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Ãåðîÿì — ñëàâà
� Êè¿âðàäà ïåðåéìåíóâàëà ÷àñòèíó âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà àëåþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Êèÿíè ïðîòåñòóþòü
ïðîòè áóä³âíèöòâà
ïî âóëèö³ 
Ëóíà÷àðñüêîãî, 5-à

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîñï³ë-

êóâàâñÿ ç ìåøêàíöÿìè Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó,ÿê³ ïðîòåñòóþòüïðî-

òè ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ïî âóëèö³

Ëóíà÷àðñüêîãî,5-à.Î÷³ëüíèê ñòî-

ëèö³ â³äâ³äàâ ñï³ðíó ä³ëÿíêó, íà

ÿê³é ïðåäñòàâíèêè îäí³º¿ ç óêðà¿í-

ñüêèõ öåðêîâ óæå âñòàíîâèëè òèì-

÷àñîâó ñïîðóäó ³ ïëàíóþòü ðîçïî-

÷àòè êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî.Ìåø-

êàíö³ ì³êðîðàéîíó ïîñêàðæèëèñÿ

ìåðó, ùî í³õòî íå çàïèòàâ ¿õíüî¿

äóìêè ùîäî çàáóäîâè ö³º¿ çåìë³,

³ âèñòóïàþòü çà òå,ùîáè íà öüîìó

ì³ñö³ áóâ ñêâåð,àäæå óì³êðîðàéî-

í³ íå òàê áàãàòî êóòî÷ê³â äëÿ â³ä-

ïî÷èíêó ³ ïðîãóëÿíîê ç ä³òüìè.

«Ó Êèºâ³ áàãàòî êîíôë³êòíèõ

ñèòóàö³é ³ç çàáóäîâàìè, ãîëîâíà

ïðè÷èíà — â³äñóòí³ñòü óçãîäæåí-

íÿ ç ãðîìàäîþ. Ïîòð³áíî çíàéòè

êîìïðîì³ñ, ùîáè íå îáðàçèòè í³

ìåøêàíö³â ðàéîíó,í³ ïðåäñòàâíè-

ê³â öåðêâè»,— â³äçíà÷èâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.Â³í ï³äêðåñëèâ,ùî áóä³â-

íèöòâî, ÿêå âæå ðîçïî÷àòî, òðåáà

çàìîðîçèòè,ïîêè íå áóäå âèð³øå-

íå ñï³ðíå ïèòàííÿ. ² â³äçíà÷èâ,ùî

íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñòîëè÷íà âëà-

äà ç’ÿñóº,÷è íàÿâíà äîçâ³ëüíà äî-

êóìåíòàö³ÿ íà áóä³âíèöòâî íà ö³é

ä³ëÿíö³.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó
âàðò³ñòþ ïîíàä 
10,5 ìëí ãðèâåíü
ïîâåðíóòî ãðîìàä³
ì³ñòà

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì.Êèºâà ïîâí³-

ñòþ ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðà-

òóðè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó òà çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâ ùîäî ïîâåðíåí-

íÿ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ìàéæå ï³â-

ãåêòàðà çåìë³ íà òåðèòîð³¿ æèòëî-

âîãî ìàñèâó Âèíîãðàäàð.Âñòàíîâ-

ëåíî,ùî ó 2007ðîö³ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó íà ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè âàð-

ò³ñòþ ïîíàä 10,5 ìëí ãðèâåíü Êè-

¿âðàäà íàäàëà â îðåíäó ïðèâàò-

í³é ñòðóêòóð³ äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-

ëîâîãî áóäèíêó ç ïðèì³ùåííÿìè

ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà

ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì.Îäíàê ó õî-

ä³ ïðîêóðîðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñó-

âàëîñÿ, ùî îðåíäàð çà ö³ëüîâèì

ïðèçíà÷åííÿì çåìëþ íå âèêîðèñ-

òîâóâàâ ³ áóä³âíèöòâî íà í³é íå

ðîçïî÷àâ. Êð³ì òîãî, òåðì³í äîãî-

âîðóîðåíäè çàê³í÷èâñÿ ùå ó2012

ðîö³,àëå çåìëþ íå áóëî ïîâåðíó-

òî òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³. Ç ìå-

òîþ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ³í-

òåðåñ³â êèÿí ïðîêóðàòóðà Ïî-

ä³ëüñüêîãî ðàéîíó çâåðíóëàñü äî

ñóäó ç âèìîãîþ çîáîâ’ÿçàòè ï³ä-

ïðèºìñòâî ïîâåðíóòè ñï³ðíó ä³-

ëÿíêó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,

ïðèâ³âøè ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí.

íîâèíè

Ó ÑÒÎËÈÖ² íàðåøò³ îô³ö³éíî ç’ÿâè-
ëàñÿ àëåÿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.Íà-
ïåðåäîäí³ ïàì’ÿòíîãî äíÿ Êè¿âðà-
äà óõâàëèëà ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ ÷àñòèíè âóëèö³ ²í-
ñòèòóòñüêî¿ íà àëåþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³.Ïðîãîëîñóâàëè ç ºäèíîþ ïî-
ïðàâêîþ — ñëîâî «âóëèöÿ», ÿê ñïî-
÷àòêó ïðîïîíóâàëîñü, çàì³íèëè íà
«àëåÿ».ßê ïîÿñíèâ ³í³ö³àòîð ïîïðàâ-
êè, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³-
êîâ,òàêèì ÷èíîì ï³äâèùóºòüñÿ ñòà-
òóñ öüîãî ïàì’ÿòíîãî ì³ñöÿ. Ïðè
öüîìó, çà éîãî ñëîâàìè, çì³íà àä-
ðåñè ñòîñóâàòèìåòüñÿ ò³ëüêè äâîõ
áóä³âåëü, ðîçòàøîâàíèõ òàì,— ãî-

òåëþ «Óêðà¿íà» òà Æîâòíåâîãî ïà-
ëàöó.

Ó õîä³ çàñ³äàííÿ ìåð Êèºâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî òàêîæ â ÷åðãîâèé ðàç
ï³äíÿâ ïèòàííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³
ñêàñóâàííÿ ïðàêòèêè âèëó÷åííÿ
ÏÄÔÎ ç áþäæåòó ñòîëèö³. Çà éîãî
ñëîâàìè,ñüîãîäí³ äåô³öèò ì³ñöåâî¿
ñêàðáíèö³ ñêëàäàº áëèçüêî 2 ìëðä
ãðí, ïðè öüîìó ïîíàä 9 ìëðä ò³ëü-
êè öüîãîð³÷ âèëó÷åíî.Ñòîëè÷íà ìå-
äèöèíà ô³íàíñóºòüñÿ ëèøå íà 58 %
â³ä ïîòðåá,çàðïëàòà áþäæåòíèê³â—
íà 78 %, çàêóï³âëÿ ìåäèêàìåíò³â —
íà 48 %. Êðèòè÷íîþ º ³ ñèòóàö³ÿ ç
õàð÷óâàííÿì ä³òåé ó øêîëàõ òà äè-
òÿ÷èõ ñàäêàõ. «Êè¿â, ÿêèé â³ääàº

íàéá³ëüøå êîøò³â äî äåðæàâíîãî
áþäæåòó, îïèíèâñÿ íà ìåæ³ áàí-
êðóòñòâà. Óðÿä òðèìàº ñòîëèöþ íà
ãîëîäíîìó ïàéêó. Ìåíå ñüîãîäí³
íàéá³ëüøå òóðáóº æèòòºçàáåçïå÷åí-
íÿ ³ íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñ-
òà. À âîíî çàëåæèòü â³ä ñâîº÷àñíî-
ãî ³ íàëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ìè
âñ³ ç âàìè æèâåìî â Êèºâ³ ³ çàö³êàâ-
ëåí³, ùîá íàøå ì³ñòî ñòàëî êîì-
ôîðòíèì ³ ºâðîïåéñüêèì. Òóò æå
ìåøêàþòü³ ïðåäñòàâíèêè öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â âëàäè. Òî ÷îìó æ òîä³
òàêå í³áèòî íåðîçóì³ííÿ ïðîáëåì
ñòîëèö³ ³ òàêå ñòàâëåííÿ äî Êèºâà?
Ì³ñòà,ÿêå â³ääàº íàéá³ëüøå êîøò³â
ó äåðæàâíèé áþäæåò?» — ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè, ç³ ñâîãî áî-
êó, çàïåâíÿëè, ùî òàêîæ ï³äòðèìó-
þòü âèìîãè ìåðà òà ãîòîâ³ íàâ³òü
éòè ç íèìè ï³ä ñò³íè Êàáì³íó òà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè.Ìåð çàçíà÷èâ,ùî é íà-
ðîäí³ äåïóòàòè,ÿê³ ïðåçåíòóþòü Êè-
¿â, â³äñòîþâàòèìóòü ³íòåðåñè ñòî-
ëèö³ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, çîêðåìà ô³-
íàíñîâ³, òà ³í³ö³þâàòèìóòü âíå-
ñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà, ùîá
100 % ÏÄÔÎ çàëèøàëîñü ó Êèºâ³.

Ó õîä³ çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäà ïðè-
ïèíèëà äîñòðîêîâî ïîâíîâàæåííÿ
ùå òðüîõ ñòîëè÷íèõ äåïóòàò³â, ÿê³
ñòàëè íàðîäíèìè îáðàíöÿìè íà
îñòàíí³õ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ,
çîêðåìà Þð³ÿ Ëåâ÷åíêà («ÂÎ «Ñâî-
áîäà»), ²ãîðÿ Ëóöåíêà («ÂÎ «Áàòü-
ê³âùèíà») òà Îëåêñ³ÿ Êèðè÷åíêà
(«Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ»).Îñê³ëüêè ðà-
í³øå Êè¿âðàäà äîñòðîêîâî ïðèïèíè-
ëà ïîâíîâàæåííÿ ñòîëè÷íèõ äåïó-
òàò³â ²ãîðÿ Êîíîíåíêà òà Îëåêñàí-

äðà Ãðàíîâñüêîãî ç ôðàêö³¿ «ÓÄÀÐ-
Ñîë³äàðí³ñòü», ïðåäñòàâíèê Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ òà-
êîæ ïîâ³äîìèâ ïðî ðåºñòðàö³þ äâîõ
íîâèõ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, íàñòóï-
íèõ çà ÷åðãîþ ó âèáîð÷îìó ñïèñêó.

Çàçíà÷èìî,ùî ñâî¿ âèìîãè öüî-
ãî ðàçó ï³ä ñò³íàìè ÖÂÊ, äå â³äáó-
âàëàñü ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè,âèñëîâëþâà-
ëè é ì³ñöåâ³ àêòèâ³ñòè,ÿê³ âèñòóïà-
ëè ïðîòè ïîðóøåííÿ ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
ç áîêó ñòîëè÷íèõ ìîíîïîë³ñò³â, à
òàêîæ ïðîòè íåçàêîííèõ çàáóäîâ ó
ì³ñò³. Äåïóòàòè ïîãîäèëèñü çàñëó-
õàòè îäíó ç ó÷àñíèöü ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè ìåøêàíö³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó, ÿê³ ïðîòåñòóþòü ïðîòè áó-
ä³âíèöòâà íà Áàòèºâ³é ãîð³. ²ðèíà
Ãîðåöüêà â õîä³ ñâîãî âèñòóïó îáó-
ðþâàëàñüòèì ôàêòîì,ùî «çàáóäîâ-
íèê íàñ çíåâàæàº òà íå õî÷å íàâ³òü
ñï³ëêóâàòèñü».Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñò-
êè, ò³ëüêè çà òå, ùî âîíà çàÿâèëà â
³íòåðâ’þ ïðî òå, ùî öå ì³ñöå º çñó-
âîíåáåçïå÷íîþ çîíîþ, íà íå¿ âçà-
ãàë³ â³äêðèòî êðèì³íàëüíó ñïðàâó,
³ âîíà ïîáîþºòüñÿ íîâèõ êðèì³íàëü-
íèõ ñïðàâ.Â³òàë³é Êëè÷êî íàòîì³ñòü
ïîîá³öÿâ çâåðíóòèñÿ çà â³äïîâ³ä-
íèì ðîç’ÿñíåííÿì äî ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â.Ó õîä³ çàñ³äàííÿ äåïó-
òàòè òàêîæ çàñëóõàëè çâ³ò íà÷àëü-
íèêà ì³ë³ö³¿ Êèºâà Îëåêñàíäðà Òå-
ðåùóêà,çîêðåìà ùîäî ñèòóàö³¿ íàâ-
êîëî ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü» òà ùîäî
÷åðãîâîãî ãó÷íîãî «çàáóäîâíîãî»
êîíôë³êòó íà Îñîêîðêàõ. Á³ëüøó æ
÷àñòèíó ðîáî÷îãî äíÿ Êè¿âðàäà ïðè-
ä³ëèëà ïèòàííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ �

Òå, ÷îãî âæå äàâíî óñ³ ÷åêàëè, íàðåøò³ ñòàëîñÿ. Ó
ïåðåääåíü ð³÷íèö³ Ìàéäàíó Êè¿âðàäà ï³äòðèìàëà
ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ ÷àñòèíè
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî
âóëèö³ Îëüãèíñüêî¿ íà àëåþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
ùîá âøàíóâàòè ³ óâ³÷íèòè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ãðîìà-
äÿí. Â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ ÿê íåâ³äêëàäíå äî ïîðÿä-
êó äåííîãî çàïðîïîíóâàâ âíåñòè ìåð ñòîëèö³ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Ïåðåéìåíóâàòè ñàìå öþ ÷àñòèíó
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿, äå â³äáóâàëèñü íàéá³ëüø òðà-
ã³÷í³ ïîä³¿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, çà ï³äñóìêàìè ãðî-
ìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, ùî òðèâàëè äâà ì³ñÿö³, ðå-
êîìåíäóâàëà Êè¿âðàä³ êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
ïåðåéìåíóâàíü ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ, Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó÷îðà Êè¿âðàäà ïåðåéìåíóâàëà ä³ëÿíêó âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà àëåþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Á³ëüøó æ ÷àñòèíó ðîáî÷îãî äíÿ äåïóòàòè ïðèä³ëèëè ïèòàííÿì ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
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Ç 12.00 21 ëèñòîïàäà äî 06.00 24
ëèñòîïàäà íà åñòàêàä³ Ï³âäåííî-
ãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó á³ëÿ ìà-
ãàçèíó «Ôóðøåò» (â íàïðÿìêó ç’¿ç-
äó ç åñòàêàäè â á³ê ìîñòó Ïàòîíà)
ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà «Êè-
¿âàâòîøëÿõì³ñò» âèêîíóâàòèìóòü

ðåìîíò çàë³çîáåòîííî¿ êîíñîëü-
íî¿ ÷àñòèíè ïðîãîíîâî¿ áóäîâè
íà òðîòóàð³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó»
ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ðóõ
àâòîòðàíñïîðòó â ïåðø³é ñìóç³ áó-

äå îáìåæåíî. Êîðïîðàö³ÿ «Êè¿â-
àâòîäîð» çâåðòàºòüñÿ äî âîä³¿â ç
ïðîõàííÿì ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòà-
âèòèñÿ äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñ-
òåé òà, çà ìîæëèâîñò³, îáèðàòè ³í-
ø³ ìàðøðóòè ðóõó �

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð», çàâåðøóºòüñÿ ï³äãîòîâêà ï³ä-
ïðèºìñòâ êîðïîðàö³¿ äî ðîáîòè â
çèìîâèé ïåð³îä. Öüîãî ðîêó äî
ïðèáèðàííÿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿
ìåðåæ³ ñòîëèö³ áóäóòü çàëó÷åí³
277 îäèíèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿
òåõí³êè, çîêðåìà 90 ñí³ãîî÷èùó-
âà÷³â, 98 ñîëåðîçêèäóâà÷³â, 53 òðàê-
òîðè ç³ ñí³ãîî÷èñíèì îáëàäíàí-
íÿì, 6 ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷³â «çî-
ëîò³ ðó÷êè», 31 íàâàíòàæóâà÷ ïî-
ñèïàëüíèõ ìàòåð³àë³â. Íà âèïà-

äîê ð³çêîãî ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ
óìîâ òà íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ
äîäàòêîâî¿ òåõí³êè ï³äïðèºìñòâà
êîðïîðàö³¿ óêëàëè 49 óãîä ³ç 
36-ìà îðãàí³çàö³ÿìè íà âèä³ëåí-
íÿ ùå 229-õ îäèíèöü òåõí³êè. Êî-
ìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âàâòî-
äîð» âæå çàãîòîâèëà 31,5 òèñ.òîíí

ñîë³, 3,2 òèñ. òîíí ï³ñêó, 8,9 òèñ.
òîíí ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³,
0,9 òèñ. òîíí ôðèêö³éíèõ ìàòåð³-
àë³â. Ç 1 ëèñòîïàäà êîìóíàëüíè-
êè îðãàí³çóâàëè ö³ëîäîáîâå ÷åðãó-
âàííÿ ñïåöìàøèí òà ìåõàí³çì³â,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ï³ä-
ïðèºìñòâ «Êè¿âàâòîäîðó» �

Êîìóíàëüíèêè ï³äãîòóâàëèñÿ 
äî ñóâîðî¿ çèìè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÇÀ ÄÎÐÓ×ÅÍÍßÌ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè 19 ëèñòîïàäà
ì³ñòî ïðîô³íàíñóâàëî 22 ìëí ãðí
íà çàáåçïå÷åííÿ õâîðèõ êèÿí,
ÿê³ ñòðàæäàþòü íà íèðêîâó íå-
äîñòàòí³ñòü, âèòðàòíèìè ìàòå-
ð³àëàìè äëÿ ä³àë³çó. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ ÊÌÄÀ.

ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð Äåïàð-
òàìåíòó ô³íàíñ³â ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèð Ðåï³ê,
öå âäàëîñÿ çðîáèòè çà ðàõóíîê
ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â, ÿê³ ïåð-
øî÷åðãîâî ïëàíóâàëîñÿ ñïðÿìó-
âàòè íà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè ïðàö³âíèêàì êîìóíàëüíèõ óñ-
òàíîâ ç òåðì³íàìè âèïëàòè ç 18
äî 21 ëèñòîïàäà.

«Íà æàëü, ñêëàäíå áþäæåòíå
çàêîíîäàâñòâî íå äîçâîëÿº Ì³-
í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â ³íòåðïðåòó-
âàòè äîâ³ëüíî ô³íàíñîâ³ ìîæëè-

âîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. ²ç 480 ìëí ãðí, ÿê³ áóëî
çàô³êñîâàíî íà ðàõóíêàõ çðàíêó
19 ëèñòîïàäà, á³ëüø³ñòü êîøò³â
ìàº ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ, à ñà-
ìå êàï³òàëüí³ âèäàòêè. Íà ïî-
òî÷í³ æ ïîòðåáè (çàðîá³òíà ïëà-
òà, õàð÷óâàííÿ, ìåäèêàìåíòè,
åíåðãîíîñ³¿, âèïëàòè íàñåëåííþ
òîùî) âèä³ëåíî ëèøå 38,4 ìëí
ãðí, ç ÿêèõ ï³äãîòîâëåí³ äîêó-
ìåíòè íà âèïëàòó çàðïëàòè ïðà-
ö³âíèêàì êîìóíàëüíèõ óñòàíîâ
ç òåðì³íàìè âèïëàòè ç 18 äî 21
ëèñòîïàäà íà ñóìó 40,0 ìëí ãðí.
Òàêèì ÷èíîì, ì³ñòî âîäíî÷àñ âè-
ð³øèëî ïðîáëåìó çàáåçïå÷åííÿ
õâîðèõ íà íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü
êèÿí âèòðàòíèìè ìàòåð³àëàìè
äëÿ ä³àë³çó òà ñòâîðèëî íîâó —
çàáåçïå÷åííÿ áþäæåòíèê³â çàð-
ïëàòàìè»,— ï³äêðåñëèâ ïàí Ðå-
ï³ê �

Îáìåæåííÿ àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó íà Ï³âäåííîìó ìîñòó

Ó ÊÈªÂ² âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëü-
í³ äîøêè Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
çàãèáëèì ó çîí³ ÀÒÎ òà ³íøèì âè-
äàòíèì óêðà¿íöÿì. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ äíÿìè ï³äïèñàâ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
ÊÌÄÀ.

Íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³éñüê³é,
114 áóäå âñòàíîâëåíà ìåìîð³àëü-
íà äîøêà íà ÷åñòü Àíäð³ÿ Ìèêî-
ëàéîâè÷à ×åðíåíêà, Ãåðîÿ Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³.

Íà áóä³âë³ Íàö³îíàëüíî¿ ïàð-

ëàìåíòñüêî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè
íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1 âñòàíîâ-
ëÿòü ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü
Ñåðã³ÿ Ãàã³êîâè÷à Í³ãîÿíà, Ãåðîÿ
Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Òàêîæ íà ôàñàä³ ñåðåäíüî¿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 90
ç’ÿâèòüñÿ ìåìîð³àëüíà äîøêà íà
÷åñòü Ñåðã³ÿ Áîðèñîâè÷à Øàïîâà-
ëà, Ãåðîÿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Íà áóä³âë³ ÑØ ¹ 275, çà àä-
ðåñîþ ïðîñïåêò Ìàÿêîâñüêîãî,
3-Ã, âñòàíîâëÿòü ìåìîð³àëüíó
äîøêó íà ÷åñòü Âîëîäèìèðà Ñåð-

ã³éîâè÷à Êðàâ÷óêà, çàãèáëîãî â
çîí³ ÀÒÎ.

Îêð³ì öüîãî, ìåìîð³àëüíó äîø-
êó ðîçì³ñòÿòü íà áóäèíêó 20/8 íà
âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é íà ÷åñòü Þð³ÿ
Ïðîêîïîâè÷à Ñï³æåíêà, óêðà¿í-
ñüêîãî îíêîëîãà, äîêòîðà ìåäè÷-
íèõ íàóê, àêàäåì³êà Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè,
ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÓÐÑÐ ³
ïåðøîãî ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

Óêðà¿íñüêà íàôòîãàçîâà àêàäå-
ì³ÿ ïîêëîïîòàëàñÿ ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè íà
ôàñàä³ áóäèíêó ¹ 12, ùî ó Ìèõàé-
ë³âñüêîìó ïðîâóëêó, íà ÷åñòü Ìè-
õàéëà Ïåòðîâè÷à Êîâàëêà, äåðæàâ-
íîãî ä³ÿ÷à, â÷åíîãî, âèðîáíè÷íè-
êà, ëàóðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ â
ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, âèíàõ³äíè-
êà òà ïîåòà. Ìåìîð³àëüíó äîøêó
íà ÷åñòü Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéî-
âè÷à Íîâ³êîâà, âî¿íà-³íòåðíàö³î-
íàë³ñòà, âñòàíîâëÿòü ó ôîéº ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 127.

Çàçíà÷èìî, ùî âèòðàòè, ïî-
â’ÿçàí³ ç âèãîòîâëåííÿì òà âñòà-
íîâëåííÿì ìåìîð³àëüíèõ äîùîê,
áóäóòü ïðîô³íàíñîâàí³ çà ïîçàáþ-
äæåòí³ êîøòè, çàëó÷åí³ â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó �

Âëàäà ì³ñòà ïîï³êëóâàëàñÿ 
ïðî êèÿí ç íèðêîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ ó Êè¿âñüêî-
ìó çîîëîã³÷íîìó ïàðêó, 22 ëèñ-
òîïàäà îá 11.00 â³äáóäåòüñÿ â³ä-
êðèòòÿ çèìîâîãî âîëüºðó äëÿ
ñàìöÿ ãîðèëè Òîí³. Íàãàäàéìî,
ùî òâàðèíà ïðèáóëà ó Êè¿âñüêèé
çîîïàðê ó ëèñòîïàä³ 1999 ðîêó.

Ãîðèëó ïåðåñåëÿòü ó æèòëî,ÿêå
íå ìàòèìå ãðàò, à ï³äëîãà áóäå
âêðèòà ë³íîëåóìîì ç³ ñïåö³àëü-
íèì ï³ä³ãð³âîì. Òàêîæ ñï³âðîá³ò-
íèêè çîîïàðêó ÷àñòóâàòèìóòüòâà-

ðèíó âëàñíîðó÷ ñïå÷åíîþ êîð-
çèíêîþ ç ¿ñò³âíèìè ôðóêòàìè.

Çàçíà÷èìî, ùî â³äâ³äóâà÷³
çìîæóòü ïðèíîñèòè ïîäàðóíêè
äî íîâîãî âîëüºðó Òîí³ ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ �

Ãîðèëà ñâÿòêóº 
íîâîñ³ëëÿ 
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20 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ î 00.08 äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ íàä³éøëî äåê³ëüêà çàÿâîê
ùîäî ïîæåæ³ â ìåòàëåâèõ ê³îñêàõ íà òåðèòîð³¿ ðèí-
êó ïî âóë. Ïåñòåëÿ, 2. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äî-
ìèëè â ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³.

Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî ì³ñöÿ âèêëèêó ïîæåæíî-ðÿòó-
âàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â âñòàíîâëåíî, ùî âîãîíü ðîç-
ïîâñþäèâñÿ íà ïëîùó 150 êâ. ì. Ãîð³ííÿ ñóïðîâî-
äæóâàëîñü ³íòåíñèâíèì çàäèìëåííÿì òà òë³ííÿì
êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â êàðêàñó òîðãîâåëüíèõ
ïàâ³ëüéîí³â, ³ñíóâàëà çàãðîçà ïîøèðåííÿ ïîëóì’ÿ
íà âñþ òåðèòîð³þ ðèíêó. Îö³íèâøè ñèòóàö³þ, êåð³â-
íèê ãàñ³ííÿ ïîæåæ³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî çàëó÷åí-
íÿ äî ðîáîòè ø³ñòüîõ ëàíîê ãàçîäèìîçàõèñíî¿ ñëóæ-
áè. Àáè çàáåçïå÷èòè îñâ³òëåííÿ ì³ñöÿ ïîæåæ³, ðÿ-
òóâàëüíèêè âñòàíîâèëè îñâ³òëþâàëüíó áàøòó òà ÷î-
òèðè ïðîæåêòîðè. Ùîá øâèäêî ëîêàë³çóâàòè âîãîíü,
äâ³ àâòîöèñòåðíè áóëè âñòàíîâëåí³ íà ïîæåæí³ ã³ä-
ðàíòè äëÿ áåçïåðåðâíî¿ ïîäà÷³ âîäè äî ïîæåæíèõ
ðóêàâ³â.

Î 00.58 ïîæåæó áóëî ëîêàë³çîâàíî, à î 01.31 —
ë³êâ³äîâàíî. Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïðàöþâàëî 9 îäèíèöü îñ-
íîâíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³-
êè òà 35 îñ³á îñîáîâîãî ñêëàäó. Â ðåçóëüòàò³ ïîæåæ³

âîãíåì ïîøêîäæåíî áëèçüêî 50-òè òîðãîâåëüíèõ
ê³îñê³â.

Çàãèáëèõ òà òðàâìîâàíèõ íåìàº, çáèòêè âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ.

Åêñïåðòè äîñë³äíî-âèïðîáóâàëüíî¿ ëàáîðàòîð³¿
ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ðîçãëÿäàþòü ê³ëüêà éìî-
â³ðíèõ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïîæåæ³, òàêèõ ÿê êîðîò-
êå çàìêíåííÿ åëåêòðîïðîâîä³â, íåîáåðåæíå ïîâî-
äæåííÿ ç âîãíåì òà ï³äïàë �

Ïîæåæà á³ëÿ Êè¿âñüêîãî
âîêçàëó

ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì íàáðàëè ìà-
ñîâîãî õàðàêòåðó âèïàäêè åêñ-
ïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
áåç íîìåðíîãî çíàêà àáî ç íî-
ìåðíèì çíàêîì, ùî íå íàëåæèòü
öüîìó çàñîáó ÷è íå â³äïîâ³äàº
âèìîãàì ñòàíäàðò³â, ç íîìåðíèì
çíàêîì,çàêð³ïëåíèì ó íå âñòàíîâ-
ëåíîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³, çàêðè-
òèì ³íøèìè ïðåäìåòàìè ÷è çà-
áðóäíåíèì, ùî äîçâîëÿº ïðàâî-
ïîðóøíèêàì óíèêàòè â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó, ùî íåãàòèâíî
âïëèâàº íà áåçïåêó äîðîæíüîãî
ðóõó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³-
äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Äåïàðòà-
ìåíòó ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè.

Äî òîãî æ, äîñèòü ÷àñòî ìîæ-
íà ïîáà÷èòè àâòîìîá³ë³, äåðæàâ-
í³ íîìåðí³ çíàêè ÿêèõ çàêðèò³
ð³çíîìàí³òíèìè íàäïèñàìè.

«Â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ ðîçó-
ì³þòü íàñòðî¿ ëþäåé òà ¿õ áàæàí-
íÿ çàÿâèòè ïðî ñâîþ ãðîìàäÿí-
ñüêó ïîçèö³þ,— çàçíà÷àº íà÷àëü-
íèê Äåïàðòàìåíòó ÄÀ² Àíàòîë³é
Ñ³ðåíêî.— Îäíàê ïðîñèìî âðà-
õóâàòè, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çà-

êîíîäàâñòâà íàøî¿ äåðæàâè íî-
ìåðíèé çíàê ïîâèíåí áóòè ëåã-
êîäîñòóïíèé, à íå çàêðèòèé ³í-
øèìè ïðåäìåòàìè. Òîæ Äåðæàâ-
òî³íñïåêö³ÿ çâåðòàºòüñÿ ç ïðî-
õàííÿì äî àâòîâëàñíèê³â ðîçì³-
ùóâàòè â³äïîâ³äí³ íàïèñè íà ñêë³
àáî êàðêàñ³ òðàíñïîðòíîãî çàñî-
áó». Ï³ä ÷àñ íàãëÿäó çà äîðîæí³ì
ðóõîì ïðàö³âíèêè ÄÀ² áóäóòü âè-
ÿâëÿòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè, íà
ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íîìåð-
í³ çíàêè ç ïîðóøåííÿì âèìîã
÷. 6 ñò. 121 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ.

Çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè, çà âêàçàí³ ïîðóøåííÿ ïå-
ðåäáà÷åíî øòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä
170 ãðí äî 255 ãðí (÷. 6. ñò. 121
ÊÓïÀÏ ).

Çà ïîâòîðíå â÷èíåííÿ ïîðó-
øåííÿ âïðîäîâæ ðîêó, ÷. 7 ñò. 121
ÊÓïÀÏ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ øòðàô ó
ðîçì³ð³ â³ä 255 ãðí äî 510 ãðí àáî
ãðîìàäñüê³ ðîáîòè òåðì³íîì â³ä
30 äî 40 ãîä. ç îïëàòíèì âèëó-
÷åííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ÷è
áåç òàêîãî �

ÄÀ² ïðîñèòü
âîä³¿â 
íå çàêðèâàòè 
íîìåðí³ çíàêè
ñòîðîíí³ìè 
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ÅÊÑÏÅÐÒÈ âèçíàþòü, ùî óêðà¿í-
ñüêà åêîíîì³êà îïèíèëàñÿ ó ñòàí³
ðåöåñ³¿, ³ äî ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðî-
êó ¿¿ ïàä³ííÿ ïðîäîâæèòüñÿ. Ïðè-
÷îìó, íà äóìêó ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íñüêîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Îëåê-
ñàíäðà Îõð³ìåíêà, íèí³øíÿ åêî-
íîì³÷íà êðèçà áóäå çàòÿæíîþ, ³ ¿¿
ìîæíà ïîð³âíþâàòè ç êðèçîþ ïî-
÷àòêó 90-õ ðîê³â. «Êðèçè 1998 ³ 2008
áóëè ð³çê³, àëå øâèäêîïëèíí³.À çà-
ðàç âñå â³äáóâàºòüñÿ äóæå äîâãî.
Ôàêòè÷íî, êðèçà â Óêðà¿í³ ùå íå
äîñÿãëà ñâîãî «äíà», ³ äîñ³ íåÿñíî,
êîëè öå äíî áóäå — ÷è òî â 2015-ìó,
÷è òî â 2016-ìó. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ äî-
ñÿãíåííÿ «äíà» ìîæíà áóäå ãîâî-
ðèòè ïðî çðîñòàííÿ»,— çàçíà÷èâ
â³í «Õðåùàòèêó». Çà ñëîâàìè ôà-
õ³âöÿ, «ùî ñòîñóºòüñÿ 2015 ðîêó,
òî íàéá³ëüø îïòèì³ñòè÷íèé ïðîã-
íîç — öå óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â ïà-
ä³ííÿ ÂÂÏ Óêðà¿íè äî ð³âíÿ 4-5 %.
Àëå â ö³ëîìó, çðîñòàííÿ â 2015 ðî-
ö³ â Óêðà¿í³ º íåìîæëèâèì. Âòðà-
òà Êðèìó ³ Äîíáàñó, òîðãîâà â³éíà
ç Ðîñ³ºþ ³ ôàêòè÷íî â³äìîâà ªÑ ³
ÑØÀ äîïîìàãàòè Óêðà¿í³ ó âèð³-
øåíí³ ô³íàíñîâèõ ïèòàíü ðîáèòü
íàøó åêîíîì³êó äóæå âðàçëèâîþ.
Òîìó çàðàç ãîëîâíå — öå ïðèçó-
ïèíèòè ïàä³ííÿ, ùîá óæå â 2017
ðîö³ ìîæíà áóëî çàáåçïå÷èòè çðîñ-
òàííÿ».

«Çàìîðîæåíèé» ïîïèò

Âðàõîâóþ÷è ñêëàäíó åêîíîì³÷-
íó ñèòóàö³þ â äåðæàâ³, îñòàíí³ì
÷àñîì âñå á³ëüøå óêðà¿íö³â â³ä-
êëàäàþòü âåëèê³ ïîêóïêè äî êðà-
ùèõ ÷àñ³â. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ
êîìïàí³¿  «GfK Óêðà¿íà», ó æîâòí³
ïàä³ííÿ ³íäåêñó ïîòî÷íîãî îñî-
áèñòîãî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâè-
ùà äîñÿãëî íàéíèæ÷îãî ç 2009 ðî-
êó ð³âíÿ â 40,9 ïóíêò³â. Çðîñòàí-
íÿ ö³í íà òîâàðè âíàñë³äîê äåâàëü-
âàö³¿ ñïðè÷èíèëî ñòðèáîê ³íôëÿ-
ö³éíèõ î÷³êóâàíü íà 6 ïóíêò³â äî
íàéâèùî¿ ç òðàâíÿ 2011 ðîêó ïî-
çíà÷êè â 190,4 ïóíêò³â. Ëþäè îñòå-
ð³ãàþòüñÿ ïîäàëüøîãî çðîñòàííÿ
ö³í, õî÷à é òàê óæå ïî÷èíàþòü åêî-
íîìèòè áóêâàëüíî íà âñüîìó, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, ³ íàâ³òü
íàî÷íå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïî-
êóïö³â ó ìàãàçèíàõ. Ïðè÷îìó òåí-
äåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ðîçäð³áíî¿
òîðã³âë³ ëèøå íàáèðàº îáåðò³â.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî àíàë³òè÷-
íîãî öåíòðó êîíñòàòóº, ùî «çà 10
ì³ñÿö³â 2014 ðîçäð³áíèé òîâàðî-
îá³ã â Óêðà¿í³ çíèçèâñÿ íà 6,8 %, ç
óðàõóâàííÿì âòðàòè Êðèìó. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ, çà àíàëîã³÷íèé ïåð³-
îä 2013 ðîêó áóëî çðîñòàííÿ ðîç-
äð³áíîãî òîâàðîîá³ãó íà 9,3 %. Âàð-
òî íàãàäàòè, ùî ðîçäð³áíèé òîâà-
ðîîá³ã ðîçðàõîâóºòüñÿ â ïîòî÷íèõ
ðîçäð³áíèõ ö³íàõ. À, ÿê â³äîìî, çà
10 ì³ñÿö³â 2014-ãî ³íôëÿö³ÿ ñêëà-
ëà 9,9 %. Ó òîé ÷àñ, ÿê çà 10 ì³ñÿ-
ö³â 2013-ãî áóëà äåôëÿö³ÿ 0,4 %».
À ïðîäàâö³ âñå ïðîäîâæóþòü âè-
ñòàâëÿòè íîâ³ ö³ííèêè, òîæ ëþäÿì
äîâîäèòüñÿ ïåðåõîäèòè íàâ³òü íà
á³ëüø äåøåâ³ ïðîäóêòè õàð÷óâàí-
íÿ. «Ó ì³ñöÿõ ïðîäàæó çàÿâëÿþòü,
ùî äóæå ³ñòîòíî çíèçèëîñÿ ñïî-
æèâàííÿ ðèáè, ì’ÿñà. Íàòîì³ñòü
çðîñëî ñïîæèâàííÿ êðóï, õë³áà òà
îâî÷³â»,— çàóâàæóº ïàí Îõð³ìåí-
êî.

Ó ï³äâ³øåíîìó ñòàí³

Òèì ÷àñîì ïîñèëþºòüñÿ ³ «çàð-
ïëàòíà» ïðîáëåìà. Åêñïåðòè ïî-
áîþþòüñÿ, ùî öå ïèòàííÿ ³ â ïî-

äàëüøîìó çàëèøàòèìåòüñÿ àêòó-
àëüíèì äëÿ æèòåë³â Óêðà¿íè, â òî-
ìó ÷èñë³ — ñòîëèö³, ïèòàííÿ ò³ëü-
êè â òîìó, ñê³ëüêè ñàìå ÷àñó. «Çã³ä-
íî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè, ðåàëü-
íà çàðîá³òíà ïëàòà â Óêðà¿í³ çà
9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó çíèçèëàñÿ íà
4 %, à â Êèºâ³ íà 3,8 %. Õî÷à öåé ïî-
êàçíèê áàãàòî â ÷îìó óìîâíèé,
îñê³ëüêè â³í ñëàáî âðàõîâóº ð³-
âåíü äåâàëüâàö³¿ ãðèâí³ ³ ðåàëü-
íå çðîñòàííÿ ö³í. Àëå ó íàéáëèæ-
÷³ ðîêè ïàä³ííÿ ðåàëüíèõ äîõî-
ä³â íàñåëåííÿ áóäå ïðîäîâæóâà-
òèñÿ. ² ìîæíà î÷³êóâàòè çðîñòàí-
íÿ ðåàëüíèõ äîõîä³â íàñåëåííÿ â
Óêðà¿í³ òà Êèºâ³ çíîâó æ òàêè íå
ðàí³øå 2017 ðîêó, ÿê îïòèì³ñòè÷-
íèé âàð³àíò»,— ïîÿñíþº ïàí Îõ-
ð³ìåíêî. Ñüîãîäí³ çàòðèìêà ç âè-
ïëàòîþ çàðïëàò ïðîñòåæóºòüñÿ ÿê
ó ïðàö³âíèê³â äåðæàâíîãî ñåêòî-
ðà, òàê ³ ïðèâàòíîãî. Íà äåðæàâ-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà ïðîáëå-
ìó íåñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðî-
á³òíèõ ïëàò ïîÿñíþþòü áðàêîì
îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
äåðæçàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ
òà íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâ-
íèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè àáî íà-

äàí³ ïîñëóãè. Íå êðàùèì ÷èíîì
ñêëàäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ ³ íà ïðèâàò-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ. Òóò òàêîæ
ïðîáëåìè ç çàðïëàòàìè íàêîïè-
÷óþòüñÿ ç òèõ æå ïðè÷èí, ùî ³ ó
äåðæàâíîìó ñåêòîð³. Åêñïåðòè
ï³äòâåðäæóþòü, ùî ñüîãîäí³ ä³éñ-
íî ð³çêî âïàëà ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â
äëÿ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó — áàãàòî êîìó ³ç ï³äïðèºìö³â
äîâåëîñÿ çàêðèòèñÿ.

Íà ïîðÿòóíîê ñòîëèö³

Áîëþ÷³ ïèòàííÿ íåâèïëàò çàð-
ïëàòïðàö³âíèêàì êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà çàáîðãîâàíîñò³ ó ìå-
äè÷í³é òà îñâ³òÿíñüê³é ñôåðàõ ðîç-
ãëÿäàëèñü äíÿìè ³ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
êåð³âíèöòâà Êèºâà ç ðîáîòîäàâöÿ-
ìè ì³ñòà. Çà ï³äñóìêàìè çóñòð³÷³
ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî ³í³ö³þâàâ ñï³ëü-
íå çâåðíåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà ñòî-
ëè÷íèõ ï³äïðèºìö³â äî óðÿäó, àáè
ñïðîñòèòè óìîâè äëÿ âåäåííÿ á³ç-
íåñó, à òàêîæ çàëèøàòè 100 % ïî-
äàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á
(ÏÄÔÎ) ó áþäæåò³ Êèºâà, äëÿ íà-
ëåæíîãî ô³íàíñóâàííÿ íàãàëüíèõ
ïîòðåá ì³ñòà òà éîãî ìåøêàíö³â.Êè-
¿âðàäà, íàãàäàºìî,òàêîæ ìèíóëîãî
òèæíÿ â÷åðãîâå çâåðíóëàñÿ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè òà äî Êàáì³íó ç ïðîõàí-
íÿì ïðèïèíèòè ïðàêòèêó âèëó÷åí-
íÿ êîøò³â ç áþäæåòó ñòîëèö³.

Óò³ì, åêñïåðòè íàëàøòîâàí³ äå-
ùî ñêåïòè÷í³øå òà ñóìí³âàþòüñÿ,
ùî óðÿä çðàçó ï³äå íàçóñòð³÷ Êè-
ºâó. Îëåêñàíäð Îõð³ìåíêî, ïðèíàé-
ìí³, íå ðàäèòü íà öå ðîçðàõîâóâà-
òè í³ öüîãî, í³ íàñòóïíîãî ðîêó.
«ÌÂÔ âèìàãàº çìåíøåííÿ äåô³öè-
òó äåðæáþäæåòó. À äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíî çá³ëüøèòè äîõîäè äåðæáþ-
äæåòó. ßê ðåçóëüòàò, Ì³íô³í ïðîñ-
òî íå ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè çàëèøà-
òè ÏÄÔÎ â Êèºâ³. Õî÷à â³í ³ ðîçó-
ì³º,ùî öå ðîáèòü áþäæåò Êèºâà äå-
ô³öèòíèì ³,ñâîºþ ÷åðãîþ,ñòâîðþº
ïðîáëåìè äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.Àëå íà äàíèé
ìîìåíò íåìàº ìîæëèâîñò³ çàëèøà-
òè ÏÄÔÎ â áþäæåò³ Êèºâ³. Ìîæëè-
âî, öå ñòàíå á³ëüø ðåàëüíèì ÷åðåç
3—5 ðîê³â»,— çàçíà÷èâ åêñïåðò �

Ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³ö³ çàãîñòðþþòüñÿ íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿.

Îñîáëèâî ïîòóæíîãî óäàðó ïî í³é çàâäàº íåîãîëîøåíà â³éíà

Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè. Ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî ïàäàº, êóï³-

âåëüíà ñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ çíèæóºòüñÿ, ìàëèé òà ñåðåä-

í³é á³çíåñ ïîòðîõó çãîðòàºòüñÿ. Ñêàðæàòüñÿ íà áðàê çàìîâ-

ëåíü òà íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â ÿê äåðæàâí³, òàê

³ ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà, ùî â ðåçóëüòàò³ ïðèçâîäèòü äî ïðîá-

ëåì ç âèïëàòàìè çàðïëàò ïðàö³âíèêàì. Â³äòàê ëþäÿì äîâî-

äèòüñÿ ðàõóâàòè êîæíó êîï³éêó. ßêà íàðàç³ ñèòóàö³ÿ ç öèì ó

ñòîëèö³ òà êîëè âàðòî î÷³êóâàòè ¿¿ ïîêðàùåííÿ, ä³çíàâàâñÿ

«Õðåùàòèê».
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Çàîùàäëèâ³ñòü íà ÷àñ³
� Êðèçà á’º ïî ãàìàíöÿõ, òîæ óêðà¿íöÿì äîâîäèòüñÿ äåäàë³ ÷àñò³øå åêîíîìèòè íà âñüîìó

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, ñåðåä äåðæàâ-

íèõ íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè ó ñòîëèö³ ñüîãîäí³

çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëà-

äóÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»,32,1 ìëí ãðí (ÄËÕÊ «Àð-

òåì» — 7,3 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÊÇ «Ðàäàð» — 7 ìëí ãðí;

ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò»—4,5 ìëí ãðí; ÄÏ «ÊÄÇ «Áóðåâ³ñ-

íèê» — 4 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÊÇ ÄÏ ÍÄ² «Áóðàí» —

2,5 ìëí ãðí; ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â — 2,5 ìëí ãðí);

Äåðæ³íôîðìíàóêè — 9,2 ìëí ãðí (ÄÏ «ÍÄ² «Îð³-

îí»), çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³î-

íáóäó—5,3 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðî-

åêò» — 3,7 ìëí ãðí, ÄÏ «ÍÄ²ïðîåêòðåêîíñòðóê-

ö³ÿ» — 0,7 ìëí ãðí); ï³äïîðÿäêîâàí³ Äåðæàâíîìó

êîñì³÷íîìó àãåíòñòâó — 4,8 ìëí ãðí (ÄÏ «Çàâîä

«Àðñåíàë»); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³-

í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâî-

ñò³—3,7 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÍÄ² ÍÏ «Ìàñìà»—2,3 ìëí

ãðí; ÄÏ «ÄÍÄ² ²ÒÅÅ» — 1,2 ìëí ãðí; ÄÏ «Åíåðãî-

ïðîåêò» — 0,3 ìëí ãðí) òîùî.

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó íàéá³ëüøèé îáñÿã

çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «Ìàðñ ÐÊ» —

3,4 ìëí ãðí, ÏÀÒ ÊÁ «Äàí³åëü» — 2,0 ìëí ãðí; ÄÏ

«²íñòèòóò «Êè¿â³íæïðîåêò» ÏÀÒ «Êè¿âïðîåêò» —

2,1 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Àðò-Ìàñòåð» — 1,2 ìëí ãðí;

ÏÏ «Îëåò»—0,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Ñïåöáóäáåòîí»—

0,5 ìëí ãðí òîùî.

Çàãàëîì íà 1 æîâòíÿ 2014 ðîêó áîðã ³ç âè-

ïëàòè çàðïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 104,9 ìëí ãðí,

ùî ìàéæå ó 3 ðàçè àáî íà 68,1 ìëí ãðí á³ëüøå

ó ïîð³âíÿíí³ ç ïî÷àòêîì ö. ð. òà íà 49 % àáî íà

34,5 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåä-

íüîãî ì³ñÿöÿ. ²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 94,5 % àáî

99,1 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâ-

í³ ï³äïðèºìñòâà; 4,8 % àáî 5,0 ìëí ãðí — íà ï³ä-

ïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðî-

öåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà — 0,8 % (0,8 ìëí ãðí)

íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà. Ê³ëü-

ê³ñòü øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â åêîíîì³÷íî àêòèâ-

íèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, ÿêèì ñâîº÷àñíî íå âè-

ïëà÷åíî çàðïëàòó, ñêëàäàëà 16,3 òèñ. îñ³á, àáî

1,3 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ ïðàö³â-

íèê³â (ïî Óêðà¿í³ 361,2 òèñ. îñ³á, àáî 3,8 %).

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç

çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà

çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êî-

ì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåí-

ñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Ïðî-

òÿãîì ñ³÷íÿ — æîâòíÿ 2014 ðîêó ïðîâåäåíî 103

çàñ³äàííÿ òàêèõ êîì³ñ³é, ó ò. ÷. ó æîâòí³ — 13 çà-

ñ³äàíü, íà ÿêèõ çàñëóõàíî 531 êåð³âíèêà ï³ä-

ïðèºìñòâ áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà

ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³. Çã³äíî ç îïåðàòèâ-

íèìè äàíèìè, ïðîòÿãîì æîâòíÿ 2014 ðîêó ï³ä-

ïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³, çà äàíèìè îðãàí³â äåð-

æàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 1 æîâòíÿ 2014 ðîêó çíà-

÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî

ïîíàä 27,9 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðïëàòè (çà

ñåðïåíü 2014 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè). Âñüî-

ãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ì³ñüêîþ âëàäîþ çàõîäàì,

ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ—æîâòíÿ 2014 ðîêó ï³äïðèºìñòâà-

ìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ïîíàä

73,9 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðïëàòè. Ïèòàííÿ

çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿

ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîá-

ëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ

íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

Ï³äïðèºìñòâà — çàðïëàòí³ áîðæíèêè

äî ñëîâà



Äåíü Ã³äíîñò³ òà Äåíü Ïàì’ÿò³

Äî ð³÷íèö³ ªâðîìàéäàíó, 21
ëèñòîïàäà, ÿêèé îãîëîøåíèé Äíåì
Ã³äíîñò³ òà Ñâîáîäè, ïðîéäóòü çà-
õîäè â ïàì’ÿòü ïðî ïîä³¿ ìèíó-
ëîãî ðîêó. Î 9.00 â³äáóäåòüñÿ öå-
ðåìîí³ÿ çàïàëþâàííÿ ëàìïàä ³
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â íà âóëèö³ ²íñòè-
òóòñüê³é çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà
êðà¿íè. Ç 10.00 äî 00.00 íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïðàöþâàòèìå
ôîòîãàëåðåÿ ãåðî¿â Ìàéäàíó ³ ÀÒÎ
³ îíîâëåíà âèñòàâêà Íàö³îíàëü-
íî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Ç 11.00 â
Óêðà¿íñüêîìó äîì³ òðèâàòèìóòü
çàõîäè â³ä ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñ-
ò³â. Óäåíü â ñåðåäì³ñò³ çàâåðøèòü-
ñÿ ïðîá³ã Âàðøàâà-Êè¿â «Á³ã äî
Ìàéäàíó», ÿêèé çîðãàí³çóâàëè
á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â ïîëüñüêèõ
æóðíàë³ñò³â òà ãðîìàäñüêèõ àê-
òèâ³ñò³â íà çíàê ñîë³äàðíîñò³ ç
óêðà¿íöÿìè. Òàêîæ íà Õðåùàòè-
êó áóäå â³äêðèòà ôîòîâèñòàâêà.
Ç 15.00 òóò òðèâàòèìå ì³æíàðîä-
íà áëàãîä³éíà àêö³ÿ «Óêðà¿íà —
öå ÿ» ³ âñòàíîâëåííÿ êîíñòðóêö³¿
ç ëàìïàäîê ó âèãëÿä³ Ãåðáà Óêðà-

¿íè. Ç 16.00 äî 17.00 ñàìîîáîðîí-
ö³ Ìàéäàíó ïðîéäóòü õîäîþ ç Ìè-
õàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî Ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³, äå î 18.00 ðîçïî÷-
íåòüñÿ íàðîäíå â³÷å, à îï³ñëÿ —
ìèñòåöüêà ïðîãðàìà «Ï³ñí³ ñâî-
áîäè» ç âèñòóïàìè óêðà¿íñüêèõ
ìóçèêàíò³â («Ìàíäðè», Òàðàñ ×ó-
áàé, «Ïëà÷ ªðåì³¿», Òàðàñ Êîìïà-
í³÷åíêî, Õîðåÿ Êîçàöüêà, Kozak
System, Ìàð³ÿ Áóðìàêà, ãóðò «Òà-
Ðóòà»). Âñ³õ, õòî çáèðàºòüñÿ íà
Ìàéäàí, ïðîñÿòü âçÿòè ç ñîáîþ
ñâ³÷êè â ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ, à
òàêîæ òåðìîñè ç ÷àºì ³ êàâîþ òà
áóòåðáðîäè.

Æàëîáí³ çàõîäè ó çâ’ÿçêó ç 
81-ìè ðîêîâèíàìè Ãîëîäîìîðó
1932-1933-õ ðîê³â ïðîéäóòü ó Êè-
ºâ³ 22 ëèñòîïàäà. Îô³ö³éíå âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ â³äáóâàòèìåòüñÿ
ó Ïàðêó Ñëàâè íà òåðèòîð³¿ íàö³î-
íàëüíîãî ìóçåþ «Ìåìîð³àë ïàì’-
ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³»,ïî-
ò³ì ïëàíóºòüñÿ õîäà íà Ìèõàéë³â-
ñüêó ïëîùó. Î 16.00 äî çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíî¿ Õâèëèíè ìîâ÷àííÿ ³
âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿ «Çàïàëè ñâ³÷-
êó ïàì’ÿò³» ìîæóòü ïðèºäíàòèñÿ

âñ³ íåáàéäóæ³. Î 17.00 Íàö³îíàëü-
íèé öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìó-
çåé ²âàíà Ãîí÷àðà» çàïðîøóº íà
íàðîäíèé âå÷³ð-ðåêâ³ºì Ïàì’ÿò³
æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³. Êîá-
çàð³ òà ë³ðíèêè ñï³âàòèìóòü ïñàëü-
ìè òà êàíòè â ³ì’ÿ ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ïðî ì³ëüéîíè æåðòâ ãîëîäîìîð³â
òà ðåïðåñ³é â Óêðà¿í³.

Â³äåî+ïîåç³ÿ ç Óêðà¿íè òà ñâ³òó

21-23 ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ âæå
â÷åòâåðòå òðèâàòèìå Ôåñòèâàëü
â³äåîïîåç³¿ «CYCLOP» ç íàñè÷å-
íîþ ïðîãðàìîþ. Íà ëåêö³ÿõ ãîâî-
ðèòèìóòü ïðî íàðîäæåííÿ êîí-
öåïòó òà äîñâ³äè ñòâîðåííÿ, ïî-
øóêè ô³íàíñóâàííÿ òà ïðîìîö³þ.
Íà ñóáîòíüîìó êîíêóðñíîìó ïî-
êàç³ â³äâ³äóâà÷³ ìàòèìóòü çìîãó
ïåðåãëÿíóòè êðàù³ çðàçêè íîâèõ
óêðà¿íñüêèõ â³äåîïîåç. À â íåä³-
ëþ ïîêàæóòü óí³êàëüí³ ôåñòèâàëü-
í³ â³äåî ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â
Í³ìå÷÷èíè, Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â,
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Àðãåíòèíè, ²ð-
ëàíä³¿, Êàíàäè òà Ëèòâè. Ìèñòåöü-
êà àãåíö³ÿ «Artpole» ï³äãîòóâàëà
äî ôåñòèâàëþ ïîåòè÷íî-ìóçè÷-
íî-â³çóàëüíèé ïåðôîðìàíñ «ðîç-
ä²ëîâ²», à Íàö³îíàëüíèé öåíòð
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà ïðîäåìîí-
ñòðóº îäèí ³ç òâîð³â ìóçè÷íîãî
ê³íîïåðôîðìàíñó «ÊÎËÎ ÄÇÈ¥È».
Äåòàëüí³øà ïðîãðàìà íà ñàéò³
www.cyclop.in.ua. Âõ³ä íà ïîä³¿
ôåñòèâàëþ (îêð³ì ïðîåêòó «âè-
ñòàâà ðîçä²ëîâ²») — â³ëüíèé, çà-
õ³ä ïðîõîäèòèìå â Fedoriv Hub
(âóë. Áàñåéíà, 2-à).

Ïàíîðàìà ãðóçèíñüêîãî ê³íî

Ç 22 ïî 28 ëèñòîïàäà â êóëüòóð-
íîìó öåíòð³ «Ê³íîòåàòð «Êè¿â» â³ä-
áóäåòüñÿ 10-é Ôåñòèâàëü íîâîãî
ãðóçèíñüêîãî ê³íî. Ãëÿäà÷³ çìî-
æóòü ïåðåãëÿíóòè êàðòèíè â³äî-
ìèõ ãðóçèíñüêèõ ê³íîðåæèñåð³â,
â³äçíà÷åí³ ïðåñòèæíèìè ì³æíà-
ðîäíèìè íàãîðîäàìè. Â ïðîãðàì³
ñ³ì ô³ëüì³â ð³çíèõ æàíð³â — â³ä
äðàìè ³ äîêóìåíòàëüíî-á³îãðàô³÷-
íèõ ñòð³÷îê äî êîìåä³é ³ ìåëîäðàì.

Â³äêðèº ôåñòèâàëü 22 ëèñòîïà-
äà ô³ëüì «Ïîáà÷åííÿ íàîñë³ï» Ëå-
âàíà Êîãóàøâ³ë³ — ïðî ñòðèìàíî-
ãî â÷èòåëÿ Ñàíäðî, ÿêèé íà âèõ³ä-
íèõ çíàéîìèòüñÿ ç ÷àð³âíîþ Ìàíà-
íîþ ³ çàêîõóºòüñÿ â íå¿. Â íåä³ëþ
ïîêàæóòü â³äîìó êàðòèíó Åëüäàðà
Øåíãåëàÿ «Áëàêèòí³ ãîðè, àáî Òÿíü-
Øàíü» 1984 ðîêó, â öåíòð³ ÿêî¿ íå-
âäàõà-ïèñüìåííèê, ÷è¿ òâîðè ³ã-
íîðóþòü ó âèäàâíèöòâ³. Â ïîíåä³-

ëîê ôåñòèâàëü ïðîäîâæèòü ì³ñòè÷-
íà äðàìà «Ñåçîí» ïðî çàãàäêîâå
çíèêíåííÿ ëþäåé ó Áàòóì³, îêð³ì
ëèøå ÷îòèðüîõ îñ³á.Ó â³âòîðîê êî-
ìåä³ÿ «Ïåðøà ëàñò³âêà» ðîçêàæå
ïðî çàðîäæåííÿ ôóòáîëó â ãðóçèí-
ñüêîìó ñòèë³, à ó ñåðåäó â äðàì³
«Ñêëàäêè íà ìî¿é êîâäð³» éòèìåòü-
ñÿ ïðî ïðîáëåìó îäíîìàí³òíî¿
ðåàëüíîñò³. 27 ëèñòîïàäà ãëÿäà÷³â
çàïðîøóþòü íà êîìåä³þ Îòàðà ²îñå-
ë³àí³ «Øàíòðàïà», äå, çîêðåìà, ç³-
ãðàâ ³ Áîãäàí Ñòóïêà. Â êàðòèí³
îïèñóþòüñÿ ïðèãîäè ìîëîäîãî ðå-
æèñåðà, ÿêèé ðàïòîâî ïîòðàïëÿº ç
ðàäÿíñüêî¿ Ãðóç³¿ äî ñó÷àñíî¿ Ôðàí-
ö³¿. Çàâåðøèòü ôåñòèâàëü â ñåðå-
äó êîìåä³ÿ Ðóñóäàíà ×êîí³ÿ «Ïî-
ñì³õàéòåñÿ» ïðî êîíêóðñ êðàñè äëÿ
ìàòåð³â, â ÿêîìó â³ä÷àéäóøíî çìà-
ãàþòüñÿ äåñÿòü æ³íîê, ñåìåðî ç ÿêèõ
äóæå á³äí³. Ïîêàçè â³äáóâàòèìóòü-
ñÿ î 19.00 ó çàë³ «Ñ³íåìàòåêà», âàð-
ò³ñòü êâèòê³â: 50 ãðí �
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Ì³ñòî, äå âñå ïî÷èíàºòüñÿ
�Ïðèâàáëèâ³ñòü óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ äåìîíñòðóþòü ôîòîçí³ìêè

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ äî ð³÷íèö³ ªâðîìàéäàíó â³äçíà÷àòèìóòü

Äåíü Ã³äíîñò³ òà Ñâîáîäè, à â íåä³ëþ çãàäóâàòèìóòü æåðòâ Ãî-

ëîäîìîðó 1932-1933-õ ðîê³â. Êð³ì òîãî, â ì³ñò³ ñòàðòóº ôåñ-

òèâàëü ãðóçèíñüêîãî ê³íî, à ïîçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì îðèã³-

íàëüíèì æàíðîì ïîºäíàííÿ ê³íî é ìèñòåöòâà êèÿí çàïðîøóº

ôåñòèâàëü â³äåîïîåç³¿ «CYCLOP».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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ßÊ ÑÏ²ËÜÍÈÉ ïðîåêò Àñîö³àö³¿ æóðíàë³ñ-
ò³â «Òóðèñòè÷íèé ïðåñ-êëóá Óêðà¿íè» òà
Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ ó ðàìêàõ Ãðî-
ìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè «Íîâå îáëè÷÷ÿ Êèºâà»
â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà «Êè¿â — ì³ñòî, äå
âñå ïî÷èíàºòüñÿ». «Ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ìè
ïðîâîäèëè êîíêóðñ êðàùèõ ôîòîãðàô³é ïðî
Óêðà¿íó,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð Àñîö³àö³¿ æóðíàë³ñò³â Âîëî-
äèìèð Öàðóê.— Äëÿ öüîãî ïðîåêòó ìè â³ä³-
áðàëè ôîòîãðàô³¿ ïåðåìîæö³â ç êè¿âñüêîþ
òåìàòèêîþ òà ï’ÿòü çí³ìê³â àãåíòñòâà «Óêð-
³íôîðì», ùî ³ëþñòðóþòü ïîä³¿ Ðåâîëþö³¿
Ã³äíîñò³». Äî åêñïîçèö³¿ óâ³éøëî 25 ôîòî-
ðîá³ò 7-ìè àâòîð³â — ÿê çíàíèõ ôîòîãðà-
ô³â-ïðîôåñ³îíàë³â, íàïðèêëàä Îëåíè Øîâ-
êîïëÿñ ³ Îëåãà Ïåòðàñþêà, òàê ³ àìàòîð³â.
²ç íèõ — 11 çí³ìê³â êèÿíèíà Îëåãà Æàð³ÿ,
ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ì³ñüêîìó ëàíäøàô-
ò³ é ïåéçàæ³. «Ïðîôåñ³éíîþ öèôðîâîþ ôî-
òîãðàô³ºþ ÿ çàéìàþñÿ ïîíàä 10 ðîê³â ³, ïåâ-
íî, îõîïèâ âæå âñ³ âàðò³ óâàãè, ç õóäîæíüî-
ãî ïîãëÿäó, êðàºâèäè ñòîëèö³,— ïîä³ëèâñÿ ôî-
òîìèòåöü.— Áóâàº, ùî ãàðí³ ôîòîãðàô³¿ âè-
õîäÿòü ëèøå ç 10-15-ãî ðàçó, áî ìàº áóòè
«â³äïîâ³äíå» íåáî, âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ òî-
ùî. Ìåí³ âäàëîñÿ çàô³êñóâàòè é ðå÷³, ùî ç
÷àñîì çì³íþþòüñÿ: êè¿âñüêèé «Êâ³òêîâèé

ãîäèííèê», ÿêèé â³äêðèëè ó 2009 ðîö³ ³ ïî-
ò³ì ê³ëüêà ðàç³â ïåðåðîáëþâàëè, òà ùîéíî
îíîâëåíó Àíäð³¿âñüêó öåðêâó. Ì³é óëþáëå-
íèé êóòî÷îê ì³ñòà — Ïå÷åðñüê, äå ñàì ìåø-
êàþ, à òàêîæ Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà. Ìàþ
é âè÷åðïíó êîëåêö³þ çí³ìê³â êè¿âñüêèõ
ìîñò³â — ö³ ìîíóìåíòàëüí³ ³íæåíåðí³ ñïî-

ðóäè ìåíå äóæå ïðèâàáëþþòü». Â³äâ³äóâà-
÷³ ìóçåþ ìàþòü çìîãó ïîìèëóâàòèñÿ âèäà-
ìè Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, öåðêîâ ³ ïàðê³â
ì³ñòà, àðõ³òåêòóðíèìè øåäåâðàìè. Íå îìè-
íóëè óâàãîþ òóò ³ âàæëèâ³ äëÿ ñòîëèö³ é óñ³-
º¿ êðà¿íè ïîä³¿ 2013-2014 ðîê³â íà Ìàéäà-
í³. Ó ïëàíàõ îðãàí³çàòîð³â ôîòîâèñòàâêè —

ïîêàçàòè ¿¿ â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, à òàêîæ
çà êîðäîíîì, çâ³äêè ïîêè ùî íå äóæå îõî-
÷å ïðè¿çäÿòü äî Êèºâà òóðèñòè.

Âèñòàâêà ïðîõîäèòü çà ï³äòðèìêè ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè. «¯¿ íàçâà º ñèìâîë³÷íîþ,— íà-
ãîëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.— Âîíà ÿêíàéêðàùå â³äîáðàæóº
íàøå ñüîãîäåííÿ: ç îäíîãî áîêó, Êè¿â — öå
ì³ñòî, äå ïî÷èíàëèñÿ âñ³ óêðà¿íñüê³ ðåâî-
ëþö³¿, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü òèñÿ÷³ êèÿí òà
ìåøêàíö³â ³íøèõ ðåã³îí³â, à ç ³íøîãî — â³í
º ñòîëèöåþ Óêðà¿íè, ìîæå ïèøàòèñÿ òèñÿ-
÷îë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ, ìàëüîâíè÷èìè êðàº-
âèäàìè òà àðõ³òåêòóðíèìè øåäåâðàìè. Êð³ì
òîãî, ñàìå ç íàøîãî ì³ñòà ïî÷èíàþòüñÿ ðå-
ôîðìè òà ³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè, ÿê³ ñòàþòü
âç³ðöåì äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè».

Âëàñíå, íàçâà «Êè¿â — ì³ñòî, äå âñå ïî-
÷èíàºòüñÿ» — öå íîâèé ñëîãàí òóðèñòè÷íî-
ãî Êèºâà. «Ö³ºþ âèñòàâêîþ ìè ïðîäîâæó-
ºìî ïðîìîêàìïàí³þ ì³ñòà ç íîâèì áðåí-
ä³íãîì, õî÷åìî çðîáèòè éîãî âï³çíàííèì ó
êðà¿í³ òà â ñâ³ò³,— ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê
Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ Òåòÿíà Ñëèøèê.—
Ç 1 ãðóäíÿ ñòàðòóâàòèìóòü íîâîð³÷íî-ð³çä-
âÿí³ ñâÿòà «Äèâà ïî÷èíàþòüñÿ â Êèºâ³», ìè
îð³ºíòóºìîñÿ íà âíóòð³øí³é òóðèçì, îñê³ëü-
êè ðîçóì³ºìî, ùî áàãàòî óêðà¿íö³â íå ìà-
òèìóòü çìîãè öüîãîð³÷ ïî¿õàòè çà êîðäîí ³
çàïðîøóºìî ¿õ ³ç ðîäèíàìè äî ñòîëèö³» �

21 ëèñòîïàäà 2014 ð.

¹172(4572)

Íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿

Êèºâà ðîçì³ùåíî êðàù³ ôîòîãðàô³¿,

ÿê³ ïîêàçóþòü êðàñó Êèºâà, à òàêîæ

ñâ³òëèíè ç ïîä³é, ùî â³äáóâàëèñÿ ï³ä

÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Êèÿíèí Îëåã Æàð³é ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ì³ñüêîìó ëàíäøàôò³ é ïåéçàæ³, éîãî ðîáîòè ïðèêðàøàþòü ÷èñëåíí³
âèäàííÿ ³ ôîòîàëüáîìè

Ð³÷íèö³, ãðóçèíñüêå ê³íî ³ â³äåîïîåç³ÿ
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
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Óñóáîòóêèÿí çàïðîøóþòüâøàíóâàòè òðàã³÷í³ ïîä³¿ ð³÷íî¿ äàâíèíè íàðîäíèì â³÷å íà Ìàéäàí³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про дострокове припинення повноважень депутатів Київської

міської ради
Рішення Київської міської ради № 378/378 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України», враховуючи офіційне оприлюднення
Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України, розміщене у газеті «Го+
лос України» від 12.11.2014 № 218 (5968), та особисті заяви депутатів Київради Кононенка І. В. та Гранов+
ського О. М. від 12.11.2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома,�що�з�ідно�з�прото�олом

Центральної�виборчої��омісії�від�10.11.2014�та

відповідно�до�п�н�т��4�частини�першої�статті�5

За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�татів�місцевих

рад»�достро�ово�припинити�повноваження�де-

п�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�Кононен�а�І�оря

Віталійовича�та�Грановсь�о�о�Оле�сандра�Ми-

хайловича.

2.�Це�рішення�направити�до�Київсь�ої�місь-

�ої�виборчої��омісії.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київради.

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання II сесії Київради 
VII скликання 18.09.2014

Рішення Київської міської ради № 146/146 від 18 вересня 2014 року 
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

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

дання�II�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�18.09.2014

та�і�питання:

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

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�по�одження�призначення�Кави�О.�С.�на

посад��заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�питань�здійснення�само-

врядних�повноважень.

3.�Про�заборон��припинення�еле�тро-,�теп-

ло-,�водо-�та��азопостачання�навчальним�за�ла-

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

4.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

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

Про�рам��інформ�вання��ромадсь�ості�та�роз-

міщення�соціальної�ре�лами�з�питань�оподат��-

вання�та�діяльності�ор�анів�Державної�подат�о-

вої�сл�жби���м.�Києві�на�2012 —�2014�ро�и».

5.�Про�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

вдос�оналення�вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю�та�а�дит�.

6.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від

19.06.2014�№ 10/10�«Про�перелі��та�с�лад�по-

стійних��омісій�Київради�VII�с�ли�ання».

7.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київради�з�питань�перевір�и�інформації,�ви-

словленої��ромадянами�на�пленарном��засідан-

ні�Київради�31.07.2014�щодо�сит�ації,�я�а�с�ла-

лась�нав�оло�б�дівництва�інд�стріально�о�пар��

в�рам�ах�реалізації�прое�т��«BIONIC�Hill».

8.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Квартальний��омітет

«Південна�Брама»���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва.

9.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�Кільцева�доро�а,�1-�»���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва.

10.�Про�внесення�змін���додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2012�№596/7933

«Про�приватизацію�жилих�приміщень�����ртожит-

�ах�м.�Києва»�(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�18.04.2013�№ 188/9245).

11.�Інформація�ви�он�ючо�о�обов’яз�и�дире�-

тора�Департамент���ом�нальної�власності�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�ви�он�ючо�о�обов’яз�и

дире�тора�Департамент��охорони�здоров’я�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�про�стан�ви�онання�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�надання�з�оди�на

передач��цілісно�о�майново�о��омпле�с��Київ-

сь�ої�місь�ої��лінічної�лі�арні�«Київсь�ий�місь�ий

центр�серця»���державн��власність».

12.�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�червня�2007

ро���№ 844/1505�«Про�передач��земельної�ді-

лян�и��ромадсь�ій�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а

спіл�а�автомобілістів»�та�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«НОВІ�ПЕРСПЕКТИВИ�ПЛЮС»

для�б�дівництва�офісно-житлово�о��омпле�с��з

приб�дованими�приміщеннями,�відповідною�ін-

фрастр��т�рою,�підземним�пар�ін�ом�та�назем-

ною�автостоян�ою�на�в�л.�Мілютен�а,�28-а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва».

13.�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�червня�2007

ро���№ 845/1506�«Про�передач��земельної�ді-

лян�и��ромадсь�ій�ор�анізації�«Київсь�а�місь�а

спіл�а�автомобілістів»�та�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Інвестиційна��омпанія�«УКР-

БУДАЛЬЯНС»�для�б�дівництва�офісно-житлово-

�о��омпле�с��з�приб�дованими�приміщеннями,

відповідною�інфрастр��т�рою,�підземним�пар-

�ін�ом�та�наземною�автостоян�ою�на�в�л.�Бра-

тиславсь�ій,�32-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва».

14.�Про�продаж�земельної�ділян�и��ромадян-

ці�Михайловій�Зої�Петрівні�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівлі�з�за�ладами��ромадсь�о-

�о�харч�вання,�офісними�та�тор�овельними�при-

міщеннями�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�27�(літ.

А)���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1211).

15.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва�та�е�спл�-

атації�б�дівлі��ромадсь�о�о�призначення,�за�ла-

дів�тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання�на�в�л.

Ми�оли�Лавр�хіна,�7-б���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(Є-1215).

16.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�малоповерхових�б�дин�ів

(та�н�ха�с)�з�об’є�том�офісно-тор�овельно�о�при-

значення�на�в�л.�Червонопрапорній,�103���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1192).

17.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,�обсл��о-

в�вання�та�е�спл�атації��афе�та�ма�азин��на�в�л.

Л�начарсь�о�о,�24-а���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�(Є-1214).

18.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Київсь�ом��національном���ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен�а�на�в�л.�Ломоносова,�40

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�-

вання� адміністративно-с�ладсь�ої� б�дівлі�

(К-22478).

19.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Державном��вищом��навчальном��за-

�лад��«Київсь�ий�механі�о-техноло�ічний��оледж»

на�Хар�івсь�ом��шосе,�15-17���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель��оледж��(К-21815).

20.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�дош�ільном��навчальном��за�лад��№100

«Каз�а»�на�в�л.�Урлівсь�ій,�21-в���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�за�лад��(К-21236).

21.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Інстит�т��продовольчих�рес�рсів�Націо-

нальної�а�адемії�а�рарних�на���У�раїни�на�в�л.

Марини�Рас�ової,�4-а���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративних�та�виробничо-с�ладсь�их�примі-

щень�(К-22044).

22.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��правлінню�освіти�Оболонсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації�на�в�л.�Бо-

�атирсь�ій,�2-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і

спор�д�за�лад��освіти�(К-21744).

23.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВХІМПОСТАЧ»�на�просп.�Мос�овсь�о-

м��(зато�а�Вол�овата)�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�об’є�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�та�дорожньо�о��осподарства�(транс-

портна�розв’яз�а�під’їзних�шляхів�до��ромадсь�о-

тор�овельно�о�центр��із�енер�етичною�системою

спор�д�освітлення,�очисних�спор�д�та�де�ора-

тивним�озелененням�території�за�ально�о��орис-

т�вання)�(К-22176).

24.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТБУД�ГАРАНТ»�на�просп.

Мос�овсь�ом�,�24-б�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва��ромадсь�о-тор�овель-

но�о�центр��(К-22336).

25.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�тів�земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно���ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�район�

м.�Києва�для��тримання�та�обсл��ов�вання�озе-

ленених�територій�за�ально�о��орист�вання��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(в�постійне��о-

рист�вання)�(К-22649).

26.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�на�розі�просп.�Володимира�Мая�ов-

сь�о�о�та�в�л.�Марини�Цвєтаєвої���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла�о�ст-

рою�зелених�зон�і�зелених�насаджень,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�території�пар���(К-22652).

27.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�вздовж�в�л.�Поп�дрен�а���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла�о�ст-

рою�зелених�зон�і�зелених�насаджень,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�території�(К-22653).

28.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно���ом�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»�на�просп.�А�адемі�а�Гл�ш�ова��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�наземних�об’є�тів�станції�мет-

ро�«Іподром»�(К-22268).

29.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��з�питань�б�-

дівництва�житлових�б�дин�ів�«Житлоінвестб�д-

УКБ»�на�в�л.�Кра�івсь�ій���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�з

вб�довано-приб�дованими� приміщеннями�

(К-20121).

30.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно���ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о�район�

м.�Києва�для��тримання�та�бла�о�строю�зелених

насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�те-

риторій���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�

(К-22908).

31.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��державном��територіально-�ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о�транс-

порт�,�захисних�та���ріплювальних�зелених�наса-

джень�(К-21287).

32.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно���ом�нальном��підприємств��«Дарниць-

�е�лісопар�ове��осподарство»���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�для�ведення�лісово�о��осподар-

ства�(К-20798).

33.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��державном��територіально-�ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о�транс-

порт�,�захисних�та���ріплювальних�зелених�наса-

джень�(К-21085).

34.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��державном��територіально-�ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о�транс-

порт�,�захисних�та���ріплювальних�зелених�наса-

джень�(К-21104).

35.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��державній�ор�анізації��омбінат��«Про-

�рес»�Державно�о�а�ентства�резерв��У�раїни�на

б�льв.�Івана�Лепсе,�24���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

під’їзних�залізничних��олій�(К-21809).

36.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��омпле�сній�дитячо-юнаць�ій�спортив-

ній�ш�олі�«Чемпіон»�на�в�л.�Архіте�тора�Вербиць-

�о�о���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції�та�обсл��ов�вання�спортивно-

трен�вально�о��омпле�с��(К-22318).

37.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�дитячо-юнаць�ій�спортивній�ш�олі�«Старт»

на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,�10-12���Дніпров-

сь�ом��районі�м»�Києва�для�ре�онстр��ції�та�е�с-

пл�атації�стадіон��(К-22167).

38.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Г�ла���Валентин��Ми�ола-

йович��на�б�льв.�А�адемі�а�Вернадсь�о�о,�20/2

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�індивід�ально�о��аража�(К-22610).

39.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Сирець�ом��дендроло�ічном��пар���за-

�альнодержавно�о�значення�на�в�л.�Тирасполь-

сь�ій,�43���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�Сирець�о�о�дендро-

ло�ічно�о�пар���за�альнодержавно�о�значення

(площа�7,63��а,�постійне��орист�вання)�(К-21726).

40.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��державном��територіально-�ал�зевом�

об’єднанню�«Південно-Західна�залізниця»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та

е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о�транс-

порт�,�захисних�та���ріплювальних�зелених�наса-

джень�(К-21105).

41.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно��ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ІНСТИ-

ТУТ�ПІДГОТОВКИ�КАДРІВ�ПРОМИСЛОВОСТІ»�на

в�л.�Л��’янівсь�ій,�65/67���Шевчен�івсь�ом��райо-
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ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�інстит�т��(Д1)�і��аражів�(К-17552).

42.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�ш�олі-дитячом��сад���I�ст�пеня�«ПЕРЕ-

ВЕСЛО»�на�в�л.�Урлівсь�ій,�19-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�за�лад��(К-21276).

43.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Київсь�ій�місь�ій�ш�олі�вищої�спортив-

ної�майстерності�на�просп.�Павла�Тичини,�18���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�ре-

�онстр��ції�та�обсл��ов�вання�спортивно�о�ма-

неж��КМШВСМ�(К-22133).

44.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Ш�олі�вищої�спортивної�майстерності

міста�Києва�на�в�л.�Бастіонній,�7���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівлі�Ш�оли�вищої�спор-

тивної�майстерності�(К-22695).

45.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�між�просп.�Володимира�Мая�овсь�о�о

та�б�льварами�Леоніда�Би�ова�і�Володимира�Ви-

соць�о�о���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для

�тримання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і�зеле-

них�насаджень,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

території�с�вер��(К-22651).

46.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно���ом�нальном��підприємств��«Святошин-

сь�е�лісопар�ове��осподарство»�в�Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�для�ведення�лісово�о��осподар-

ства�(К-20813).

47.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�район�

м.�Києва�на�в�л.�К�дрявсь�ій,�23���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничих�спор�д�та�поб�тових

приміщень�(К-22605).

48.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно���ом�нальном��підприємств��«Дарниць�е

лісопар�ове��осподарство»�в�Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�ведення�лісово�о��осподарства

(К-20800).

49.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а,�88 —�90��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та

бла�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень

(К-22130).

50.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триманню

зелених� насаджень� Деснянсь�о�о� район��

м.�Києва�від�станції�метро�«Черні�івсь�а»�до�станції

метро�«Лісова»�по�просп.�Броварсь�ом����Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла�о�ст-

рою�зелених�зон�і�зелених�насаджень�(К-22631).

51.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дарниць�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Тростянець�ій,�58-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�виробничих�та�адміністративно-ви-

робничих�приміщень�(К-22862).

52.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�на�в�л.�Ліс�івсь�ій���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�ор�анізації�відпочин���населен-

ня�(К-21729).

53.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район��

м.�Києва�між�просп.�Юрія�Га�аріна,�в�л.�Ма�ніто-

�орсь�ою�та�в�л.�Червонот�аць�ою���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та�бла-

�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень�

(К-22629).

54.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«МАРКЕТПЛЮС»�на�просп.�Перемо�и,�129��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�ма�азин��(К-20904).

55.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ДІОЛ»�та�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Спец�онтра�т»�на�в�л.�Тростянець-

�ій,�107/11���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісних�примі-

щень�(К-20751).

56.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЛЕДЖЕ�АРТІС»,�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ПАРИТЕТ»,�приватном��під-

приємств��«На��ово-виробниче�підприємство

«Техноло�»,�приватном��підприємств��«АВТО-

МОТОРС»,�приватном��підприємств��«Світло»�на

в�л.�Новозабарсь�ій,�2/6�(літ.�А’)�в�Оболонсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�тор�овельно-офісно-адміністративної

б�дівлі�та�станції�технічно�о�обсл��ов�вання�

(К-22699).

57.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�приватном��а�ціонерном��товариств�

«У�рзерноімпе�с»�на�б�льв.�А�адемі�а�Вернадсь�о-

�о,�36-б�(літ.�Ж)���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі

с�лад��№ 2�(К-20945).

58.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и�Київсь�ом��національном���ніверситет�

б�дівництва�і�архіте�т�ри�на�в�л.�Освіти,�1 —�3��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��о-

в�вання�навчальних,�адміністративно-�осподар-

сь�их�б�дівель�та���ртожит�ів�(К-22461).

59.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Чесно�овій�Наталії�Борисів-

ні�на�в�л.�Маршала�Б�дьонно�о,�9-б���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-19859).

60.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Ярошен�о�Карині�Сер�іївні

на�в�л.�Березневій,�70-а���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-19809).

61.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��К�чинсь�ом��Оле���Воло-

димирович����пров.�Зам�овець�ом�,�7-����По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-19566).

62.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Прохорен���Сер�ію�Дмит-

рович��на�в�л.�Лаз�рній�(поряд�з�б�д.�48�та�ав-

торин�ом�«Чапаєв�а»)���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-21253).

63.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Неборач�о�Любові�Оле�сан-

дрівні�на�в�л.�Крилен�а,�4-а���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21120).

64.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Чалов��І�орю�Іванович��на

в�л.�59-й�Садовій,�діл.�134���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�ведення�садівництва�(К-21886).

65.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Трач���Олесі�Михайлівні�на�в�л.

Го�оля,�6-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20704).

66.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Семч����Дмитр��Костян-

тинович��на�в�л.�Садовій,�62���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20599).

67.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Колеснічен���Кирил��Кос-

тянтинович��на�в�л.�Левадній,�53-в���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян�а)�(К-21010).

68.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Ярощ����Оле�сандр��І�о-

рович����4-м��пров.�Івана�Фран�а,�34���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-19570).

69.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Швид�ій�Наталії�Василівні�на

в�л.�Березневій,�20-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-20508).

70.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Можарсь�ом��Сер�ію�Ми-

хайлович��на�в�л.�Стецен�а,�32-а���Подільсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20222).

71.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Можарсь�ом��Віталію�Ми-

хайлович��на�в�л.�Стецен�а,�32-б���Подільсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20223).

72.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Овчинні�овій�Наталії�Павлів-

ні�на�в�л.�Ро�итнянсь�ій,�5���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��аража�(К-22145).

73.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Савчен���Станіслав��Дмит-

рович��на�в�л.�Вадима�Гетьмана,�10/37-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції

з�наст�пним�обсл��ов�ванням�та�е�спл�атацією

адміністративної�б�дівлі�(К-22122).

74.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Книжен�о�Людмилі�Іванівні

на�в�л.�Березневій,�38-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-20701).

75.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Хомен���Оле�сію�І�орови-

ч��на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�6-б���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20507).

76.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и���спільн��част�ов��власність�по�1/2�від

0,08��а��ромадян�ам�Ми�олаєн�о�Тетяні�Іванівні

та�Романен�о�Юлії�Валеріївні�на�в�л.�Тереш�о-

вої,�10-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21026).

77.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Кр�че��Валентині�Іванівні�на

в�л.�Д�наєвсь�о�о���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-21575).

78.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Ташлай�Наталії�Леонідівні�на

в�л.�Березневій,�24-а���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-19783).

79.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Потольча��Ользі�Володими-

рівні�на�в�л.�Мостовій,�70-б���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-22213).

80.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Кім��Дмитр��Сер�ійович�

на�в�л.�118-й�Садовій,�діл.�14���Дарниць�ом�

районі� м.� Києва� для� ведення� садівництва�

(К-22126).

81.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Миронець�Тетяні�Оле�сан-

дрівні�на�в�л.�Завальній,�17-з���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації,

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���та��осподар-

сь�их�б�дівель�(К-20974).

82.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Павловсь�ом��Анатолію

Сер�ійович��на�в�л.�Др�жній,�45���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-22110).

83.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Давиден���Ми�олі�Валері-

йович��на�в�л.�Калініна,�11-ж���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації,�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин���та��осподарсь�их

б�дівель�(К-20898).

84.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Таландію�Сер�ію�Іванович�

на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,�33-в���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20969).

85.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Л��інов��Володимир��Іва-

нович��на�в�л.�Ват�тіна,�20-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-21576).

86.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Х�торен���Арт�р��Ві�торови-

ч��на�в�л.�Левадній,�53-б���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

(К-21009).

87.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Тітен�о�Ан�еліні�Оле�сіївні�на

в�л.�Калініна,�11-����Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

(К-20509).

88.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Петровій�О�сані�Ми�олаївні�на

в�л.�Го�оля,�4-е���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-22036).

89.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Корнілен���Віталію�Кіндра-

тович��на�в�л.�Малоземельній,�3-ж���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�е�спл�-

атації�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20970).

90.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянин��Дородь���Юрію�Іванович�

��2-м��пров.�Го�оля,�14���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�(К-22003).

91.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Пономарен�о�Олені�Ми�ола-

ївні�на�в�л.�Карла�Мар�са,�20-в���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-19735).

92.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної

ділян�и��ромадянці�Кривошей�Марині�Борисівні

на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,�9-д���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-20262).
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93.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�К�р-

чінсь�ій�Ользі�І�орівні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Федосєєва,�20���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9057).

94.�Про�приватизацію��ромадян�ам�Сапацінсь�ій�Інні�Во-

лодимирівні,�Захар�о�Ан�еліні�Володимирівні,�Зінець�Зіна-

їді�Володимирівні�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Тан�істів,�7���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9010).

95.�Про�приватизацію��ромадянин��То�овен���Володи-

мир��Ми�олайович��земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Медичній,�13���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20886).

96.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�Радистів,�44���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9081).

97.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянин��Ч�-

бен���Валерію�Володимирович��для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Столєтова,�14-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9036).

98.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ромадянці�Г�-

ровій�Любові�Ми�олаївні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на

в�л.�Шевчен�а,�93���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-8922).

99.�Про�передач���ромадянин��Телішевсь�ом��Павл��Ві�-

торович����приватн��власність�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Об�хівсь�ій,�85/6���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-18343).

100.�Про�передач���ромадянці�Пилипчинець�Ан�еліні�Пав-

лівні���приватн��власність�земельної�ділян�и�для�ведення

індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Федора�Кричевсь�о�о,

20���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-12756).

101.�Про�передач���ромадянці�Сіден�о�Оле�сандрі�Ген-

надіївні���приватн��власність�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бай�альсь�ій,�17���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-1307).

102.�Про�відмов���ромадянин��Жабсь�ом��Владислав�

І�орович����наданні�дозволів�на�розроблення�прое�тів�зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибної�ділян�и)�та�для�веден-

ня�садівництва���пров.�Залежном����Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21142).

103.�Про�відмов���ромадянин��П�шнов��Дмитр��Сер�ійо-

вич����наданні�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�(присадибної�ділян�и)�(А-21158).

104.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и��о-

м�нальном��підприємств��«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД»���пар-

���Др�жби�Народів���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання��л�б��юних�моря�ів�з�бла�о-

�строєм�прибережної�захисної�см��и�(К-18435).

105.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�22.05.2013�№ 521/9578�«Про�надання��ом�нальном�

підприємств��«Генеральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�обсл��ов�вання�іноземних�представництв»�земельної�ді-

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

дин�ів�і�спор�д�дипломатичних�представництв,�резиденції

послів�іноземних�держав�з�підземними�пар�ін�ами�на�б�льв.

Др�жби�народів,�13-а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва»�

(А-20915).

106.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�27.10.2011�№ 518/6754�«Про�надання�дозвол��на

розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ВІСКОМ»�на�просп.�Перемо�и,�67���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�виробничих,

с�ладсь�их,�адміністративних�приміщень�існ�ючих�б�дівель»

(А-21005).

107.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�29.12.2011�№ 1044/7280�«Про�надання�дозвол��на�роз-

роблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

них�діляно��від�ритом��а�ціонерном��товариств��«Київ-Дніп-

ровсь�е�між�ал�зеве�підприємство�промислово�о�залізнич-

но�о�транспорт�»�на�в�л.�Полярній,�12-а,�на�в�л.�Мар�а�Вовч-

�а�до�ст.�Зеніт,�на�в�л.�К�ренівсь�ій,�8,�на�в�л.�Резервній,

на�в�л.�К�ренівсь�ій,�на�в�л.�Мар�а�Вовч�а�та�на�в�л.�Ново-

�остянтинівсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�спор�д�та�залізничних��олій»�та�від�29.12.2011

№ 1048/7284�«Про�надання�дозвол��на�розроблення�про-

е�т��земле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно��від-

�ритом��а�ціонерном��товариств��«Київ-Дніпровсь�е�між-

�ал�зеве�підприємство�промислово�о�залізнично�о�транс-

порт�»�від�в�л.�Полярної�до�в�л.�Л��ової�та�від�в�л.�Поляр-

ної�до�ВАТ�«ДБК�№ 4»�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації�спор�д�та�залізничних��олій»�(А-20715).

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Відповіді на сканворд 

Х І Д Б М О Н А Х

П А Р К Т А Б У М А

О Е С М Е Р А Л Ь Д А

Л Я Щ Р Н І Д О

К В А З І М О Д О Д У Б

А Т Г О С У Д А Р А

С И О С Е Р Е Д О К

Ю Н К Е Р Л А Р А А Р

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,
10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³-
äîê: 202-61-77, 202-61-76.

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 ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâêè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ àäì³í³ñòðàö³ÿ).

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè, ç òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, à ñàìå: 
- âóë. Ê³êâ³äçå, ¹ 6-À, íàï³âï³äâàë — 26,7 êâ. ì;
- âóë. Ï³äâèñîöüêîãî ïðîôåñîðà, ¹ 14, ï³äâàë — 26,6 êâ. ì.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ óïðàâë³ííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè íà ð³âí³ 1 ãðí íà ð³ê ÿê äëÿ áëàãîä³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

Àêàäåì³ÿ ìóí³öèïàëüíîãî
óïðàâë³ííÿ 

(01042, Êóäð³ ²âàíà, 33,
529-25-92, 529-11-43)

÷àñòèíà âáóäîâà-
íîãî ïðèì³ùåííÿ
ïåðøîãî ïîâåðõó

Ãàëèöüêà,
6 2,00

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ïðàëüí³ ìàøèíè ñàìîîáñëóãîâóâàí-

íÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ)

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 62,1 124,2

2

Àêàäåì³ÿ ìóí³öèïàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ 

(01042, Êóäð³ ²âàíà, 33,
529-25-92, 529-11-43)

÷àñòèíà âáóäîâà-
íîãî ïðèì³ùåííÿ
äðóãîãî ïîâåðõó

Ïîïîâà,
9-À 2,00

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ïðàëüí³ ìàøèíè ñàìîîáñëóãîâóâàí-

íÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ)

Ñòàíîì íà 01.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 62,1 124,2

¹
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(0202, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ 2-ïîâåðõîâî-
ãî íåæèòëîâîãî áóäèíêó

ÁÓ×ÌÈ ÀÌÂ-
ÐÎÑ²ß ÂÓË., 7-À 27,84

Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëî-
ù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-

íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 01.11.2014

1 ãðí íà ð³ê

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ
Çàìîâíèê ÒÎÂ "ÄÁÊ" (04074, ì. Êè¿â, âóë. Ëóãîâà, 13) çã³äíî ç äîãîâîðîì êóï³âë³-

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

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò", þðèäè÷íà àäðåñà — 04211,
ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, áóä. 11, êîðï. 1, êâ. 4.

Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áóäóòü âèä³ëÿòèñÿ çàáðóäíþþ÷³
ðå÷îâèíè â³ä äàõîâî¿ êîòåëüíî¿ òà ãîñòüîâèõ ñòîÿíîê ñóìàðíî -0,04 ã/ñåê. ,
êîíöåíòðàö³ÿ ÿêèõ â ö³ëîìó ïî îá'ºêòó íèæ÷å ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é
(ÃÄÊ) äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü. Çàáðóäíåííÿ çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä,
ïðèãí³÷åííÿ ôëîðè ³ ôàóíè íå ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ.Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïî ïîâîäæåííþ
ç â³äõîäàìè. Áóäå îðãàí³çîâàíå íàëåæíèì ÷èíîì ñêëàäóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿, òåðèòîð³ÿ ïëàíóºòüñÿ, àñôàëüòóºòüñÿ.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà â ö³ëîìó ñêëàäàº 16,71 ì3/äîáó, â ò. ÷. ïîëèâ òåðèòîð³¿
5,61 ì3/äîáó. Âîäîâ³äâåäåííÿ ç îá'ºêòà (ñò³÷í³ âîäè ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ òà
âèðîáíè÷³ â ê³ëüêîñò³ 11,1 ì3/äîáó) çä³éñíþºòüñÿ â ì³ñüêèé êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð
ç íàñòóïíèì ñêèäîì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ç öèêëîì ïîâíîãî á³îëîã³÷íîãî
î÷èùåííÿ. Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ
îá'ºêòà. Îõîðîíà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿,
¿¿ àñôàëüòóâàííÿ. Àâàð³éí³ ñêèäè íå çä³éñíþþòüñÿ, òàê ÿê ìåðåæ³ ðîçðàõîâàí³ íà
ïðèéîì âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä.Íàéá³ëüø çàáðóäíåíà ÷àñòèíà äîùîâîãî
ñòîêó ñêèäàºòüñÿ íà ëîêàëüí³ î÷èñí³ ñïîðóäè (0,59 ë/ñåê).

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã â àäì³í³ñòðàòèâíî-ä³ëîâîìó
öåíòð³ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî àâòîíîìíî¿ äàõîâî¿ êîòåëüí³ (ïàëèâî —
ïðèðîäíèé ãàç): 2-õ âîäîãð³éíèõ êîòë³â ïîòóæí³ñòþ Q=360 êÂò "²Ñ² CALDAIE" REX
35F, ²òàë³ÿ, ÊÊÄ-95 %. Ãàçîâ³ ïàëüíèêè ìîäåë³ WG-40N/1-ZM-LN-DN3/4 "Weishaupt".

Ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì çàõîäè çàõèñòó â³ä øóìó äîñòàòí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ
äîïóñòèìèõ çã³äíî ç ÑÍ ¹ 3077-84 òà ÄÁÍ Â.1.1-31:2013 ð³âí³â çâóê³â òà çâóêîâèõ
òèñê³â íà ïðèëåãë³é äî áóä³âë³ òåðèòîð³¿ òà â ¿¿ ïðèì³ùåííÿõ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé ðÿä çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ
îá'ºêòà çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè,óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó
ñòàí³ òåðèòîð³¿ ìàéäàí÷èêà â ö³ëîìó.

Çîáîâ'ÿçàííÿ ïî âåäåííþ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³
ïðàâèëàìè

ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò"— âèêîíàâåöü îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå
(ÎÂÍÑ) — çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ðîçä³ëó ÎÂÍÑ çã³äíî ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

"Çàìîâíèê"ÒÎÂ "ÄÁÊ"çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ îáñëóãîâóþ÷³é
êîìïàí³¿ çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè, çàáåçïå÷óº åêñïëóàòàö³þ
îá'ºêòà çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Ïóíêò 8 îãîëîøåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî
ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó íà ïðèìèêàíí³ âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Õðåùà-
òèê ç âëàøòóâàííÿì äîäàòêîâîãî âõîäó äî Öåíòðàëüíîãî óí³âåðìàãó, ðîç-
ì³ùåíîãî ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 14.11.2014 ¹ 168 (4568), ÷èòàòè ÿê "8.
Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç
óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 21 (äâàäöÿòè îäíîãî) êàëåíäàðíîãî äíÿ ç
äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36,
êàá. 620, 202-76-78, 202-72-91, 202-79-34 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00
äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ²
ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ".

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â: Êðå÷ìåð Ëþäìèëó
Âàëåð³¿âíó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, áóä. 28, êâ. 20; ÒÎÂ
"Àãåíö³ÿ êîìóí³êàö³é", ì³ñöå çíàõîäæåííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,
áóä. 16-22, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî ïðèçíà÷åíî íà "09" ãðóäíÿ 2014 ðîêó íà 12.00
ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 752/5393/14-ö, ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ 2/752/3230/14 çà
ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÎÒÏ Áàíê" äî Êðå÷ìåð Ëþäìèëè
Âàëåð³¿âíè òà Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Àãåíö³ÿ êîìóí³êàö³é"
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-à, êàá³íåò ¹ 26.

Ñóääÿ Î. Â. Ìèðîøíè÷åíêî

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Äóáðîâó Ãàëèíó
Ìèõàéë³âíó íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ"ÄåëüòàÁàíê"äî Äóáðîâî¿ Ã. Ì.
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 15 ãðóäíÿ 2014 ð.î 09.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 23).

Ñóääÿ Ïåòð³ùåâà ². Â.

Îá'ÿâà
28 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó î 10.00 ÒÎÂ "ÌÑÏ-2014" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Ôðóíçå, 123 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Â²ÒÀÌ²ÍÍÈÉ ÇÀÂÎÄ"º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì çàçíà÷åíî¿

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü âàøîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Òåë. 067-487-52-33.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóíåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íå-
æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà"(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ,11, 578-30-06), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà
ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 184,80 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ðåâóöüêîãî,
13-Á,ï³ä êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî,ÿêå óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó (çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ) ç ðîç-
ì³ðîì ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 1 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â,âóë.Î.Êîøèöÿ,11,Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42,564-92-01.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê çà³íòåðåñîâàíó îñîáó Ìîéñåºí-
êî Ñåðã³ÿ Àíäð³éîâè÷à íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà çàÿâîþ Âîäÿíîãî Ñ. Â., çà³í-
òåðåñîâàí³ îñîáè: Ìîéñåºíêî Ñ.À.,ÂÄÂÑÄåñíÿíñüêîãî ÐÓÞ ó ì.Êèºâ³,Äåðæàâíà ðå-
ºñòðàö³éíà ñëóæáà Óêðà¿íè ïðî çì³íó ñïîñîáó ³ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 4 ãðóäíÿ 2014 ð. î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 23).

Â ðàç³ éîãî íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Ïåòð³ùåâà ². B.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,ñâ³òîãëÿä ì³íÿºòüñÿ

óñï³øíèì äèíàì³÷íèì òåì-

ïîì (â÷îðàøí³ çàõîïëåí-

íÿ,³äåàëè âæå ñåáå âè÷åðïàëè),óâàñ

âèðîñòàþòü äóõîâí³ êðèëà, ñåðöå

íàïîâíþºòüñÿ ëþáîâ’þ, ³ öå ÷óäî-

âî! Ïîä³¿ òèæíÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ çà

êàðì³÷íèì ñöåíàð³ºì,äå äîâåäåòü-

ñÿ âèð³øóâàòè ÷óæ³ ïðîáëåìè, áó-

òè ÷óéíèìè, ìèëîñåðäíèìè.

ÒÅËÜÖ² çóñòð³íóòüñÿ â³÷-

íà-â³÷ ç ðå÷àìè, ÿêèõ òà-

ºìíî áîÿëèñÿ, àëå âîíè

íåìèíó÷å íàçäîãíàëè âàñ, çìóñèâ-

øè âáèòè â ñîá³ çàÿ÷èé ñòðàõ (ïå-

ðåä çàëåæí³ñòþ â³ä êîãîñü ÷è ÷î-

ãîñü) ³ â³äðîäèòèñÿ âîëåëþáíîþ

îñîáîþ, ÿêó òðèìàòè ï³ä êàáëóêîì

íåìîæëèâî.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âñóïåðå÷ âñ³ì

ïåðåøêîäàì ïðàãí³òü äî

ïàðòíåðñüêî¿ ³äèë³¿, ïî-

ñòàâèâøè íà ï’ºäåñòàë ³íòåðåñè ñó-

ïóòíèê³â! Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî

ïðî âëàñíó âèãîäó ñë³ä çàáóòè.

Áóäüòå äèïëîìàòè÷íèì ãðàâöåì ³

ñïðÿìîâóéòå âîãîíü ñàìîñòâåð-

äæåííÿ ïîëîâèíêè (ä³ëîâîãî êîì-

ïàíüéîíà) íà áëàãî ñï³ëüíèõ ñ³-

ìåéíèõ (êàð’ºðíèõ) çäîáóòê³â.

ÐÀÊÈ,ãàéäà äî ðîáîòè! Ñè-

ëà äóõóãàðòóºòüñÿ â áëàãî-

ðîäíîìó ñëóæ³íí³ áëèçü-

êèì, ð³äíèì, ñóñï³ëüñòâó, àäàïòóéòå-

ñÿ äî íîâèõ òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âè

ôîíòàíóºòå òâîð÷èì íàòõíåííÿì ³

ðîáî÷èì åíòóç³àçìîì, à öå çàïîðó-

êà êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.Ò³ëüêè íå íà-

â’ÿçóéòå í³êîìó îñîáèñò³ ïåðåêîíàí-

íÿ,öå ïðîâîêóâàòèìå êîíôë³êòè.

ËÅÂÈ, ñòàðòóâàâ ì³ñÿöü

ñâÿòêîâîãî ôåºðâåðêó.×à-

ðóéòå õàðèçìîþ,âåñåë³òü-

ñÿ,ðîçâàæàéòåñÿ,àëå ìàéòå íà óâà-

ç³: çàäîâîëüíèòè ðåïåðòóàð áàãà-

òîãðàííèõ áàæàíü íå âäàñòüñÿ,ñïî-

êóñà ï³òè íà ëþáîâíó àâàíòþðó âå-

ëè÷åçíà, àëå ë³ïøå íå ðèçèêóâàòè.

Ä²ÂÈ, ó ñ³ìåéíîìó æèòò³

ñòàðòóâàëè ùàñëèâ³ êàð-

äèíàëüí³ çì³íè,íå øóêàé-

òå ïðèãîä íà ñòîðîí³, äîëÿ íàêà-

çóº ðåñòàâðóâàòè ñòîñóíêè «áàòü-

êè — ä³òè», ñòâîðèòè çàòèøíå äî-

ìàøíº ãí³çäî, â³äíîâèòè ìèð ç äî-

ìî÷àäöÿìè, áëàãîâ³ðíèìè, ëþáè-

òè òà ïîâàæàòè îäíå îäíîãî.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî áîæåñòâåí-

íå «ÿ» òîðæåñòâóº, âè íà

ïðàâèëüíîìó øëÿõó äó-

õîâíî¿ åâîëþö³¿! Ðåãóëþéòå åíåð-

ã³þ áàæàíü,òóò äîëÿ âèñòàâèëà «çà-

ïîá³æíèêè», çàòÿãí³òü ïàñêè, çàäî-

âîëüíÿéòåñÿ ñêðîìíèì áóòòÿì,ðîç-

êîøóâàòè çàáîðîíåíî! Âîçäàñòü-

ñÿ ò³ëüêè ïî çàñëóãàõ, çàäàðìà í³-

÷îãî íå áóäå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌÈ ðóõàº âî-

ãîíü àçàðòíèõ áàæàíü,õî-

÷ó âñå ³ çàðàç! Ñïîíòàíí³

ïîä³¿ â ñîö³óì³, âèñîê³ ïîêðîâèòå-

ë³ öüîìó ïîñïðèÿþòü. Íå ðèçèêóé-

òå, çâàæåíî ïðèéìàéòå ð³øåííÿ,

³ñïèò íà ïðàâèëüí³ñòü âèáîðó òðè-

âàº. Áî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü «ãàëüì»

â ðîçâàæàëüíî-ðîìàíòè÷íîìó ïî-

ðèâ³ çà øàëåíèìè ïðèãîäàìè ìî-

æåòå çðóéíóâàòè òå, ùî ç òàêîþ

ñòàðàíí³ñòþ ñòâîðèëè ðàí³øå.

ÑÒÐ²ËÜÖ² — íà îë³ìï³ ñà-

ìîñòâåðäæåííÿ,âëàäíå ñà-

ìîëþáñòâî òîðæåñòâóº,

åíåðãîïîòåíö³àë á’º êëþ÷åì, ë³á³äî

çàøêàëþº.Íèí³ âè—ìåãàç³ðêà ç ïî-

òóæíèì ãðàâ³òàö³éíèì ïîëåì,äå ñëà-

áàêàì íåìà ÷îãî ðîáèòè. Ðåîðãàí³-

çóéòå ñåáå,ïîïåðåäóêîëîñàëüí³ ñòàð-

òîâ³ ìîæëèâîñò³, êóäè áåç ïñèõîëî-

ã³÷íî¿ «ïåðåáóäîâè» äîëÿ íå ïóñêàº.

² ñàìå â ð³äí³é äîì³âö³,äå ïàíóº åìî-

ö³éíà àòìîñôåðà, äîâåäåòüñÿ «øë³-

ôóâàòè» ñâî¿ íåäîñêîíàë³ ðèñè.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ ðîçêðèºòüñÿ

áàãàòî òàºìíèöü, ïåëåíà

³ëþç³é ñïàäå,ñóìí³âè ðîç-

â³þòüñÿ.Âò³ì,îòðèìàâøè ñîêðîâåí-

íó ³íôîðìàö³þ, íå ðîçòðèíüêàéòå

¿¿ â ïðîöåñ³ ïðèìàðíèõ ðîçìîâ ç

ìàëîçíàéîìèìè îñîáàìè, ìåíøå

âèñëîâëþéòå ïðèïóùåíü,í³êîãî íå

ñóä³òü ³ íå ñóäèì³ áóäåòå, çàéìàé-

òåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ.ßêùî êîëî äðó-

ç³â çìåíøèëîñÿ, òàê òðåáà, òî äîëÿ

ï³ñëÿ ðåâ³ç³¿ «â³äñ³ÿëà» òèõ îñ³á,ÿê³

âàì óæå íå ïîòð³áí³.

ÂÎÄÎË²¯, ó ïîäðóæí³õ

ïàð — ñâÿòî ñåðöÿ, âàñ

ëþáëÿòü ³ îáîæíþþòü,ãîð-

í³òüñÿ äî ñóäæåíèõ, âîíè òàê³ âå-

çó÷³,âïëèâîâ³,ïàñ³îíàðí³! Àêîëè ïî-

÷óâàºòåñÿ ñèðîòîþ,í³õòî íå âèíåí,

ï³ä ëåæà÷èé êàì³íü âîäà íå òå÷å,

àêòèâ³çóéòå ïîøóêè ïîëîâèíêè,íè-

í³ ïàðòíåð³â ïîñèëàº Âñåâèøí³é,

òîæ íå ïîìèë³òüñÿ ó âèáîð³.Íà ðî-

áîò³ çíîâó òÿæêî,àëå í³÷îãî íå âä³-

ºø, òóò âè çàãàðòîâàí³, òðóä³òüñÿ

ñóìë³ííî, óêð³ïëþþ÷è ðàí³øå çà-

âîéîâàí³ ïîçèö³¿. Êàð’ºðíèé çëåò

ïîêè ùî çàãàëüìîâàíî...

ÐÈÁÈ— óí³âåðñàëüí³ ôà-

õ³âö³: ³ øâåöü, ³ æíåöü, ³

íà äóäö³ ãðåöü, çîëîòî

êàäðîâîãî ôîíäó. Íà÷àëüñòâî â³ä

âàñ ó çàõâàò³, ðîçðîá³òü ñòðàòåã³þ

êàð’ºðíîãî ðóõó ³ ìåðù³é âïåðåä

äî ïðîôåñ³éíîãî îë³ìïó, äîðîãà

ëîæêà äî îá³äó, çâîë³êàòè çàáîðî-

íåíî! Äæåðåëà ïðèáóòê³â äîñòóï-

í³ òðóäàðÿì-ïðîôåñ³îíàëàì ³ ìî-

æóòü «çàôîíòàíóâàòè» ó çîâñ³ì íå-

ñïîä³âàí³é ñôåð³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 30 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 32 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 759 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 43 %

ãîðîñêîï

23 — 29 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 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 38549
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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одиниця
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напрямі Х
пос�дина, я�а

запобі�ає
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живе�в
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��р.�народ.

м�з.�інстр�мент

Р
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мати�бо�ів

(міф.)
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(18�ст.)
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Щ
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величина�(мат.)

прісноводна

риба

чоловіче�ім’я

(охоронець)

невелич�ий

ресторан

свійсь�а�робоча

тварина

�інь�+�осел

рі�а���Німеччині

мова�на�основі

есперанто

А
листяне�дерево

...�Ро�овцева

монета�Лаос�

«Паризь�і

таємниці»�–

автор Т
�охав

Есмеральд�

монарх, цар

«Капітани�піс��»,

письменни�

рі�а���В’єтнамі

реальна

дійсність, не

сон, не�мрія И
центр, основа,

ядро

житло���тюр�.

народів

К
вихованець

війсь�ово�о

�чилища�(Росія

до�1917�р.)

малень�а

Лариса

0,01��а

Íîâèé ð³âåíü
êóëüòó: 
â Ðîñ³¿ 
ñòâîðèëè ñàéò
ïîêëîí³ííÿ
Ïóò³íó

Â ÐÎÑ²¯ ñòâîðèëè ñàéò ïîêëîí³í-
íÿ ïðåçèäåíòó ÐÔ Âîëîäèìèðó Ïó-
ò³íó, ïîâ³äîìëÿº Galnet.

Àãåíòñòâî «ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ» ñòâîðè-
ëî ³íòåðàêòèâíèé ñïåö³àëüíèé
ïðîåêò putin15.tass.ru, â ÿêîìó
ïðîïîíóº ðîñ³ÿíàì çä³éñíèòè ïî-
äîðîæ ó ìèíóëå, â ÿêîìó êîðèñ-
òóâà÷ ìîæå ðîçãëÿíóòè ÷îðíî-á³-
ë³ ñâ³òëèíè çðóéíîâàíî¿ â 90-ò³
åíåðãåòèêè, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òîùî. Âñå ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ òåêñòîì ïðî êà-
òàñòðîô³÷íó ñèòóàö³þ â Ðîñ³¿ ï³ñ-
ëÿ ðîçâàëó ÑÐÑÐ.

Ï³ñëÿ öüîãî òâîðö³ ñàéòó ïðî-
ïîíóþòü ïåðåéòè äî ñüîãîäåííÿ,
ó ÿêîìó «çàâäÿêè Â. Ïóò³íó» º íî-
â³ êîìáàéíè, ÷èñò³ êîð³âíèêè, íî-
âå çàâîäñüêå îáëàäíàííÿ ³ óñì³õ-
íåí³ ïðàö³âíèêè, ÿê íà ïëàêàòàõ
ÑÐÑÐ. Âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ Â. Ïóò³íà, íàâ³òü ôîòîãðàô³¿
ðîáèòü êîëüîðîâèìè.

Êð³ì òîãî, òâîðö³ ñàéòó ïðîïî-
íóþòü óñ³ì ðîñ³ÿíàì ïðèºäíàòè-
ñÿ äî ïðîåêòó ³ íàä³ñëàòè ôîòî, ùî
äåìîíñòðóþòü, ÿê äîáðå ¿ì ñòàëî
æèòè çà ÷àñ³â Â. Ïóò³íà. Îò ò³ëüêè
íàâðÿä ÷è íà ñàéò³ ðîçì³ñòÿòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî áàãàòîì³ëüéîíí³
«õàòèíêè» ñâîãî óëþáëåíîãî êåð-
ìàíè÷à òà ôîòî çãîðüîâàíèõ ñ³-
ìåé, äî ÿêèõ ïðèéøîâ âàíòàæ 200.
² âæå òî÷íî í³êîëè ó öüîìó ïðî-
åêò³ íå ç’ÿâèòüñÿ ðåàëüíå îáëè÷÷ÿ
ðîñ³éñüêîãî æèòòÿ-áóòòÿ �

Ì³æíàðîäíèé äåíü ïðèâ³òàíü.
1877 — àìåðèêàíñüêèé âèíàõ³äíèê

Òîìàñ Åä³ñîí îãîëîñèâ ïðî ñòâîðåí-

íÿ íîâîãî çâóêîâ³äòâîðþþ÷îãî ïðè-

ñòðîþ—ôîíîãðàôà.Ïðàöþþ÷è ó ñâî-

¿é ëàáîðàòîð³¿ â Ìåíëî-Ïàðêó (øòàò

Íüþ-Äæåðñ³) íàä àïàðàòîì äëÿ çàïè-

ñó òåëåôîííèõ ïîâ³äîìëåíü, Åä³ñîí

âèïàäêîâî ïîì³òèâ, ùî ñâèíöîâèé

öèë³íäð,íà ÿêèé çàïèñóâàëàñü çâóêî-

âà ³íôîðìàö³ÿ, äàº ìîæëèâ³ñòü ³ â³ä-

òâîðþâàòè çàïèñ. ×åðåç òðè ì³ñÿö³

Åä³ñîí îòðèìàâ íà ôîíîãðàô ïàòåíò,

à ï³ñëÿ ïóáë³÷íî¿ äåìîíñòðàö³¿ ïðè-

ñòðîþ ñòàâ âñåñâ³òíüî â³äîìèì âèíà-

õ³äíèêîì.

1892 — íà ç’¿çä³ ó Ïàðèæ³ çàñíîâà-

íî Ïîëüñüêó ñîö³àë³ñòè÷íó ïàðò³þ.

1987 — â Ëàã-Âåãàñ³ îäðóæèëèñü ê³-

íîç³ðêè Áðþñ Ó³ëë³ñ ³ Äåì³ Ìóð.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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