Íåçàêîíí³ ê³îñêè — ïðîáëåìà äàâíÿ, ñêëàäíà ³ íå âèð³øåíà.

¯õ òî çíîâó çíîñÿòü, ³ âîíè, ÿê ãðèáè ï³ñëÿ äîùó, ùå á³ëüøå

ðîçðîñòàþòüñÿ. Ñêàðãè êèÿí ùîäî ÌÀÔ³â âèñëóõîâóâàâ äè-

ðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âáëàãîóñòð³é» ²âàí

Êë³ïà. Â³í äíÿìè âçÿâ ó÷àñòü ó «ïðÿì³é ë³í³¿» ó ðàìêàõ ðåàë³-

çàö³¿ ïðîåêòó «Ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À
Ô

îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

ÓÑ
ÅÍ

Ê
À



ÊÓËÜÒÓÐÀ
7 ëèñòîïàäà 2014 ð.

¹164(4564)

3

Âèõ³äí³ â îïåð³

Çàâäÿêè ìèñòåöüêîìó ïðîåêòó
OPERA HD êèÿíè ìàþòü çìîãó
ïîáà÷èòè ñâ³òîâ³ îïåðí³ ïðåì’ºðè
â óìîâàõ, ìàêñèìàëüíî íàáëèæå-
íèõ äî ðåàëüíîñò³ òåàòðó, — íà âå-
ëèêîìó åêðàí³. Ôåñòèâàëü «Âèõ³ä-
í³ â îïåð³» ïðîéäå ó Êóëüòóðíîìó
öåíòð³ «Êè¿â» çà ï³äòðèìêè Ôðàí-
öóçüêîãî ³íñòèòóòó â Óêðà¿í³ òà Àâñò-
ð³éñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîðóìó.

8 ëèñòîïàäà î 12.00 Â³äåíñüêà
îïåðà ïðåçåíòóº áàëåò «Ëóñêóí-
÷èê» Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî (ó ïîñòà-
íîâö³ âèäàòíîãî õîðåîãðàôà ÕÕ
ñòîë³òòÿ Ðóäîëüôà Íóðººâà) â ñó-
ïðîâîä³ ñâîãî îðêåñòðó. Öüîãî æ
äíÿ î 20.00 Ïàðèçüêà îïåðà ïðåä-
ñòàâëÿº «Êàðìåí» Æîðæà Á³çå, â
ÿê³é ãîëîâí³ ïàðò³¿ âèêîíóþòü Àí-
íà Êàòåðèíà Àíòîíà÷³ (Êàðìåí) òà
Ìèêîëà Øóêîô (Äîí Õîñå) ó çàïè-
ñó 2013 ðîêó ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ
(áåç ïåðåêëàäó), ãëÿäà÷³ îòðèìà-
þòü ñèíîïñèñ. 9 ëèñòîïàäà î 20.00
Îïåðíèé ôåñòèâàëü ó Áðåãåíö³
(Àâñòð³ÿ) òà Â³äåíñüêèé ñèìôîí³÷-
íèé îðêåñòð ïîêàæóòü íà åêðàí³
îïåðó «×àð³âíà ôëåéòà» Â. À. Ìî-
öàðòà. Öå íåéìîâ³ðíå â³çóàëüíå

âèäîâèùå íà ïëàâàþ÷³é ñöåí³ ôåñ-
òèâàëþ ïîñåðåä Áîäåíñüêîãî îçå-
ðà òà âîêàëüíèé àíñàìáëü êðàùèõ
ñîë³ñò³â ñó÷àñíîñò³ (Àíà Äóðëîâ-
ñüê³, Íîðìàí Ðåéíõàðäò,Àéêå Â³ëüì
Øóëüòå). Çàïèñ 2013 ðîêó í³ìåöü-
êîþ ìîâîþ (áåç ïåðåêëàäó), ãëÿ-
äà÷³ îòðèìàþòü ñèíîïñèñ. Âàðò³ñòü
êâèòê³â: 150—200 ãðí.

Àç³àòñüêà êóëüòóðà çàïàíóº 
â Óêðà¿íñüêîìó äîì³

8 ëèñòîïàäà ç 13.00 äî 18.00 â
öåíòð³ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì» òðèâà-
òèìå Ôåñòèâàëü àç³àòñüêî¿ êóëü-
òóðè ³ êóõí³, îðãàí³çîâàíèé ïî-
ñîëüñòâàìè ²íäîíåç³¿, ßïîí³¿, Ï³â-
äåííî¿ Êîðå¿, Ìàëàéç³¿, Ïàêèñòàíó
òà Â’ºòíàìó. Ðîäçèíêàìè çàõîäó
ñòàíóòü ìóçè÷í³ é òàíöþâàëüí³
êîñòþìîâàí³ ïðîãðàìè, à òàêîæ
äåìîíñòðàö³ÿ ïðîöåñó ïðèãîòó-
âàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñòðàâ. Â³äâ³ä-
óâà÷³ çìîæóòü ñêóøòóâàòè ñòðàâè
òðàäèö³éíî¿ êóõí³ êðà¿í ñõîäó, à
òàêîæ ïîäèâèòèñÿ ô³ëüìè, îãëÿ-
íóòè âèñòàâêó êàðòèí «Àç³ÿ» â³ä
õóäîæíüî¿ ì³æíàðîäíî¿ «Ãðóïè
Ìèðó», ðîáîòè ìèòö³â-ìàíäð³â-
íèê³â Äàí³åëÿ Ãð³íà, Äàðèíè Ìàð-

÷åíêî òà Äæàìàëÿ Áîäâàíà. Âõ³ä
â³ëüíèé.

Ïîêóïêè ç áëàãîä³éíîþ 
ñêëàäîâîþ

Ðîçïðîäàæ íîâèõ ³ ñòàðèõ ðå-
÷åé (îäÿã, âçóòòÿ, ìåáë³), à òàêîæ
ïðîäàæ ¿æ³, íàïî¿â ³ ïîñëóã çíîâó
â³äáóäåòüñÿ íà âæå øîñòîìó Kyiv
Market. Â ïðîãðàì³ — ìóçèêà, ôî-
òî, ìàëþíêè ³ áåçë³÷ ìîæëèâîñ-
òåé äîïîìîãòè ð³çíèì áëàãîä³é-
íèì ïðîåêòàì. Çîêðåìà á³ëÿ ñòåí-
äó îðãàí³çàòîð³â ïðèéìàòèìóòü
òåïë³ ðå÷³ äëÿ á³æåíö³â — êîâäðè,
ïàëüòî, êóðòêè, ñâåòðè, ãîëîâí³
óáîðè òîùî. Kyiv Market 6.0 ïðî-
õîäèòèìå ó ñóáîòó, 8 ëèñòîïàäà ç
11.00 äî 20.00 ó Òîðãîâî-ïðîìèñ-
ëîâ³é ïàëàò³ Óêðà¿íè (Âåëèêà Æè-
òîìèðñüêà, 33). Âõ³ä â³ëüíèé.

Îñ³ííüî-çèìîâ³ âóëè÷í³ ñòðàâè

Äåâ’ÿòèé Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³
òðèâàòèìå 8 òà 9 ëèñòîïàäà ç 11.00

äî 23.00 íà òåðèòîð³¿ àðò-çàâîäó
«Ïëàòôîðìà» (ñò. ìåòðî «Ë³ñîâà»,
ïàðêîâêà «Äàðèíêà»).Ïîíàä 70 ó÷àñ-
íèê³â ãîòóþòü îñîáëèâ³ îñ³ííüî-çè-
ìîâ³ ñòåíäè. Îðãàí³çàòîðè îá³öÿ-
þòüð³çíîìàí³òòÿ íàö³îíàëüíèõ ñòðàâ
ñâ³òó — â³ä ñîêîâèòèõ í³ìåöüêèõ
êîâáàñîê ³ ãîñòðèõ ìåêñèêàíñüêèõ
òàêî äî ÿïîíñüêèõ ä³ìñàì³â, àðàá-
ñüêèõ ñàìáóñèê³â é ³ñïàíñüêî¿ ïà-
åëü¿.Êð³ì òîãî,íà Ôåñòèâàë³ áóäóòü
ïðåäñòàâëåí³ ñïðàâæí³ ôóä-òðàêè—
âóëè÷í³ ôóðãîíè ç ¿æåþ.

Òðàäèö³éíî íà ãîñòåé ÷åêàþòü
ìàéñòåð-êëàñè, äèòÿ÷à òà ³ãðîâà
çîíè, ìóçèêà. Âàðò³ñòü âõîäó íà
ôåñòèâàëü: 25 ãðèâåíü (ä³òÿì äî
16 ðîê³â áåçêîøòîâíî). ×àñòèíó
ç³áðàíèõ êîøò³â ïåðåäàäóòü íà ïî-
òðåáè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ òà íà ïðè-
äáàííÿ ñëóõîâîãî ³ìïëàíòó ä³â-
÷èíö³ Ôðîñ³ Ñ³ìàêîâ³é.

Ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè ïðî Ìàéäàí,
ñòðóííèé êîíöåðò ³ äåíü ìîäè

7 ëèñòîïàäà î 17.00 Íàö³îíàëü-
íèé õóäîæí³é ìóçåé Óêðà¿íè ðà-
çîì ç àãåíö³ºþ êóëüòóðíîãî ìåíå-
äæìåíòó Art Management ³ âèäàâ-
íèöòâîì «Îñíîâè» çàïðîøóþòü
íà ïðåçåíòàö³þ äîêóìåíòàëüíîãî
âèäàííÿ «#Euromaidan — History
in the Making». Äî êíèãè óâ³éøëî
ïîíàä 200 ôîòîçí³ìê³â (ç 200 òè-
ñÿ÷),òåêñòè ³ñòîðèêà ßðîñëàâà Ãðè-
öàêà ³ ô³ëîñîôà Òàðàñà Ëþòîãî, ÿê³
äîñë³äæóâàëè ôåíîìåí ³ ì³ôîëî-
ã³þ ªâðîìàéäàíó. Õðîíîëîã³þ ïî-
ä³é (30 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó — 22
ëþòîãî 2014 ðîêó) îïèñàëà æóð-
íàë³ñòêà ç ªâðîìàéäàíó Êàòåðè-
íà Ñåðãàöêîâà. «Âèäàííÿ äîñë³-
äæóº ³ äîêóìåíòóº Ìàéäàí: ÿê ³ñ-
òîðè÷íó ïîä³þ, íàá³ð ñï³ëüíèõ ö³í-
íîñòåé, ïðèêëàä ñàìîîðãàí³çàö³¿
³ ÿê õóäîæíº ÿâèùå»,— âïåâíåíèé
³í³ö³àòîð ïðîåêòó Âîëîäèìèð Êà-
äèãðîá. Ïðåçåíòàö³þ ñóïðîâîäæó-
âàòèìå âèñòàâêà êðàùèõ çí³ìê³â
³ç êíèãè, à âñ³ êîøòè, ç³áðàí³ ç ïðî-
äàæó, ïåðåäàäóòü íà äîïîìîãó ñîë-
äàòàì, ïîðàíåíèì ï³ä ÷àñ ÀÒÎ.

8 ëèñòîïàäà î 16.00 â ÍÕÌÓ â³ä-
áóäåòüñÿ ñòðóííèé êîíöåðò «Viva

Vivaldi» ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ
OFFERTORIUM (âõ³ä çà áëàãîä³é-
íèì âíåñêîì 50 ãðí), à â íåä³ëþ ç
13.00 Àëåâòèíà Êàõ³äçå ³ Àëüá³íà
ßëîçà ïðîâåäóòü «Äåíü ìîäè â
ÍÕÌÓ», ïåðåòâîðþþ÷è ñòàðèé îäÿã
íà ìèñòåöüêèé çà äîïîìîãîþ ìà-
ëþíêó ³ äðóêó.

Â ÊÌÀÒÎÁ³ — òåàòðàë³çîâàí³
âå÷îðíèö³

9 ëèñòîïàäà äî Äíÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè òà ïèñåìíîñò³ â Êè¿âñüêîìó
ìóí³öèïàëüíîìó àêàäåì³÷íîìó
òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà òå-
àòðàë³çîâàíèõ âå÷îðíèöü «Í³÷ ÿêà
ì³ñÿ÷íà...». Â ïðîãðàì³ êîíöåð-
òó — óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ òà ðîìàíñè
ð³çíèõ æàíð³â (æàðò³âëèâî-ðîç-
âàæàëüí³, ë³ðè÷í³, ë³ðèêî-ðîìàí-
òè÷í³, äðàìàòè÷í³). Ñåðåä íèõ —
çíàéîì³ é óëþáëåí³ «Í³÷ ÿêà ì³-
ñÿ÷íà...», «Äèâëþñü ÿ íà íåáî...»,
«Îé òè, ä³â÷èíî, ç ãîð³õà çåðíÿ...»,
«×îðí³¿ áðîâè, êàð³¿ î÷³» òà ³íø³.
Â êîíöåðò³ áåðóòü ó÷àñòü ñîë³ñòè-
âîêàë³ñòè, õîð, àðòèñòè îðêåñòðó ³
áàëåòó òåàòðó. Âàðò³ñòü êâèòê³â:
10—100 ãðí.

Çîîïàðê çàïðîøóº íà òîëîêó

8 ëèñòîïàäà ïðîéäå îñ³ííÿ çîî-
òîëîêà äëÿ àêòèâíèõ êèÿí, ÿê³ ëþá-
ëÿòü òâàðèí ³ ãîòîâ³ âçÿòè ó÷àñòü
ó ï³äãîòîâö³ òåðèòîð³¿ çîîïàðêó
äî çèìîâîãî ñåçîíó. Âîëîíòåðè ìà-
þòü ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü ïîìèëó-
âàòèñÿ ïðèðîäíèì ëàíäøàôòîì
ïàðêó, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç òâàðèíà-
ìè ³, ùî íàéãîëîâí³øå, äîïîìîã-
òè â áëàãîóñòðî¿ çîîñàäó.

Çá³ð ó÷àñíèê³â òà ðåºñòðàö³ÿ —
íà öåíòðàëüíîìó âõîä³ äî 10.30. Â
çîîïàðêó ïðîñÿòü âçÿòè ïàêåòè
äëÿ ñì³òòÿ òà ðîáî÷³ ðóêàâè÷êè, à
òàêîæ ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàòè-
ñÿ çà òåë. (044) 277-47-69 (Îëüãà
Áàðàòèíñüêà) àáî ïîøòîþ
press@zoo.kiev.ua. Ïî çàê³í÷åíí³
òîëîêè íà âñ³õ ó÷àñíèê³â ÷åêàº ö³-
êàâà îãëÿäîâà åêñêóðñ³ÿ ñòåæêàìè
çîîïàðêó �

Ôåñòèâàë³ ¿æ³, àç³àòñüêî¿ êóëüòóðè 
òà îïåðà â ê³íî

Êèÿí çàïðîøóþòü ïîëàñóâàòè åêçîòè÷íèìè ñòðàâàìè íà Ôåñ-

òèâàë³ àç³àòñüêî¿ êóëüòóðè é êóõí³ àáî æ îáðàòè ñîá³ ùîñü äî

ñìàêó íà Ôåñòèâàë³ âóëè÷íî¿ ¿æ³. À ùå — ïðèäáàòè äîêóìåí-

òàëüíå âèäàííÿ ïðî ³ñòîð³þ Ìàéäàíó «#Euromaidan — History

in the Making», âïîäîáàí³ ñòàð³ àáî íîâ³ ðå÷³ íà Kyiv Market

6.0. Ìîæíà òàêîæ áóäå ïåðåãëÿíóòè êðàù³ îïåðí³ òà áàëåòí³

ïîñòàíîâêè íà âåëèêîìó åêðàí³ â ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» àáî ïðî-

âåñòè âå÷³ð ç óêðà¿íñüêèìè ï³ñíÿìè â Òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó

äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

� «Õðåùàòèê» ïðåäñòàâëÿº ö³êàâó
ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Íà ôåñòèâàë³ âóëè÷íî¿ ¿æ³ îá³öÿþòü øèðîêèé âèá³ð ïîæèâíèõ ñòðàâ ç îñ³ííüî-çèìîâîãî ìåíþ ð³çíèõ íàðîä³â ñâ³òó

Øàíóâàëüíèêè êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ìàþòü óí³êàëüíó íàãîäó ïîáà÷èòè çàïèñ îïåðè Æîðæà Á³çå "Êàðìåí" ó Ïàðèçüê³é îïåð³
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Керівник апарату В. Бондаренко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
За�інчення	розпорядження	№ 979	від	3	вересня	2014	ро��.	
Почато�	�	номерах	за	31	жовтня,	5	листопада	2014	ро��

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Комунальне підприємство "Київський міський бізнес�центр"

Київське комунальне науково�виробниче підприємство "Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих будівельних
конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"

Комунальне підприємство "Міський магазин"

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "Поділ�Нерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко"

Радуцький
М.Б.

Департамент
охорони здоров'я

Комунальна організація "Київмедспецтранс"

Комунальне підприємство "Фармація"

Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна поліклініка"

Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в стоматології"

Комунальне підприємство "Стоматологія" Солом'янського району

Комунальне підприємство "Стоматологія Дніпровського району м. Києва"

Комунальне підприємство "Молочна фабрика�кухня"

ТМО "Стоматологія"

Київська міська клінічна лікарня "Київський міський центр серця"

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби медицини
катастроф

Заклади охорони здоров'я, що підпорядковані Департаменту охорони
здоров'я

Департамент
соціальної політики

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту соціальної
політики

Департамент
комунальної
власності м. Києва

Комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"

Рябікін П.Б. Департамент
земельних ресурсів

Комунальне підприємство "Київський міський центр земельного кадастру та
приватизації землі"

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

Департамент
містобудування та
архітектури

Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Комунальне підприємство "Фінансова компанія "Житло�інвест"

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло�
сервіс"

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд�УКБ"

Комунальне підприємство "Житлоінвестпроект"

Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт"

Комунальне підприємство "Інженерний центр"

Старостен�
ко Г.В.

Департамент
культури

Комунальне підприємство "Агентство по обслуговуванню театральної та
концертної діяльності"

Комунальне підприємство "Дирекція театрально�концертних та спортивно�
видовищних кас"

Київський інститут музики ім. P. M. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного
мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа
Лифаря"

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Комунальне підприємство "Київкультурасервіс"

Комунальне підприємство "Київкінофільм"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Братислава"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Ленінград"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Лейпціг"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Росія"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Екран"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Т. Шевченка"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Київська Русь"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Загреб"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Флоренція"

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту культури

Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство"Центр науково�освітніх інновацій та моніторингу"

Комунальне підприємство "Київський водний стадіон"

Комунальне підприємство "Спортивний комплекс"

Комунальна установа "Київський міський правобережний центр для ВІЛ�
інфікованих дітей та молоді"

Комунальна установа"Київський міський лівобережний центр для ВІЛ�
інфікованих дітей та молоді"

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Про проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до створення 
об’єктів роздрібної торгівлі хлібом 

та хлібобулочними виробами, що користуються 
найвищим споживчим попитом у місті Києві

Розпорядження № 990 від 5 вересня 2014 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк&

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер&
но&транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав&
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу&
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза&
вершеного будівництва, інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 28 серпня 2014 року № 59/2014), з метою підвищення ефективності залучення ін&
весторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	перелі�	об’є�тів,	я�і	потреб�-

ють	зал�чення	інвестицій,	що	додається.

2.	Визначити	Департамент	промисловості

та	розвит��	підприємництва	ви�онавчо#о	ор#а-

н�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)	замовни�ом	здійснення

заходів	зі	створення	об’є�тів	роздрібної	тор-

#івлі	хлібом	та	хлібоб�лочними	виробами,	що

�орист�ються	найвищим	споживчим	попитом

�	місті	Києві,	за	об’є�тами,	зазначеними	�	п�н�-

ті	1	цьо#о	розпорядження.

3.	Визначити	�ом�нальне	підприємство	ви-

�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	«Київ-

сь�е	інвестиційне	а#ентство»	замовни�ом	під-

#отовчих	(передінвестиційних)	робіт	за	об’є�-

тами,	зазначеними	�	п�н�ті	1	цьо#о	розпоря-

дження.

4.	Ком�нальном�	підприємств�	ви�онавчо#о

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

�ої	державної	адміністрації)	«Київсь�е	інвести-

ційне	а#ентство»:

4.1.	Розробити	орієнтовні	техні�о-е�ономіч-

ні	по�азни�и,	можливі	передпрое�тні	пропо-

зиції	за	об’є�тами	інвест�вання.

4.2.	По#одити	в	�становленом�	поряд��

орієнтовні	техні�о-е�ономічні	по�азни�и,	мож-

ливі	передпрое�тні	пропозиції	з	Департамен-

том	промисловості	та	розвит��	підприєм-

ництва	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації),	Департаментом	містоб�д�вання	та

архіте�т�ри	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	та	Департаментом	земельних	ре-

с�рсів	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації).

5.	Надати	орієнтовні	техні�о-е�ономічні	по-

�азни�и,	можливі	передпрое�тні	пропозиції	та

пропозиції	до	�мов	�он��рсів	до	Департамен-

т�	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо#о	ор#ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)	в	�становленом�	поряд-

��	для	під#отов�и	�мов	�он��рсів.

6.	Департамент�	промисловості	та	розвит��

підприємництва	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої

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

міністрації),	Департамент�	містоб�д�вання	та

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

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

трації),	Департамент�	земельних	рес�рсів	ви-

�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	за	запи-

тами	�ом�нально#о	підприємства	ви�онавчо-

#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації)	«Київсь�е	інвести-

ційне	а#ентство»	надавати	необхідні	виснов-

�и,	по#одження	та	матеріали	для	під#отов�и

орієнтовних	техні�о-е�ономічних	по�азни�ів

щодо	реалізації	інвестиційно#о	прое�т�	за	об’-

є�тами,	зазначеними	�	п�н�ті	1	цьо#о	розпо-

рядження.

7.	Постійно	діючій	�он��рсній	�омісії	по	за-

л�ченню	інвесторів	до	фінанс�вання	б�дівниц-

тва,	ре�онстр��ції,	реставрації	тощо	об’є�тів

житлово#о	та	нежитлово#о	призначення,	неза-

вершено#о	б�дівництва,	інженерно-транспорт-

ної	інфрастр��т�ри	міста	Києва	в	�становле-

ном�	поряд��	провести	інвестиційні	�он��рси

із	зал�чення	інвесторів.

8.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	#олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з#ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 964 від 29 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

1.	С�ас�вати	7	дозволів	на	розміщення	зов-

нішньої	ре�лами	з#ідно	з	додат�ом	до	цьо#о

розпорядження.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	першо#о	заст�пни�а	#о-

лови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації

Ні�онова	І.	В.

Голова В. Кличко

Додато�	не	др���ється.	
Ознайомитися	з	ним	можна	на		офіційном�	інтернет-порталі	КМДА
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Додато�	
до	розпорядження	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)
29.08.2014	р.	№	964

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 14375�07�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Дніпровський район, вул.
Микільсько�Слобідська, 2�Б

2. 02179�03�П�З ТОВ "ОКТАГОН�АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект (в
межах станції "Київ�Волинський"�
Кільцева дорога, № 3)

3. 04953�04�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька, 4

4. 13702�06�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, Нова
Кільцева дорога (600 м до
Окружної дороги)

5. 16938�07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Басейна,
13 (№ 1)

6. 33086�13�П�1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8 Печерський район, вул. Івана
Мазепи, 7�Ж

7. 39985�14 ПАТ БАНК "КОНТРАКТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,634 Шевченківський район, вул.
Воровського, 15

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про видачу ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю
«Київська комунальна компанія»
Розпорядження № 983 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господар&
ської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з ви&
робництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовід&
ведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 13 від 02 вересня 2014 року), в межах функ&
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.	Видати	ТОВАРИСТВУ	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ	«КИЇВСЬКА	КОМУНАЛЬНА

КОМПАНІЯ»	(�од	ЄДРПОУ	38261519,	м.	Київ,

в�л.	Юрія	Кондратю�а,	1)	ліцензію	на	право

провадження	#осподарсь�ої	діяльності	з	пос-

тачання	теплової	енер#ії	стро�ом	дії	п’ять	ро�ів.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	#олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з#ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 984 від 5 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рек&
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон&
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ&
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Продовжити	стро�	дії	дозвол�	на	розмі-

щення	зовнішньої	ре�лами	(далі —	дозвіл)	з#ід-

но	з	додат�ом	до	цьо#о	розпорядження	�	�іль-

�ості	1	дозвіл.

2.	Відповідальність	за	розміщення	та	е�с-

пл�атацію	ре�ламно#о	засоб�	з	дотриманням

норм	техні�и	безпе�и,	пожежної	безпе�и	і	са-

нітарних	норм	по�ласти	на	розповсюдж�вача

зовнішньої	ре�лами.

3.	Встановити,	що	дозвіл,	стро�	дії	я�о#о	про-

довжено	з#ідно	з	додат�ом	до	цьо#о	розпоря-

дження,	є	дійсним	до	за�інчення	стро��	йо#о	дії,

а	�	випад��	змін	�	за#альномісь�их	вимо#ах

(підходах)	щодо	розташ�вання	зовнішньої	ре�-

лами,	я�і	з�мовлюють	неможливість	розташ�-

вання	відповідних	ре�ламних	засобів —	до	на-

стання	та�их	змін	�	за#альномісь�их	вимо#ах

(підходах).

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	першо#о	заст�пни�а	#о-

лови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації

Ні�онова	І.	В.

Голова В. Кличко

Додато�	
до	розпорядження	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)
05.09.2014	р.	№	984

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого продовжується

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулиці Кіровоградській, проспекті Червонозоряному 

в Голосіївському районі
Розпорядження № 986 від 5 вересня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26&1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», розпорядження Київської міської державної адмініс&
трації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спо&
рудах міста», з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві, враховуючи звернен&
ня СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО&
ГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 07 лютого 2014 року № 030/52&1461, в межах функцій органу місцевого са&
моврядування:

1.	ПУБЛІЧНОМУ	АКЦІОНЕРНОМУ	ТОВАРИ-

СТВУ	«КИЇВЕНЕРГО»	(далі —	ПАТ	«КИЇВЕНЕ-

РГО»)	здійснити	за	власні	�ошти	відповідно	до

розробленої	та	затвердженої	в	�становлено-

м�	поряд��	прое�тно-�ошторисної	до��мента-

ції	з	10	вересня	2014	ро��	до	10	#р�дня	2014

ро��	ви�онання	робіт	з	ре�онстр��ції	�абель-

них	мереж	напр�#ою	10	�В	з	част�овим	роз-

риттям	трот�арів	на	в�лиці	Кірово#радсь�ій,

проспе�ті	Червонозоряном�.

2.	ПАТ	«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.	Забезпечити	дотримання	вимо#	чинно-

#о	за�онодавства	щодо	поряд��	ви�онання	б�-

дівельних	робіт.

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв. м

Місце розташування рекламного засобу

1 10204�05 Приватна фірма
"Анжіо"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, Кільцева дорога
(напроти будинку № 30 по вул. Зодчих)

Про деякі питання розподілу житлової площі в місті Києві
Розпорядження № 1017 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до статті 14 Житлового кодексу Української РСР, статті 30 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні», з метою ефективного розподілу житлової площі в місті Києві, в межах функцій орга&
ну місцевого самоврядування:

1.	Районним	в	місті	Києві	державним	адмі-

ністраціям	передавати	Департамент�	б�дівниц-

тва	та	житлово#о	забезпечення	ви�онавчо#о

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

�ої	державної	адміністрації)	житлові	приміщен-

ня,	що	звільнилися	і	переб�вають	�	власності

територіальної	#ромади	міста	Києва.

2.	Департамент�	б�дівництва	та	житлово#о

забезпечення	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	з	�рах�ванням	за#альномісь�о#о	ав-

томатизовано#о	бан��	даних	«Квартоблі�»	здій-

снювати	від	імені	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	розподіл	та	передач�	в	�становле-

ном�	поряд��	житлових	приміщень,	зазначе-

них	�	п�н�ті	1	цьо#о	розпорядження,	районним

в	місті	Києві	державним	адміністраціям,	під-

приємствам,	�становам,	ор#анізаціям.

3.	Районним	в	місті	Києві	державним	адмі-

ністраціям:

3.1	До	10	жовтня	2014	ро��	вжити	заходів

щодо	виявлення	та	передачі	Департамент�	б�-

дівництва	та	житлово#о	забезпечення	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	наявних	на	цей

час	житлових	приміщень,	зазначених	�	п�н�ті

1	цьо#о	розпорядження.

3.2	Не	доп�с�ати	надання	житлових	примі-

щень,	зазначених	�	п�н�ті	1	цьо#о	розпоряджен-

ня,	без	їх	надходження	в	�становленом�	поряд-

��	від	Департамент�	б�дівництва	та	житлово#о

забезпечення	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь-

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

трації),	з	дня	видання	цьо#о	розпорядження.

4.	П�н�т	2	додат��	4	до	розпорядження	ви�о-

навчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації)	від	31	січня	2011

ро��	№ 121	«Про	реалізацію	районними	в	міс-

ті	Києві	державними	адміністраціями	о�ремих	пов-

новажень»	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«2)	облі�	#ромадян,	я�і	відповідно	до	за�о-

нодавства	потреб�ють	поліпшення	житлових

�мов;	надання	відповідно	до	за�онодавства

житла,	отримано#о	в	поряд��	розподіл�	від	Де-

партамент�	б�дівництва	та	житлово#о	забез-

печення	ви�онавчо#о	ор#ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації);»

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	#олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з#ідно	з

розподілом	обов’яз�ів	та	#олів	районних	в	міс-

ті	Києві	державних	адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензії 
ТОВ «Перший український експертний центр»

Розпорядження № 1001 від 10 вересня 2014 року
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів гос&

подарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльно&
сті з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та во&
довідведення», враховуючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Перший український експерт&
ний центр» та рішення Ліцензійної комісії (протокол № 13 від 02 вересня 2014 року), в межах функцій місце&
вого органу виконавчої влади:

1.	Ан�лювати	Товариств�	з	обмеженою	від-

повідальністю	«Перший	��раїнсь�ий	е�сперт-

ний	центр»	(�од	ЄДРПОУ	36844047,	м.	Київ,

в�л.	Берлинсь�о#о,	б�дино�	15)	ліцензію	серії

АД	№ 040939	на	право	провадження	#осподар-

сь�ої	діяльності	з	постачання	теплової	енер#ії	стро-

�ом	дії	п’ять	ро�ів.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	#олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з#ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

2.2.	Розробити	та	по#одити	в	�правлінні	ДАІ

ГУ	МВС	У�раїни	в	м.	Києві	схем�	тимчасової

ор#анізації	дорожньо#о	р�х�.

2.3.	Під	час	ви�онання	б�дівельних	робіт	не-

обхідно	забезпечити	вільний	і	безпечний	про-

хід	пішоходів	та	проїзд	автотранспорт�	до	при-

ле#лих	б�дин�ів	і	�станов,	встановивши	відпо-

відн�	о#орож�,	а	та�ож	�	разі	необхідності	пішо-

хідні	міст�и	шириною	не	менше	1,5	м.

2.4.	Отримати	дозвіл	на	ви�онання	б�дівель-

них	робіт	чи	зареєстрован�	де�ларацію	про	по-

чато�	ви�онання	б�дівельних	робіт.

2.5.	Роботи	ви�он�вати	з#ідно	з	Правилами

бла#о�строю	міста	Києва,	затвердженими	рі-

шенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	25	#р�дня

2008	ро��	№ 1051/1051.

2.6.	Після	завершення	робіт	відновити	по�рит-

тя	проїзних	частин	(заїзди	в	двори)	за	типом	іс-

н�ючо#о,	по�риття	трот�арів	на	повн�	ширин�

відновити	фі#�рними	елементами	мощення	та

передати	їх	за	а�том	�ом�нальном�	підприєм-

ств�	«Шляхово-е�спл�атаційне	�правління	по

ремонт�	та	�триманню	автомобільних	шляхів	та

спор�д	на	них	Голосіївсь�о#о	район�»	м.	Києва.

3.	Відповідальність	за	своєчасне	та	безава-

рійне	ви�онання	робіт	по�ласти	на	�ерівни�а

Департамент�	�апітально#о	б�дівництва	СТРУК-

ТУРНОГО	ВІДОКРЕМЛЕНОГО	ПІДРОЗДІЛУ	«КИ-

ЇВСЬКІ	ЕЛЕКТРИЧНІ	МЕРЕЖІ»	ПАТ	«КИЇВЕНЕР-

ГО»	Лесь�іва	П.	Д.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо#о	розпоря-

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	#олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з#ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Звертаємо	�ва#�	меш�анців	на	те,	що

на	одном�	ар��ші	розташовано	де�іль-

�а	рах�н�ів,	я�і	необхідно	РОЗРІЗАТИ

(лінія	розріз�	зазначена).	У	нашом�

при�ладі	на	3	о�ремі	рах�н�и.

У	�ожном�	Рах�н��	зазначений	Ви�о-

навець	посл�#и.	Це	дає	можливість	спо-

живачеві	сплач�вати	за	надані	посл�#и

безпосередньо	на	рах�но�	Ви�онавця

та	вима#ати	я�існо#о	та	своєчасно#о

обсл�#ов�вання.

Врахов�ючи,	що	це	вже	третя	зміна	ма-

�ет�	рах�н��	за	останні	три	місяці,	та

проаналіз�вавши	помил�и,	я�і	з�стрі-

чалися	при	заповненні	рах�н�ів	�	попе-

редні	місяці,	звертаємо	�ва#�	на	на-

ст�пне.

С�ми	«ДО	СПЛАТИ»	повинні	мати	два

зна�и	в	позиції	для	�опійо�.	Тариф	на	по-

сл�#�	з	централізовано#о	постачання

холодної	води	та	водовідведення	�	#рив-

нях	містить	три	зна�и	після	�оми	(7,464

#рн,	3,576	#рн),	що	призводить	до	за-

повнення	с�м	до	сплати	анало#ічно.

Зроз�міло,	що	бан�івсь�і	�станови	прий-

мають	платіж	до	цілої	�опій�и,	бан�ів-

сь�ий	відбито�	та	заповнена	платни-

�ом	с�ма	до	сплати	відрізняються,	що

�с�ладнює	автоматичн�	оброб��	пла-

тежів.

Натепер,	с�ми	«ДО	СПЛАТИ»	не	під-

с�мов�ються	по	всіх	рах�н�ах,	я�	б�ло

�	попередньом�	місяці,	а	заповнюють-

ся	о�ремо	по	�ожном�	рах�н��.

При	сплаті	бор#�	чи	ви�ористанні	пе-

реплати,	с�м�	необхідно	в�азати	в	по-

лі	«ДОДАТКОВО	СПЛАЧУЮ»:

— за	наявності	бор�� —	зі	зна�ом

плюс,

— за	наявності	переплати —	зі	зна-

�ом	мін�с.

Що	знов�	та�и	пов’язано	з	автома-

тичною	оброб�ою	сплачених	рах�н�ів.

Ви�онавцем	посл�#и	з	водовідведен-

ня	#арячої	води	є	ПАТ	ДАК	«Київводо-

�анал»,	с�ма	до	сплати	за	цю	посл�#�

заповнюється	о�ремо,	при	цьом�	ПОКАЗ-

НИКИ	та	РІЗНИЦЯ	по	лічильни��	з	по-

сл�#и	Водовідведення	�арячої	води

повинні	співпадати	з	по�азни�ами	лі-

чильни�а	з	посл�#и	Постачання	�аря-

чої	води.	Адже	с�іль�и	метрів	��бічних

#арячої	води	ви�ористано,	стіль�и	її	 і

відведено,	але	ви�онавці	посл�#	різні.

З#ідно	правил	Національно#о	Бан��

У�раїни,	виправлення	�	платіжних	до-

��ментах	не	дозволяються.	Отже	за-

повнювати	рах�н�и	треба	а��ратно,	не

за�реслювати	та	не	виправляти.	У	ви-

пад��	зіпс�вання	рах�н��	в	�становах

бан�ів	є	можливість	заповнити	власно-

р�ч	бан�івсь�ий	платіжний	до��мент

встановлено#о	зраз�а.

Основна	теза:	своєчасна	та	в	повно-

м�	обсязі	оплата	спожитих	посл�# —	це

розрах�н�и	за	#аз.

На виконання Закону України № 1198 від 10.04.14 р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії» та Постанови Кабінету Міністрів
України № 444 від 10.09.14 р. «Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з
гарантованим постачальником природного газу» мешканці міста Києва отримають у листопаді місяці рахунки на сплату за житлово&комунальні та інші послуги за жовтень 2014 року но&
вого зразка.

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¿ — íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,3 êâ.ì íà âóë. Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é, 10, ë³ò."À".

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,3 êâ.ì.

Àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 10, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ¹ 1 ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 1à ïëîùåþ 16,3 êâ.ì. Çà

³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè áóäèíîê, â ÿêîìó
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 30.07.1984 ¹ 693).

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ —371 670 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 74 334 (ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ òðèñòà òðèäöÿòü ÷îòèðè) ãðèâí³.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 446 004 (÷îòèðèñòà ñîðîê ø³ñòü

òèñÿ÷ ÷îòèðè) ãðèâí³.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì

ÏÄÂ — 44 600 (ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò) ãðèâåíü 40 êîï³éîê.

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 Ì³æíàö³îíàëüíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî-ñèðîâèííî¿ á³ðæ³ "ÅÏÑ²ËÎÍ"
á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé
âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

3.2 äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ —ïðîäàæó óêëàñòè ç Óïðàâë³ííÿì îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîïåðåäí³é
äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.

4 Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî,55. Ïî÷àòîê

î 09.30.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â,
âóë. Îáñåðâàòîðíà, 21-À 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 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü" ì. Êè¿â, ÌÔÎ 319092,
êîä ªÄÐÏÎÓ 23397632, îòðèìóâà÷: ÌÓÒÑÁ "ÅÏÑ²ËÎÍ".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 44 600 ãðèâåíü 40 êîï³éîê, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü" ì. Êè¿â, ÌÔÎ 319092, êîä ªÄÐÏÎÓ
23397632. Îòðèìóâà÷: ÌÓÒÑÁ "ÅÏÑ²ËÎÍ".

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

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 10, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â,
âóë. Îáñåðâàòîðíà, 21-À, òåë. (044) 223-42-49, (093) 467-31-64.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Кольороподіл	А2	

(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,�

вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр�

�азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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 ïëîùåþ 59 êâ.ì íà âóë. Àðñåíàëüí³é, 1, ë³ò. "À".
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59 êâ.ì.

Àäðåñà: 01011, ì. Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹¹ 1, 3, 4, 5, 6, 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 5) ïëîùåþ 59 êâ. ì.
Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 380 300 (òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ òðèñòà) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 76 060 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 456 360 (÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷

òðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 45 636

(ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü 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 ïî-
êóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:

3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Ì³æíà-
ö³îíàëüíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî-ñèðîâèííî¿ á³ðæ³ "ÅÏÑ²ËÎÍ" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî
íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 55. Ïî÷àòîê î 12.30.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîð-
íà, 21-À 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 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü" ì. Êè¿â, ÌÔÎ 319092, êîä ªÄÐÏÎÓ 23397632, îòðè-
ìóâà÷: ÌÓÒÑÁ "ÅÏÑ²ËÎÍ".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 45 636 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿
ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü"
ì. Êè¿â, ÌÔÎ 319092, êîä ªÄÐÏÎÓ 23397632. Îòðèìóâà÷: ÌÓÒÑÁ "ÅÏÑ²ËÎÍ".

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

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01011, ì. Êè¿â, âóë.Àðñåíàëü-
íà, 1, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîð-
íà, 21-À, òåë. (044) 223-42-49, (093) 467-31-64.

17 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ
âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ÒÎÂ "Ôîðåñò
ãðóï" çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Ê³îòî, 10,
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà» â
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Ïðîñèìî áóòè
ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â-êîðèñòóâà÷³â
ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂ "Æåí Ñàí".

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 7,ïî âóë.Âîëîäèìèð-
ñüê³é, ¹ 48À â ì. Êèºâ³, ñåð³ÿ ßßß
¹ 240917 â³ä 29.06.2005 ðîêó, âèäàíå
Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ) çà àäðåñîþ: íà ³ì'ÿ
Ïðèãîäñüêîãî Àíòîíà Â³êåíò³éîâè÷à ââà-
æàòè íåä³éñíèì.

Ðåéòèíãè ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà â ì. Êè¿â

²íôîðìàö³ÿ àãåíòñòâà "Êðåäèò-Ðåéòèíã" (ñòàíîì íà 30.09.2014)

Êîìïàí³ÿ,
ùî âèïóñòèëà îáë³ãàö³¿

Ñåð³¿ ö³ëüîâèõ
îáë³ãàö³é

Ð³âåíü
ðåéòèíãó

Ïðîãíîç

Áóäñïåöñåðâ³ñ, ÒÎÂ
À-Ñ, H-J, Ò, U,

ÀÀ, ÂÂ, Z, K-S, V-W
uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, ÒÎÂ À-Ñ uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Àðòåì, ÒÎÂ, ²ÁÊ À-Ñ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Áóäñïåöñåðâ³ñ, ÒÎÂ ÑÑ-ÊÊ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

²ÍÂÅÑÒ-ÁÓÄÐÅÑÓÐÑ, ÒÎÂ À, Â uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, ÒÎÂ D-I uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

AC-MBK, ÒÎÂ À, Â, Ñ, D uàÂ Ñòàá³ëüíèé

Ì³õàí³ê³ Óêðà¿íà, Ï²² À uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

ÍÁÊ, ÏðÀÒ D-F uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

ÐªÂªÐÑ, ÒÎÂ, Êîìïàí³ÿ À Ïðèçóïèíåíî

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
áóäèíêó ïëîùåþ 32,8 êâ. ì íà âóë. Ãàâðî Ëàéîøà, 17, ë³ò."Á"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 32,8 êâ. ì.

Àäðåñà: 04210, ì. Êè¿â, âóë. Ãàâðî Ëàéîøà, 17, ë³ò. "Á".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ 32,8 êâ. ì.
Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 208 000,00 (äâ³ñò³ â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 41 600,00 (ñîðîê îäíà òèñÿ÷à ø³ñòñîò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 249 600,00 (äâ³ñò³ ñîðîê äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò)

ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà,ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —24960,00

(äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

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

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó.

3. 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.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü Ì³æíàö³îíàëüíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî-ñèðîâèííî¿ á³ðæ³ "ÅÏÑ²ËÎÍ" á³ðæîâèé
çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 55. Ïî÷àòîê î
10.30.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, Îáñåðâàòîðíà,
21-À, 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 — 3 (òðè) äí³ äî
äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü", êîä áàíêó 319092, êîä 23397632, îòðèìóâà÷:
Ì³æíàö³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà "ÅÏÑ²ËÎÍ".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 24 960,00 ãðí., ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü", êîä áàíêó
319092, êîä 23397632, îòðèìóâà÷: Ì³æíàö³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà
"ÅÏÑ²ËÎÍ".

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

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 04210, ì. Êè¿â, âóë. Ãàâðî
Ëàéîøà, 17, ë³ò. "Á".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîðíà,
21-À, òåë. (044) 223-42-49, 093-467-31-64.

Âòðà÷åíèé ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÊÒ, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 039749 íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèäàíèé Áóðäîíîñó Êîñòÿíòèíó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó 13.05.2010 ðîêó. Êàäàñòðîâèé íîìåð
8000000000:90:191:0100, ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì.Êè¿â, Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé ðàéîí, âóë. 1 Îñòð³âíà 100 â óðî÷èù³ "Îñòð³â Âîäíèê³â"(ñ/ò
"Áëàêèòíà çàòîêà") ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÊÒ, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 039747 íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèäàíèé Ï³òåðåâ³é Îëåí³ Ëåîí³ä³âí³
29.04.2010 ðîêó. Êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:191:0358,
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, âóë. 2 Îñòð³â-
íà 358 â óðî÷èù³ "Îñòð³â Âîäíèê³â"(ñ/ò "Áëàêèòíà çàòîêà") ââàæà-
òè íåä³éñíèì.

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¿ — íåæèëîãî
áóäèíêó ïëîùåþ 29,5 êâ. ì íà âóë. Êèáàëü÷è÷à Ìèêîëè, 19â, ë³ò."Â"
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 29,5 êâ. ì.

Àäðåñà: 02183, ì. Êè¿â, âóë. Êèáàëü÷è÷à Ìèêîëè, 19â, ë³ò. "Â".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 29,5 êâ. ì.
Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 192 200,00 (ñòî äåâ'ÿíîñòî äâ³ òèñÿ÷³ äâ³ñò³) ãðèâí³.
ÏÄÂ — 38 440,00 (òðèäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 230 640,00 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò

ñîðîê) ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà,ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —23064,00

(äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ø³ñòäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

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

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó.

3. 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.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü Ì³æíàö³îíàëüíî¿ óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî-ñèðîâèííî¿ á³ðæ³ "ÅÏÑ²ËÎÍ" á³ðæîâèé
çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054,ì.Êè¿â,âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,55.Ïî÷àòîê îá 11.30.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, Îáñåðâàòîðíà, 21-À,
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 — 3 (òðè) äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü", êîä áàíêó 319092, êîä 23397632, îòðèìóâà÷:
Ì³æíàö³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà "ÅÏÑ²ËÎÍ".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 23 064,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 2600266727001 â ÀÁ "Êè¿âñüêà Ðóñü", êîä áàíêó
319092, êîä 23397632, îòðèìóâà÷: Ì³æíàö³îíàëüíà óí³âåðñàëüíà òîâàðíî-ñèðîâèííà á³ðæà
"ÅÏÑ²ËÎÍ".

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

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 02183, ì. Êè¿â, âóë. Êèáàëü÷è÷à
Ìèêîëè, 19â, ë³ò. "Â".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04053, ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîðíà,
21-À, òåë. (044) 223-42-49, 093-467-31-64.

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ"
ïîâ³äîìëÿº

Ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ â³ä
31.10.2014 ¹223 "Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà
ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ
ñïîæèâà÷³â òà ³íøèõ ñóá'ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ",â³ä 31.10.2014 ¹224
"Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³â-
íÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñ-
òàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî ô³íàíñó-
þòüñÿ ç äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â" ç 1 ëèñòîïàäà 2014 ðî-
êó çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî
ãàçó íà ð³âí³ 5100,00 ãðí çà 1000 ì3

áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàò-
âåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé
ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè,
òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîç-
ïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâà-
íèì òàðèôîì.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä
31.10.2014 ¹225 "Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ
ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é" ç
1 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó çàòâåðäæå-
íà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³
2550,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðà-
õóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæå-
íîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó
âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðè-
ô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë
³ ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òà-
ðèôîì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ ïðî îðåíäó — 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóá-
ë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1,
ê³ì.311 (Äí³ïðîâñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

¹
ç/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 31.07.2014

1.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅ-
ÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002, ì. Êè¿â,
âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, ò. 516-86-50)

Ï³äâàë

ÂÅÐÕÎÂ-
ÍÎ¯ ÐÀÄÈ
ÁÓËÜÂ.,

22

290,78

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ
ÇÄ²ÉÑÍÞª ²ÍØÓ Ä²ßËÜ-
Í²ÑÒÜ Ó ÑÔÅÐ² ÑÏÎÐÒÓ

2 ðîêè 364
äí³ 15,91 4625,00

Відповіді на сканворд 
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,áåç âçàºìíî¿ ëþáî-
â³ âè çàðàç ÿê ïòàõ ç ï³ä-
áèòèì êðèëîì.Óò³ì, äèê-

òóâàòè ñâîþ âîëþ äîëÿ íå äîçâî-
ëÿº, òîæ ï³äëàøòîâóéòåñÿ ï³ä ïðà-
âèëà ãðè ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà (éî-
ãî ³íòåðåñè — ñâÿòå!).

ÒÅËÜÖßÌ ùàñòÿ ïîñì³-
õàºòüñÿ â ãàðìîí³éí³é ïà-
ð³, îäèíàêàì íàñòàâ ÷àñ

ðîçñòàâèòè êðàïêè íàä «³» é âè-
çíà÷èòèñÿ, ç êèì ³ç ïðåòåíäåíò³â
ç’ºäíàòè äîëþ, àáè æèòè äóøà â
äóøó. Îäðóæåí³ âêîòðå óñâ³äîì-
ëÿòü,ùî º îäíèì ö³ëèì ³ çâ’ÿçàí³ ì³æ
ñîáîþ, ÿê íèòêà ç ãîëêîþ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ñïðÿìóéòå îñ-
íîâí³ ðåñóðñè â òðóäîâó
ñôåðó— òóò ãàðÿ÷à ïîðà,

âñå êèïèòü! Äåìîíñòðóéòå ñëóæ-
áîâèé âèøê³ë òà âèñîêèé ïðîôå-
ñ³îíàë³çì, ç ðàä³ñòþ áåð³òüñÿ çà
äîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

ÐÀÊÀÌ íàñòàâ ÷àñ øòóð-
ìóâàòè ëþáîâíèé Îë³ìï,
ãðàäóñ ïðèñòðàñòåé âè-

ñîêèé, òîæ êîëè õòîñü ïðèïàâ äî
âïîäîáè ³ ñåðöå òüîõíóëî — ìåð-
ù³é äî áîþ! À êîëè âçàºìíèé ³ì-
ïóëüñ çàï³çíþºòüñÿ — íå á³äà, âàì
âèçíà÷åíà ì³ñ³ÿ ðîìàíòè÷íîãî «äå-
òîíàòîðà».

ËÅÂÈ çäàòí³ ïîêàçàòè âè-
ùèé ï³ëîòàæ äîñêîíàëî-
ñò³,ïðî òàêó õàðèçìó ìîæ-

íà ò³ëüêè ìð³ÿòè, àëå îñòåð³ãàéòå-
ñÿ ñòàòè ñïîêóñíèêîì,áî òî â³ä ëó-
êàâîãî!. . Íèí³ ñë³ä ñòâîðèòè íà-
ä³éíèé äîìàøí³é òèë, ïîæåðòâó-
âàâøè ñâî¿ìè çàáàãàíêàìè çàäëÿ
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ôàì³ëü-
í³ ö³ííîñò³ — öå ñâÿòå.

Ä²ÂÈ, ÿêùî õî÷åòå óêð³-
ïèòè ïàðòíåðñüê³ ìîñòè—
óìîâè ³äåàëüí³. Ëàäüòå ç

êîõàíèìè, âîðêî÷³òü ãîëóáîì, ñëó-
õàþ÷è ¿õ ñåðöåì,ïðîíèêàéòå â ñî-
êðîâåíí³ ïñèõîëîã³÷í³ òàéíèêè, à
ïîò³ì «ã³ïíîòèçóéòå», âñåëÿéòå â
íèõ òå, ùî õî÷åòüñÿ.

ÒÅÐÅÇÈ âîëîä³þòü íàä-
çâè÷àéíèìè âíóòð³øí³ìè
ðåñóðñàìè (òâîð÷èìè,

åíåðãåòè÷íèìè,ðîçóìîâèìè,ñåêñó-
àëüíèìè, ìàòåð³àëüíèìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â õî÷ ó êîñ-
ìîñ çàïóñêàé: åíåðã³ÿ á’º
íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì,

³ ÿêùî ¿¿ ñïðÿìóâàòè â ïðàêòè÷íå
ðóñëî,ðåçóëüòàòè ïåðåâåðøàòü âñ³
ñïîä³âàííÿ. Æèòòÿ íàáèðàº çàïà-
ìîðî÷ëèâèõ îáåðò³â, ìàíèòü íà-
äèõàþ÷èìè ïåðñïåêòèâàìè, àëå
òóäè áåç äîêîð³ííî¿ çì³íè ñàìî-
ãî ñåáå äîëÿ íå ïóñêàòèìå.

ÑÒÐ²ËÜÖ² — ìå÷ ðîçïëà-
òè íåâáëàãàííèé! Íèí³ âè
çàðó÷íèê îáñòàâèí, òîìó

«ðîçãð³áàéòå» êàðì³÷í³ çàâàëè â
æèòò³, ñòâîðåí³ âëàñíèìè ïîìèë-
êàìè ó ìèíóëîìó.Äîö³ëüíî â³ä³éòè
â ò³íü, áî ò³ëüêè íà ñàìîò³ éòèìå
³íòåíñèâíà ï³äçàðÿäêà åíåðãîðå-
ñóðñàìè, ãîëîñ ñîâ³ñò³ ï³äêàçóâà-
òèìå ïðàâèëüíå ð³øåííÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çóñòð³÷àéòå
ãîñòèííî ¿¿ âåëè÷í³ñòü Ëþ-
áîâ, ùî çàêîíîì³ðíî (âè

äîçð³ëè!) ïðèéäå ³, ï³äíÿâøè íà
êðèëàõ ïðèñòðàñò³, ïîíåñå â êàç-
êó íàñîëîä. Óò³ì, áóäüòå ïèëüíè-
ìè — çåìíèé ñâ³ò òàêèé áàãàòî-
ãðàííèé, ñïîâíåíèé ñïîêóñ ³ ïðî-
âîêàö³é! 

ÂÎÄÎË²¯, ïðèñòðàñíî ðó-
õàþ÷èñü äî êàð’ºðíèõ âåð-
øèí, ÿê³ îá³öÿþòü ðåàë³-

çàö³þ ôàõîâîãî ïîêëèêàííÿ, âàá-
ëÿòü ñîö³àëüíèì ïðåñòèæåì, çí³-
ì³òü øîðè ç î÷åé ³ çâåðí³òü óâàãó
íà çàìàñêîâàíèõ ñóïåðíèê³â...

ÐÈÁÈ, ÿêùî ïðàãíåòå ñòâî-
ðèòè íàâêîëî äîñêîíàëå
ñóñï³ëüñòâî, äå ëþäè ïî-

ä³áí³ Áîãàì — îäóõîòâîðåí³, ìóä-
ð³, áëàãîðîäí³, ç ÿêèìè ìîæíà äî-
ñÿãòè ó âñüîìó ³äèë³¿ — öå ÷óäî-
âî.Äåðçàéòå! À îñü íà ñëóæá³ ñë³ä
îáåðåæíî ïðîÿâëÿòè ä³ëîâó çàâçÿ-
ò³ñòü, ïàëàòè òâîð÷èì åíòóç³àç-
ìîì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 95 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 69 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 91 %

ãîðîñêîï

9 — 15 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 7 ëèñòîïàäà

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 38422
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

7 ëèñòîïàäà 2014 ð.
¹164(4564)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

1931 — ó ïðîâ³íö³¿ Ãóàíñ³ êèòàé-
ñüê³ êîìóí³ñòè ïðîãîëîñèëè Êè-
òàéñüêó Íàðîäíó Ðåñïóáë³êó.
1940 — ²ðëàíä³ÿ îãîëîñèëà ïðî
ñâ³é íåéòðàë³òåò ó 2-é Ñâ³òîâ³é â³é-
í³ ³ â³äìîâèëà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ó
ïðàâ³ âèêîðèñòàííÿ ³ðëàíäñüêèõ
ïîðò³â äëÿ âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é
ïðîòè í³ìö³â.
2000 — íà âèáîðàõ ó ÑØÀ ïåðå-
ìîãó çäîáóâ ðåñïóáë³êàíåöü Äæîð-
äæ Áóø, ñèí êîëèøíüîãî ïðåçè-
äåíòà Äæîðäæà Áóøà-ñòàðøîãî,

êîòðèé ïåðåì³ã Àë Ãîðà, â³öå-ïðå-
çèäåíòà â àäì³í³ñòðàö³¿ Á³ëëà Êë³í-
òîíà; öüîãî æ äíÿ Õ³ëëàð³ Êë³íòîí,
äðóæèíà ïîïåðåäíüîãî ïðåçèäåí-
òà, áóëà îáðàíà äî Ñåíàòó â³ä øòà-
òó Íüþ-Éîðê.
2007 — íà øàõò³ ³ìåí³ Çàñÿäüêà
â Äîíåöüêó ñòàâñÿ âèáóõ ìåòàíó.
Âèáóõè ïîâòîðèëèñÿ 1 òà 2 ãðóä-
íÿ ï³ä ÷àñ ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò. Çà-
ãèíóëè 101 øàõòàð òà 5 ðÿòóâàëü-
íèê³â, äåñÿòêè ëþäåé òðàâìî-
âàíî.
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ÍÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ê³íîôåñòèâàë³ äîêóìåíòàëü-
íîãî ê³íî òà àí³ìàö³¿ â Ëåéïöèãó ïðåì³þ çà êðàùèé ñõ³ä-
íîºâðîïåéñüêèé ô³ëüì îòðèìàëà óêðà¿íñüêà ñòð³÷êà
«Âñå ïàëàº» ïðî ïîä³¿ íà Ìàéäàí³. Æóð³ Ì³æíàðîäíî-
ãî ê³íîôåñòèâàëþ äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî òà àí³ìàö³¿
DOK Leipzig, ùî òðèâàâ ç 27 æîâòíÿ äî 2 ëèñòîïàäà,
îãîëîñèâ öüîãîð³÷íèõ ïåðåìîæö³â. «Çîëîòîãî ãîëóáà»
òà 10 òèñÿ÷ ºâðî ó ì³æíàðîäíîìó çìàãàíí³ îòðèìàâ
ô³ëüì «Ïðàâèëà ãðè» ôðàíöóçüêèõ ðåæèñåð³â Êëîä³í
Áîð³ òà Ïàòð³ñà Øàíüÿðà, ïîâ³äîìëÿº àãåíö³ÿ dpa. Ó
ñòð³÷ö³-ïåðåìîæíèö³ éäåòüñÿ ïðî ñïðîáè òðüîõ ìîëî-
äèõ ôðàíöóç³â çíàéòè ðîáîòó çà äîïîìîãîþ êîíñàë-
òèíãîâî¿ ô³ðìè. Ó íîì³íàö³¿ «í³ìåöüêèé ïîâíîìåò-
ðàæíèé äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì» ïåðåìîãëà ðîáîòà
«Åôåêò äîì³íî» ïîëüñüêèõ ðåæèñåð³â Åëüâ³ðè Íåâå-
ðè òà Ïåòðà Ðîñîëîâñüêîãî, ÿê³ ìåøêàþòü ó Í³ìå÷÷è-
í³. Âîíà ðîçïîâ³äàº ïðî àáõàçüêîãî ì³í³ñòðà òà ðîñ³é-
ñüêó îïåðíó ñï³âà÷êó, ÿê³ æèâóòü â Àáõàç³¿ ï³ä ÷àñ â³é-
íè. Êðàùèì àí³ìàö³éíèì ô³ëüìîì íà DOK Leipzig âè-
çíàíî øâåäñüêó ñòð³÷êó «Ìåðòâîíàðîäæåíèé» Àñè
Ñàíäçåí. Íàéêðàùèì ì³æíàðîäíèì êîðîòêîìåòðàæ-
íèì äîêóìåíòàëüíèì ô³ëüìîì, ÿê ³íôîðìóº Vidia,
ñòàâ «Åñêîðò» í³äåðëàíäñüêîãî ðåæèñåðà ¥³äî Ãåíäð³ê-

ñà.Êðàùèì àí³ìàö³éíèì äîêóìåíòàëüíèì ô³ëüìîì îãî-
ëîøåíî «Á³ëó ñìåðòü» ÷èë³éöÿ Ðîáåðòî Êîëë³î. Ñïå-
ö³àëüíó íàãîðîäó â³ä Mitteldeutscher Rundfunk çà âè-
äàòíèé ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé ô³ëüì ó òðè òèñÿ÷³ ºâðî
îòðèìàëà ñòð³÷êà «Âñå ïàëàº» óêðà¿íö³â Îëåêñàíäðà Òå-
÷èíñüêîãî, Îëåêñ³ÿ Ñîëîäóíîâà òà Äìèòðà Ñòîéêîâà.
ßê éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ô³ëü-
ìó â Facebook, îïåðàòîðè ç êàìåðàìè ñóïðîâîäæóâà-
ëè ëþäåé íà Ìàéäàí³ âïðîäîâæ ì³ñÿö³â — ïî îáèäâ³
ñòîðîíè ïëîù³. Ó ï’ÿòè êîíêóðñíèõ êàòåãîð³ÿõ çà íà-
ãîðîäè ôåñòèâàëþ çìàãàëèñü 46 äîêóìåíòàëüíèõ ñòð³-
÷îê òà 34 àí³ìàö³éí³ ô³ëüìè. Çàãàëîì íà ôåñòèâàë³
áóëî ïîêàçàíî 368 ô³ëüì³â ç 62-õ êðà¿í �

Ô³ëüì ïðî Ìàéäàí îòðèìàâ ïðåì³þ ó Í³ìå÷÷èí³

Øàíîâí³ Êèÿíè!

Ïðîäîâæóºìî ðàçîì ðÿòóâàòè Ãîñòèííèé äâ³ð.
Â³í º îêðàñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à é
óñüîãî ì³ñòà, ãîðä³ñòþ êèÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð — íå
ëèøå âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó XIX
ñò., öå ùå öåíòðàëüíà ñïîðóäà Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà Õ²²²—Õ²Õ ñò., äå
â³äáóâàëèñü êè¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³ ÿð-
ìàðêè, ð³çí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïîòð³áí³ êîøòè. Êè-
ÿíè, ïðîøó âàñ ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò
êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó, ùîá â³í ïåðåæèâ
çèìó. Â³ðþ, ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî çáåðåã-
òè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â áóäå ïðîâîäèòè ÃÎ «Àíäð³¿âñüêà-
Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà». Êîøòè ïåðåêàçóâàòè íà
Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÀ-ÏÅÉÇÀÆ-
ÍÀ ²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ»

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