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Òåðèòîð³ÿ ã³äíîñò³
�Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àëè ð³÷íèöþ ïî÷àòêó ðåâîëþö³¿

Ó íåä³ëþ 
265 îäèíèöü
ñïåöòåõí³êè òà 
58 áðèãàä ç ðó÷íîãî
ïðèáèðàííÿ 
ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
ïðàöþâàëè 
íà äîðîãàõ 
òà âóëèöÿõ ñòîëèö³

Ó çâ’ÿçêó ç íåä³ëüíèì ñí³ãîïàäîì

âæå î 4.30 ðàíêó 23 ëèñòîïàäà

ïðàö³âíèêè ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»

ðîçïî÷àëè ðîáîòè ïî ïðèáèðàí-

íþ äîð³ã òà âóëèöü ñòîëèö³.Ó ïåð-

øó çì³íó äî ðîáîòè áóëî çàëó÷å-

íî 265 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè, çîê-

ðåìà 81 ñí³ãîî÷èñíà ìàøèíà, 85

ñîëåðîçêèäóâà÷³â, 15 ñîëå-ï³ñ-

êîíàâàíòàæóâà÷³â, 44 òðàêòîðè

ç³ ñïåöîáëàäíàííÿì. 37 áðèãàä,

à öå 213 ðîá³òíèê³â êîìóíàëü-

íî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»,

áóëè çàëó÷åí³ äî ðó÷íîãî ïðè-

áèðàííÿ âóëèöü ñòîëèö³. Ïåðøî-

÷åðãîâî òåõí³êà áóëà çàä³ÿíà íà

âóëèöÿõ ç³ ñêëàäíèìè óìîâàìè

ðóõó, ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëÿõ òà âó-

ëèöÿõ, ïî ÿêèõ ïðîõîäÿòü ìàðø-

ðóòè ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó. Çàâäÿêè çëàãîäæåí³é ðî-

áîò³ äîðîæíèê³â äîðîãè Êèºâà

áóëè â÷àñíî ðîç÷èùåí³.

Â í³÷íèé ÷àñ äîáè 23 ñ³÷íÿ

íà àâòîøëÿõè Êèºâà âè¿õàëî 233

îäèíèö³ òåõí³êè, ïðè öüîìó îñîá-

ëèâà óâàãà áóëà ïðèä³ëåíà îáðîá-

ö³ äîð³ã, ïðèáèðàííþ ïðàâî¿ ñìó-

ãè, ùîá çðàíêó ì³ñüêèé òðàíñ-

ïîðò ì³ã ïðàöþâàòè áåç ïåðå-

øêîä, à òàêîæ ïðèáèðàííþ çóïè-

íîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,

ï³äõîä³â äî ï³äçåìíèõ òà íàä-

çåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.

Äëÿ öüîãî ó äðóãó çì³íó ïðàöþ-

âàëà 21 áðèãàäà ç ðó÷íîãî ïðè-

áèðàííÿ.

Çàãàëîì ö³º¿ äîáè äëÿ ïîñè-

ïàííÿ âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðå-

æ³ ñòîëèö³ áóëî âèêîðèñòàíî

1457,5 òîííè ñîë³ òà 1322 òîííè

ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³.

Íà äóìêó ôàõ³âö³â ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð», ï³äïîðÿäêîâàí³ êîð-

ïîðàö³¿ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºì-

ñòâà ñïðàöþâàëè åôåêòèâíî, çà-

òðèìîê ó ðóñ³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó ç âèíè äîðîæíèê³â íå çà-

ô³êñîâàíî.Ñòîëèöÿ æèâå ó çâè÷àé-

íîìó ðåæèì³. Ñèòóàö³ÿ íà áàëàí-

ñîâ³é âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³

çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïîñò³éíèì êîí-

òðîëåì êåð³âíèöòâà êîðïîðàö³¿,

ïðîäîâæóþòüñÿ ðîáîòè ç ðîç-

÷èñòêè âóëèöü ì³ñöåâîãî çíà÷åí-

íÿ, ïîñàäî÷íèõ ìàéäàí÷èê³â íà

çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó òà ï³øîõ³äíèõ òðîòóàð³â.

Òàêîæ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà

çä³éñíþþòü ðåìîíò òåõí³êè, ùî

âèéøëà ç ëàäó 22-23 ëèñòîïàäà,

òà ïîïîâíþþòü çàïàñè ïàëèâíî-

ìàñòèëüíèõ òà ïîñèïàëüíèõ ìà-

òåð³àë³â.

íîâèíè

ÏÅÐØÓ ð³÷íèöþ ïî÷àòêó Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³ ç ñàìîãî ðàíêó ïî÷à-
ëè â³äçíà÷àòè ìîæíîâëàäö³. Äî
ñèìâîë³÷íîãî çíàêó Ãåðîÿì Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ íà âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî
Ïîðîøåíêî òà ³íø³ âèñîêîïîñà-

äîâö³ ïîêëàëè êâ³òè òà çàñâ³÷åí³
ëàìïàäêè. Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç ³í-
öèäåíò³â — ï’ÿòîãî Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ðîäè÷³ çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ
ðîçñòð³ëó Ìàéäàíó çóñòð³ëè âèãó-
êàìè «Ãàíüáà!». Àäæå çà ð³ê, ùî
ìèíóâ â³ä ïî÷àòêó ñòðàøíèõ ïî-

ä³é, íå ïîêàðàíî æîäíîãî ïîñà-
äîâöÿ, ùî â³ääàâ äîçâ³ë íà êðîâî-
ïðîëèòòÿ, ÷è ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³
âèêîíàëè áðàòîâáèâ÷èé íàêàç.

Â öåé æå äåíü, 21 ëèñòîïàäà,
Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ç ðîäèíàìè çàãèáëèõ àêòèâ³ñò³â
ï³äïèñàâ Óêàç ïðî ïðèñâîºííÿ Ãå-
ðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè. «Öå äóæå âàæêèé äåíü,
äóæå òðàã³÷íèé.Âàæëèâî,ùîá ò³,õòî
âáèâàâ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, áó-
ëè ïîêàðàí³»,— çàÿâèâ Ïðåçèäåíò
òà ïîâ³äîìèâ, ùî îäíèì ç ïåðøèõ
ð³øåíü íîâîãî ïàðëàìåíòó ñòàíå
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ êî-
ì³ñ³¿ ç ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â íà
Ìàéäàí³. Òàêîæ ãëàâà äåðæàâè äî-
ðó÷èâ ãåíïðîêóðîðó Â³òàë³þ ßðå-
ì³ ðåãóëÿðíî äîïîâ³äàòè ðîäèíàì
çàãèáëèõ ïðî õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ.

Âøàíóâàâ ïîëåãëèõ ãåðî¿â ³ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî êðàï-

êó ó ïîêàðàíí³ âèííèõ òðåáà ñòà-
âèòè øâèäøå. «Ïð³çâèùà òèõ, õòî
â³ääàâàâ íàêàçè ðîçñòð³ëþâàòè
ìàéäàí³âö³â, â³äîì³. Àëå âîíè çà-
ðàç õîâàþòüñÿ ó Ìîñêâ³ ³ ïðîäîâ-
æóþòü ô³íàíñóâàòè ãðîøèìà, ÿê³
âêðàëè â Óêðà¿íè, â³éíó íà ñõîä³.
Òàêîæ çàòÿãíóëîñÿ ðîçñë³äóâàííÿ
³ ùîäî âèêîíàâö³â êðèâàâèõ íà-
êàç³â. Òðåáà øâèäøå ñòàâèòè êðàï-
êó ³ ïîêàðàòè óñ³õ, õòî âáèâàâ ìèð-
íèõ ëþäåé»,— çàçíà÷èâ ó êîìåíòà-
ð³ æóðíàë³ñòàì ìåð Êèºâà.

Â öåé äåíü íà ãîëîâí³é ïëîù³
ì³ñòà â³äáóëàñÿ é ô³íàëüíà ÷àñòè-
íà åñòàôåòè Âàðøàâà — Êè¿â «Ïðî-
á³ã íà Ìàéäàí³», ÿêà 18 ëèñòîïàäà
ñòàðòóâàëà ó ñòîëèö³ Ïîëüù³. «Ïðî-
â³äíîþ ³äåºþ àêö³¿ º âøàíóâàííÿ
óêðà¿íñüêîãî ãåðî¿çìó òà âèÿâ âäÿ÷-
íîñò³ çà íàãàäóâàííÿ Ïîëüù³ òà
ªâðîï³ ïðî òå, íàñê³ëüêè âàæëè-
âèìè º ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³...

Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.

21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
ç³áðàëîñÿ äåê³ëüêà ñîòåíü àêòèâ³ñò³â ³ç ïðîòåñòîì
ïðîòè ð³øåííÿ óðÿäó Ìèêîëè Àçàðîâà â³äêëàñòè
ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªâðîñî-
þçîì. À âæå çà äåñÿòü äí³â, ï³ñëÿ æîðñòîêîãî ðîç-
ãîíó àêòèâ³ñò³â, àêö³ÿ ïåðåðîñëà ó âñåóêðà¿íñüêó òà
îòðèìàëà íàçâó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. Ð³÷íèöþ ïî÷àò-
êó ïîä³é, ÿê³ çì³íèëè óêðà¿íö³â, âøàíîâóâàëè ìî-
ëèòâàìè òà çàïàëåíèìè ñâ³÷êàìè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Íà ì³ñöå êðèâàâîãî ðîçñòð³ëó óêðà¿íö³ ïðèéøëè, àáè âøàíóâàòè òèõ, õòî òóò çàëèøèâ ñâî¿ ñåðöÿ íàçàâæäè. Âçäîâæ ²íñòèòóòñüêî¿ âóëèö³ ïîðÿä ³ç ôîòîãðàô³ÿìè çàãèáëèõ
ñò³êàëà ð³êà ç æèâèõ êâ³ò³â òà âîãíèê³â ëàìïàäîê
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Íàø ïðîá³ã º ïàöèô³ñòñüêîþ
³í³ö³àòèâîþ ³ âèÿâîì ïðîòåñòó
ùîäî ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿»,— çà-
çíà÷èâ ³í³ö³àòîð ³äå¿, äèðåêòîð
Ïåðøî¿ ïðîãðàìè Íàö³îíàëüíî¿
ðàä³îêîìïàí³¿ Ïîëüù³ Êàì³ëü
Äîìáðîâ.

Ïðîòÿãîì íå ïî-îñ³ííüîìó òåï-
ëîãî òà ñîíÿ÷íîãî äíÿ â ñåðöå ñòî-
ëèö³ ïðèõîäèëè ëþäè, ó÷àñíèêè
òà ñâ³äêè òèõ ïîä³é. Íà ì³ñöå êðè-
âàâîãî ðîçñòð³ëó óêðà¿íö³ ïðèé-
øëè, àáè âøàíóâàòè òèõ, õòî òóò
çàëèøèâ ñâî¿ ñåðöÿ íàçàâæäè.
Âçäîâæ ²íñòèòóòñüêî¿ ïîðÿä ç ôî-
òîãðàô³ÿìè çàãèáëèõ ñò³êàëà ð³-
êà ç æèâèõ êâ³ò³â òà âîãíèê³â çà-
ïàëåíèõ ëàìïàäîê. Áàãàòüîõ ãå-
ðî¿â ëþäè âï³çíàþòü íà ñâ³òëè-
íàõ, çíàþòü, õòî ç íèõ íàéìîëîä-
øèé, õòî íàéñòàðøèé. Íà Ìàé-
äàí ïðèõîäÿòü ö³ëèìè ðîäèíàìè
ç ä³òüìè, êîìïàí³ÿìè. Çãàäóþòü.
«Îñîáèñòî äëÿ ìåíå Ìàéäàí ðîç-
ïî÷àâñÿ ïåðøîãî ãðóäíÿ. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê òàê æîðñòîêî òóò ïîáè-
ëè ñòóäåíò³â. Òîä³ ìè ùå íå çíà-
ëè, ùî òàêèõ «÷îðíèõ» äí³â ó íàñ
áóäå áàãàòî, à ñåðöå óêðà¿íñüêî¿
ñòîëèö³ ñïîâíèòüñÿ êðîâ’þ áîðö³â
çà ñâîáîäó»,— ä³ëèòüñÿ ç «Õðåùà-
òèêîì» ï³äïðèºìåöü Àíäð³é.

Âæå íàäâå÷³ð íà Ìàéäàí³ â³ä-
áóëîñÿ íàðîäíå â³÷å. Ðîçïî÷àëè,
ÿê ³ çà ÷àñ³â ðåâîëþö³¿, ç âèêîíàí-
íÿ äåðæàâíîãî ã³ìíó òà çàãàëüíî-

ãî ìîëåáíþ ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ
êîíôåñ³é. Ìîëèëèñÿ íå ëèøå çà
ïîëåãëèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
à é çà çàãèáëèõ çàõèñíèê³â Â³ò-
÷èçíè íà ñõîä³ êðà¿íè. Äî òèñÿ÷
êèÿí ïðèºäíàëèñÿ ³ ñòóäåíòè âó-
ç³â ñòîëèö³. Âîíè ïàì’ÿòíîþ õî-
äîþ ïðîéøëè â³ä ïàì’ÿòíèêà Òà-
ðàñîâ³ Øåâ÷åíêó äî Ìàéäàíó. Ç³
ñöåíè ó öåíòð³ ì³ñòà ëóíàëè âèñòó-
ïè àêòèâ³ñò³â, à çãîäîì ç ñîòåíü
ëàìïàäîê çàïàëàâ òðèçóá. Òóò íå
ãîâîðÿòü, ùî Ìàéäàí ïåðåì³ã, ëè-
øå íàãîëîøóþòü — òóò â³äðîäè-
ëàñÿ óêðà¿íñüêà íàö³ÿ. «Äëÿ ìåíå
Ìàéäàí — òåðèòîð³ÿ ñâîáîäè. Ñà-
ìå òóò ëþäåé ð³çíèõ â³ðîñïîâ³-
äàíü, ïîãëÿä³â, äóìîê, ìîæëèâî,
îïîíåíò³â ó æèòò³, ëþäåé ð³çíèõ
ïðîôåñ³é îá’ºäíóâàëî ïðàãíåííÿ
äî êðàùîãî ìàéáóòíüîãî òà ëþ-
áîâ äî ñâîº¿ çåìë³. Óêðà¿íö³ ïî-
êàçàëè âñüîìó ñâ³òó äèâà çãóðòî-
âàíîñò³, îðãàí³çîâàíîñò³ òà ñàìî-
ïîæåðòâè ó áîðîòüá³ çà òå, ÷îìó
íåìàº ö³íè»,— ðîçïîâ³ëà ó÷àñíè-
öÿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ êèÿíêà Àí-
íà.

Äî ñëîâà, â³äïîâ³äíî äî Óêà-
çó Ïðåçèäåíòà, 21 ëèñòîïàäà â
Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü Ã³äíî-
ñò³ òà Ñâîáîäè. Ñâÿòî çàïî÷àòêî-
âàíå íà ÷åñòü ïî÷àòêó öüîãî äíÿ
äâîõ ðåâîëþö³é: Ïîìàðàí÷åâî¿
2004 ðîêó òà Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ —
2013-ãî ðîêó �

ÏÐÎÒßÃÎÌ ìèíóëèõ ÷îòèðüîõ ðîê³â äåð-
æàâà ôàêòè÷íî «ñàìîóñóíóëàñÿ» â³ä çàõî-
ä³â ç âøàíóâàííÿ æåðòâ Ãîëîäîìîðó ³ îð-
ãàí³çîâóâàëèñÿ âîíè ïåðåâàæíî çàâäÿêè
àêòèâí³é ãðîìàäñüêîñò³. Öüîãî ðîêó ïîì’ÿ-
íóòè ëþäåé, ÿê³ ïîìåðëè òàêîþ ñòðàøíîþ
ñìåðòþ, äî ìåìîð³àëó ïðèéøëè Ïðåçèäåíò,
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ÷ëåíè óðÿäó, Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà òà òèñÿ÷³ êèÿí.

Õî÷à çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó öþ òðà-
ãåä³þ ñòàðàííî çàìîâ÷óâàëè, ïðîòå äîñ³ º
ùå ÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ ïàì’ÿòàþòü ò³ ñòðàø-
í³ ïîä³¿ ³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî íèõ ñâî¿ì ä³-
òÿì òà âíóêàì. Çîêðåìà ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòàì, ùî ä³çíàâ-
ñÿ ïðî ãîëîäîìîð â äèòèíñòâ³ â³ä ñâîº¿ áà-
áóñ³ ªâäîê³¿ Ïèëèï³âíè.

«Ïðî öå òîä³ íå ïèñàëè ³ íà óðîêàõ ³ñòî-
ð³¿ íå âèâ÷àëè, áî õîò³ëè ñòåðòè ïàì’ÿòü ïðî
íàøèõ áëèçüêèõ, ïðî íàø ð³ä, ñåëà ³ ì³ñòà,
ÿê³ òîä³ îáåçëþäí³ëè. Êîëè áàáóñÿ ìåí³ ðîç-
ïîâ³äàëà ïðî òîé ãîëîä, ÿ äóìàâ, ùî öå
ñòðàøí³ êàçêè. À òî áóëà íàâ³òü íå âñÿ æàõ-
ëèâà ïðàâäà. Òîìó íàø îáîâ’ÿçîê — øàíó-
âàòè ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ óêðà¿íö³â, íå çà-
áóâàòè ³ñòîð³þ ñâîãî íàðîäó»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ñüîãîäí³, êîëè íà Äîíáàñ³ ÷èìàëî ëþ-

äåé çàëèøèëîñÿ áåç æîäíèõ çàñîá³â äî ³ñ-
íóâàííÿ ÷åðåç áëîêàäó ñåïàðàòèñòàìè ãó-
ìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà íåìîæëèâ³ñòü ôóíê-
ö³îíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿, ï³äêîíòðîëüí³é
áîéîâèêàì, áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, äëÿ áàãà-
òüîõ óêðà¿íö³â çíîâó ñòî¿òü ïèòàííÿ åëå-
ìåíòàðíîãî âèæèâàííÿ. Óâàãó íà öüîìó àê-
öåíòóâàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî òà ìåð ñòîëèö³.

«Ñüîãîäí³ íà ñõîä³ òåæ çíèùóþòü óêðà-
¿íö³â, ³ â öåíòð³ ªâðîïè â ÕÕI ñòîë³òò³ ëþ-
äè ïîìèðàþòü â³ä ãîëîäó ÷åðåç øòó÷íî ðîç-
ïàëåíèé â³éñüêîâèé êîíôë³êò»,— çàÿâèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Öüîãî ðîêó ï³ä ÷àñ âøàíóâàííÿ æåðòâ Ãî-
ëîäîìîðó çãàäóâàëè ïðî ñòèõ³éí³ íàðîäí³
ïîâñòàííÿ, êîëè ñåëÿíè ãîë³ðó÷ íàìàãàëèñÿ
÷èíèòè ñïðîòèâ çàãîíàì ÷åê³ñò³â, ÿê³ â³äáè-
ðàëè îñòàííº çåðíî. Çàãàëîì òåïåð ìè ö³ë-
êîì ³íàêøå äèâèìîñÿ íà ïîä³¿ 1923-1933 ðî-
ê³â,àäæå òîä³,ÿê ³ çàðàç,òðèâàëà ñïðàâæíÿ íå-
îãîëîøåíà â³éíà ïðîòè Óêðà¿íè. Ïðîòå òîä³
íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè ãèíóëè áåçáîðîííèìè
íà ñâî¿é çåìë³, ñüîãîäí³ æ çàõèùàþòü ¿¿ ç³
çáðîºþ â ðóêàõ. ² ñîòí³ òèñÿ÷ ñâ³÷îê, ÿê³ çàïà-
ëàëè ó â³êíàõ áóäèíê³â âåëèêèõ ³ ìàëèõ ì³ñò
íàøî¿ äåðæàâè, ñâ³ä÷àòü, ùî ìè ïàì’ÿòàºìî
ìèíóëå ³ ãîòîâ³ çàõèùàòè ìàéáóòíº �

Äî ñèìâîë³÷íîãî çíàêó Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî òà ³íø³ âèñîêîïîñàäîâö³
ïîêëàëè êâ³òè òà çàñâ³÷åí³ ëàìïàäêè 

Ó Äåíü Ã³äíîñò³ ñàìîîáîðîíö³ Ìàéäàíó ïðîéøëè õîäîþ ç Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, äå ââå÷åð³ â³äáóëîñÿ
íàðîäíå â³÷å

Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â íàçèâàþòü íàéñòðàøí³øîþ ñòîð³íêîþ Óêðà¿íè ó

ÕÕ ñòîë³òò³. Ùîðîêó ó ÷åòâåðòó ñóáîòó ëèñòîïàäà î 16.00 îãîëîøóºòüñÿ çàãàëü-

íîíàö³îíàëüíà õâèëèíà ìîâ÷àííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ñï³ââ³ò÷èçíèêè çàïàëþþòü ó â³ê-

íàõ ñâî¿õ îñåëü ñâ³÷êè. Ó Êèºâ³ 22 ëèñòîïàäà óïðîäîâæ óñüîãî äíÿ ëàìïàäêè,

êâ³òè òà ïó÷å÷êè ïøåíèö³ ëþäè íåñëè äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó íà Ìèõàéë³âñüê³é

ïëîù³ òà äî Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â

Óêðà¿í³».

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»22 ëèñòîïàäà óïðîäîâæ óñüîãî äíÿ ëàìïàäêè, êâ³òè òà ïó÷å÷êè ïøåíèö³ ëþäè íåñëè äî ïàì`ÿòíîãî çíàêó
íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ òà äî Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ "Ìåìîð³àë ïàì`ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³".

Äåíü ñêîðáîòè
� Ó Êèºâ³ íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïîì’ÿíóëè æåðòâ 
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ÄÎËß «Øîêîëàäíîãî áóäèíêó», ùî º îêðà-
ñîþ Ïå÷åðñüêà, íåïðîñòà. Â³í áóâ çâåäåíèé
íà ðóáåæ³ XIX–XX ñòîë³òü â ñòèë³ ³òàë³éñüêèõ
ïàëàööî äîáè Ðåíåñàíñó àðõ³òåêòîðîì Âîëî-
äèìèðîì Í³êîëàºâèì äëÿ ë³ñîïðîìèñëîâöÿ,
ì³ëüéîíåðà ³ ìåöåíàòà Ñåìåíà Ìîãèëüîâöå-
âà.«Öå áóâ ºäèíèé ñòîëè÷íèé ìåöåíàò, ÿêèé
â³ääàâàâ íà äîáð³ ñïðàâè ïîëîâèíó ñâîãî äî-
õîäó,— ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà â³ää³ëó ôîí-
ä³â «Øîêîëàäíîãî áóäèíêó» Ãàëèíà Õîðóí-
æåíêî.— Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçòàøîâóâà-
ëèñÿ îô³ñí³ çàêëàäè, ÿêèìè îï³êóâàâñÿ âëàñ-
íèê, ðîáî÷èé êàá³íåò, à íà äðóãîìó — ïàðàä-
íèé êàá³íåò, ¿äàëüíÿ, öåíòðàëüíà ïðèéîìíà
çàëà, äå ïðîõîäèëè ç³áðàííÿ ³ ïåðåãîâîðè,
á³áë³îòåêà». Ç ïðèõîäîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
îñîáíÿê áóâ ðåêâ³çîâàíèé ³ çàçíàâ ïîâíîãî
ðîçãðîìó. Äàë³ áóäèíîê ïåðåõîäèâ ³ç ðóê â
ðóêè: â íüîìó êâàðòèðóâàëè óðÿäîâö³ ³ íà-
óêîâö³, â³í áóâ ó â³äàíí³ ÍÊÂÑ,òóò ïðàöþâà-
ëî Âñåñîþçíå òîâàðèñòâî êóëüòóðíèõ çâ’ÿç-
ê³â ³ç çàêîðäîíîì, Ïàëàö îäðóæåíü, ãóðòêè
Ïàëàöó ï³îíåð³â òîùî.Âò³ì,ïàì’ÿòêà ïåðåæè-
ëà âñ³ íåãàðàçäè ³ âèñòîÿëà.Ó 2010 ðîö³ «Øî-
êîëàäíèé áóäèíîê» â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³ äëÿ
êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³—ÿê ô³ë³ÿ Êè¿âñüêîãî ìó-
çåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà, à ó 2012-ìó éîãî
ïåðåéìåíóâàëè íà ìèñòåöüêèé öåíòð.

Ïðèºìíîþ ïîä³ºþ äëÿ îñîáíÿêà ñòàëî ïî-
âåðíåííÿ ÷àñòèíè éîãî ìåáë³â ç «á³ëîãî» çà-
ëó, êàá³íåòó, ¿äàëüí³ òà «ìàâðèòàíñüêî¿» ê³ì-
íàòè.«Â 1974 ðîö³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêâèêîíêîì
ïåðåäàâ ìåáë³ ÿê ³íâåíòàð â íîâîñòâîðåíèé
Ìóçåé òåàòðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî ³ ê³íîìèñ-
òåöòâà,— ãîâîðèòü çàââ³ää³ëó ôîíä³â Ãàëèíà
Õîðóíæåíêî.— Á³ëèõ ñò³ëüö³â áóëî 24, ÷åðâî-
íèõ — 28, à òàêîæ øàôà, áóôåòòîùî. Ìåáëþ-

âàííÿì çàçâè÷àé â ò³ ÷àñè çàéìàâñÿ àðõ³òåê-
òîð. Îñê³ëüêè âëàñíèê Ìîãèëüîâöåâ áóâ ë³-
ñîïðîìèñëîâöåì, íàé³ìîâ³ðí³øå, ìåáë³ âè-
ãîòîâëÿëèñÿ íà éîãî çàâîä³». Äî áóäèíêó ïî-
âåðíóëè 27 îäèíèöü — äâà íåïîâíèõ êîì-
ïëåêòè ñò³ëüö³â (á³ë³ é ÷åðâîí³), øàôó, áóôåò,
ãîäèííèê,ñòîëè,äèâàí ç Ìóçåþ òåàòðàëüíî-
ãî,ìóçè÷íîãî ³ ê³íîìèñòåöòâà,à òàêîæ âåëè-

êå äçåðêàëî ó ð³çüáëåí³é ðàì³, ùî çíàéøëî-
ñÿ â Ìàë³é îïåð³.

Ïîâåðíåííÿ ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ñï³â-
ïðàö³ äèðåêòîð³â ìóçå¿â,êåð³âíèêà ìèñòåöü-
êîãî öåíòðó Òåòÿíè Ñêèðäè òà ì³ñüêî¿ âëàäè.
«Áåç ìåáë³â â³í áóâ ïîðîæí³é, âîíè äàäóòü
çìîãó â³ä÷óòè àòìîñôåðó, ÿêà áóëà òóò íà ïî-
÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,—çàïåâíÿº äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ Ä³àíà Ïîïî-
âà.— Íàñïðàâä³ äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ áóëè ëè-
øå áàæàííÿ ³ çâè÷àéíà þðèäè÷íà ïðîöåäó-
ðà». Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ç
ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííè Ñòàðîñòåíêî, ó
«Øîêîëàäíîìó áóäèíêó» ïðîäîâæàòü ðîáî-
òó ç â³äòâîðåííÿ àâòåíòè÷íèõ ³íòåð’ºð³â — ó
íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ ðåñòàâðàö³ÿ ³ ìóçåºô³-
êàö³ÿ âñ³õ ìåáë³â, ùî ïîâåðíóëèñÿ äî ð³äíî¿
îñåë³. Ïîêè ùî ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòíà îö³í-
êà ðåñòàâðàö³¿,îñê³ëüêè,íàïðèêëàä,ñò³ëüö³ â
äîñèòü äîáðîìó ñòàí³ (õî÷à é ðîçïîòðîøåí³,
ÿê ó ðîìàí³ ²ëüôà ³ Ïåòðîâà), à îñü øê³ðÿíèé
äèâàí çáåð³ãñÿ ïîãàíî.«Ìè âèøóêóºìî ìîæ-
ëèâîñò³ ³ êîøòè äëÿ ðåñòàâðàö³¿,çàïðîøóºìî
ãðîìàäó ïðèºäíàòèñÿ äî ö³º¿ ñïðàâè»,— çà-
çíà÷èëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.Íåçàáàðîì ç Ìó-
çåþ òåàòðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî ³ ê³íîìèñòåö-
òâà ïåðåäàäóòü ãàáàðèòí³ ðå÷³ — êàá³íåòíèé
ñò³ë òà áóôåò äëÿ ¿äàëüí³, ïðî ÿêèé çãàäóâàâ
õóäîæíèê-êèÿíèí Ãåîðã³é Ìàëàêîâ. Íà ñüî-
ãîäí³, íà æàëü, ìàéæå íå çáåðåãëîñÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî òå, ÿê ñàìå ðîçì³ùóâàëèñÿ ìåáë³ â
ïðèì³ùåííÿõ «Øîêîëàäíîãî áóäèíêó». Òîæ
êèÿí, ó ÿêèõ çáåðåãëèñÿ ôîòîãðàô³¿ òèõ ÷àñ³â
àáî ñïîãàäè â³äâ³äóâà÷³â,ïðîñÿòü ïîñïðèÿòè
ó â³äòâîðåíí³ àâòåíòè÷íèõ ³íòåð’ºð³â.

Íàðàç³ áóä³âëÿ òàêîæ ïîòðåáóº ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ôóíäàìåíòó ³ äàõó, àëå çàêðèâàòè ¿¿ íà ðå-
ìîíò íå áóäóòü. Ìàéáóòíº «Øîêîëàäíîãî áó-
äèíêó» — â íîâèõ ìóçåéíèõ ïðîåêòàõ. «Ó íàñ
çàëèøàºòüñÿ íàïðÿì Äèòÿ÷î¿ êàðòèííî¿ ãà-
ëåðå¿ òà ïîä³¿, ùî îðãàí³çîâóº ìèñòåöüêèé
öåíòð, öå âèñòàâêè, êîíöåðòè, ëåêö³¿ ³ ìàé-
ñòåð-êëàñè,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ìóçåþ ðîñ³é-
ñüêîãî ìèñòåöòâà Þð³é Âàêóëåíêî.— Â ïëà-
íàõ — ñòâîðåííÿ óí³êàëüíîãî ìóçåþ äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ³ ñêóëüïòó-
ðè, àäæå ó íàñ çáåð³ãàºòüñÿ 289 ãàáàðèòíèõ
ñêóëüïòóð XIX–XX ñòîë³òü, áàãàòî ïðåäìåò³â
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Òà-
êîæ º ïàðòíåðè, ÿê³ ³ç çàäîâîëåííÿì íàäà-
äóòü íàì äëÿ ïîñò³éíî¿ åêñïîçèö³¿ óí³êàëü-
í³ ïðåäìåòè äâîðÿíñüêîãî ïîñóäó,îçäîáëåííÿ
òîãî ÷àñó. Òîæ ìè ñòâîðèìî ñâîºð³äíèé ìó-
çåé ðîäèííîãî çàòèøêó, â ÿêîìó ëþäè ìàòè-
ìóòü çìîãó íàñîëîäæóâàòèñÿ àóðîþ öèõ ÷ó-
äîâèõ ïðåäìåò³â, ïåðåòâîðèìî «Øîêîëàä-
íèé áóäèíîê» íà äîðîãîö³ííó øêàòóëêó, â
ÿêó êîæåí ñõî÷å çàçèðíóòè» �

«Øîêîëàäíèé 
áóäèíîê» çíîâó
ç ìåáëÿìè
� Äî îñîáíÿêà ÷åðåç ïîíàä 40 ðîê³â ïîâåðíóëèñÿ 

àâòåíòè÷í³ ðå÷³

27 âèøóêàíèõ ïðåäìåò³â ³íòåð’ºðó, ùî

ïðèêðàøàëè îñîáíÿê çà éîãî ïåðøî-

ãî âëàñíèêà, — ñò³ëüö³, ñòîëè, äçåðêà-

ëî, øàôà — ðîêàìè ïîíåâ³ðÿëèñÿ ïî

³íøèõ ìóçåéíèõ óñòàíîâàõ. Òåïåð âî-

íè çíîâó íàëåæàòü «Øîêîëàäíîìó áó-

äèíêó» ³ ïîòðåáóþòü ðåñòàâðàö³¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÇÐÀÇÊÈòðèï³ëüñüêî¿ êåðàì³êè ìàéñ-
òðèí³ ç ðåêîíñòðóêö³¿ Ëþäìèëè Ñìî-
ëÿêîâî¿ çàéíÿëè ÷³ëüíå ì³ñöå â ì³ñü-
êîìó ñàëîí³ ó÷èëèùà çâ’ÿçêó ïîðÿä
³ç êàðòèíàìè Îëåêñàíäðà Îõàïê³-
íà, âèðîáàìè ó÷í³â òà ïðàö³âíèê³â
çàêëàäó. Íà ïðåçåíòàö³þ çàïðîñè-
ëè êóðñàíò³â ²–²² êóðñ³â, ìàéáóòí³õ
îïåðàòîð³â ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, àä-
ì³í³ñòðàòîð³â.Äëÿ ìîëîä³ çâó÷àëè â³ð-
ø³,íàðîäí³ ï³ñí³ ó âèêîíàíí³ ôîëüê-
ëîðèñòà Íàòàë³¿ Ðåáðèê, ö³êàâ³ ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî Òðèï³ëëÿ òà äîñë³äíèê³â
ö³º¿ êóëüòóðè. «Ó íàñ ïðîâîäèòüñÿ
öèêë çàõîä³â äî 100-ð³÷÷ÿ Â³êåíò³ÿ
Õâîéêè,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó»
êåð³âíèê åòíîãðàô³÷íî¿ ñòóä³¿ «Çîëîòå
çåðíî» ÌÂÏÓ çâ’ÿêó ì. Êèºâà, ïî-
åòåñà, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê êóëü-

òóðè Óêðà¿íè Çîÿ Ðóæèí.— Ìè çà-
ïðîøóâàëè àðõåîëîãà ³ ïèñüìåííè-
êà Þð³ÿ Øèëîâà, çàñíîâíèêà ³ñòî-
ðèêî-àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ «Ïðà-
äàâíÿ Àðàòòà —Óêðà¿íà» Îëåêñàí-
äðà Ïîë³ùóêà, ¿çäèëè íà Áàéêîâèé
öâèíòàð — ïîêëàäàòè â³íîê íà ìî-
ãèëó Â³êåíò³ÿ Õâîéêè. Â³í áóâ ÷å-
õîì çà ïîõîäæåííÿì ³ ïåðåêîíëè-
âèì ïðèêëàäîì òîãî, ùî óêðà¿íö³â
âøàíîâóþòü ïðåäñòàâíèêè âñ³õ íà-
ö³é ³ íàðîäíîñòåé,ÿê³ ïðàãíóòüñïðè-
ÿòè ðîçáóäîâ³ çåìë³ óêðà¿íñüêî¿,ùî
ñòàëà ¿õíüîþ áàòüê³âùèíîþ. Ðîáî-
òè Ëþäìèëè Ñìîëÿêîâî¿, ÿê³ ñüî-
ãîäí³ ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³,ñòà-
ëè äëÿ ìåíå ñïðàâæí³ì â³äêðèòòÿì.
Ìàéñòðèíÿ âëàøòóº ó÷íÿì ³ ìàé-
ñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â

³ç ïàï’º-ìàøå , íîâîð³÷íèõ ïðèêðàñ
çà òðèï³ëüñüê³ìè çðàçêàìè».

Ëþäìèëà Ñìîëÿêîâà ç Òðèï³ë-
ëÿì çóñòð³ëàñÿ âèïàäêîâî — íà
âèñòàâö³ äèòÿ÷î¿ ñòóä³¿. Öÿ òåìà
çàõîïèëà ¿¿: ç 2000 ðîêó ìàéñòðè-
íÿ ïðàöþº íàä ñòâîðåííÿì êî-
ëåêö³¿ òðèï³ëüñüêî¿ êåðàì³êè çà
òåõíîëîã³ºþ ìàéñòð³â-òðèï³ëü-
ö³â (òàêèõ âèðîá³â âæå ïîíàä 3
òèñÿ÷³), âèâ÷àº æèòòÿ òðèï³ëüö³â,
ñï³âïðàöþº ç àðõåîëîãàìè. ¯¿ ðî-
áîòè âèñòàâëåí³ â ìóçåÿõ Êè¿â-
ùèíè (ñ. Òðèï³ëëÿ, ñ. Õàëåï’ÿ, ì.
Ðæèù³â). «Äèâóþñÿ, íàñê³ëüêè
òâîð÷îþ áóëà öÿ öèâ³ë³çàö³ÿ,—

ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ëþäìèëà «Õðå-
ùàòèêó». — ² áàãàòî ñèìâîë³â çáå-
ðåãëîñÿ äî íàøîãî ÷àñó â óêðà¿í-
ñüêèõ ðóøíèêàõ. Ñüîãîäí³ çâåð-
íåííÿ äî òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè
º íà ÷àñ³ — ëþäè ïîâåðòàþòüñÿ äî
ïðåäê³â, ¿õí³õ çíàê³â ³ ñèìâîë³â
çà ñèëîþ ³ äîïîìîãîþ. Ê³ëüêà òè-
ñÿ÷ ðîê³â çåìëÿ çáåð³ãàëà öþ òà-
ºìíèöþ, â³äêðèòòÿ òðèï³ëüñüêî¿
êóëüòóðè â³äáóëîñÿ ëèøå ïîíàä
120 ðîê³â òîìó. Öÿ âèñòàâêà º äà-
íèíîþ ïàì’ÿò³ Â³êåíò³ÿ Õâîéêè,
ÿêèé æèâ, ïðàöþâàâ ³ áóâ ïîõî-
âàíèé ó Êèºâ³. Â³í â³ääàâ ñâîº æèò-
òÿ, ùîáè ñèñòåìàòèçóâàòè çíà-

õ³äêè, íàäàòè íàóêîâèé ´ðóíòîâ-
íèé ñòàòóñ ö³é êóëüòóð³. Íà æàëü,
ñüîãîäí³ áóäèíîê íà Ïîäîë³, äå
ìåøêàâ Â³êåíò³é Õâîéêà, çðóéíî-
âàíèé, à õîò³ëîñÿ ñòâîðèòè òàì
ìóçåé». Íà âèñòàâö³ â³äâ³äóâà÷³
ìàþòü çìîãó áëèæ÷å îçíàéîìè-
òèñÿ ç òðèï³ëüñüêîþ êóëüòóðîþ —
ïîãîðòàòè êíèãè, ðîçäèâèòèñÿ
âèðîáè Ëþäìèëè Ñìîëÿêîâî¿ —
âåëèê³ çåðíîâèêè, æ³íî÷³ òà
÷îëîâ³÷³ ñêóëüïòóðè, ô³ãóðêè
òâàðèí, ìàêåòè æèòåë. Ïîðó÷ –
òðèï³ëüñüêå ³ ñó÷àñíå âáðàííÿ ç
êîëåêö³¿ Çî¿ Ðóæèí ñèìñâîë³÷íî
îá’ºäíàíå õóñòêîþ �

Ìàã³ÿ Òðèï³ëëÿ — ìîëîä³
� Â ñòîëè÷íîìó Ì³æðåã³îíàëüíîìó âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó

ó÷èëèù³ çâ’ÿçêó â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà Ëþäìèëè Ñìîëÿêîâî¿ 
ç ðåêîíñòðóêö³ºþ êåðàì³êè Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè

Ó÷í³ ìàþòü çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç ð³çíîìàí³òòÿì âèòâîð³â äàâíüî¿ öèâ³ë³çàö³¿, à òàêîæ äëÿ íèõ

ïðîâîäèòèìóòüñÿ ìàéñòåð-êëàñè ç³ ñòâîðåííÿ òàêèõ âèðîá³â. Ö³ºþ ïîä³ºþ â çàêëàä³ âøàíî-

âóþòü ïàì’ÿòü àðõåîëîãà, ïåðøîâ³äêðèâà÷à Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, ÿêèé ï³-

øîâ ³ç æèòòÿ 100 ðîê³â òîìó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ åëåãàíòí³ ìåáë³, ùî íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ ïðèêðàøàëè "Øîêîëàäíèé áóäèíîê"
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Ó÷íÿì ó÷èëèùà âèñòàâêó ïðåçåíòóâàëè ç â³ðøàìè, ï³ñíÿìè òà ðîçïîâ³äÿìè 
ïðî òðèï³ëüñüêó êóëüòóðó
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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108.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�15.03.2012�№ 375/7712�«Про

приватизацію�земельних�діляно��для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин�ів,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва»�(А-20684).

109.�Про�змін��цільово�о�призначення�зе-

мельної�ділян�и�Сл�жбі�безпе�и�У�раїни�і�ви�о-

ристання�її�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�ата-

ції�житлово�о�б�дин���на�8�лінії,�діл.�22�(�ро-

чище�Натал�а)�(КДТ�«Чорнобилець»)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6260).

110.�Про�поновлення�ПРИВАТНОМУ�АКЦІО-

НЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ

КОМБІНАТ�№ 1»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�б�дівництва��омпле�с��житлових

б�дин�ів�з�вб�дованими�приміщеннями�на��зво-

зі�Герцена,�32���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-15469).

111.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ЯР»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово-офіс-

но�о��омпле�с��з�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.

Ризь�ій,�73-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(з��рах�ванням�змін�і�доповнень)�(А-18842).

112.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Сл�ж-

бі�зовнішньої�розвід�и�У�раїни�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі

на�в�л.�На�ірній,�24/1���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-5759).

113.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Шев-

чен�івсь�ом��районном���правлінню�Головно-

�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівлі���ртожит-

���на�в�л.�Салютній,�3���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-5081).

114.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Шев-

чен�івсь�ом��районном���правлінню�Головно-

�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративної

б�дівлі�на�в�л.�Герцена,�9���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-5137).

115.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�пол-

���патр�льної�сл�жби�Головно�о��правління

МВС�У�раїни�в�місті�Києві�для�обсл��ов�вання

адмінб�дівлі�ППС�при�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті

Києві�на�просп.�Повітрофлотсь�ом�,�24/2���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-4410).

116.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Го-

ловном���правлінню�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни���Київсь�ій�області�для�б�дівництва�адмі-

ністративно�о��омпле�с��з�подальшим�обсл�-

�ов�ванням�та�е�спл�атацією�в�10-м��мі�ро-

районі�житлово�о�масив��Осо�ор�и�(ділян�а

№ 62)�на�в�л.�Вишня�івсь�ій,�2-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(Д-6579).

117.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�На-

ціональній�а�адемії�вн�трішніх�справ�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�навчально�о��ор-

п�с�,���ртожит���та��араж��на�площі�Солом’ян-

сь�ій,�1���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-0518).

118.�Про�передач���ом�нальном��підприєм-

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів

«Житлоінвестб�д-УКБ»�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�житлових�б�дин�ів�на�перетині�в�л.

Червоно�вардійсь�ої�та�в�л.�Кра�івсь�ої���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6263).

119.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ПРОФСТАЛЬ»�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-виробничих�б�дівель�на�в�л.�Ра-

дистів,�64-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

(А-8229).

120.�Про�передач��Дарниць�ій�районній�в

місті�Києві�державній�адміністрації�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�з�об’-

є�тами�соціально-поб�тово�о�призначення�на

в�л.�Леніна,�47—59���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(Д-6863).

121.�Про�передач��земельної�ділян�и�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ПЛЮС

ФОРТЕ»�для�ре�онстр��ції�та�обсл��ов�вання

тор�овельно-офісних�приміщень�на�в�л.�А�а-

демі�а�Т�полєва,�16�(літ.�Б)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6870).

122.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ВІТАМІННИЙ

ЗАВОД»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації

майново�о��омпле�с��з�виробничими,�с�лад-

сь�ими,�адміністративними�б�дівлями�і�спор�-

дами�та�апте�и�на�в�л.�Копилівсь�ій,�38���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6874).

123.�Про�передач��приватном��а�ціонерно-

м��товариств��«На��ово-виробничий��омпле�с

«К�рс»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-виробничої

б�дівлі�на�в�л.�Бориспільсь�ій,�9�(літера�8�(циф-

ра))���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Д-5770).

124.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Сімейний�центр�«Весел�а»

земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�н�ціонально�о

�омпле�с��з�ре�реації�на�в�л.�А�адемі�а�Т�по-

лєва,�14-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-6869).

125.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЛІЗАРД»�земельної�ділян�и

для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�ба�атоф�н�ціонально�о��омпле�с��з�ре�-

реації�на�просп.�Перемо�и,�84-а�(літ.�А)���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6868).

126.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ВІТАМІННИЙ

ЗАВОД»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�нежило�о�б�дин�� —�б�дин��

допоміжних�сл�жб�(адміністративно�о��орп�-

с�)�на�в�л.�Копилівсь�ій,�38�літера�«А»���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6873).

127.�Про�припинення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсь�ий�метрополітен»�права�постій-

но�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�на�в�л.

Тампере,�10���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(0,3041��а,�постійне��орист�вання)�(А-20872).

128.�Про�рестр��т�ризацію���2014�році�бор-

�ових�зобов’язань�міста�Києва.

Київський міський голова В. Кличко

За�інчення�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 146/146�від�18�вересня�2014�ро��.�
Почато����№�172(4572)�від�21�листопада�2014�ро��

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
03.07.2014 № 22/22 «Про розірвання договору оренди земельної
ділянки, укладеного між Київською міською радою та публічним
акціонерним товариством «Спеціальне науково#реставраційне

проектне будівельно#виробниче підприємство 
«УКРРЕСТАВРАЦІЯ», від 16 жовтня 2012 року № 65#6#00528 

та інші правові наслідки прийняття цього рішення»
Рішення Київської міської ради № 292/292  від 9 жовтня 2014 року

У зв’язку із технічною помилкою та враховуючи лист Департаменту земельних ресурсів від 20.08.2014
№ 05707#8172, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�03.07.2014�№ 22/22�«Про�розі-

рвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,

��ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

п�блічним�а�ціонерним�товариством�«Спеці-

альне�на��ово-реставраційне�прое�тне�б�ді-

вельно-виробниче�підприємство�«УКРРЕСТАВ-

РАЦІЯ»,�від�16�жовтня�2012�ро���№ 65-6-00528

та�інші�правові�наслід�и�прийняття�цьо�о�рі-

шення»,�а�саме:�в�назві�рішення,�в�п�н�ті�пер-

шом��та�в�п�н�ті�2.1�цифри�«65-6-00528»�замі-

нити�цифрами�«85-6-00528».

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26 квітня 2012 року № 467/7804 «Про Програму 

інформування громадськості та розміщення соціальної реклами
з питань оподаткування та діяльності органів Державної 

податкової служби м. Києва на 2012 — 2014 роки»
Рішення Київської міської ради № 150/150 від 18 вересня 2014 року 

Відповідно до Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 ро#
ку № 160 «Про утворення Державної фіскальної служби» та рішення Київської міської ради від 15 березня
2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації)» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

�рам��інформ�вання��ромадсь�ості�та�розмі-

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

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

�ової�сл�жби�м.�Києва�на�2012 —�2014�ро�и»

та�і�зміни:

1.1.�У�за�олов���рішення�слова�«Державної

подат�ової�сл�жби���м.�Києві»�замінити�слова-

ми�«Державної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві».

1.2.�Преамб�л��рішення�ви�ласти�в�новій�ре-

да�ції:

«Відповідно�до�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни,�За�он��У�раїни�«Про�ре�лам�»,�статті�3�За-

�он��У�раїни�«Про�інформацію»�та�з�метою�ін-

форм�вання��ромадсь�ості���сфері�оподат��-

вання,�проведення�масово-роз’яснювальної

роботи�серед�широ�их�верств�населення,�спря-

мованої�на�виховання�соціальної�свідомості,

поширення�подат�ових�знань���с�спільстві,�до-

ся�нення�взаємороз�міння�та�нала�одження

партнерсь�их�відносин�між�платни�ами�подат-

�ів�та�Київсь�ою�місь�ою�радою,�Київсь�а�місь-

�а�рада�вирішила:»

1.3.�У�п�н�ті�1�рішення�слова�«Державної�по-

дат�ової�сл�жби���м.�Києві»�замінити�словами

«Державної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві».

1.4.�У�те�сті�рішення�слова�«Головне�фінан-

сове��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»���всіх�відмін�ах�замінити�словами

«Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)»���відповідних�відмін�ах.

1.5.�У�п�н�ті�3�рішення�слова�«Державна�по-

дат�ова�сл�жба���м.�Києві»�замінити�словами

«Державна�фіс�альна�сл�жба���м.�Києві».

1.6.�У�п�н�ті�4�рішення�слова�«Головном�

�правлінню�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»�замінити�сло-

вами�«Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

1.7.�У�п�н�ті�5�рішення�слово�«Київради»�за-

мінити�словами�«Київсь�ої�місь�ої�ради».

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�інформ�вання

�ромадсь�ості�та�розміщення�соціальної�ре�ла-

ми�з�питань�оподат��вання�та�діяльності�ор�а-

нів�Державної�подат�ової�сл�жби�м.�Києва�на

2012 —�2014�ро�и,�затвердженої�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�26��вітня�2012�ро��

№ 467/7804:

2.1.�У�назві�про�рами�слова�«Державної�по-

дат�ової�сл�жби���м.�Києві»�замінити�словами

«Державної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві».

2.2.�У�те�сті�про�рами�слова�«Головне�фі-

нансове��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)»���всіх�відмін�ах�замінити�сло-

вами�«Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)»���відповідних�відмін-

�ах,�слова�«Головне��правління�е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)»���всіх�відмін�ах�замінити�словами�«Де-

партамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)»���відповідних�від-

мін�ах,�а�слова�«Державна�подат�ова�сл�жба

��м.�Києві»�в��сіх�відмін�ах —�словами�«Дер-

жавна�фіс�альна�сл�жба���м.�Києві»���відповід-

них�відмін�ах.

2.3.�Абзаци�перший,�др��ий�розділ��IV�про-

�рами�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«Положенням�про�Державн��фіс�альн��сл�ж-

б��У�раїни,�затвердженим�постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�21�травня�2014�ро��

№ 236,�визначено,�що�одним�із�основних�зав-

дань�Державної�фіс�альної�сл�жби�є�здійснен-

ня�в�межах�повноважень,�передбачених�за�о-

ном,��онтролю�за�надходженням�до�бюджетів

та�державних�цільових�фондів�подат�ів�і�збо-

рів,�митних�та�інших�платежів.�Ви�онання�цьо-

�о�важливо�о�завдання�неможливе�без�постій-

но�о�підвищення�рівня�добровільно�о�ви�онан-

ня�с�б’є�тами��осподарсь�ої�діяльності�та��ро-

мадянами,�я�і�з�ідно�з�за�онодавством�мають

подат�ові�зобов’язання,�обов’яз�ів�щодо�спла-

ти�подат�ів.�А�це,���свою�чер��,�безпосеред-

ньо�залежить�саме�від�обся�ів�охоплення�і�я�ос-

ті�інформ�вання��ромадян�вза�алі�та�платни-

�ів�подат�ів�зо�рема.

Про�рама�інформ�вання��ромадсь�ості�та

розміщення�соціальної�ре�лами�з�питань�опо-

дат��вання�та�діяльності�ор�анів�Державної�фіс-

�альної�сл�жби���м.�Києві�на�2012 —�2014�ро-

�и —�це��омпле�сний,�системний�план�по�роз-

міщенню�інформації�на�подат�ов��темати���та

висвітленню�діяльності�ор�анів�Державної�фіс-

�альної�сл�жби���м.�Києві,�розроблений�відпо-

відно�до�Констит�ції�У�раїни,�Подат�ово�о��о-

де�с��У�раїни,�За�он��У�раїни�«Про�ре�лам�»,

За�он��У�раїни�«Про�інформацію»,�За�он��У�ра-

їни�«Про�дост�п�до�п�блічної�інформації»�та�ін-

ших�за�онодавчих�і�нормативно-правових�а�-

тів».

2.4.�У�те�сті�про�рами�слова�«Державна�по-

дат�ова�сл�жба�У�раїни»���всіх�відмін�ах�замі-

нити�словами�«Державна�фіс�альна�сл�жба

У�раїни»���відповідних�відмін�ах,�слова�«подат-

�ова�сл�жба»���всіх�відмін�ах�замінити�слова-

ми�«фіс�альна�сл�жба»���відповідних�відмін-

�ах,�а�слова�«Державна�подат�ова�сл�жба»��

всіх�відмін�ах�замінити�словами�«Державна

фіс�альна�сл�жба�У�раїни»���відповідних�від-

мін�ах.

2.5.�У�розділі�II�про�рами�абревіат�р��«ДПС»

замінити�словами�«Державної�фіс�альної�сл�ж-

би».

2.6.�У�розділі�IV�про�рами:

слова�«подат�ова�сл�жба�м.�Києва»�заміни-

ти�словами�«Державна�фіс�альна�сл�жба���
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м.�Києві»;�

слова�«Державна�подат�ова�адміністрація�м.

Києва»�замінити�словами�«Державна�фіс�аль-

на�сл�жба���м.�Києві».

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення комунального закладу 
«Комплексна дитячо#юнацька спортивна школа «Юніор спорт»

Рішення Київської міської ради № 51/51  від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 83, 169 Цивільного кодексу України, статті 12 Закону України «Про позашкільну осві#

ту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо#
юнацьку спортивну школу» та з метою створення сприятливих соціальних, економічних, організаційних пе#
редумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити��ом�нальний�за�лад�«Компле�с-

на�дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�«Юніор

спорт»�на�базі��ом�нальних�навчальних�за�ла-

дів�«За�альноосвітня�ш�ола�І-ІІІ�ст�пенів�№ 141

Дніпровсь�о�о�район��міста�Києва»�та�«За�аль-

ноосвітня�ш�ола�І-ІІІ�ст�пенів�№ 182�Дніпров-

сь�о�о�район��міста�Києва».

2.�Затвердити�Стат�т��ом�нально�о�за�ла-

д��«Компле�сна�дитячо-юнаць�а�спортивна

ш�ола�«Юніор�спорт»�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

вжити�ор�анізаційно-правових�заходів�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення�та�забезпе-

чити�фінанс�вання�навчально�о�за�лад�,�ство-

рено�о�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення,

за�рах�но���оштів,�передбачених�бюджетом

міста�Києва����ал�зі�«Фізична���льт�ра�і�спорт»

на�відповідний��алендарний�рі�.

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

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

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

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

тань�сім’ї,�молоді�та�спорт�,�постійн���омісію

Київради�з�питань�власності.
Київський міський голова В. Кличко

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

від�04.09.2014�ро���№�51/51

СТАТУТ 
комунального закладу «Комплексна дитячо#юнацька спортивна школа

«Юніор спорт»
І.�За�альні�положення

1.1.�Ком�нальний�за�лад�«Компле�сна�дитя-

чо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�«Юніор�спорт»�(да-

лі�КДЮСШ)�є�позаш�ільним�навчальним�за�ла-

дом�спортивно�о�профілю—�за�ладом�фізичної

��льт�ри�і�спорт�,�я�ий�забезпеч�є�розвито��здіб-

ностей�вихованців�в�обраном��виді�спорт�,�визна-

ном��в�У�раїні,�створює�необхідні��мови�для��ар-

монійно�о�виховання,�фізично�о�розвит��,�повно-

цінно�о�оздоровлення,�змістовно�о�відпочин���і

дозвілля�дітей�та�молоді,�самореалізації,�наб�т-

тя�навичо��здорово�о�способ��життя,�під�отов�и

спортсменів�для�резервно�о�спорт�.

1.2.�КДЮСШ�заснована�на��ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�під-

поряд�ована�Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції).

1.3.�Ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�від�іме-

ні�власни�а���встановленом��поряд���забезпе-

ч�є�подання�до�відповідно�о�ор�ан��ви�онавчої

влади�з�фізичної���льт�ри�та�спорт��необхідних

до��ментів�для�надання�КДЮСШ�відповідної��а-

те�орії.

1.4.�Корот�е�наймен�вання�КДЮСШ:�КДЮСШ

«Юніор�спорт».

1.5.�Основними�напрям�ами�діяльності�КДЮСШ

є�розвито��ф�тбол�,�шахів�та�інших�і�рових�видів

спорт�,�черлідин��,�ф�тбольно�о�фрістайл�,�с�ей-

тбордин��,�амери�ансь�о�о�ф�тбол��та�інших

неолімпійсь�их�видів�спорт�,�х�дожньої��імнас-

ти�и,�теніс�,�бадмінтон�,�бас�етбол�,�волейбо-

л�,��андбол�,��інно�о�спорт�,�ле��ої�атлети�и,�па-

�ерліфтин��,�плавання,�пляжно�о�волейбол�,�рол-

лін�бол�,�спортивно�о�орієнт�вання,�спортивно-

�о�т�ризм�,�стрільби�з�л��а,�настільно�о�теніс�,

шашо�,�а�та�ож�навчання,�виховання�і�спортив-

на�під�отов�а�дітей,�підліт�ів�та�молоді,�ор�ані-

зація�спортивних�зма�ань�та�зборів���поза�роч-

ний�та�позанавчальний�час.

1.6.�КДЮСШ���своїй�діяльності��ер�ється�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�та�роз-

порядженнями�Президента�У�раїни,�постанова-

ми�та�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�іншими�за�онодавчими�і�нормативно-право-

вими�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,

розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,

розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�на�азами�Департамент��освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�та�цим�стат�том.

1.7.�КДЮСШ�є�юридичною�особою,�має�осо-

бисті�рах�н�ові�та�інші�рах�н�и�в�ор�анах�Дер-

жавно�о��азначейства�У�раїни,�печат���зі�своїм

наймен�ванням,�штампи,�блан��встановлено�о

зраз�а,�власн��атриб�ти���та�інші�необхідні�для

здійснення�стат�тної�діяльності�ре�візити.

1.8.�Адреса�місцезнаходження�КДЮСШ:�02154,

м.�Київ,�в�л.�Ент�зіастів,�17,�оф.2.

ІІ.�Завдання�та�права�КДЮСШ

2.1.�Головними�завданнями�КДЮСШ�є:

сприяння�реалізації�державної�політи�и����а-

л�зі�освіти,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;

форм�вання���дітей�та�юнацтва�національної

свідомості,�а�тивної��ромадсь�ої�позиції;

�армонійний�розвито��особистості,�фізична

під�отов�а,�зміцнення�здоров’я�дітей�засобами�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт�;

виявлення�і�підтрим�а�юних�талантів,�розви-

то��їхніх�здібностей�в�обраном��виді�спорт��та

дося�нення�висо�их�спортивних�рез�льтатів;

під�отов�а�спортсменів�(�андидатів,�резер-

в�) —�членів�спортивних�збірних��оманд�м.�Ки-

єва�та�У�раїни;

забезпечення��часті���зма�аннях�на�навчаль-

но-трен�вальних�зборах,�створення�спортивно-

оздоровчих�таборів,�абонементних��р�п�оздо-

ровчо�о�спрям�вання,�а�та�ож�зал�чення��оштів

на�ці�цілі�з�різних�джерел,�в�лючаючи�бюджетні

�ошти�та�добровільні��рошові�внес�и.

2.2.�КДЮСШ�має�право:

ви�ористов�вати�добровільні��рошові�внес�и�юри-

дичних�та�фізичних�осіб�на�забезпечення�на-

вчально-трен�вально�о�процес�,�ор�анізов�ва-

ти�спортивні�зма�ання�та�заходи�за�рішенням�ад-

міністрації�КДЮСШ;

вист�пати��часни�ом�цивільно-правових�від-

носин,�наб�вати�майнові�і�немайнові�права;

ви�ористов�вати�на�до�овірній�основі�працю

�ромадян;

зал�чати�на�до�овірних�засадах�і�ви�ористо-

в�вати�фінансові��ошти,�об’є�ти�інтеле�т�альної

власності,�майно�юридичних�і�фізичних�осіб��

встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд-

��;�

проводити�навчання,�семінари,�вистав�и,�спор-

тивні�та�інші�заходи.

III.�Ор�анізаційні�основи�діяльності

3.1.�Компле�т�вання,�наповнення�навчальних

�р�п,�режим�навчально-трен�вальної�роботи�здій-

снюються���встановленом��поряд��.

На�період�проведення�навчально-трен�валь-

них�зборів�та�роботи�спортивно-оздоровчих�та-

борів�наповненість��р�п�і�режим�їх�навчально-тре-

н�вальної�роботи�може�встановлюватись�КДЮСШ

залежно�від�рівня�спортивної�під�отов�и�спортс-

менів,�запланованих�завдань�та�інших�фа�торів.

КДЮСШ�може�(тіль�и�на�період�проведення

навчально-трен�вально�о�збор��та�роботи�спор-

тивно�о�табор�):

трансформ�вати�різні�навчальні��р�пи�в�за�о-

ни,�врахов�ючи�статеві�та�інші�особливості�вихо-

ванців,�виходячи�з��он�ретних��мов;

встановлювати�тренерам-ви�ладачам�присто-

сований�о�ремо�для�цих��мов�режим�робочо�о

дня;

зобов’яз�вати�в��становленом��поряд���тре-

нерів-ви�ладачів�ви�он�вати�ф�н�ції�вихователя,

інстр��тора�з�плавання�тощо�з�оплатою���межах

їхньо�о�середньомісячно�о�о�лад��незалежно�від

�іль�ості�вихованців.

У��ані��лярні,�вихідні�та�свят�ові�дні�КДЮСШ

може�працювати�за�о�ремим�планом,�затвердженим

дире�тором.

3.2.�Навчальний�рі��розпочинається�1�вересня

поточно�о�ро���і�за�інч�ється�25�травня�наст�пно�о

ро��.�Можливе�до��омпле�т�вання��р�п�протя�ом

навчально�о�ро��.�Заняття�в��р�пах�почат�ової

під�отов�и�розпочинаються�1�жовтня�поточно�о

ро��.

3.3.�Вихованці�КДЮСШ,�я�і�направлені�для

підвищення�спортивної�майстерності�в��чилищах

фізично�о�виховання,�ш�олах�вищої�спортивної

майстерності,�не�входять�до��іль�існо�о�с�лад�

�р�п,�але�вважаються�вихованцями�КДЮСШ�і

мож�ть�вист�пати�за�неї.�Для�до��омпле�т�вання

�р�пи�до�неї�мож�ть�б�ти�зараховані�вихованці�з

попередньо�о�ро���навчання.�Режим�навчально-

трен�вальної�роботи�та�наповненість�та�ої��р�пи

збері�аються�до�за�інчення��ожно�о�етап��навчання.

3.4.�Перехід�спортсменів�до�іншо�о�спортивно�о

навчально�о�за�лад��може�здійснюватися�до

за�інчення��ожно�о�етап��навчання.

3.5.�Від�риття�(за�риття)�відділення�з�певних

видів�спорт��здійснюється�Департаментом�освіти

і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київради�(�иївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

IV.�Управління�КДЮСШ,�права�та�обов'яз�и

адміністрації,�тренерів-ви�ладачів,�інших�працівни�ів.

4.1.�Ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання

тр�дово�о��оле�тив����КДЮСШ�є�за�альні�збори,

що�с�ли�аються�не�менше�одно�о�раз��на�рі�.

Рішення�за�альних�зборів�приймаються�більшістю

�олосів�прис�тніх�на�зборах.

4.2.�Рішенням�за�альних�зборів�створюється

рада�тр�дово�о��оле�тив��КДЮСШ,�що�діє�в�період

між�за�альними�зборами.

Рада�тр�дово�о��оле�тив�:

ор�анізов�є�ви�онання�рішень�за�альних�зборів;

вносить�пропозиції�до�адміністрації�щодо

перспе�тив�розвит���КДЮСШ,�режим��її�роботи,

заходів�щодо�зміцнення�її�матеріально-технічної

бази�та�поліпшення��мов�діяльності;

підтрим�є�творчі�ініціативи,�новації�позаш�ільної

освіти;

визначає�форми�співробітництва�КДЮСШ�з

творчими� спіл�ами,� на��ово-дослідними,

виробничими,��ооперативними,�державними�та

�ромадсь�ими�ор�анізаціями;

вносить�пропозиції�дире�тор��про�стим�лювання

педа�о�ічних�та�інших�працівни�ів�за�лад�.

4.3.�Для�прийняття��оле�тивних�рішень�з�питань

ор�анізації�навчально-трен�вально�о�процес��з

числа�тренерів-ви�ладачів��творюється�тренерсь�а

рада.

4.4.�Очолює�тренерсь���рад��старший�тренер-

ви�ладач,�я�ий�призначається�на�посад��на�азом

дире�тора�ш�оли�із�числа�провідних�тренерів-

ви�ладачів,�я�і�мають�стаж�та�досвід�тренерсь�о-

ви�ладаць�ої�роботи�не�менше�чотирьох�ро�ів.

4.5.�Тренерсь�о-ви�ладаць�ий�с�лад�спортивної

ш�оли��омпле�т�ється�з�фахівців,�я�і�мають,�я�

правило,�фіз��льт�рн��освіт��або�тренерсь��

�ате�орію.

4.6.�В�КДЮСШ�на�правах�дорадчо�о�ор�ан�

створюється�бать�івсь�ий��омітет.�До�с�лад�

бать�івсь�о�о��омітет��входять�не�менше�трьох

осіб�з�числа�бать�ів�спортсменів,�що�займаються

в�КДЮСШ.

З�метою�розвит���та�вдос�оналення�навчально-

виховно�о�процес�,�підвищення��валіфі�ації

педа�о�ічних�працівни�ів�КДЮСШ�на�правах

дорадчо�о�ор�ан��створюється�педа�о�ічна�рада.

4.6.1�.Педа�о�ічна�рада:

роз�лядає�питання�ор�анізації�та�здійснення

навчально-виховно�о�процес�,�масової�та�методичної

роботи;

об�оворює�і�ре�оменд�є�до�затвердження�річний

план�роботи�КДЮСШ;�сприяє�розвит���творчої

ініціативи�педа�о�ів,�впровадженню�дося�нень

на��и�і�передово�о�педа�о�ічно�о�досвід��в

навчальний�процес;

приймає�рішення�з�інших�питань�професійної

діяльності�педа�о�ічних�працівни�ів.

4.6.2. Члени�педа�о�ічної�ради�мають�право

вносити�на�роз�ляд�б�дь-я�і�питання,�пов'язані

з�навчально-виховним�процесом.�Кіль�ість

засідань�педа�о�ічної�ради�визначається�їх

доцільністю�і,�я��правило,�становить�не�менше

чотирьох�на�рі�.

4.6.3.�С�лад,�ф�н�ції�та�порядо��роботи

педа�о�ічної�ради�визначаються�дире�тором

КДЮСШ.�Головою�ради�є�дире�тор�КДЮСШ.

4.7.�Безпосереднє��ерівництво�КДЮСШ

здійснює� дире�тор.� Дире�тор� КДЮСШ

призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади

дире�тором�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді

та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов'яз�ів�та�попереднім�по�одженням�з�постійною

�омісією�Київради�з�питань�сім'ї,�молоді�та

спорт�.

4.8.�Дире�тор�КДЮСШ:

здійснює�за�альне��ерівництво�КДЮСШ,

забезпеч�є�раціональний�добір�і�розстанов��

�адрів,�забезпеч�є�створення�належних��мов�для

підвищення�фахово�о�рівня�працівни�ів;

забезпеч�є�та��онтролює�проведення�навчально-

трен�вальної� та� спортивної� роботи,� несе

відповідальність�перед�засновни�ом�(власни�ом)

за�її�рез�льтати;

в��становленом��поряд���за�по�одженням�із

засновни�ом�затвердж�є�стр��т�р��і�штатний

розпис� КДЮСШ,� �онтролює� додержання

ви�онавсь�ої�та�фінансової�дисципліни;

забезпеч�є�����додержання�����норм�����щодо

охорони�����здоров'я,�����праці,

антидопін�ово�о�за�онодавства,�санітарно-

�і�ієнічних,�протипожежних�норм�і�норм�техні�и

безпе�и�та�несе�за�це�відповідальність���межах

чинно�о�за�онодавства;

представляє�КДЮСШ�на�підприємствах,�в

�становах,�ор�анізаціях�та�ор�анах�влади;

розпоряджається�в��становленом��поряд��

майном�і��оштами�КДЮСШ,���ладає���оди,�від�риває

рах�н�и�в��становах�бан�ів�або�ор�анах�Державно�о

�азначейства;

видає���межах�своїх�повноважень�на�ази�та

розпорядження�і��онтролює�їх�ви�онання;

затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів;

приймає�на�робот��і�звільняє�з�роботи�тренерів-

ви�ладачів�та�інших�фахівців�відповідно�до

за�онодавства;

�становлює�за�по�одженням�із�Департаментом

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�в�межах�затверджено�о�фонд�

заробітної�плати�надбав�и�і�роз�лядає�питання

щодо�надання�доплат,�премій�і�матеріальної

допомо�и�тренерам-ви�ладачам�та�іншим�фахівцям

спортивної�ш�оли,�вживає�інших�заходів�заохочення,

а�та�ож�дисциплінарно�о�вплив�;

несе�відповідальність�за�ви�онання�по�ладених

на�КДЮСШ�завдань,�за�рез�льтати�фінансово-

�осподарсь�ої�діяльності,�стан�і�збереження

б�дівель�та�іншо�о�майна,�передано�о�в��орист�вання

КДЮСШ;

�ер�є�роботою�педа�о�ічної�ради;

�от�є�та�подає�на�затвердження�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�тарифі�аційний�списо�,�визначає

форми�оплати�праці�тренерів-ви�ладачів�по�спорт�

з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни;

визначає� стр��т�р�,� штатний� розпис� в

�становленом��поряд���за�по�одженням� із

засновни�ом�та�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації),��онтролює�додержання�ви�онавсь�ої

та�фінансової�дисципліни���межах�фонд��заробітної

плати,�виходячи�з�обся���роботи�і�виробничої

необхідності.

4.9.�Питання�ор�анізації�праці��оле�тив��КДЮСШ,

права�та�обов'яз�и�працівни�ів�та�вихованців

ре��люються�правилами�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд��,�затвердженими�дире�тором�КДЮСШ

за�по�одженням�із�Департаментом�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київради
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(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�та

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

V.�Вихованці�КДЮСШ,�їхні�права�та�обов'яз�и

5.1.�До�КДЮСШ�приймаються�всі�особи,�що

бажають�займатись�фізичною���льт�рою�і�спортом,

відповідають�вимо�ам�нормативів�з�фізичної

під�отов�и,�встановленим�навчальними�про�рамами

з� видів� спорт�,� та� не� мають� медичних

протипо�азань.

Зарах�вання�до�КДЮСШ�здійснюється�на�підставі

заяви�бать�ів�або�осіб,�що�їх�замінюють,�медично�о

виснов���лі�аря�полі�ліні�и�за�місцем�проживання

або�лі�аря�КДЮСШ�про�відс�тність�медичних

протипо�азань�для�занять�за�на�азом�дире�тора

КДЮСШ�та�за�рішенням�тренерсь�ої�ради.

Мінімальний�ві��дитини,�що�підля�ає�зарах�ванню

до�спортивної�ш�оли,�залежить�від�специфі�и

вид�� обрано�о� спорт�� та� визначається� �

встановленом��поряд��.

5.2.Вихованці�ш�оли�мають�право:

отрим�вати�належні��мови�для�висо�оя�існої

спортивної�під�отов�и;

без�оштовно��орист�ватись�спортивними

спор�дами,�інвентарем�та�обладнанням�КДЮСШ;

отрим�вати���встановленом��поряд���спортивн�

форм��та�майно�індивід�ально�о�призначення;

займатись�на�оздоровчо-спортивном��етапі

під�отов�и;

брати��часть����он��рсном��відборі�на�чер�овий

етап�спортивної�під�отов�и;

одерж�вати�після�за�інчення�КДЮСШ�свідоцтво

про�за�інчення�КДЮСШ�або��опію�особистої

�арт�и�спортсмена.

5.3.�Вихованці�КДЮСШ�зобов'язані:

брати��часть���зма�аннях���с�ладі�збірної

�оманди�КДЮСШ;�

вдос�оналювати�та�підвищ�вати�свою�спортивн�

майстерність;�дотрим�ватись�спортивно�о�режим�;

не�вист�пати�за�інші�спорт�л�би,�ор�анізації

без�дозвол��адміністрації�КДЮСШ.

5.4.�За�неви�онання�вихованцями�КДЮСШ

своїх�обов'яз�ів�до�них�застосов�ються�заходи

дисциплінарно�о�вплив�,�в�лючаючи�відрах�вання

з�числа�вихованців�КДЮСШ.

5.5.�Вихованці�КДЮСШ�під�час�занять�мають

переб�вати�під�постійним�на�лядом�лі�аря�КДЮСШ

та�проходити�медичне�обстеження�в�лі�арсь�о-

фіз��льт�рном��диспансері.

VI.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�КДЮСШ

6.1.�Умови�оплати�праці�працівни�ів�КДЮСШ

визначаються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни

з��рах�ванням��ате�орії�працівни�ів:�педа�о�ічні

працівни�и,�спеціалісти,�інші�працівни�и.

6.2.� Оплата� праці� тренерів-ви�ладачів

здійснюється�відповідно�до�їх�тарифі�ації.

VII.�Матеріально-технічна�база�і��ошти�КДЮСШ

7.1.�Майно�КДЮСШ�належить�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і

за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно�о��правління.

7.2.�Майно�КДЮСШ�с�ладається�з�основних

фондів,�оборотних��оштів,�а�та�ож�інших

матеріальних� цінностей,� вартість� я�их

відображається�в�самостійном��балансі

КДЮСШ.

7.3.�Діяльність�КДЮСШ�спрямована�на�ви�онання

соціально�важливих�ф�н�цій�і�не�має�на�меті

отримання�приб�т�ів.

7.4.�Розмір�і�стр��т�ра��оштів,�я�і�виділяються

на��тримання�КДЮСШ,�мають�забезпеч�вати

відш�од�вання�матеріальних�і�прирівняних�до�них

витрат�провадження�діяльності,�форм�вання

�оштів�на�виплат��заробітної�плати�в�розмірах,

не�нижче�встановлених�державою,�відрах�вання

на�соціальне�страх�вання,�до�пенсійно�о�фонд�,

розрах�н�и�з�ор�анізаціями,�в�лючаючи�орендн�

плат�,�створення�та�зміцнення�матеріально-

технічної�бази.

7.5.�Кошти,�я�і�надходять�з�інших,�не�бюджетних

джерел,�в�лючаються�до�за�ально�о�фонд��КДЮСШ

і�становлять�єдиний�фонд�фінансових��оштів�та

ви�ористов�ються�на�проведення�заходів,�пов'язаних

з�основною�діяльністю�КДЮСШ,�а�та�ож�мож�ть

спрямов�ватись�на�вирішення�різних�соціальних

потреб:� преміювання,� придбання� п�тіво�,

оздоровлення�співробітни�ів,�поліпшення��мов

їхньої� праці� та� інше� за� по�одженням� з

Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�та�радою�тр�дово�о

�оле�тив�.

7.6.�Джерелами�форм�вання�майна�КДЮСШ�є:�

�ошти�місцево�о�бюджет�;

�ошти,�отримані�від�надання�спортивних�посл��,

передбачених�за�онодавством�У�раїни;

�ошти�від�надання�в�оренд��спортивних�спор�д,

приміщень,�обладнання�та�іншо�о�майна���вільний

від�основних�занять�час�за�по�одженням�з�власни�ом

��встановленом��за�онодавством�поряд��;

�редити;

добровільні�внес�и�підприємств,��станов,

ор�анізацій�та�о�ремих��ромадян,�іноземних

юридичних�і�фізичних�осіб;

інші�надходження,�передбачені�за�онодавством

У�раїни.

7.7.� Кошти� витрачаються� відповідно� до

�ошторис�,�я�ий�затвердж�ється�в��становленом�

поряд���Департаментом�освіти�і�на��и,�молоді

та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

7.8.�Порядо��ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі��

та�звітності�КДЮСШ�визначається�за�онодавством

У�раїни.

7.9.�КДЮСШ�за�з�одою�власни�а���встановленом�

за�онодавством�У�раїни�поряд���має�право

відч�ж�вати�своє�майно�іншим�підприємствам,

�становам,�ор�анізаціям,�здавати�в�оренд�,

надавати�в�тимчасове�безоплатне��орист�вання

частини�б�дин�ів,�спор�д,�обладнання,�а�та�ож

спис�вати�їх�з�баланс�.

7.10.�Збит�и,�заподіяні�КДЮСШ�в�рез�льтаті

пор�шення�її�майнових�прав�іншими�юридичними

чи�фізичними�особами,�відш�одов�ються�відповідно

до�вимо��за�онодавства�У�раїни.

VIII.�Міжнародне�співробітництво

8.1.� КДЮСШ� може� �� встановленом�

за�онодавством�У�раїни�поряд�����ладати

міжнародні� ��оди� про� обмін� спортивними

деле�аціями�за�по�одженням�з�Департаментом

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації).

8.2.�КДЮСШ�має�право���ладати���оди�про

співробітництво�з�навчальними�за�ладами,

ор�анізаціями,�фондами�і�товариствами,�о�ремими

�ромадянами�зар�біжних��раїн.

IX.�Облі�,�звітність�і��онтроль�за�діяльністю

КДЮСШ

9.1.�Ведення�діловодства,�б�х�алтерсь�о�о

облі��� та� с�ладання� звітності� �� КДЮСШ

здійснюється� в� поряд��,� визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

9.2.�КДЮСШ�щорічно�надає�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�необхідн��статистичн��звітність.

9.3.�Державний��онтроль�за�діяльністю�КДЮСШ

здійснюють�державні�ор�ани�влади�відповідно

до�повноважень,�визначених�за�онодавством

У�раїни.

9.4.�Основною�формою�державно�о��онтролю

за�діяльністю�КДЮСШ�є�державна�атестація,�я�а

проводиться�не�рідше�ніж�один�раз�на�10�ро�ів

��встановленом��поряд��.

X.�Внесення�змін�та�доповнень�до�стат�т�

Всі�зміни�до�цьо�о�стат�т��приймаються�в�том�

ж�поряд��,�що�й�стат�т.

XI.�Умови�реор�анізації�та�припинення�діяльності

КДЮСШ

11.1.�Припинення�діяльності�КДЮСШ�відб�вається

шляхом�її�лі�відації�або�реор�анізації�(злиття,

приєднання,�поділ�,�перетворення)�за�рішенням

власни�а�або�за�рішенням�с�д�.

11.2.�У�разі�реор�анізації�КДЮСШ�її�права�та

обов'яз�и�переходять�правонаст�пни�ові.

11.3.� Лі�відація� КДЮСШ� здійснюється

лі�відаційною��омісією,�с�лад�я�ої�визначається

ор�аном,�що�прийняв�рішення�про�лі�відацію

КДЮСШ.

11.4.�Власни��або��повноважений�ним�ор�ан

встановлює�порядо��та�визначає�стро�и�проведення

лі�відації,�а�та�ож�стро��для�заяви�претензій

�редиторами,�що�не може�б�ти�меншим,�ніж

два�місяці�з�дня�о�олошення�про�лі�відацію.

11.5.�У�випад���визнання�КДЮСШ�бан�р�том

порядо���творення�та�роботи�лі�відаційної

�омісії,�а�та�ож��мови�лі�відації�визначаються

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

11.6.�КДЮСШ�вважається�реор�анізованою

або�лі�відованою�з�дня�внесення�до�Єдино�о

державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних

осіб-�підприємців�запис��про�припинення�її

діяльності.

11.7.�При���реор�анізації���і���лі�відації���КДЮСШ

працівни�ам,���я�і�звільняються,��арант�ється

додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно

до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

11.8.�Майно,��що�залишилось�після�лі�відації,

ви�ористов�ється� за� в�азів�ою�власни�а

відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Заступник міського голови #
секретар Київради О. Резніков

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва 

на 2014 рік»
Рішення Київської міської ради № 278/278 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2014 № 1071 «Про схва#
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04
лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�04�люто�о�2014�ро���№�6/10152�«Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2014�рі�»�та�і�зміни:

1.1.� У� підп�н�ті� 1.1� п�н�т�� 1� цифри�

«20�364�086,2»,�«3�052�263,6»�замінити�цифра-

ми�«24�062�120,1»,�«8�443�157,2»�відповідно.

1.2.� У� підп�н�ті� 1.1.1� п�н�т�� 1� цифри�

«2�010�339,6»�замінити�цифрами�«1�884�889,0».

1.3.� У� підп�н�ті� 1.1.2� п�н�т�� 1� цифри�

«526�173,4»�замінити�цифрами�«652�829,6».

1.4.�У�підп�н�ті�1.1.5�п�н�т��1�цифри�«7�978,9»

замінити�цифрами�«7�593,4».

1.5.� У� підп�н�ті� 1.1.6� п�н�т�� 1� цифри�

«12�491,0»�замінити�цифрами�«1�192,8».

1.6.� У� підп�н�ті� 1.1.7� п�н�т�� 1� цифри�

«20�180,2»�замінити�цифрами�«9�086,8».

1.7.� У� підп�н�ті� 1.1.8� п�н�т�� 1� цифри�

«11�959,0»�замінити�цифрами�«9�162,0».

1.8.� У� підп�н�ті� 1.1.12� п�н�т�� 1� цифри�

«154�982,0»�замінити�цифрами�«178�432,6».

1.9.� У� підп�н�ті� 1.1.13� п�н�т�� 1� цифри�

«24�000,0»�замінити�цифрами�«33�403,3».

1.10.�Підп�н�ти�1.1.9,�1.1.10,�1.1.11�п�н�т��1

ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�підп�н�ти�1.1.12,�1.1.13,

1.1.14,�1.1.15�вважати�підп�н�тами�1.1.9,�1.1.10,

1.1.11,�1.1.12�відповідно.

1.11.�Доповнити�підп�н�т�1.1�новими�під-

п�н�тами�1.1.13,�1.1.14,�1.1.15:

«1.1.13.�На�по�ашення�забор�ованості�з�різ-

ниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�посл��и�з

централізовано�о�водопостачання�та�водовід-

ведення,�що�вироблялися,�транспорт�валися�та

постачалися�населенню,�я�а�вини�ла���зв’яз-

���з�невідповідністю�фа�тичної�вартості�тепло-

вої�енер�ії�та�посл���з�централізовано�о�водо-

постачання�та�водовідведення�тарифам,�що

затвердж�валися�та/або�по�одж�валися�ор�а-

нами�державної�влади�чи�місцево�о�самовря-

д�вання —�3 621�883,5�тис.���ривень.

1.1.14.�На�проведення�виборів�деп�татів�міс-

цевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,�місь�их��о-

лів —�8�233,8�тис.���ривень.

1.1.15.�На�ви�онання�ф�н�цій�столиці —�

1�800�000,0�тис.���ривень.».

1.12.� У� підп�н�ті� 1.2� п�н�т�� 1� цифри�

«17�115�179,3»�«3�248�906,9»,�«2�403�458,7»�за-

мінити�цифрами�«17�179�128,5»,�«6�882�991,6»,

«2�305�131,7»�відповідно.

1.13.�У�п�н�ті�2�цифри�«20�106�742,4»,�

«16�815�965,3»,�«3�290�777,1»�замінити�цифра-

ми� «23� 815� 222,86»,� «16� 882� 511,2»,�

«6�932�711,66»�відповідно.

1.14.�У�п�н�ті�3�цифри�«299�214,0»�замінити

цифрами�«296�617,3».

1.15.�У�підп�н�ті�3.1�п�н�т��3�цифри�«36�705,2»

замінити�цифрами�«34�108,5».

1.16.�У�п�н�ті�4�цифри�«2�664�870,2»�заміни-

ти�цифрами�«2�672�720,06».

1.17.�У�підп�н�ті�4.1�п�н�т��4�цифри�«3�165,0»

замінити�цифрами�«13�611,56».

1.18.�У�підп�н�ті�4.2�п�н�т��4�цифри�«36�705,2»

замінити�цифрами�«34�108,5».

1.19.� У� підп�н�ті� 6.1� п�н�т�� 6� цифри�

«1�465�773,3»�замінити�цифрами�«1�140�481,4».

1.20.�У�п�н�ті�11�цифри�«6�735�740,6»�замі-

нити�цифрами�«7�045�174,43».

1.21.�У�п�н�ті�12�цифри�«10�031�403,0»�за-

мінити�цифрами�«13�665�800,0».

1.22.�Підп�н�т�15.10�п�н�т��15�після�слів�«Де-

партамент��фінансів»�доповнити�словами�«та

Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о��он-

тролю�та�а�дит�».

1.23.�У�др��ом��абзаці�п�н�т��19���цифри

«75»�замінити�цифрами�«85».

1.24.�Доповнити�додато��10�новими�підп�н�-

тами�2.5�та�3.4:

«2.5.�Надходження��оштів�пайової��часті

(внес��)�власни�ів�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�ін-

шо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�в��триманні

об’є�тів�бла�о�строю�міста�Києва.»;

«3.4.�На�фінанс�вання�заходів�з�бла�о�ст-

рою�міста�Києва.».

1.25.�У��рафі�4�додат�а�12�«Період,�на�я�ий

надається�піль�а»���позиціях�79 —�112�слова

«з�1��р�дня�по�31��р�дня»�замінити�словами�«з

1�січня�по�31��р�дня».

1.26.�Доповнити�додато��12�позиціями�113

та�114:

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�3.1,�4,�6,�7,�8�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�04�люто�о�2014�ро���№ 6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко 

№
з/п

Назва
підприємства,
організації

Розмір
пільги,
%

Період,
на який
надається
пільга

Цільове
призна�
чення
пільги

113 Комунальне
некомерційне
підприємство
"Центр первин�
ної медико�
санітарної до�
помоги" Пе�
черського
району м.
Києва в частині
площ, що орен�
дує комунальне
некомерційне
підприємство
"Консультатив�
но�діагностич�
ний центр" Пе�
черського
району м.
Києва (ділянка
за адресою:
вул. І.Мазепи,
2)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшко�
дування
витрат з
утриман�
ня

114 Комунальне
некомерційне
підприємство
"Консультатив�
но�діагностич�
ний центр" Пе�
черського
району м.
Києва в частині
площ, що орен�
дує комунальне
некомерційне
підприємство
"Центр первин�
ної медико�
санітарної до�
помоги" Пе�
черського
району м.
Києва (ділянки
за адресою:
вул. П.Підви�
соцького, 4�а,
вул. П.Підви�
соцького, 13)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На
відшко�
дування
витрат з
утриман�
ня
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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  

01044, м. Київ, вул. Крещатик, 36

Про визнання обраними наступних за черговістю депутатів 
Київської міської ради

Постанова № 3000 від 19 листопада 2014 року 
Відповідно до рішення Київської міської ради VII скликання № 378/378 від 13.11.2014 р. достроково припинені повноваження де"

путатів Київської міської ради Кононенка Ігоря Віталійовича та Грановського Олександра Михайловича, які обиралися в багато"
мандатному виборчому окрузі за виборчим списком Київської міської місцевої організації Політичної партії «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Київська міська виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Про реєстрацію депутатів Київської міської ради
Постанова № 3001 від 19 листопада 2014 року 

Керуючись ч.2 статті 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних міських голів» та на підставі постанови Київської міської виборчої комісії від 19.11.2014 року № 3000 «Про ви"
знання обраним Швириду Миколу Васильовича та Маловацького Олексія Володимировича депутатами Київської міської ради VII
скликання за виборчим списком Київської міської місцевої організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Аль"
янс за Реформи) Віталія Кличка», а також особистих заяв про відсутність іншого представницького мандата, Київська міська вибор"
ча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�На�підставі�ч.�І�статті�81�За�он�У�раїни�«Про�вибо-

ри�дептатів�Верховної�Ради�Автономної�Респблі�и�Крим,

місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних�місь�их��олів»�ви-

знати�обраними�дептатами�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII

с�ли�ання�настпних�за�чер�овістю��андидатів��деп-

тати��виборчом�спис��Київсь�ої�місь�ої�місцевої�ор-

�анізації�Політичної�партії�«УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ра-

тичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а»:

1.1�Швирид�Ми�ол�Васильовича,�1969�ро��наро-

дження,��ромадянина�У�раїни,�члена�Політичної�партії

«УДАР�Віталія�Клич�а»,�освіта�вища,�фізична�особа-під-

приємець,�проживає�в�місті�Києві,�виснтий�від�Київ-

сь�ої�місь�ої�місцевої�ор�анізації�Політичної�партії�«УДАР

(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віта-

лія�Клич�а».

1.2.�Маловаць�о�о�Оле�сія�Володимировича�1979�ро-

��народження,��ромадянина�У�раїни,�безпартійно�о,�ос-

віта�вища,�дире�тор�ТОВ�«Юридична��омпанія�«ЮС�Но-

вітас»,�проживає�в�місті�Києві,�виснтий�від�Київсь�ої

місь�ої�місцевої�ор�анізації�Політичної�партії�«УДАР�(У�ра-

їнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич-

�а».

2.�Цю�постанов�оприлюднити�на�сайті�Київради�та�в

�азеті�«Хрещати�».

Голова Комісії М. Б. Терещенко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

1.�Зареєстрвати�обраними�дептатами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�7�с�ли�ання�в�ба�атомандатном�виборчом

о�рзі:

1.1.�Швирид�Ми�ол�Васильовича�та�видати�дептат-

сь�е�посвідчення�встановлено�о�зраз�а�на�пленарном

засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради.

1.2.�Маловаць�о�о�Оле�сія�Володимировича�та�вида-

ти�дептатсь�е�посвідчення�встановлено�о�зраз�а�на

пленарном�засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Цю�постанов�направити�до�Київсь�ої�місь�ої�ради

та�до�Центральної�Виборчої�Комісії�і�оприлюднити�на

сайті�Київради�та�в��азеті�«Хрещати�».

Голова Комісії М. Б. Терещенко

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

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

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

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

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

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

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

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

на	12	місяців ..............................336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

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

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

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

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

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

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

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

на	12	місяців ..............................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї Х В О Я К О Д Е К С

Г Р О Г Р А Б Г О Н Г
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Х А М К С А Н Т И П П А
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Н И З И Н А Я Р Р Ч

К М О Г І К А Н И О

Відповіді на сканворд 

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ

Ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ ç/ï,ö³í íà åíåðãîðåñóðñè,ìà-
òåð³àëè òîùî, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó"Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõî-
âàí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 01.06.2011 ¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íà-
äàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³-
ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ á³ëÿ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïåð³îä ç 25 ëèñòîïà-
äà ïî 08 ãðóäíÿ 2014 ðîêó (ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â) çà àä-
ðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15 (ïðèì³ùåííÿ ÊÏ" Äèðåêö³ÿ").

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà
áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà "Äèðåêö³ÿ ç óï-
ðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà" (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé,
9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 152,4 êâ.ì öîêîëüíîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Òâåðñüêèé òóïèê, 6/8, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.05.2014 — 4600,71 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü
îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áó-
òè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòî-
âà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè 2054143,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³-
ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39.

Ïðîïîíóºìî äåðæàòåëþ âòðà÷åíèõ îùàäíèõ (äåïîçèòíèõ) ñåðòèô³êàò³â íà ïðåä'ÿâíèêà:
ñåð³ÿ CP ¹ 013128 íà ñóìó 100000,00 ãðí, ç äàòîþ óêëàäåííÿ äîãîâîðó 21.02.2014 ðîêó, äàòà
âèìîãè äî ñïëàòè 23.02.2015 ðîêó, ñåð³ÿ CP ¹ 013129 íà ñóìó 10 000,00 äîëàð³â ÑØÀ, ç
äàòîþ óêëàäåííÿ äîãîâîðó 21.02.2014 ðîêó, äàòà âèìîãè äî ñïëàòè 23.02.2015 ðîêó; çàÿâíèê:
Êðÿ÷óíåíêî Âàäèì Â³êòîðîâè÷, Ëóãàíñüêà îáëàñòü, ì. Ïîïàñíà, âóë. Îðäæîí³ê³äçå, 44; åì³òåíò:
ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ "ÄÎ×²ÐÍ²É ÁÀÍÊ ÑÁÅÐÁÀÍÊÓ ÐÎÑ²¯" (01601, ì. Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 46, ³ä. êîä 25959784, êîä áàíêó 320627), ïîâ³äîìèòè Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà (ñóääÿ Êîíäðàòåíêî Î.Î.), ñïðàâà ¹ 761/31965/14-ö, ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê
ïðî ñâî¿ ïðàâà íà îùàäí³ (äåïîçèòí³) ñåðòèô³êàòè.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 022597 íà ³ì’ÿ Ïð³ñòåð

Ñâ³òëàíè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô,

ãðí/ì2 â ì³-
ñÿöü ç ÏÄÂ

Òàðèô, ãðí/ì2

â ì³ñÿöü
äëÿ ïåðøîãî 

ïîâåðõó ç ÏÄÂ

ì. Êè¿â, âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 2 4,8496 3,9605

ì. Êè¿â, âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 2-Á 5,0443 4,2988

ì. Êè¿â, âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 7 3,8305 3,3109

ì. Êè¿â, âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 7-À 3,8674 3,3533

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

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

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

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1 ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ" (01030, Ôðàíêà 
²âàíà, 38-á, 234-91-41) ï³äâàë ²ëë³÷à, 4/6,

ë³ò. À 35,00 ñêëàä
Ñòàíîì íà 01.11.2014

2 ðîêè 364 äí³ 70,72 2475,13



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ÿêùî âè—«ñîëäàò»

òðóäîâîãî ôðîíòó,òîä³ âàì

ïîòàëàíèòü âäàëî ðåàë³-

çóâàòè çàäóìàíå, ïðàêòè÷íî âèð³-

øèòè áóäü-ÿê³ ïðîôåñ³éí³ ïðîáëå-

ìè çàâäÿêè ôàõîâ³é ìàéñòåðíîñò³,

ñòàðàííîñò³. À ùå — çàðåêîìåíäó-

âàòè ñåáå ÿê ôàõ³âåöü â îáðàí³é

ãàëóç³ ó íàéë³ïøèé ñïîñ³á.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî âàì «ï³äêè-

íóòü» ö³êàâó ³äåþ — íåþ

ìîæíà ïåðåéìàòèñÿ.Øâèä-

øå çà âñå, âè äîá’ºòåñÿ ïðèãîëîì-

øëèâîãî óñï³õó ³ çìîæåòå ðåàë³çó-

âàòè íàéïðèíàäí³ø³ çàäóìêè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ïëåêàéòå â ñî-

á³ ïðàêòè÷í³ñòü,áóäüòå îð-

ãàí³çîâàíèìè, äèñöèïë³-

íóéòå âîëþ ³ íå á³éòåñÿ ðèçèêó! Óñ-

ï³õ ñïðàâ, ùî ¿õ áóëî ðîçïî÷àòî,

íàáåðå ñòð³ìêèõ îáåðò³â çàâäÿêè

âì³ííþ âèêëàäàòèñÿ íà âñ³ ñòî â³ä-

ñîòê³â òàì,äå ³ç êèìîñü ðàçîì «òÿã-

íåòå âîçà» — ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó íà

âèñîò³.

ÐÀÊÈ — óíèêàéòå ñóïåðå-

÷îê, çàãàñ³òü àíòàãîí³ñòè÷-

í³ ³ìïóëüñè, ïðèáîðêàéòå

åãî¿ñòè÷íèõ «äåìîí³â». ² íàìàãàé-

òåñÿ çíàéòè ³ç ïîòåíö³éíèì ñóïåð-

íèêîì ÿêîìîãà á³ëüøå ñï³ëüíèõ äó-

ìîê,ÿê³ áàçóþòüñÿ ëèøå íà ïðàêòè÷-

íèõ ³íòåðåñàõ.

ËÅÂÈ — çàïîâçÿòî äîãî-

äæàþ÷è ðîáîòîäàâöÿì,

ñóìë³ííî âèêîíóþ÷è ¿õí³

âêàç³âêè òà çàâäàííÿ, âè çàñ³âà-

ºòå çåðíàìè ìàòåð³àëüíèõ çäî-

áóòê³â ä³ëîâó íèâó íà ìàéáóòíº. ²

äàðìà, ùî ðèòì ä³ÿëüíîñò³ ñòàíå

íàïðóæåí³øèì: ñïèñîê òåðì³íî-

âèõ çàâäàíü çðîñòå, ÿê íà äð³æ-

äæàõ.

Ä²ÂÈ ïåðåáóâàòèìóòü ó

ï³äíåñåíîìó íàñòðî¿,ôîí-

òàíóþ÷è íåíàñèòíèì áà-

æàííÿì ðåàë³çóâàòè ñâ³é àðòèñòè÷-

íèé äàð... Ð³âíÿéòåñÿ íà îòî÷åííÿ,

àäæå âîíî ðîçáëîêóº âàø³ êîì-

ïëåêñè ³ íàäàñòü âèõ³ä áëèñêó÷î-

ìó àêòîðñüêîìó äóõó.

ÒÅÐÅÇÈ, ó âàøîìó çâè÷íî-

ìó áóäåííîìó æèòò³ çì³-

íè (àëå öå íå âèïàäêîâî),

ñ³ìåéíå ãí³çäî ïîòðåáóº ôóíäà-

ìåíòàëüíî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Ìîæëè-

âî, â ðîë³ áåçïîñåðåäíüîãî ³í³ö³-

àòîðà äîìàøí³õ ïåðåáóäîâ áóäå

ïàðòíåð ó øëþá³, ä³ëîâèé ñîþçíèê

àáî íàéá³ëüø àêòèâíèé, ìîëîäèé,

çàïîâçÿòëèâèé ÷ëåí ñ³ì’¿.

Ó ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â ñòèëü ä³é (à

ìîæëèâî,³ íàïðÿìîê,â ÿêî-

ìó äîêëàäàºòå çóñèëü) êàð-

äèíàëüíî çì³íþºòüñÿ. Øâèäøå çà

âñå,íà âàñ ÷åêàº ³íòåíñèâí³øå íàâ÷àí-

íÿ, àêòèâí³ ðîç’¿çäè ³ ïåðåìîâèíè:

ïåðåâàæíî ç êîíêðåòíèõ òåðì³íî-

âèõ ïðèâîä³â,òàêîæ ç’ÿâèòüñÿ ïîòðå-

áà â íîâèõ äæåðåëàõ ³íôîðìàö³¿.

ÑÒÐ²ËÜÖ² íèí³ — ñàìà ÷à-

ð³âí³ñòü, ÿêîþ íå íàìèëó-

ºøñÿ! Öüîãî äíÿ áàæàííÿ

«ïðàâèòèìóòü áàë», òðèìàþ÷è íà

ïðèâ’ÿç³ ìàòåð³àëüíèõ ³íòåðåñ³â,ñòè-

ìóëþþ÷è îáèðàòè êì³òëèâ³ é îðè-

ã³íàëüí³ ð³øåííÿ, áëèñêó÷å îð³ºí-

òóâàòèñÿ òàì,äå ìîæíà ùîñü «óðâà-

òè» çàðàäè âëàñíîãî áëàãîïîëó÷-

÷ÿ — ³ ïîòàéêè öå ÷óäîâî âäàñòüñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ—íàëàãîäæóé-

òå êîìóí³êàòèâí³ ìîñòè,

ïðîâîäüòå ä³ëîâ³ ïåðåãî-

âîðè, çàéìàéòåñÿ ñàìîîñâ³òîþ. ßê-

ùî õî÷åòå,àáè âàñ ïî÷óëè, ãîâîð³òü

ãîëîñí³øå,âïåâíåí³øå,ï³äêð³ïëþé-

òå ñëîâà êîíêðåòíèìè â÷èíêàìè.

ÍÀ ÂÎÄÎË²¯Â ÷åêàº øëÿõ

äîáðî÷èííîñò³: òàºìíî

æåðòâóéòå, ïîäàâàéòå ìè-

ëîñòèíþ. ßêùî óâàãà ñôîêóñîâàíà

íà êîíô³äåíö³éíèõ ïèòàííÿõ,öå íå

îçíà÷àº, ùî ñë³ä çðàäèòè ñâîþ ãî-

ëîâíó ìåòó, æèòòºâ³ ïðèíöèïè.

ÐÈÁÀÌ çàðàäè ñâ³òëîãî

ìàéáóòíüîãî âàðòî ïîñòà-

ðàòèñÿ. Îêðåñëèëè ïëàí

ä³é — ìåðù³é äî ðîáîòè, àäæå â³ä

âàñ âèìàãàþòüñÿ êîíêðåòí³ çóñèë-

ëÿ ùîäî îáðàíîãî íàïðÿìó.Çíàéîì-

ñòâàì íèí³øíüîãî äíÿ ñóäèâñÿ âäà-

ëèé ô³íàë.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -6o

Àòì. òèñê: 761 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -4o

Àòì. òèñê: 759 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 69 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -6o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

ãîðîñêîï

25 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 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 38657
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25 ëèñòîïàäà 2014 ð.

¹173(4573)
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1867—Àëüôðåä Íîáåëü îòðèìàâ ïà-

òåíò íà äèíàì³ò, âèáóõîâó ñóì³ø,

ïðîñî÷åíó í³òðîãë³öåðèíîì.

1934 —ó Êèñëîâîäñüêó ó â³ö³ 68-òè

ðîê³â ïîìåð ïåðøèé ãîëîâà Öåí-

òðàëüíî¿ Ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîä-

íî¿ Ðåñïóáë³êè, âèçíà÷íèé ³ñòîðèê,

ë³òåðàòóðîçíàâåöü,ïóáë³öèñò ³ ãðî-

ìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ìèõàéëî Ñåðã³éî-

âè÷ Ãðóøåâñüêèé.

1998 — íàéá³ëüøà âåá-êîðïîðàö³ÿ

ñâ³òó America Online îãîëîñèëà ïðî

ïðèäáàííÿ êîìïàí³¿ Netscape, âè-

ðîáíèêà ïîïóëÿðíèõ áðàóçåð³â,ùî

çà îñòàíí³é ð³ê áóëà äîâåäåíà ïðàê-

òè÷íî äî ñòàíó áàíêðóòñòâà, áî áó-

ëà íåñïðîìîæíà ïðîòèñòîÿòè àã-

ðåñèâí³é ìàðêåòèíãîâ³é ïîë³òèö³

Microsoft, ÿêà áåçïëàòíî ïðîïîíó-

âàëà êîðèñòóâà÷àì àíàëîã³÷íèé

ïðîãðàìíèé ïðîäóêò.

2008—óÄðåçäåí³ íà Âñåñâ³òí³é øà-

õîâ³é Îë³ìï³àä³ óêðà¿íñüêà çá³ðíà

íàãîðîäæåíà «Êóáêîì Íîíè Ãàïðèí-

äàøâ³ë³» çà êðàùèé ñóìàðíèé ðå-

çóëüòàò æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ êîìàíä.

Ó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ çîîïàðêó â³äáóëîñÿ äîâãîî÷³êóâà-
íå â³äêðèòòÿ çèìîâîãî êîìôîðòíîãî âîëüºðó äëÿ îä-
íîãî ç éîãî ñòàðîæèë³â — ñàìöÿ ãîðèëè Òîí³. Òâàðè-
íà æèâå â Êèºâ³ 14-é ð³ê, ïðèâåçëè éîãî â Óêðà¿íó ³ç
çîîñàäó ç Í³ìå÷÷èíè.Ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó Òîí³ âèïîâ-
íèëîñÿ 40 ðîê³â.

Äîñ³ ãîðèë³ äîâîäèëîñÿ òóëèòèñÿ â çàìàë³é äëÿ
íüîãî õîëîäí³é çàë³çí³é êë³òö³. Íîâå æèòëî çíà÷íî
ñâ³òë³øå, ïðîñòîð³øå òà íå ìàº ãðàò, çàì³ñòü íèõ òóò
áðîíüîâàíå ñêëî. Ï³äëîãà íîâî¿ «êâàðòèðè» âêðèòà
ñïåö³àëüíèì ë³íîëåóìîì òà ùå é, äëÿ á³ëüøîãî êîì-
ôîðòó, îñíàùåíà ï³ä³ãð³âîì! Çà áàæàííÿì Òîí³ çìî-
æå äèâèòèñü ñâî¿ óëþáëåí³ ïðîãðàìè íà íîâîìó ïëàç-
ìîâîìó åêðàí³.

Äèðåêòîð çâ³ðèíöþ Êèðèëî Òðàíò³í êàæå, ùî îá-
ëàøòîâóâàëè íîâèé áóäèíîê äëÿ Òîí³ äâà ç ïîëîâè-
íîþ ì³ñÿö³, à ãðîø³ äàëè ñïîíñîðè.

Ñïî÷àòêó Òîí³ íå ì³ã çâèêíóòè äî íîâîãî âîëü-
ºðà ³ äóæå íåðâóâàâñÿ, îäíàê òåïåð çàñïîêî¿âñÿ, ïî-
÷óâàºòüñÿ, ÿê óäîìà. ²ùå âë³òêó ô³íàíñîâèìè ñèëà-

ìè çîîïàðêó áóëî çðîáëåíî ï’ÿòü íîâèõ âîëüºð³â äëÿ
ïðèìàò³â. Çàëèøèëîñÿ ùå ñ³ì. Íîâ³ óìîâè æèòòÿ Òî-
í³ â³äâ³äóâà÷àì ïîäîáàþòüñÿ — ³ êàæóòü, ùî â³í ïî-
ì³òíî ïîâåñåë³øàâ �

Ç íàãîäè ð³÷íèö³ Ìàéäàíó â Ðèì³ óêðà¿íö³
ïðîâåëè òåàòðàë³çîâàíó àêö³þ
ÀÌÀÒÎÐÑÜÊÀ âèñòàâà áóëà ïðè-
ñâÿ÷åíà ð³÷íèö³ ïîä³é íà Ìàéäàí³
â Êèºâ³ òà ñïðÿìîâóâàëàñÿ ïðîòè
ðîñ³éñüêî¿ îêóïàö³¿ óêðà¿íñüêèõ
òåðèòîð³é ó Êðèìó òà íà Äîíáàñ³,
ïîâ³äîìëÿº espreso. tv. Íàãàäàºìî,
ùî ó ï’ÿòíèöþ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷à-
ëè ð³÷íèöþ ªâðîìàéäàíó. Êîë³çåé
àêòèâ³ñòè îáðàëè ÿê íàéá³ëüø ëþä-
íå ì³ñöå ³òàë³éñüêî¿ ñòîëèö³. Îð-
ãàí³çàòîðàìè àêö³¿ ñòàëè îðãêîì³-
òåò «ªâðîìàéäàí-Ðèì» òà Êîíãðåñ
óêðà¿íö³â ²òàë³¿. Ï³ä ÷àñ ìàí³ôåñ-
òàö³¿ íà ôîí³ ì³íîðíèõ ìóçè÷íèõ
êîìïîçèö³é àêòèâ³ñòè ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ñâîº ñòàâëåííÿ äî «àãðå-
ñèâíî¿ ³ìïåð³àë³ñòè÷íî¿ ïîë³òèêè
Ðîñ³¿ ùîäî êðà¿í-ñóñ³ä³â», à òàêîæ
«îêóïàö³¿ Óêðà¿íè çà ìîâ÷àçíî¿
çãîäè ªâðîïè». Îêðåìà ñöåíêà áó-

ëà ïðèñâÿ÷åíà ìàí³ïóëÿö³ÿì â ºâ-
ðîïåéñüê³é ïðåñ³, çîêðåìà ³òàë³é-
ñüê³é, ùîäî âèñâ³òëåííÿ ðåàëüíî¿
êàðòèíè íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Òåàòðà-
ë³çîâàíèé Ïóò³í çà äîïîìîãîþ ãàç-
ïðîì³âñüêèõ ãðîøåé âäàëî êåðóº
ìàð³îíåòêàìè — ³òàë³éñüêèìè âè-
äàííÿìè. Íà ïëàêàòàõ áóëè íàïè-
ñàí³ íàçâè òåëåêàíàë³â òà ãàçåò, ÿê³
â ñâî¿õ ðåïîðòàæàõ äîïóñêàëè íàé-
á³ëüøå íåïðàâäè ùîäî Óêðà¿íè.
Äåê³ëüêà ó÷àñíèê³â ëÿãëè íà çåì-
ëþ òà âêðèëèñÿ ð³çíèìè ïðàïîðà-
ìè, ùîá ïîêàçàòè íàö³¿-æåðòâè ïó-
ò³íñüêîãî ðåæèìó. Ãîëîâíèé ìå-
ñåäæ áóâ: «Ñüîãîäí³ ìè, à çàâòðà
âè! Íå áóäüìî áàéäóæ³, ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè çóïèíèìî Ïóò³íà!».
Ó÷àñíèêè àêö³¿ ðîçäàâàëè ïåðå-
õîæèì ëèñò³âêè ç îïèñîì ðåàëü-

íèõ ïîä³é â Óêðà¿í³. Íà ïëàêàòàõ áó-
ëè çîáðàæåí³ êàðèêàòóðè íà Ïó-
ò³íà ç íàäïèñàìè ³òàë³éñüêîþ òà
àíãë³éñüêîþ ìîâàìè «Ïóò³í, çà-
áèðàéñÿ ãåòü ç Óêðà¿íè», «Ðîñ³é-
ñüêèé «ïàòð³îòèçì» — öå çíèùåí-
íÿ ³íøèõ íàðîä³â», «Ðîñ³ÿ — ñïîí-
ñîð òåðîðèçìó». Âðàõîâóþ÷è âå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ðèìñüêà âëà-
äà äóæå ð³äêî äîçâîëÿº ïîë³òè÷í³
àêö³¿ á³ëÿ ï³äí³ææÿ Êîë³çåþ ³ îá-
ìåæóº ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â. Òà ç îã-
ëÿäó íà ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³ óêðà¿í-
ñüê³é ãðîìàä³ òàêèé äîçâ³ë áóëî
íàäàíî. Óêðà¿íö³ Ðèìó ùîòèæíÿ
ïðîâîäÿòü ð³çíîìàí³òí³ àêö³¿ íà
ï³äòðèìêó íàøî¿ äåðæàâè. Ùîíå-
ä³ë³ â³äïðàâëÿºòüñÿ ãóìàí³òàðíà
äîïîìîãà äëÿ ïîòðåá óêðà¿íñüêèõ
â³éñüêîâèõ äî çîíè ÀÒÎ �

Íîâîñ³ëëÿ äëÿ Òîí³
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