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À òîé òðåò³é ïðàçíèê!
� Êèÿíè ìàñîâî â³äçíà÷èëè Âîäîõðåùå

Îïðèëþäíåíî ïðîåêò
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
íà 2015 ð³ê

Íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

îïðèëþäíåíî ïðîåêò áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê, ÿêèé âè-

íåñóòü íà îáãîâîðåííÿ òà ãîëî-

ñóâàííÿ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

Íàãàäàºìî,Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ

ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ñêëèêàííÿ

III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII

ñêëèêàííÿ».Òàê,ïåðøå ïëåíàðíå

çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 22 ñ³÷íÿ î

10.00 ó ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âðàäè

(âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).

Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè, ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ III

ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VII ñêëèêàííÿ â³ä-

áóäåòüñÿ ³ 23 ñ³÷íÿ î 10.00.

Ê³íîòåàòð «Æîâòåíü»
ðåêîíñòðóþþòü

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ÊÌÄÀ ïðî ðåêîíñòðóê-

ö³þ áóä³âë³ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî

êîìïëåêñó «Ê³íîòåàòð «Æîâòåíü»

íà âóëèö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é, 26 ó

Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.

Òàê, çã³äíî ç äîêóìåíòîì, çà-

ìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà ðå-

êîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ê³íîòåàòðó âè-

çíà÷åíî êîëüíå ï³äïðèºìñòâî ç

ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-

äèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ».

Öÿ îðãàí³çàö³ÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ìàº îäåðæàòè âèõ³ä-

í³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ,çàáåçïå-

÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿, âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðî-

åêòíó òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿.Ï³ä

÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãî-

âîðó ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóêö³þ

îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ïåðåäáà÷åí³

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíè-

êîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò òà âñòàíîâëåí³ ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

Ñâÿòîøèíñüê³
êîìóíàëüíèêè
ïðèäáàëè äîðîæíþ
êîìá³íîâàíó ìàøèíó

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè çàêóï³âë³ íî-

âî¿ òåõí³êè ÊÏ ØÅÓ Ñâÿòîøèí-

ñüêîãî ðàéîíó îòðèìàëî íîâó äî-

ðîæíþ êîìá³íîâàíó ìàøèíó íà

áàç³ àâòîìîá³ëÿ «ÌÀÇ», ÿêà áóäå

âèêîðèñòàíà äëÿ çèìîâîãî òà ë³ò-

íüîãî óòðèìàííÿ äîð³ã.

Ó çèìîâèé ïåð³îä ìàøèíà ïðè-

çíà÷åíà äëÿ ðîçïîä³ëó ³íåðòíèõ

ìàòåð³àë³â, çä³éñíåííÿ ðîç÷èñòêè

äîð³ã ïëóãîì òà ìåõàí³÷íîþ ù³ò-

êîþ,à â ñåçîí ë³òíüîãî óòðèìàííÿ

áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñüÿê ñàìîñêèä

äëÿ ïåðåâåçåííÿ ñèïó÷èõ ìàòåð³-

àë³â âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 20 òîíí.

íîâèíè

ÂÎÄÎÕÐÅÙÅ ñâÿòêóâàëè ïî âñüî-
ìó ì³ñòó. Öåé äåíü ðîçïî÷àâñÿ ç³
ñâÿòêîâèõ ë³òóðã³é ó âñ³õ öåðêâàõ
òà ñîáîðàõ ñòîëèö³, ïî çàâåðøåí-
íþ ÿêèõ â³äáóâñÿ ÷èí îñâÿ÷åííÿ
âîäè. Õðèñòèÿíè â³ðÿòü, ùî â³ä
öüîãî âîíà ñòàº æèâîþ ³ íå ãóáèòü
ñâî¿ ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ äî ñïî-
æèâàííÿ. Òîæ ó öåé äåíü êîæåí
íàìàãàºòüñÿ íàáðàòè õî÷ òðîõè
ñâÿùåííî¿ âîäè. Á³ëÿ Âîëîäèìèð-
ñüêîãî êàôåäðàëüíîãî ïàòð³àðøî-
ãî ñîáîðó íàâ³òü óòâîðèëèñÿ äîâ-
æåëåçí³ ÷åðãè ïàðàô³ÿí.

Áàãàòî îõî÷èõ çíàéøëîñÿ ³ çà-
íóðèòèñÿ ó êðèæàíó âîäó. Íàéìà-

ñîâ³øèìè òî÷êàìè ï³ðíàííÿ â³ðó-
þ÷èõ ñòàëè Îáîëîíñüêà íàáåðåæ-
íà òà Ã³äðîïàðê íà ä³ëÿíö³ á³ëÿ
êàïëèö³ íà ÷åñòü Õðåùåííÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâ-
íî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõà-
òó. Âåëèêå îñâÿ÷åííÿ âîäè ó Ã³ä-
ðîïàðêó çä³éñíèâ Ïàòð³àðõ Êè¿â-
ñüêèé Ô³ëàðåò. À äëÿ áàæàþ÷èõ çà-
íóðèòèñÿ òóò îáëàøòóâàëè ñïåö³-
àëüíèé ïîíòîí.

Ñåðåä öüîãîð³÷íèõ ï³ðíàëüíè-
ê³â ³ ïàí Ìèêîëà. ×îëîâ³ê «ìîðæóº»
âæå íå îäèí ð³ê, òîæ çíàº âñ³ ïðà-
âèëà ïðàâèëüíîãî çàíóðåííÿ. «Ãî-
ëîâíå — íå ï³ðíàòè ç ãîëîâîþ, öå,

ïåâíî, ÿêèéñü ïñèõîëîã³÷íèé ìî-
ìåíò. À òàêîæ íåäîâãî ïåðåáóâàòè
ó âîä³. Âçàãàë³ êðàùå äî öüîãî ãîòó-
âàòèñÿ ïîñòóïîâî, à íå ðàïòîâî çà-
íóðþâàòèñÿ —òàê ³ çàõâîð³òè ìîæ-
íà»,—ä³ëèòüñÿ ç «Õðåùàòèêîì» Ìè-
êîëà òà äîäàº, ùî ïîïðè ïîðàäè ë³-
êàð³â òà ðÿòóâàëüíèê³â îï³ñëÿ âæè-
âàº àëêîãîëüí³ íàïî¿.

À îò ðîäèíà Ìîñ³é÷óê³â ðàçîì
ç øåñòèð³÷íèì ñèíîì ï³ðíàòè ïðèé-
øëè âïåðøå. Ãîòóâàëèñÿ äî öüîãî
çàçäàëåã³äü: ïî÷èíàëè ç îáòèðàíü
ðóøíèêîì, çìî÷åíèì ó õîëîäí³é
âîä³, äàë³ ïåðåéøëè äî îáëèâàí-
íÿ. «Çàãàðòóâàííÿ — öå âçàãàë³ êî-
ðèñíî äëÿ îðãàí³çìó. À íà Âîäî-
õðåùå âîäà ö³ëþùà, òîæ â³ðèìî,
ùî íå õâîð³òèìåìî ö³ëèé ð³ê»,—
ðîçïîâ³äàº ìàìà ðîäèíè Îëåíà.

Ïðèºäíàâñÿ äî ó÷àñíèê³â ä³éñòâà
³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Ðàçîì ç áðàòîì Âîëîäè-
ìèðîì òà êîçàêàìè «4-ãî êîçàöü-
êîãî ðåäóòó Ìàéäàíó» ï³ðíàâ ìåð
ñòîëèö³ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³.
Îï³ñëÿ êîçàêè ïðèãîñòèëè áðàò³â
Êëè÷ê³â óêðà¿íñüêèì ñòðàâàìè
âëàñíîãî ïðèãîòóâàííÿ. Î÷³ëüíèê
Êèºâà ïðèâ³òàâ ìåøêàíö³â ì³ñòà

³ âñ³õ óêðà¿íö³â ç³ ñâÿòîì Âîäîõðå-
ùà. «Â³ääàâíà âîäà íà Éîðäàí ââà-
æàºòüñÿ ö³ëþùîþ. Îñâÿ÷åíà âîäà
äîïîìàãàº íàøîìó äóõîâíîìó î÷è-
ùåííþ. Íåõàé öÿ âîäà çàðÿäæàº
âñ³õ íàñ ñïðàâæíüîþ â³ðîþ — ó Áî-
ãà, â Óêðà¿íó ³ â íàøó ïåðåìîãó!»,—
â³äçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Îêð³ì âæå çãàäàíèõ ì³ñöü, çà-
íóðþâàëèñÿ êèÿíè ó ö³ëþùó âîäó
³ ïîáëèçó áàãàòüîõ ³íøèõ çîí â³ä-
ïî÷èíêó. Öå «Íàòàëêà» â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³, «Ãàëåðíà» ó Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³,«Òðîºùèíà» ó Äåñ-
íÿíñüêîìó, «Ñîíÿ÷íà» ó Äàðíèöü-
êîìó. Íà òåðèòîð³ÿõ ïëÿæ³â «Ïó-
ùà-Âîäèöÿ» (Îáîëîíñüêèé ðàéîí),
«×îðòîðèé» (Äåñíÿíñüêèé), «Âåðá-
íèé» (Îáîëîíñüêèé), «Öåíòðàëü-
íèé», «Âåíåö³ÿ», «Ïåðåäì³ñòíà Ñëî-
á³äêà», «Ìîëîä³æíèé», «Òåëüá³í»,
«Ðàéäóãà» (Äí³ïðîâñüêèé). Äëÿ áåç-
ïåêè ëþäåé ³ çàïîá³ãàííÿ íåùàñ-
íèì âèïàäêàì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ñâÿòà Áîãîÿâëåííÿ Ãîñïîäíüîãî áó-
ëî îðãàí³çîâàíî ÷åðãóâàííÿ ôàõ³â-
ö³â Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àâàð³éíî-ðÿ-
òóâàëüíî¿ âîäîëàçíî¿ ñëóæáè ÊÏ
«Ïëåñî», à òàêîæ ìåäè÷íîãî ïðåä-
ñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà �

Â÷îðà, 19 ñ³÷íÿ, óêðà¿íö³ òà âåñü ïðàâîñëàâíèé ñâ³ò
â³äçíà÷èëè Âîäîõðåùå, çàâåðøàëüíå ñâÿòî íîâî-
ð³÷íî-ð³çäâÿíîãî öèêëó. Ïîïðè ðîáî÷èé äåíü, êè-
ÿíè ìàñîâî îñâÿ÷óâàëè âîäó òà êóïàëèñÿ ó âîäîé-
ìàõ. Ââàæàºòüñÿ, ùî òîé, õòî îñì³ëèâñÿ íà
Âîäîõðåùå ï³ðíóòè â êðèæàíó îïîëîíêó, ö³ëèé ð³ê
áóäå çäîðîâèì.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà íà Âîäîõðåùà, ïîïðè ðîáî÷èé äåíü, êèÿíè ìàñîâî îñâÿ÷óâàëè âîäó òà êóïàëèñÿ â ñòîëè÷íèõ âîäîéìàõ
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ßê çàïîá³ãòè ïñóâàííþ
ë³ôò³â ó ñòîëè÷íèõ
áóäèíêàõ

Ó ÑÒÎËÈÖ² ïèòàííÿ ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè ë³ô-
ò³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ñüîãîäí³ ñòî¿òü äó-
æå ãîñòðî. Öå ïîâ’ÿçàíî íå ëèøå ç ô³çè÷-
íîþ çíîøåí³ñòþ îáëàäíàííÿ, à ³ ç ÷àñòè-
ìè êðàä³æêàìè îêðåìèõ äåòàëåé ë³ôòîâî-
ãî ìåõàí³çìó. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ðî-
áîòè ë³ôòîâèõ ñëóæá ó Äåñíÿíñüêîìó, Ïî-
ä³ëüñüêîìó òà Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîíàõ
ñòîëèö³ çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà äî
âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ çàõîä³â, ÿê³ á
çàïîá³ãàëè ïñóâàííþ ÷è êðàä³æêàì ë³ôòî-
âîãî îáëàäíàííÿ.

«Ç óñ³º¿ ê³ëüêîñò³ çóïèíîê ë³ôò³â, ÿê³ ìè
ìàºìî ñòàíîì íà ñüîãîäí³, áëèçüêî 30 % íå
ïðàöþþòü ÷åðåç âêðàäåí³ ì³äí³ êîòóøêè.
Ì³ñüêà âëàäà ðîçãëÿäàº ð³çíîìàí³òí³ ìåõà-
í³çìè ðåàãóâàííÿ íà ñïðîáè êðàä³æîê: âñòà-
íîâëåííÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ,îáëàøòóâàí-
íÿ áóäèíê³â ñèãíàë³çàö³ºþ òîùî.Îäíàê ö³ çà-
õîäè áóäóòü åôåêòèâíèìè ëèøå çà óìîâè ò³ñ-
íî¿ âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè
òà ìåøêàíöÿìè áóäèíê³â»,— çàçíà÷èâ â³í.

Êîæåí ìîæå äîïîìîãòè ïîïåðåäèòè êðà-
ä³æêó ÷è çíàéòè çëîä³¿â, ÿêùî îïåðàòèâíî
ïîâ³äîìèòü ïðàâîîõîðîíö³â ÷è çâåðíåòüñÿ
äî ë³ôòîâî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ó ðàç³ âòðó÷àí-
íÿ â ðîáîòó ë³ôòó, ùî íå ïîâ’ÿçàíå ç ðåìîí-
òàìè �

Îá³ãð³âàòè àåðîïîðò
«Êè¿â» ñòàëî 
äåøåâøå

Ç ÎÑÅÍ² îá³ãð³âàòè ïðèì³ùåííÿ ì³æíà-
ðîäíîãî àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè) ñòà-
ëî äåøåâøå — òàì ïðàöþº âëàñíà åíåðãî-
åôåêòèâíà êîòåëüíÿ íà àëüòåðíàòèâíîìó
âèä³ ïàëèâà. Çà òðè ì³ñÿö³ ðîáîòè âäàëî-
ñÿ çáåðåãòè ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³
ÊÌÄÀ.

Ìåíåäæåð ç ïðîåêò³â ì³æíàðîäíîãî àåðî-
ïîðòó «Êè¿â» ªâãåí Áºë³ê ðîçïîâ³â, ùî åêî-
íîì³ÿ â äåíü ñòàíîâèòü áëèçüêî 9-òè òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íîãî àåðî-
ïîðòó ãîòîâ³ ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì åíåðãîíå-
çàëåæíîñò³ ³ç çàö³êàâëåíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè òà óñòàíîâàìè.

²ç ÷àñîì âëàñíó êîòåëüíþ õî÷óòü ïåðå-
òâîðèòè íà àðòîá’ºêò. Êåð³âíèöòâî ëåòîâè-

ùà ïëàíóº çàïðîñèòè õóäîæíèê³â, àáè âî-
íè ðîçìàëþâàëè ïàðêàí òà åëåìåíòè òåï-
ëîïóíêòó �

Â³äíîâëåíî ðîáîòó
â³äì³íåíèõ
òðàíñïîðòíèõ
ìàðøðóò³â

Ç 19 Ñ²×Íß íà ìàðøðóòàõ íàçåìíîãî ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó Êèºâà ÷àñòêîâî â³ä-
íîâëåíî ðîáîòó ðóõîìîãî ñêëàäó, ÿêèé áó-
ëî òèì÷àñîâî â³äì³íåíî, à ñàìå: 30 àâòî-
áóñ³â, 23 òðîëåéáóñè òà 14 òðàìâà¿â. Ïðî öå
ïîâ³äîìèëè ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

Òàêîæ ç 19 ñ³÷íÿ â³äíîâëåíî ðîáîòó àâ-
òîáóñíèõ ìàðøðóò³â ¹ 2 «Âóëèöÿ Áóëãàêî-
âà — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà», ¹ 5 «Âó-
ëèöÿ ²çþìñüêà — Çàë³çíè÷íèé âîêçàë».

Ðîáîòó àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 43ê
«Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Âèäóáè÷³» — ñàíàòîð³é
«Êîí÷à-Çàñïà» áóëî â³äíîâëåíî 14 ñ³÷íÿ
2015 ðîêó �

Ï³äãîòóâàëà 
Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ

«Õðåùàòèê»

Àíäð³é ÑÒÐÀÍÍ²ÊÎÂ
Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó:

«Îïðèëþäíåíî
ïðîåêò áþäæåòó
ì. Êèºâà,ðîáîòà íàä
ÿêèì çàâåðøèëàñü
ó÷îðà. Ñüîãîäí³
ÊÌÄÀ îô³ö³éíî ïå-
ðåäàñòü éîãî íàì äî
Êè¿âðàäè, äå â³í ï³-
äå ïî âñ³õ «êîëàõ
ïåêëà» — ãðîìàä-
ñüêå îáãîâîðåííÿ, ðîçãëÿä áþäæåòíîþ êîì³-
ñ³ºþ, ïðåçåíòàö³ÿ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, çíîâó ðî-
áîòà â êîì³ñ³¿ íàä ïðîïîçèö³ÿìè äåïóòàò³â òà
ãðîìàäñüêîñò³ ³, íàðåøò³, ô³íàëüíå ãîëîñóâàí-
íÿ â ñåñ³éí³é çàë³.

Îòæå, ðîçêëàä íà íàéáëèæ÷³ 10 äí³â:
— â³âòîðîê, 20 ñ³÷íÿ, 14.00 — ó Êîëîíí³é

çàë³ â³äáóäåòüñÿ îô³ö³éíà ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåê-
òó áþäæåòó òà Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Âïåðøå â ³ñòîð³¿ Êè¿âðà-
äè ö³ ïðîåêòè ñïî÷àòêó áóäóòü ïðåçåíòîâàí³
ãðîìàäñüêîñò³, à âæå ïîò³ì äåïóòàòàì;

— ï’ÿòíèöÿ, 23 ñ³÷íÿ — ïðåçåíòàö³ÿ â ñå-
ñ³éí³é çàë³ Êè¿âðàäè ³ âçÿòòÿ äî ðîçãëÿäó îáîõ
ïðîåêò³â;

— ñóáîòà (24 ñ³÷íÿ), â³âòîðîê (27 ñ³÷íÿ) —
ïîñò³éíà ðîáîòà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ íàä ïðîïî-
çèö³ÿìè.Óçàãàëüíåííÿ òà ï³äãîòîâêà ô³íàëüíî¿
âåðñ³¿;

— ñåðåäà,28 ñ³÷íÿ—îñòàòî÷íèé ðîçãëÿä Êè-
¿âðàäîþ òà ãîëîñóâàííÿ â ö³ëîìó.

Ê³ëüêà êîìåíòàð³â:
1. Ñòèñë³ òåðì³íè ðîçãëÿäó — ÷åðåç òå, ùî

áþäæåò ðîçðàõîâóâàâñÿ íà àáñîëþòíî íîâ³é
áþäæåòíî-ïîäàòêîâ³é áàç³, ÿêó çàòâåðäèëà ÂÐ
â í³÷ íà 29 ãðóäíÿ, ³ ÿêà îñòàòî÷íî îïóáë³êî-
âàíà 8 ñ³÷íÿ.Òîìó àäì³í³ñòðàö³¿ äîâåëîñü ïðè-
ñêîðåíèìè òåìïàìè âåðñòàòè ãîëîâíèé ô³-
íàíñîâèé äîêóìåíò, ùîá â ëþòèé ì³ñÿöü ìè
óâ³éøëè ç áþäæåòîì.

2. Íåçâàæàþ÷è íà åêîíîì³÷íó êðèçó, ïðî-
åêò áþäæåòó äîñòàòíüî íåïîãàíèé — íàäõî-
äæåííÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó î÷³êóþòüñÿ íà 2
ìëðä á³ëüøå, í³æ ó 2014-ìó, äåðæàâíèõ ñóá-
âåíö³é çàïëàíîâàíî íà 8,2 ìëðä, ç ÿêèõ 5 —
íà îñâ³òó òà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ. Áëèçüêî 1,4
ìëðä áóäå ïåðåäáà÷åíî íà Ïðîãðàìó åêîíî-
ì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. 2,4 ìëðä
î÷³êóºòüñÿ îòðèìàòè â³ä ïëàòè çà çåìëþ, 380
ìëí — â³ä ïðîäàæó çåìë³, 100 — â³ä ïðîäà-
æó ìàéíà, 170 — â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ³íâåñòî-
ð³â.

3. Ãîëîâíà ³íòðèãà — ïîãàøåííÿ ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó 1,9 ìëðä áîðãó ì. Êèºâà. Äî 15
ëþòîãî óðÿä ïîâèíåí ïîäàòè Âåðõîâí³é Ðàä³
â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò. ßêùî ÂÐ ïðîãîëî-
ñóº, íàø ì³ñöåâèé áþäæåò ñòàíå ùå ñèìïà-
òè÷í³øå.

4. Ó Êèºâà íå áóäå ïðÿìèõ âèëó÷åíü äî
äåðæàâíîãî áþäæåòó. Äëÿ ïðèêëàäó: ëèøå ó
2014-ìó ìè òàêèì ÷èíîì âòðàòèëè 1,4 ìëðä.

5. ßê ³ îá³öÿëè, áþäæåò º ðåàë³ñòè÷íèì.
Æîäíî¿ «äóòî¿» öèôðè, íà â³äì³íó â³ä áþäæå-
òó-2014, äå â³äðàçó çàêëàäàëàñü 3,5-ì³ëüÿðä-
íà «ä³ðêà».

6. Ç ïðèâîäó íàéá³ëüø ðåçîíàíñíî¿ íîâà-
ö³¿ — ïîäàòêó íà íåðóõîì³ñòü. Õîò³ëîñÿ á çà-
ñïîêî¿òè êèÿí — äî òðàâíÿ 2016 ðîêó ïðî íüî-
ãî ìîæíà çàáóòè. Öüîãî ðîêó éîãî áóäóòü ñïëà-
÷óâàòè ëèøå ò³, õòî ïëàòèâ ó 2014-ìó.Òîáòî ò³,
ó êîãî íà îäíîãî âëàñíèêà (ñï³ââëàñíèêà) ïðè-
ïàäàº á³ëüøå, í³æ 120 êâ. ì êâàðòèðè àáî 240
êâ. ì. áóäèíêó. Îêð³ì òîãî, ïðîàíàë³çóâàâøè
âñ³ ïîêàçíèêè ìàéáóòíüîãî áþäæåòó,ìè ïðèé-
øëè äî âèñíîâêó, ùî â íèí³øí³õ óìîâàõ çà-
ïðîâàäæåííÿ éîãî çà ìàêñèìàëüíîþ ñòàâêîþ
ó 2 % (ÿê öå â³äîáðàæåíî ó â³äïîâ³äíîìó ïðî-
åêò³ ÊÌÄÀ), º íåäîö³ëüíèì. Òîìó áóäåìî ðå-
êîìåíäóâàòè âñòàíîâèòè ñòàâêó 1 % â³ä ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè (12 ãðí) çà êâ. ì íà ð³ê. Íà-
ãàäàþ, ïëàòèòèìóòü ëèøå ò³, â êîãî ó âëàñíî-
ñò³ º á³ëüøå, í³æ 60 êâ. ì êâàðòèðè àáî á³ëü-
øå, í³æ 120 êâ. ì áóäèíêó (çà ìåòðè ïîíàä öþ
íîðìó).Àëå, ïîâòîðþþ, äî öüîãî ïîâåðíåìîñü
ëèøå ó òðàâí³ 2016-ãî.

äóìêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäèÑâÿòî Âîäîõðåùà â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

Ó ÄÅÍÜ Âîäîõðåùà Ãîñïîäíüî-
ãî â óñ³õ õðàìàõ ñòîëèö³ â³äáóâ-
ñÿ ÷èí îñâÿ÷åííÿ âîäè. Íàéìà-
ñîâ³ø³ Áîãîñëóæ³ííÿ ïðîéøëè
ó Ã³äðîïàðêó òà â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³, ïðîòå òàêîæ êèÿíè
çàíóðþâàëèñÿ â ö³ëþùó Éîð-

äàíñüêó âîäó ³ â ðàéîíàõ, äå º
«ñâî¿» îçåðà òà ñòàâêè. Çîêðå-
ìà, çàâäÿêè ñïðèÿííþ äåïóòà-
òà Êè¿âðàäè Ñåðã³ÿ Êîòâèöüêî-
ãî âäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè ñâÿòî
äëÿ ìåøêàíö³â Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó íà îçåð³ Âèðëèöÿ.

Óðî÷èñòîñò³ ðîçïî÷àëèñÿ ùå
çâå÷îðà, ó íåä³ëþ, 18 ñ³÷íÿ. Äëÿ
òîãî, àáè áóëî çðó÷íî çàíóðþ-
âàòèñÿ ó âîäó, ïðîðóáàëè îïî-
ëîíêó ó âèãëÿä³ õðåñòà. Íåçâà-
æàþ÷è íà ïîòåïë³ííÿ, êðèãà íà
îçåð³ ñÿãàëà ïîíàä 20 ñàíòèìåò-
ð³â, òîæ äîâåëîñÿ ñêîðèñòàòèñÿ
áåíçîïèëîþ. Ï³äõ³ä äî âîäè âñòå-

ëèëè êèëèìîì, ïîðó÷ âñòàíî-
âèëè ïàëàòêó, äå óñ³õ îõî÷èõ
ïðèãîùàëè ãàðÿ÷èìè íàïîÿìè,
à òàêîæ ñîëîäîùàìè òà áóòåð-
áðîäàìè.

Çàíóðèòèñÿ â îñâÿ÷åíó âîäó
ïðèéøëî ê³ëüêà ñîòåíü ìåøêàí-
ö³â äîâêîëèøí³õ áóäèíê³â, ó òî-
ìó ÷èñë³ áóëî áàãàòî ä³òîê, ÿê³
ðàçîì ³ç äîðîñëèìè ñì³ëèâî âõî-
äèëè ó õîëîäí³, àëå ö³ëþù³ âî-
äè îçåðà.

«ß ÿê äåïóòàò-ìàæîðèòàð-
íèê äîáðå îá³çíàíèé ç ïðîáëå-
ìàìè ìåøêàíö³â Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó. Äëÿ ëþäåé äóæå âàæëè-
âî â³ä÷óâàòè òóðáîòó. Çîêðåìà,
íàïåðåäîäí³ Ð³çäâà ïîäàðóíêè
îòðèìàëè âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ
ñàäî÷ê³â ìîãî îêðóãó. À óñï³õ
íàøîãî ä³éñòâà íà Âîäîõðåùå
ïîêàçàâ, ùî îðãàí³çàö³ÿ òàêîãî
ñâÿòà º ïîòð³áíîþ äëÿ ìåøêàí-
ö³â íàøîãî ðàéîíó, òîìó ñïîä³-
âàþñÿ, ùî íà Âèðëèö³ âîíî ñòà-
íå òðàäèö³éíèì,— çàóâàæèâ Ñåð-
ã³é Êîòâèöüêèé �

Ìåð Êèºâà ðàçîì ³ç òèñÿ÷àìè 
êèÿí ïðèéøîâ íà ìàðø ïàì’ÿò³
æåðòâ òåðàêòó ó Âîëíîâàñ³

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç áðàòîì Âîëîäèìèðîì âçÿëè ó÷àñòü
ó ìàðø³ ñîë³äàðíîñò³ ïðîòè òåðîðèçìó ³ ïàì’ÿò³ æåðòâ òåðàêòó ó
Âîëíîâàñ³.

Áðàòè Êëè÷êè ïðèéøëè íà Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó ó Êèºâ³ ³ ðà-
çîì ç êèÿíàìè âèðóøèëè õîäîþ çà ìàðøðóòîì Ìèõàéë³âñüêà ïëî-
ùà — ªâðîïåéñüêà ïëîùà — âóë. Ãðóøåâñüêîãî — âóë. Ëèïñüêà —
âóë. ²íñòèòóòñüêà — Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³.

«Ìè âèéøëè íà çíàê ñîë³äàðíîñò³ ó áîðîòüá³ ç òåðîðèçìîì. ²

öå íàñ îá’ºäíóº, íåçàëåæíî â³ä òîãî, íà ÿê³é ïëîù³ ìè ç³áðàëèñÿ,
â ÿêîìó ì³ñò³ ÷è â ÿê³é êðà¿í³. Ìåíå íà Ìèõàéë³âñüêó ïëîùó çà-
ïðîñèëè ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó õîä³ âçÿëè ó÷àñòü òèñÿ÷³ êèÿí, ó òîìó ÷èñë³ ï³äïðèºìö³ ³ á³ç-
íåñìåíè, ÿêèì íå áàéäóæà äîëÿ íàøî¿ êðà¿íè. Çà ñëîâàìè ãîëîâè
íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÒÎÂ «Àëüÿíñ ²íæèí³ðèíã» ²ãîðÿ Òðóøåíêà, Óêðà-
¿íà ñüîãîäí³ ï³äòðèìóº ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî ó áîðîòüá³ ç òåðî-
ðèçìîì. Óñ³õ ñêîëèõíóëè ³ íåùîäàâí³ ïîä³¿ ó Ôðàíö³¿, ³ çàõîïëåí-
íÿ çàðó÷íèê³â â Àâñòðàë³¿. Òîæ ñüîãîäí³ óêðà¿íö³, ï³äòðèìóþ÷è ñâî-
¿õ â³éñüêîâèõ íà ñõîä³, ðîçóì³þòü íåîáõ³äí³ñòü ñïèíèòè çàãðîçó.

«Íàøà êîìïàí³ÿ ïîñò³éíî ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìóº â³éñüêîâèõ
íà ñõîä³ Óêðà¿íè ÷åðåç ôîíäè ³ âîëîíòåð³â, òàêîæ ìè äîïîìàãà-
ºìî òèì ëþäÿì, ÿê³ ïîòðàïèëè â ñêëàäíó ñèòóàö³þ ³ ñòàëè ôàê-
òè÷íî çàðó÷íèêàìè â³éíè»,— ðîçïîâ³â ²ãîð Òðóøåíêî.

Íà Ìàéäàí³ â³äáóâñÿ ìîëåáåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ òåðîðèçìó. Â àê-
ö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïîñëè ³ ïðåäñòàâíèêè äèïêîðïóñó áëèçüêî 30-òè
êðà¿í ñâ³òó. Ìåðè ð³çíèõ ì³ñò ñâ³òó íàä³ñëàëè Â³òàë³þ Êëè÷êó ëèñ-
òè ç³ ñëîâàìè ñï³â÷óòòÿ, ï³äòðèìêè ³ ñîë³äàðíîñò³ ç óêðà¿íñüêèì
íàðîäîì �
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Ð³çäâÿí³ êîíöåðòè äëÿ õîðó «Êè-
¿â» — âæå òðàäèö³ÿ. Àëå öüîãî ðàçó, êð³ì
ð³çäâÿíèõ, áóëè é ³íø³ êîìïîçèö³¿. Çà
ÿêèì ïðèíöèïîì ñêëàäåíî ïðîãðàìó?

Ì. Ã.: Öåé êîíöåðò — íàñïðàâä³ âèíÿòîê
³ç ïðàâèë. Éîãî ïðîãðàìó ïîáóäîâàíî íà-
ñòóïíèì ÷èíîì (à ÿ çàâæäè ñë³äóþ çà õðî-
íîëîã³ºþ): ñïî÷àòêó òðè ð³çäâÿí³ ñòàðîäàâ-
í³ áàðîêîâ³ òâîðè — Ñòåïàíà Äåãòÿðåâñüêî-
ãî, Ãåðìàíà Ëåâèöüêîãî ³ ðîçñï³â Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ ëàâðè ÕV²²² ñòîë³òòÿ. Äàë³ — õîðî-
â³ öèêëè Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà ³ ªâãåíà
Ñòàíêîâè÷à íà â³ðø³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Öå,
ïî-ïåðøå, â³äãîì³í 200-ë³òòÿ Øåâ÷åíêà, à
ïî-äðóãå — óòâåðäæåííÿ éîãî àêòóàëüíîñò³
â íàø ÷àñ. ² öå àáñîëþòíî ð³çí³ òðàêòîâêè
Êîáçàðÿ. Äðóãå â³ää³ëåííÿ — ð³çäâÿíà îðà-
òîð³ÿ ñó÷àñíî¿ êè¿âñüêî¿ êîìïîçèòîðêè Àí-
íè Ãàâðèëåöü. Àðàíæóâàííÿ äëÿ óäàðíèõ
çðîáèâ Ãåîðã³é ×åðíåíêî. Äî ðå÷³, îäèí òâ³ð
öüîãî öèêëó — «Ìàéäàí» — öå ïîâí³ñòþ ðî-
áîòà ïàíà ×åðíåíêà. Â³í õîò³â â³äòâîðèòè
òîé çâóêîâèé îáðàç, ÿê öå áóëî íà Ìàéäàí³

ð³ê òîìó: ãðþêàëè, ñòóêàëè ïî âñüîìó, ïî
÷îìó ò³ëüêè ìîæíà áóëî, ³ äåñü äàëåêî-äà-
ëåêî êîëÿäêè çâó÷àëè... Ìè òðèâàëèé ÷àñ
âèâ÷àëè öåé òâ³ð,àäæå â³í íàïèñàíèé äëÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ óäàðíèê³â, à íàø³ õîðèñòè — óäàð-
íèêè íå ïðîôåñ³éí³. Àëå âèâ÷èëè.

×îìó âè â òàêîìó øâèäêîìó òåì-
ï³ ñï³âàëè ðîçñï³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè?

Ì. Ã.: Öå ôðàãìåíò ³ç ð³çäâÿíî¿ Âñåí³÷-
íî¿. À íà Ð³çäâî (ïîñëóõàéòå Âåäåëÿ!) ñï³â-
àëè äóæå øâèäêî ³ äóæå ãîëîñíî, òîìó ùî
öå — ðàä³ñòü. Òîæ ìè ñï³âàëè ùå çàïîâ³ëü-
íî!

Òâ³ð Ñèëüâåñòðîâà çàçíà÷åíèé ÿê
ïðåì’ºðà. ² êîìïîçèòîð íàïèñàâ éîãî,
âî÷åâèäü, íåùîäàâíî é, ìàáóòü, âæå ï³ä
âïëèâîì ïîä³é Ìàéäàíó. ×è íå âèäàëà-
ñÿ âàì äèâíîþ òèõà ³ ñâ³òëà ìóçèêà äî
«Çàïîâ³òó» íà ñëîâà Øåâ÷åíêà?

Ì. Ã.: Âàëåíòèí Âàñèëüîâè÷ íàïèñàâ öåé
òâ³ð íàïðèê³íö³ 2014 ðîêó. Òàê, «Çàïîâ³ò»
àñîö³ºþòüñÿ ç òðàã³÷íèìè ïîä³ÿìè íà Ìàé-
äàí³. Àëå ó Ñèëüâåñòðîâà — öå òèõèé ñóá’-
ºêòèâíèé âàð³àíò, äå íàÿâíèé ìîìåíò ãîð-
äîñò³. Ìîæëèâî, â³í ïðî ñåáå ñàìîãî ïèñàâ...
Öå ñêëàäíî ñêàçàòè. Ìåíå òåæ âðàçèâ öåé
«Çàïîâ³ò».

×è º íèí³ ïð³îðèòåòè ó ðåïåðòóàð³
õîðó?

Ì. Ã.: Íåìàº. Õîðó ó ñåðïí³ âèïîâíèòü-
ñÿ 25 ðîê³â. Ìè âæå âèïóñòèëè 44 äèñêè, äå
çàïèñàíî òâîðè ð³çíèõ íàïðÿìê³â. Öå —
äàâíÿ ñåðåäíüîâ³÷íà ìóçèêà òà ìóçèêà, íà-
ïèñàíà 100 ðîê³â òîìó, ìóçèêà ÕÕ ñòîë³òòÿ,

ñó÷àñíà ìóçèêà. Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, óêðà-
¿íö³ — ºäèíèé íàðîä íà ïëàíåò³ (ïîâ³ðòå, ÿ
âèâ÷àþ ïîä³áí³ ðå÷³), ÿêèé ìàº òèñÿ÷îë³ò-
íþ ³ñòîð³þ õîðîâîãî ñï³âó, äå ïðåäñòàâëå-
íî âñ³ ìóçè÷í³ ñòèë³, ùî ðîçâèâàëèñü â ªâ-
ðîï³. Íàïðèêëàä, ó Ãðåö³¿ òàêîãî ðîçâèòêó
íå áóëî — ìóçè÷íà êóëüòóðà ö³º¿ êðà¿íè í³-
áè çàìîðîæåíà. Òîìó êîëè ìè ïðè¿æäæàºìî
íà Çàõ³ä ³ ñï³âàºìî íàø³ ï³ñí³, òî íàñ îäðà-
çó ñïðèéìàþòü, áî ÷óþòü ùîñü äóæå ïîä³á-
íå. Àëå äèâóþòüñÿ, áî ó íèõ öå âñå âò³ëåíî
â ³íñòðóìåíòàëüí³é ìóçèö³, â îðêåñòð³, à ó
íàñ â³äòâîðåíî ãîëîñîì.

Ñïðàâà â òîìó, ùî íàøà öåðêîâíà êóëü-
òóðà äóæå äîãìàòè÷íà — âîíà íå äîçâîëÿ-
ëà í³ îðãàí, í³ îðêåñòð. Íàïðèêëàä, êîëè ìè
õîò³ëè âèêîíàòè òâ³ð Â³êòîðà Ñòåïóðêà â
Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³, â ÿêîìó çàä³ÿí³
ð³çí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè (ñêðèïêà, â³î-
ëîí÷åëü, òðóáà, ñàêñîôîí, ôëåéòà, äóäóê),
ìåí³ ñêàçàëè, ùî â öåðêâ³ íå ìîæíà ¿õ âè-
êîðèñòîâóâàòè. ß â³äïîâ³â: ïîäèâ³òüñÿ íà
ôðåñêè â Ñâÿò³é Ñîô³¿ — òàì íàìàëüîâàíî,
ùî ãðàþòü íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, ³ íà-
â³òü ó ïñàëìàõ ñêàçàíî — ñëàâòå Áîãà íà ëè-
òàâðàõ ³ ãóñëÿõ. Í³, êàæóòü ìåí³, öå — ïî-
åç³ÿ. À õòî ñï³âàâ? Õëîï÷èêè! Æ³íîê äî ñï³-
âó äîïóñòèëè íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. À
«ðîáî÷èé ñåçîí» ó õëîï÷èê³â — òðè ÷è ÷î-
òèðè ðîêè, àäæå ïîò³ì ó íèõ ïî÷èíàºòüñÿ
ìóòàö³ÿ ãîëîñó.

Äå çíàõîäèòå ñòàðîâèíí³ ïàðòèòó-
ðè?

Ì. Ã.: Öå íàáîë³ëå ïèòàííÿ. ß çíàéîìèé
³ç áàãàòüìà ìóçèêîçíàâöÿìè ç Ðîñ³¿ òà Ãðó-
ç³¿. Ñï³âïðàöþþ ç Íàö³îíàëüíîþ á³áë³îòå-

êîþ Óêðà¿íè ³ìåí³ Âåðíàäñüêîãî, ìîíàñòè-
ðåì Êè¿âñüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. Â Öåíòðàëü-
íîìó äåðæàâíîìó àðõ³â³-ìóçå¿ ë³òåðàòóðè
³ ìèñòåöòâà Óêðà¿íè ñâîãî ÷àñó çíàéäåíî 7
êîíöåðò³â Ëåâèöüêîãî (îäèí ³ç íèõ âè ÷ó-
ëè), 12 êîíöåðò³â ²âàíà Äîìàðàöüêîãî, 10
êîíöåðò³â Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, ÿê³ ââà-
æàëèñÿ âòðà÷åíèìè, 10 — Ìèêîëè Äèëåöü-
êîãî. ª äóæå ñèëüíà äæåðåëîçíàâ÷à áàçà ìó-
çè÷íî¿ êóëüòóðè. Àëå òðåáà âðàõóâàòè, ùî â
íàø³é êðà¿í³ çàéìàþòüñÿ äàâíüîþ ìóçè-
êîþ òðîõè á³ëüøå 20 ðîê³â. Íàì íàâ’ÿçóâà-
ëè àòå¿çì, ÷îãî íå áóëî íà Çàõîä³. Ìè íå
ìîãëè íå ëèøå ìîëèòèñÿ òà âèêîíóâàòè
öåðêîâíó ìóçèêó, àëå íå ìàëè ïðàâà é äî-
ñë³äæóâàòè ¿¿. Ùå çà ÷àñ³â ìîãî ñòóäåíòñòâà
çàñï³âàòè íà ñöåí³ «Îò÷å íàø» íå áóëî ìîæ-
ëèâèì. Òà çà ö³ ïîíàä 20 ðîê³â íàø³ ìóçè-
êîçíàâö³ çðîáèëè äóæå áàãàòî. ² íå ïîïó-
ëÿðèçóâàòè âñå öå áàãàòñòâî áóëî áè ãð³-
õîì �

??

??

??

??

??

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀ êàðòèíà 2012
ðîêó, ùî â îðèã³íàë³ ìàº íàçâó «Ïî-
¿çäè äóìîê» (Trains of Thoughts)
âïåðøå â Óêðà¿í³ áóëà ïîêàçàíà íà
ôåñòèâàë³ ê³íî òà óðáàí³ñòèêè «86»
ó Ñëàâóòè÷³. Ìèíóëîãî òèæíÿ âî-
íà âèéøëà â ïðîêàò ó ñòîëè÷íîìó
ê³íîòåàòð³ «Êè¿â», à ç 22 ñ³÷íÿ äå-
ìîíñòðóâàòèìåòüñÿ ³ â «Ê³íîïà-
íîðàì³». Ùîá ïîð³âíÿòè êóëüòóðó,
á³çíåñ ³ ñóñï³ëüñòâî ð³çíèõ ì³ñò
êð³çü ïðèçìó ìåòðîïîë³òåíó, ðå-
æèñåð Ò³ìî Íîâîòíè îáðàâ ï’ÿòü
åêçîòè÷íèõ äëÿ íàñ ì³ñò. Àòìîñôå-
ðó â êàðòèí³ ñòâîðþþòü ñàóíäòðåêè
ãóðòó Sofa Surfers, â îñíîâ³ ÿêèõ —
çâóêè ìåòðî.

Ï³äçåìêà Íüþ-Éîðêà äåìîí-
ñòðóº áàãàòîíàö³îíàëüí³ñòü ìåãà-
ïîë³ñó, à ó ïåðåõîäàõ âèñòóïàþòü
á³-áî¿ òà ìóçèêàíòè. Â Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ³ á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ìàº àâ-
òîìîá³ë³, òîìó ï³äçåìêîþ êîðèñ-

òóþòüñÿ ëþäè ç íåâèñîêèìè äîõî-
äàìè. Äåÿê³ ñòàíö³¿ íàãàäóþòü äå-
êîðàö³¿ Ãîëë³âóäà, à ñòèëü âóëè÷íèõ
ìóçèêàíò³â â³äð³çíÿºòüñÿ â ð³çíèõ
êâàðòàëàõ ì³ñòà. Â Òîê³î ìåòðî äó-
æå çàâàíòàæåíå: ïàñàæèðè â ä³ëî-
âèõ êîñòþìàõ ïîñï³øàþòü íà ðî-
áîòó ³ ç ðîáîòè, à çàòèñíóòèñÿ äî âà-
ãîí³â äîïîìàãàþòü ñïåö³àëüí³
«øòîâõà÷³» íà ñòàíö³ÿõ. Â òîé æå ÷àñ
ñåðåä íàòîâïó ëþäè â³ä÷óâàþòü
ñåáå ñàìîòí³ìè ³ íåïîòð³áíèìè,

÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ñàìîãóáñòâà
ïðîñòî ï³ä ïî¿çäîì íà ñòàíö³ÿõ. Â
Ãîíêîíãó ìåòðî äóæå êîìåðö³àë³-
çîâàíå: óñþäè, äå ç’ÿâëÿºòüñÿ íî-
âà ñòàíö³ÿ, âèãëÿä ì³ñòà í³âåëþº-
òüñÿ, áóäóþòüñÿ îäíàêîâ³ áàãàòîïî-
âåðõ³âêè ³ òîðãîâ³ öåíòðè. Ìåòðî
â Ìîñêâ³ íàãàäóº, ñêîð³øå, ìóçåé:
âèíèêàº âðàæåííÿ, ùî áóäóâàëè
éîãî íå äëÿ ïîòðåá ëþäåé, à ùîá
ïðîäåìîíñòðóâàòè âåëè÷ êîìóí³ç-
ìó. Ïðèñóòí³é â êàðòèí³ ³ Â³äåíü:

ó ïåðåðâàõ ì³æ îñíîâíèìè ³ñòîð³-
ÿìè ä³ããåð ìàíäðóº òóíåëÿìè òà
ïîâç ñòàíö³¿ ö³º¿ ï³äçåìêè. Àâòîð
íå ëèøå ïîêàçóº æèòòÿ ìåòðîïî-
ë³òåíó, à é ðîçìîâëÿº ç ïàñàæèðà-
ìè, ÿê³ ä³ëÿòüñÿ äóìêàìè ùîäî
ìåòðî ³ âëàñíîãî æèòòÿ, ïðèãàäó-
þòü ð³çí³ âèïàäêè. Àäæå ìåòðî äëÿ
ïàñàæèð³â º íå ëèøå ñïîñîáîì ä³ñ-
òàòèñÿ ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ, à é
ì³ñöåì çíàéîìñòâ, òâîð÷îñò³, â³ä-
ïî÷èíêó ÷è íàâ÷àííÿ. Â ñâîþ ÷åðãó,
âîíî òàêîæ âïëèâàº íà ëþäåé.

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ñòð³÷êè êîæåí
ìîæå çàìèñëèòèñÿ, à ÿêèì æå º îá-
ðàç Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ïî-
ð³âíÿòè éîãî ç ïîáà÷åíèì. Áàãàòî
ì³ñòÿí ââàæàþòü, ùî ðåêëàìà â
ìåòðî, îñîáëèâî áðåíäîâàí³ âàãî-
íè òà ñòàíö³¿, «ñòèðàþòü» îáëè÷-
÷ÿ êè¿âñüêî¿ ï³äçåìêè. Íàðàç³ ó
ìåòðî çàïðîâàäæóþòü íå ëèøå íî-
âó çà äèçàéíîì ñõåìó ìåòðî (áåç íî-
ìåð³â, ç çàðóáêàìè çàì³ñòü ê³ë äëÿ
ïîçíà÷åííÿ ñòàíö³é òà ç ïåðåõî-
äàìè íà ³íø³ âèäè òðàíñïîðòó —
ì³ñüêó åëåêòðè÷êó, øâèäê³ñí³ òðàì-
âà¿), à é íîâó ñèñòåìó êîìóí³êà-
ö³¿. «Ìè ïðàãíåìî çðîáèòè îãîëî-
øåííÿ ëþäÿí³øèìè, ïîçáàâëåíè-
ìè ðàäÿíñüêîñò³, äå, íàïðèêëàä,
çàì³ñòü çâè÷àéíîãî îãîëîøåííÿ

«ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí åñêàëàòîð íå
ïðàöþº» ðàäèìî ïàñàæèðàì ïëà-
íóâàòè á³ëüøå ÷àñó íà ïåðåõ³ä,—
ðîçïîâ³â äèçàéíåð ²ãîð Ñêëÿðåâ-
ñüêèé.— Òàêîæ ìè ðîçðîáèëè ³ íî-
âèé ÿñêðàâèé äèçàéí áåçêîíòàêò-
íèõ êàðòîê». Òðèâàº â ìåòðî ³ òâîð-
÷èé êîíêóðñ íà «Òåàòðàëüí³é», äå
áþñò Ëåí³íà ìèíóëîãî ðîêó çàì³-
íèâ 3-D ìàëþíîê òåàòðàëüíîãî çà-
ëó. Ñüîãîäí³ âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü
çàìîâèòè ñâîº çîáðàæåííÿ ó çàë³,
ùîïðàâäà, êîøòóâàòèìå öå äîðîæ-
÷å, í³æ êâèòîê äî òåàòðó (300—500
ãðí). Àâòîðè öüîãî ïðîåêòó, êîì-
ïàí³ÿ «Wallstreet», çàïðîïîíóâà-
ëè ùå îäíó ³äåþ — ðîçìàëþâàòè
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä ì³æ «Õðåùà-
òèêîì» ³ «Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³»
ó âèãëÿä³ àêâàð³óìó ç ìîðñüêèìè
ìåøêàíöÿìè.

Êè¿âñüêå ìåòðî ìàº áàãàòî ³ñ-
òîð³é òà ëåãåíä: òóò çíàéîìëÿòü-
ñÿ,òàíöþþòü, ñï³âàþòü ³ íàâ³òü íà-
ðîäæóþòü ä³òåé (òàêèé âèïàäîê
ÿêîñü òðàïèâñÿ íà «Òåàòðàëüí³é»),
à ñò³íè ïðèõîâóþòü áàãàòî òàºì-
íèöü (ÿê çàêàì’ÿí³ë³ ìóøë³ â ìàð-
ìóð³ íà «Óí³âåðñèòåò»). Ïðî íåâ³-
äîìå æèòòÿ ìåòðî áàãàòî çíàº áëîã-
ãåð Îëåã Òîöüêèé, ÿêèé ôîòîãðà-
ôóº ð³çíîìàí³òí³ êóòî÷êè ï³äçåì-
êè. Â³í ïðàãíå ñòâîðèòè â òóíåëÿõ,
ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ (äî ïî-
áóäîâè «Òåàòðàëüíî¿» âîíè ïîºä-
íóâàëè ñòàíö³¿ ìåòðî «Óí³âåðñè-
òåò» ³ «Õðåùàòèê») Ìóçåé ìåòðî —
ïðî ³ñòîð³þ ³ ñó÷àñíó ðîáîòó ìåò-
ðîïîë³òåíó. Âò³ì, öåé ïðîåêò ïî-
òðåáóº ÷èìàëèõ êîøò³â, ³ íàðàç³
ïàí Òîöüêèé øóêàº ñïîíñîð³â �

Ó ñóáîòó â ñòîëè÷í³é ô³ëàðìîí³¿ â³ä-

áóâñÿ ð³çäâÿíèé êîíöåðò êàìåðíîãî

õîðó «Êè¿â». Éîãî õóäîæí³é êåð³âíèê ³

äèðèãåíò Ìèêîëà Ãîáäè÷ ðîçïîâ³â ïðî

ïðîãðàìó âå÷îðà, óí³êàëüí³ñòü òà îñî-

áëèâîñò³ óêðà¿íñüêî¿ õîðîâî¿ êóëüòó-

ðè òà ïîøóêè ñòàðîâèííèõ ïàðòèòóð.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ìèêîëà ÃÎÁÄÈ×:

«Íàâ³òü ó ïñàëìàõ ñêàçàíî —
«Ñëàâòå Áîãà íà ëèòàâðàõ ³ ãóñëÿõ»

Ìåòðî ÿê äçåðêàëî ì³ñòà
� Â Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ñòð³÷êó «Òóíåëü ñâ³äîìîñò³»
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Ãëÿäà÷ ô³ëüìó ïîòðàïëÿº ó ï`ÿòü ï³äçåìîê ñâ³òó, çíàéîìëÿ÷èñü ç ¿õ îñîáëèâîñòÿìè
òà ïàñàæèðàìè 

Ìàíäð³âêó ï’ÿòüìà ï³äçåìêà-

ìè — Íüþ-Éîðêà,Ëîñ-Àíäæå-

ëåñà, Òîê³î, Ãîíêîíãà òà Ìîñ-

êâè—ïðîïîíóº àâòîð êàðòèíè

Ò³ìî Íîâîòíè. Öå íàðèñè ç

æèòòÿ ìåòðî òà ³ñòîð³¿, ðîçêà-

çàí³ éîãî ïàñàæèðàìè. «Õðå-

ùàòèê» ä³çíàâàâñÿ, ÿê³ íîâîâ-

âåäåííÿ î÷³êóþòü ³ ñòîëè÷íó

ï³äçåìêó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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ВИРІШИЛА:

Додато�
до�рішення�Київради

09.12.2014�№ 556/556

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

без проведення конкурсу

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

№ п/п Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ( ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ( КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ
КОМІСАРІАТ 
Форма власності �
державна 
Форма фінансування �
бюджетна

ПОЛКОВА, № 57�В,
ЛІТ. А Подільський
район ЖБк � 4�
поверховий,
адміністративне
Площа � 2438,29 кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
Підвал, 1�й поверх 
Площа кв. м �
931,20 кв. м

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради 

від 12 липня 2012 року № 727/8064 
«Про передачу до сфери управління Міністерства охорони 

здоров’я України нежилого будинку комунальної власності
територіальної громади міста Києва 

на вул. Б. Хмельницького, 34, літер. Б, Б’ 
у Шевченківському районі міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 557/557 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахову(

ючи рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 420/9908 «Про передачу в оренду без прове(
дення конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва», Київ(
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�12�лип-

ня�2012�ро���№ 727/8064�«Про�передач�

до�сфери��правління�Міністерства�охоро-

ни�здоров’я�У�раїни�нежило�о�б�дин����о-

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�на�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,

34,�літер.�Б,�Б’���Шевчен�івсь�ом��районі

міста�Києва».

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

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

�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,76 га на перетині вулиці Кільцева дорога 

та вулиці Зодчих (вздовж озера Віра) 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 543/543 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно(заповідний

фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову(
ючи численні звернення громадян, Київська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

орієнтовною�площею�0,76��а�за�рах�но��місь-

�их�земель,�не�наданих���власність�чи��орис-

т�вання,�розташованій�на�перетині�в�лиці

Кільцева�доро�а�та�в�лиці�Зодчих�(вздовж

озера�Віра)���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о�райо-

н��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�та�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�права�постійно�о��орист�вання

земельною�ділян�ою�орієнтовною�площею

0,76��а�на�перетині�в�лиці�Кільцева�доро�а�та

в�лиці�Зодчих�(вздовж�озера�Віра)���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Ком�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�здійснити�ор�анізацій-

но-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�земель-

ної�ділян�и�орієнтовною�площею�0,76��а�на

перетині�в�лиці�Кільцева�доро�а�та�в�лиці

Зодчих�(вздовж�озера�Віра)���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�вирішити�в��станов-

леном��поряд���питання�щодо�фінанс�вання

заходів,�передбачених�п�н�тами�2�та�3�цьо-

�о�рішення.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 581/7918

від�24.05.2012�«Про�надання�стат�с��с�вер�

земельній�ділянці�на�перетині�в�лиць�Вели-

�ої�О�р�жної�та�Зодчих,�нав�оло�озера�Віра,

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва».

6.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про упорядкування діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 741/741/ від 25 грудня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто(герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�стр��т�р��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

2.�Затвердити�за�альн��чисельність�праців-

ни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

�іль�ості�1862�одиниці,�в�том��числі�апарат�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)����іль-

�ості�275�одиниць.

3.�Київсь�ом��місь�ом���олові�затвердити

�раничн��чисельність�стр��т�рних�підрозділів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�чисель-

ність��правлінь,�відділів,�се�торів�та�інших�під-

розділів���с�ладі�апарат��та�інших�стр��т�рних

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

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

трації)�та�їх�штатні�розписи�після�по�одження

з�Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації).

4.�С�ас�вати�я��та�і,�що�не�реалізовані,�п�н�-

ти�1�та�2�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23

жовтня�2013�ро���№ 226/9714�«Про�внесення

змін�та�доповнень�до�дея�их�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�щодо�оптимізації�стр��т�ри�ви�о-

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

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

5.�Поновити�дію�підп�н�т��1.9�п�н�т��1�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�березня

2012�ро���№ 198/7535�«Про�діяльність�ви�о-

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

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

6.�Підп�н�т�2.14�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�15�березня�2012�ро���№ 198/7535

«Про�діяльність�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.14.�Головне��правління�освіти�і�на��и�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���Депар-

тамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�о-

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

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

7.�Реор�аніз�вати:

7.1.�Управління�т�ризм��ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�шляхом�приєднання�до

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

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

7.2.�Управління���справах�жіно�,�інвалідів,

ветеранів�війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�шляхом�приєднання�до

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації).

7.3.�Управління�охорони���льт�рної�спадщи-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�шля-

хом�приєднання�до�Департамент����льт�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

8.�Переймен�вати:

8.1.�Сл�жб����справах�дітей�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)���Сл�жб����справах

дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

8.2.�Управління���справах�жіно�,�інвалідів,

ветеранів�війни�та�праці�Департамент��соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�в�Управління�з�тендерних�питань

та�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�ін-

валідів,�ветеранів�війни�та�праці�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).

9.�Утворити:

9.1.�Центр�надання�адміністративних�посл��

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�шля-
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Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «Київський метрополітен»

Рішення Київської міської ради № 737/737 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс(

цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бю(
джет міста Києва на 2014 рік», з метою приведення статуту комунального підприємства «Київський метропо(
літен» до вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Збільшити�стат�тний��апітал��ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь�ий�метрополітен»�в

розмірі�40 000 000,00�(соро��мільйонів��рн�00

�оп.)��ривень.

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

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

безпечити�внесення�відповідних�змін�до�ста-

т�т���ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий

метрополітен».

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

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

вести�а�дит�фінансово-�осподарсь�ої�діяльно-

сті��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�мет-

рополітен»,�в�том��числі,�щодо�перевезень�піль-

�ових��ате�орій��ромадян.

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

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

ради�з�питань�власності,�постійн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит���та�постійн���о-

місію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транс-

порт��та�зв’яз��.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та визнання таким, що втратило чинність, 

рішення Київської міської ради 
від 01 листопада 2012 року № 280/8564 

«Про закріплення на праві оперативного управління 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
за комунальною бюджетною установою 

«Контактний центр міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 558/558 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не(
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська
міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он��р-

с��нежитлові�приміщення��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�п�н�том�2�цьо�о�рішення.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�листопа-

да�2012�ро���№ 280/8564�«Про�за�ріплення�на

праві�оперативно�о��правління�нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�за��ом�нальною�бюджет-

ною��становою�«Конта�тний�центр�міста�Ки-

єва».

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

хом�йо�о�виділ��з�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації).

9.2.�Управління�(інспе�цію)�самоврядно�о

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

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

трації).;

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

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

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

ди�щодо�реор�анізації,

переймен�вання�та��творення�стр��т�рних

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

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

трації),�зазначених���цьом��рішенні.

10.2.�Утворити��омісії�з�реор�анізації�юри-

дичних�осіб�відповідно�до�п�н�т��7�та�підп�н�-

т��9.1�п�н�т��9�цьо�о�рішення.

10.3.�Затвердити�передавальні�а�ти�та�роз-

подільчий�баланс���встановленом��поряд��.

10.4.�Розробити�та�затвердити���місячний

стро��з�момент��оп�блі��вання�цьо�о�рішення

положення�про�стр��т�рні�підрозділи�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�за�попереднім

по�одженням�з�постійними��омісіями�Київсь�ої

місь�ої�ради,�до�ф�н�ціональної�спрямовано-

сті�я�их�належать�питання�діяльності�відповід-

них�стр��т�рних�підрозділів,�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місцево-

�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжнарод-

них�зв’яз�ів�та�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�тат-

сь�ої�ети�и.

10.5.�Під�от�вати�та�подати�на�роз�ляд�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�зміни�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�що�випливають�з�цьо�о�рішення.

10.6.�Привести�свої�а�ти���відповідність�із

цим�рішенням.�11.�Визнати�та�ими,�що�втра-

тили�чинність:

11.1.�П�н�ти�5,�9�та�додато��1�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�березня�2012�ро-

���№ 198/7535�«Про�діяльність�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»�(із�змінами�і�до-

повненнями).

11.2.�П�н�т�3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�20�червня�2002�ро���№ 28/28�«Про��т-

ворення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�та�затвердження�йо�о�стр��т�ри�і�за�аль-

ної�чисельності»�(із�змінами�і�доповненнями).

12.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

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

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постій-

н���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ре�-

ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

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

від�25.12.2014�№741/741

СТРУКТУРА 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

2.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій.

3.�Департамент�соціальної�політи�и.

4.�Департамент�промисловості�та�розвит���підприємництва.

5.�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри.

6.�Департамент�фінансів.

7.�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

8.�Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення.

9.�Департамент�земельних�рес�рсів.

10.�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри.

11.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій.

12.�Департамент���льт�ри.

13.�Департамент�охорони�здоров’я.

14.�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва.

15.�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�.

16.�Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища.

17.�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�.

18.�Центр�надання�адміністративних�посл��.

19.�Управління�(інспе�ція)�самоврядно�о��онтролю.

20.�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї.

21.�Державний�архів�м.�Києва.

Київський міський голова В. Кличко

Про збільшення розміру
статутного капіталу комунального

підприємства «Київпастранс»
Рішення Київської міської ради № 734/734 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про міс(
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бю(
джет міста Києва на 2014 рік», з метою приведення статуту комунального підприємства «Київпастранс» до
вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Збільшити�стат�тний��апітал��ом�нально-

�о�підприємства�«Київпастранс»�в�розмірі

50 000 000,00�(п’ятдесят�мільйонів��рн�00��оп.)

�ривень.

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

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

безпечити�внесення�відповідних�змін�до�ста-

т�т���ом�нально�о�підприємства�«Київпастранс».

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

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

вести�а�дит��ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївпастранс»�щодо�визначення��іль�ості�пере-

везень�піль�ових��ате�орій��ромадян�та�допо-

вісти�Київсь�ій�місь�ій�раді.

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

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

ради�з�питань�власності,�постійн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит���та�постійн���о-

місію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транс-

порт��та�зв’яз��.

Київський міський голова В. Кличко

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

від�09.12.2014�№ 558/558

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВ(
СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

1 КОМУНАЛЬНА БЮ�
ДЖЕТНА УСТАНОВА
«КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР
МІСТА КИЄВА»

Форма власності —
міська комунальна
Форма господарюван�
ня — бюджетна

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
БОГДАНА, 6�А, ЛІТ. А
Шевченківський
район
Нежилий будинок
(капітальний), адмі�
ністративне
Загальна площа —
1116,8 кв. м

бюджетна устано�
ва, що утримується
за рахунок місце�
вого бюджету

2, 3, 4 поверхи
Площа — 467,00 кв.
м

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко
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Київський міський голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

30��р�дня�2014�р.�за�№ 58/1111

Про внесення змін до Порядку розміщення майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства в місті Києві, затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 07 листопада 2013 року № 2027
Розпорядження № 1516 від 23 грудня 2014 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Мі'
ністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор'
мативно'правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», наказу Міністерства регіонально'
го розвитку, будівництва та житлово'комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», за'
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, враховуючи рішення
Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ра'
ди від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внес'
ку) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально'культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в ут'

1.�Внести�до�Поряд���розміщення�майдан-

чи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанно�о��осподарства�в�місті�Ки-

єві,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�07�листо-

пада�2013�ро���№ 2027,�зареєстрованим�в

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�25

листопада�2013�ро���за�№ 57/1049,�та�і�змі-

ни:

1.1.�Абзац�третій�п�н�т��1.3.�розділ��І�ви�лас-

ти���та�ій�реда�ції:�«інформаційний�талон —�до-

��мент,�я�ий�видається�с�б’є�т���осподарю-

вання�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443�«Про

затвердження�Поряд���визначення�обся�ів�па-

йової��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових�спо-

р�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в

�триманні�об’є�тів�бла�о�строю�м.�Києва�та

внесення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�(далі —�Порядо��визначення�обся�ів

пайової��часті);».

1.2.�У�абзаці�восьмом��п�н�т��1.3.�розділ��І,

абзаці�др��ом��п�н�т��4.4.�розділ��IV�слова�«�о-

місія�з�роз�ляд��питань�розміщення�сезонних

майданчи�ів�на�території�міста�Києва»�в��сіх

відмін�ах�замінити�словами�«�омісія�з�питань

розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно-

�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,�майданчи�ів

для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�рес-

торанно�о��осподарства»���відповідних�відмін-

�ах.

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва автовокзалу з об’єктами обслуговування

Рішення Київської міської ради № 549/549 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовряду'
вання в Україні», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІС'
ЖИТЛОБУД» (листи від 11 лютого 2014 року № 86, від 22 квітня 2014 року № 313, від 23 липня 2014 року № 574,
від 06 серпня 2014 року № 636, від 08 серпня 2014 року № 641), лист КП «Київпастранс» від 04 квітня 2014 ро'
ку № 14'01/01'80, протокол № 72 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС'
ТЮ «МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД» від 06 серпня 2014 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�ав-

тово�зал�з�об’є�тами�обсл��ов�вання�ТОВА-

РИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»�з�ідно�з�додат�ом.

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

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Київпас-

транс»�майно,�зазначене�в�п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

3.�Зменшити�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Ме�аполісжитлоб�д»�розмір�па-

йової��часті�(внес��)���створенні�соціальної�та

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста

Києва���зв’яз���з�б�дівництвом�об’є�тів�житло-

вої�та��ромадсь�ої�заб�дови�з�автово�залом�на

території�по�в�л.�Кільцева�доро�а,�1,�1-а,�в,�об-

меженій�в�л.�Кільцева�доро�а,�західною�межею

заб�дови�по�в�лицях�Терем�івсь�ій�та�Ж�лян-

сь�ій�і�місь�ою�межею���Голосіївсь�ом��районі

міста�Києва,�на�с�м�,�що�дорівнює�балансовій

вартості�переданих�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�об’є�тів

відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення�та�під-

твердженій�виснов�ом�КП�«Київе�спертиза».

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 549/549

Перелік 
майна автовокзалу з об’єктами обслуговування, що приймається 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та закріплюється на праві господарського відання за комунальним 

підприємством «Київпастранс»

діаметром 400 мм завдовжки 145 м п.

діаметром 315 мм завдовжки 287,5 м п.

зливоприймачі � 12 шт.

6 Теплопостачання, у т. ч.: 478332,71

діаметром 2   89/160 завдовжки 134,3 м п.

діаметром 2   45/110 завдовжки 26,5 м п.

камери � 1 шт.

7 Зовнішнє освітлення, у т. ч.: 255399,64

шафа керування зовнішнім освітленням � 1 шт.

опора зовнішнього освітлення металева оцинкована � 9 комплектів

щиток в опору � 9 комплектів

кабель ВВГ з перерізом 4 х 35 в трубі ПВХ   80 завдовжки 47 м п.

кабель ВВГ з перерізом 4 х 25 в трубі ПВХ   80 завдовжки 230 м п.

кабель ВВГ з перерізом 3 х 2,5 завдовжки 240 м п.

колодязь протягувальний залізобетонний � 7 шт.

8 Телефонна каналізація, у т. ч.: 81512,41

труби діаметром 100 мм від К1 до вводу в автовокзал завдовжки 38 м п.

колодязь ККС�5 � 1 шт.

9 Каналізація під пожежну сигналізацію: 36511,69

труби зовнішньої каналізації ПВХ   110 х 3,2 мм � 220 м п.

10 Електропостачання (0,4 кВ), у т. ч.: 83767,34

кабель АВВГ перерізом 4 х 150 завдовжки 58 м п.

кабель АВВГ перерізом 4 х 185 завдовжки 56 м п.

кабель АВВГ перерізом 4 х 70 завдовжки 25 м п.

кабель ВВГ перерізом 4 х 35 завдовжки 52 м п.

Всього: 38479066,50

№
з/п

Найменування об'єктів, їх технічні та кількісні показники Балансова вартість,
грн., без ПДВ

1 Будівля автовокзалу (літ. И) та перон з навісом загальною площею 2323,3 м2,
адреса: м. Київ, Кільцева дорога, будинок 1�Л

32918253,54

2 Будівля мийки загальною площею 251,0 м2 (літ. К), адреса: м. Київ, Кільцева
дорога, будинок 1�К

2172695,15

3 Мережі водопроводу, у т. ч.: 469149,97

діаметром 63 мм від будівлі автовокзалу до будівлі мийки завдовжки 109 м п.

діаметром 100 мм від ВК�25/ПГ до будівлі автовокзалу завдовжки 65 м п.

колодязі � 3 шт.

4 Побутова каналізація, у т. ч.: 519561,49

діаметром 225 мм від К1�12 до К1�7 завдовжки 52,85 м п.

діаметром 160 мм від К1�7 до К3�2 завдовжки 98,1 м п.

діаметром 100 мм від К3�1 до К3�2 завдовжки 1,5 м п.

колодязі � 15 шт.

5 Дощова каналізація, у т. ч.: 1463882,56

очисні споруди � 3 шт.

діаметром 500 мм завдовжки 55 м п.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
риманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких
рішень Київської міської ради», з метою вирішення питань, пов’язаних з розміщенням майданчиків для хар'
чування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, в межах функцій органу місцевого самовря'
дування:

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 571/571 від 10 грудня 2014 року

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

ВИРІШИЛА:

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

шової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастровий

номер�8000000000:72:221:0021)�площею�0,0333

�а�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�о-

вельно-офісно�о��омпле�с��на�в�л.�Протасів

Яр,�2���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�що

підля�ає�продаж���ромадянці�Кроль�Ірині�Се-

менівні�(справа�№�Є-1248).

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 ñ³÷íÿ 2015 ð.

¹6(4602)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

1.3.�У�п�н�ті�1.5.�розділ��І�слова�«Департамент�про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)»�замінити�словами�«Департамент�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

1.4.�У�розділі�III:

��п�н�ті�3.1.�слова�«довід�а�про�ф�н�ціональне�при-

значення»�замінити�словами�«інформаційний�талон»;

��п�н�ті�3.6.�слова�«довід�а�про�ф�н�ціональне�при-

значення�на�розміщення�від�ритих�(літніх)�майданчи�ів»

замінити�словами�«інформаційний�талон».

1.5.�У�п�н�тах�4.9.-4.10.,�4.12.-4.14.,�4.17.,�4.20.�роз-

діл��IV,�5.5.—�5.6.�розділ��V�слова�«Департамент�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

замінити�словом�«Департамент»,���відповідних�відмін-

�ах.

1.6.�У�абзаці�др��ом����п�н�ті�6.3.�розділ��VI�слова�«Де-

партамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�та»�ви�лючити.

1.7.�У�п�н�ті�7.1.�розділ��VII�слова�та�символ�«Депар-

тамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

адміністрації),»�ви�лючити.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

Голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

18 ëþòîãî 2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåí-
í³ ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" (ì. Êè-
¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á,
5-é ïîâåðõ, òîðãîâèé çàë á³ðæ³) â³äáóäóòüñÿ
çåìåëüí³ òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó ôîðì³ àóêö³îíó, îðãàí³çàòîðîì ÿêèõ âèñòó-
ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà:

Ëîò ¹1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,5978 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000: 79:425:0010). Ì³ñöå ðîçòàøó-
âàííÿ: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Ëîìî-
íîñîâà, 836. Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³â-
íèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºê-
òà ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
— 13 980 182,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —699 009,10 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ëîò ¹2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,1200 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:62:144:0053). Ì³ñöå ðîçòàøó-
âàííÿ: ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ð-í, âóë. Òåîäîðà
Äðàéçåðà (á³ëÿ ³ñíóþ÷î¿ àâòîñòîÿíêè).

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ
ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïóíêòó àâòîñåð-
â³ñó. Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè — 1 297 613,00 ãðí. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —
64 880,65 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ëîò ¹3.Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ
0,0592 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000
000 000:78:069:0004). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ —
ì.Êè¿â,Îáîëîíñüêèé ð-í,âóë.Àâòîçàâîäñüêà,19-21.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ
ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ çàêëàä³â òîðã³âë³ òà ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè — 1 003 003,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —50 150,15 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ëîò ¹4. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 1,1222 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000
000 000:78:045:0013). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ —
ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áîãàòèðñüêà, 3.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ
ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñ-
ëóãîâóâàííÿ òîðãîâîãî öåíòðó ç ïàðê³íãîì çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè — 16 889 294,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —844 464,70 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ëîò ¹5. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,0620 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð
8 000 000 000:90:006:0020). Ì³ñöå ðîçòàøó-
âàííÿ — ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Ñð³á-
íîê³ëüñüêà,14.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ
ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ áóä³âåëü
ó ñêëàä³ ïðîåêòó çàáóäîâè êâàðòàëó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
— 980 248,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —49 012,40 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ëîò ¹6. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,2000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000
000 000:75:191:0065). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ —
ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, âóë. ²ðï³íñüêà (á³-
ëÿ áóä. ¹62).

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ
ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñ-

ïëóàòàö³¿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè — 2 460 568,00 ãðí.

Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —123 028,40 ãðí áåç ÏÄÂ.

Âèêîíàâåöü çåìåëüíèõ òîðã³â — Òîâàðíà
á³ðæà "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåí-
íÿ 6Á, 5-é ïîâåðõ).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè íà
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) çâåðòàòèñÿ çà
òåëåôîíîì +38(044)230-95-49. Êîíòàê-
òíà îñîáà — ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð á³ð-
æ³ Øèìêî Ñ.Â. Ñàéòè Äåðæàâíîãî àãåíò-
ñòâà  çåìåëüíèõ ðåñóðñ ³â  Óêðà ¿íè
http://torgy.land.gov.ua, Äåïàðòàìåíòó çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) https: //kiev-
ci1y.gov.ua/content/79_departament-ze-
melnykh-resursiv.html òà ÒÁ "Êè¿âñüêà àã-
ðîïðîìèñëîâà á³ðæà" www.visnik.kiev.ua.

Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ñïëà÷óþòüñÿ áåç óðà-
õóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
ÒÁ "Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà" êîä
ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26001500093064 ó
ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê" ó ì. Êèºâ³ ,
ÌÔÎ 300614.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ ø³ñòñîò ãðè-
âåíü 00 êîï³éîê ñïëà÷óºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒÁ "Êè¿âñüêà
àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà"êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248,
26005500086817 ó ÏÀÒ "Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê"
ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó çåìåëüíèõ òîðãàõ— 13 ëþòîãî 2015 ðîêó.

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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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, êîíòàê-

òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Ñòàíîì íà 01.10.2014

1
ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-

ïëóàòàö³ÿ" (01001, Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

1, 2 ïîâåðõè Ãàâðî Ëàéîøà, 6,
Ë³òåð À

50,0 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ äî 50 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³ 8,30
1 ãðí íà ð³ê

11,9 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çà-
ö³ÿ ïîíàä 50 êâ. ì 514,05

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,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1
Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó (02125, Íàâî¿
Àë³øåðà Ïðîñï., 1, 512-36-21)

1 ïî-
âåðõ

Íàâî¿ Àë³-
øåðà

ïðîñï., 1
80,80

¿äàëüíÿ, ùî íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 88,24 7129,65

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîí-

òàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Ö³ëüîâå âèêîðèñ-
òàííÿ

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåíäè

Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ó ãðí

Ïðèì³òêè

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎ-
ÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑ-

ÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍ-
ÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐ-

ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 1
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎ-

ÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â,
âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ,

26, òåë. 512-15-96)

1, 2, 3 ïî-
âåðõè

âóëèöÿ
Êóðíàòîâ-
ñüêîãî, 7

519,1 
(íà 1 ïîâåðñ³ —

15,20 êâ. ì,
íà 2 ïîâåðñ³ —
348,90 êâ. ì,

íà 3 ïîâåðñ³ —
155,00 êâ. ì)

ðîçì³ùåííÿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ùî çä³é-
ñíþº ä³ÿëüí³ñòü ó

ñôåð³ îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ òà º
îäåðæóâà÷åì

êîøò³â ç ì³ñöåâî-
ãî áþäæåòó

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

Íåîáõ³ä-
íî çàáåç-

ïå÷èòè
ïðîâå-
äåííÿ

áëàãîóñ-
òðîþ ïðè-
ëåãëî¿ òå-

ðèòîð³¿

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîí-
äó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä"ïîâ³äîìëÿº,ùî 14.11.2014
Ãîñïîäàðñüêèì ñóäîì ì. Êèºâà ïî ñïðàâ³ ¹ 910/17105/14 áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî çîáîâ'ÿçàííÿ Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ïå-
÷åðñüê-²íâåñò" ïåðåäàòè Ôîíä Ô³íàíñóâàííÿ Áóä³âíèöòâà îá'ºêòà "Æèòëî-
âèé êîìïëåêñ "Òåðåìê³âñüêèé", ùî ñïîðóäæóºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Òåðåìê³âñüêà, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, âèäó "À", â óïðàâë³ííÿ Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êîìåðö³éíèé áàíê "Õðåùàòèê".

Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ äîäàòêîâèõ ïèòàíü ó äîâ³ðèòåë³â, óïðàâèòåëÿ, çà-
áóäîâíèêà Ôîíäó Ô³íàíñóâàííÿ Áóä³âíèöòâà îá'ºêòà "Æèòëîâèé êîìïëåêñ
"Òåðåìê³âñüêèé", ùî ñïîðóäæóºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Òåðåìê³âñüêà,
3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, âèäó"À", ïðîõàííÿ ïèñüìîâî çâåðòàòèñü äî Ïóá-
ë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Êîìåðö³éíèé áàíê "Õðåùàòèê" çà àäðå-
ñîþ: 04080, ì. Êè¿â, âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë. äëÿ äîâ³äîê (044) 502-24-10
àáî äî Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ "Ñïåöæèòëîôîíä"çà àäðåñîþ: 04071,
ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34, êàá. 202, òåë. äëÿ äîâ³äîê (044) 417-07-42.

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä"
Ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî ðåàë³çàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
15.08.2014 ¹ 901 ïðîåêòó "Çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó íà Ïîäîë³ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 20 (À, Á)" ç íàñòóïíèìè òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

- ïëîùà ä³ëÿíêè — 0,1105 ãà;
- çàãàëüíà ïëîùà — 3948 êâ. ì;
- ê³ëüê³ñòü ãëÿäàöüêèõ ì³ñöü — 354 ïîñ. ì³ñöü.
Â ðåçóëüòàò³ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóäå ñòâîðåíî äîäàòêîâî 160 ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Îá'ºäíàííÿ ïåðâèííèõ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é ïðàö³âíèê³â òåàòðàëüíî-
âèäîâèùíèõ ï³äïðèºìñòâ (ÎÏÏÎÏÒÂÏ) áàæàº óêëàñòè äîãîâ³ð àðåíäè ê³ìíàòè
¹ 2 ïëîùåþ 21,6 ì2 íà 1 ïîâåðñ³ ñðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³ çà àäðåñîþ: ³íä. 01004,
ì. Êè¿â, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 3, ë³ò.À, áàëàícoyòðèìóâà÷åì º Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè
(ÊÌÄÀ).

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âê³íîô³ëüì"
(êîä ªÄÐÏÎÓ 35531906) ââàæàòè íåä³éñíîþ.

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) 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

С О М Н А Б З А Ц
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Г А Й Д У К О К С А Н А
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Н К З А Т В О Р

Х Р Е Щ А Т И К А Н О Д

Н И З И Н А А Н М І

А С Т Ш Т А Т И В Д

Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÀÌ ñë³ä ïîïðîùàòèñÿ

ç³ ñöåíàð³ÿìè ìèíóëîãî,

ÿê³ âàñ êàòåãîðè÷íî íå

âëàøòîâóþòü. Íà øåôà ìîë³òüñÿ ³

íå ïîðâ³òü çîïàëó çâ’ÿçê³â ç íàä³é-

íèìè ïàðòíåðàìè, ÿê³ çäàòí³ óð³â-

íîâàæèòè âàø³ åíåðã³éí³ ä³¿ çäî-

ðîâèì ãëóçäîì, ä³ëîâèò³ñòþ. Âè

áëèñêó÷èé ãðàâåöü, àëå íå ñàìî-

ñò³éíèé, à â ä³ëîâ³é êîìàíä³.

ÒÅËÜÖ² íà ïîðîç³ ïðîãðå-

ñèâíèõ êàð’ºðíèõ ïåðòóð-

áàö³é. Ïîä³¿ äíÿ çàêëèêà-

þòü çàëèøèòè çà áîðòîì ìèíóëå ³

âçÿòè íîâèé êóðñ ó ñâ³òëå çàâòðà.

Àëå óñï³õ ìàëîâ³ðîã³äíèé, ÿêùî ïå-

ðåáóâàºòå â ïîëîí³ êîíñåðâàòèç-

ìó, áðàêóº òâîð÷î¿ îðèã³íàëüíîñò³

÷è â³äñóòí³é ïëàí íîâèõ ä³é.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, äîëÿ ñòâîðþº

óñï³øí³ óìîâè, àáè ïîðâà-

òè ç ìèíóëèìè ö³ííîñòÿ-

ìè ³ âñòóïèòè â íîâå ñï³âòîâàðè-

ñòâî. Îäíàê ÷è ãîòîâ³ âè â³äìîâè-

òèñÿ â³ä ñòàðî¿ ô³ëîñîô³¿ áóòòÿ, ùî

º âæå ðåãðåñèâíîþ, ïî ÿê³é çâ³ðÿ-

ºòå âëàñí³ ä³¿, ³ îáíîâèòè ¿¿ â³äïî-

â³äíî äî âèìîã ïðîãðåñó?...

ÐÀÊÈ, ãîä³ âîðîãóâàòè,

ñêëåéòå ðîçáèò³ ãîðøêè ç

áëàãîâ³ðíèìè,ïðîñò³òü îá-

ðàçè íåäðóãàì, êîíêóðåíòàì, ìèð

³ ñòàá³ëüí³ñòü— ñâÿòàÿ ñâÿòèõ! ×àñ

ï³äâåñòè ðèñêó ï³ä ïîä³ÿìè ìèíó-

ëîãî ì³ñÿöÿ: ðîçïëàò³òüñÿ ç áîðãà-

ìè, âèêîíàéòå äàí³ îá³öÿíêè. Âò³ì

äðóç³ íàâðÿä ÷è çìîæóòü ÷èìîñü

äîïîìîãòè,òîìó ñïèðàéòåñÿ íà áàòü-

ê³â, ä³òåé, ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³. Â äî-

ìàøí³õ ñò³íàõ áóäå íàéêîìôîðò-

í³øå, òî âàøà ôîðòåöÿ.

ËÅÂÈ — ÿñêðàâà ìåãà-ç³ð-

êà, ùî ðóõàºòüñÿ ïî âëàñ-

í³é «òðàºêòîð³¿», ³ çäàòíà

çàòüìàðèòè áóäü-êîãî. Îäíàê íèí³

÷õàòè íà ÷óæ³ ³íòåðåñè ïðîòèïîêà-

çàíî,îáñòàâèíè çìóøóþòü ºäíàòèñÿ

ç äîñòîéíèìè ïðîãðåñèâíèìè ïàðò-

íåðàìè,äå áîðîòüáà àìá³ö³é (à ¿¿ íå

óíèêíóòè) º ñòèìóëîì, ³ ðàçîì êðî-

êóâàòè äî ñï³ëüíî¿ ìåòè. Âèçíà÷àé-

òåñÿ,ç êèì ïî îäí³é äîðîç³,òîä³ ìà-

òèìåòå ïðîäóêòèâíèé ðåçóëüòàò.

Ä²ÂÈ, áóäü-ÿê³ íîâîââå-

äåííÿ â ïðîôåñ³éí³é, ë³-

êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³é

ñôåð³ ñë³ä â³äêëàñòè íà ïàðó äí³â.

À ÿêùî «ãîðèòü» ïîåñêïåðèìåíòó-

âàòè,íåõàé çàìèñëè áóäóòü äåòàëü-

íî ïðîðàõîâàí³ â ãîëîâ³, äî àêòèâ-

íèõ ä³é ïîêè ùî íå ïðèñòóïàéòå.

ÒÅÐÅÇÈ, ãîä³ êóáëèòèñÿ

âäîìà, äîìàøí³ ïðîáëå-

ìè — â³äïðàöüîâàíà òåìà.

Ïðÿìóéòå íà ïóáë³÷íó àðåíó,äå ïî-

ùàñòèòü ñòàòè êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ,

çîñåðåäèâøè íà ñîá³ óâàãó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ìèíóëå ñóð-

ìèòü ïðî çàâåðøåííÿ íå-

äîîïðàöüîâàíèõ ñïðàâ.

Ôðàãìåíòè ïîä³é áóäóòü ïðîêðó-

÷óâàòèñÿ â ðåòðîñïåêòèâíîìó íà-

ïðÿìêó, äàþ÷è çìîãó íàäîëóæèòè

ïðîãàëèíè òà ïîçáóòèñÿ õâîñò³â.Òóò

áóäå ö³êàâî òà âåñåëî, íàñàìïåðåä

ïîêëîïî÷³òüñÿ ïðî ñ³ì’þ, ðîäèíó,

äîìàøí³é ïîáóò,íàâåä³òü ëàä â îñå-

ë³, îñê³ëüêè ï³ä ñ³ìåéíèì äàõîì

îñü-îñü ïî÷íå âñå êàðäèíàëüíî ³

íåïåðåäáà÷ëèâî ì³íÿòèñÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,òå,ùî òðåáà äëÿ

ïîâíîãî ùàñòÿ, âè áëèñêó-

÷å óñâ³äîìèëè çà ìèíóëèé

ì³ñÿöü, ïðàãìàòè÷íî çâàæèâøè áà-

æàííÿ ³ ìîæëèâîñò³,ðîçðàõóâàâøè ðå-

ñóðñè. ² ÿêùî íå ñòàëè æåðòâîþ åãî-

¿çìó òà æàäîáè, çíà÷èòü ïîïåðåäó

óñï³øí³ ÷àñè. Ïðèãîòóéòåñÿ äî ïðè-

ºìíèõòîí³çóþ÷èõ íåñïîä³âàíîê,îä-

íàê íå ïîñï³øàéòå çãàðÿ÷ó íàòèñêà-

òè íà «ïåäàë³», íèí³ äîö³ëüíî âçÿòè

òàéì-àóò äëÿ íîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ãîä³ äåô³ëþ-

âàòè, íà ÷àñ³ ðåîðãàí³çà-

ö³ÿ ô³íàíñîâî¿ ñôåðè. ßê-

ùî ç’ÿâèòüñÿ øàíñ çîñåðåäèòè ó

ñâî¿õ ðóêàõ óïðàâë³ííÿ ñ³ìåéíèì

á³çíåñîì, ïàðòíåðñüêèì ïðîåêòîì,

ñóì³ñíèì ïðîöåñîì, âèêîðèñòàéòå

éîãî ç ìàêñèìàëüíîþ ðàö³îíàëü-

í³ñòþ. Âàì äîâ³ðÿþòü, ³ öå ÷óäîâî,

òîæ ïîºäíàâøè ä³ëîâ³ ³ ìàòåð³àëü-

í³ ñòîðîíè ñï³ëêóâàííÿ â ºäèíó ñèñ-

òåìó, âè âá’ºòå äâîõ çàéö³â. Ò³ëüêè

íå æåí³òüñÿ çà íîâèçíîþ,à ñïèðàé-

òåñÿ íà çäîáóòèé ðàí³øå äîñâ³ä.

ÂÎÄÎË² ,̄ ñüîãîäí³ ó âàñ äî-

ëåíîñíèé äåíü,ùî ïðîìàé-

íå ï³ä ãàñëîì «Ïðîùàé,ìè-

íóëå—çäðàñòóé,ìàéáóòíº!».Íå ðî-

ç³ðâ³òüñÿ íàâï³ë, âè òàê³ ÷àð³âí³ òà

æàäàí³, çáåð³ãàéòå ö³ë³ñí³ñòü,â³äêè-

äàþ÷è â³äïðàöüîâàíå (³ ëþäñüê³ ñòî-

ñóíêè òåæ),áåð³òü íà îçáðîºííÿ õî-

ðîøèé äîñâ³ä,ðîá³òü êðîêè âïåðåä,

îäíî÷àñíî îçèðàþ÷èñü íàçàä.Ïðà-

âèëüíå ðîçóì³ííÿ çàêîí³â ðåàëüíî-

ñò³, óì³ííÿ âïèñàòèñÿ â ¿¿ ðèòìè äî-

ïîìîæå óñï³øíî çì³íèòè îð³ºíòèðè

â ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³.

ÐÈÁÈ, ðîçñòàâòå àêöåíòè â

äðóæí³é ñôåð³, òóò ð³÷íèé

ô³í³ø, õòîñü ³ç ïðèÿòåë³â

ç³éøîâ ç äèñòàíö³¿, à õòîñü íîâèé

ïîïîâíèâ äðóæí³ ëàâè. Ñþæåòè, ùî

â³äáóâàòèìóòüñÿ áëèæ÷èì ÷àñîì,

ìîòèâîâàí³ êàðì³÷íî, âè âæå êî-

ëèñü ¿õ «ïðîõîäèëè»,àëå íà òð³éêó...

Ïðèéøîâ ÷àñ ðåàá³ë³òóâàòèñÿ, ïî-

æåðòâóâàâøè ñîáîþ çàðàäè âèð³-

øåííÿ ÷óæèõ ïðîáëåì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 98 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 98 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

ãîðîñêîï

20 ñ³÷íÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 ñ³÷íÿ

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 39683
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß îñâ³òè é ó ñïðàâàõ
ìîëîä³ Àëòàéñüêîãî êðàþ (ÐÔ)
ñï³ëüíî ç Àëòàéñüêèì äåðæóí³âåð-
ñèòåòîì ³ Ñï³ëêîþ æóðíàë³ñò³â îãî-
ëîñèëî ñïåöèô³÷íèé êîíêóðñ. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ Ñòàí³ñëàâ Àíäðåé÷óê,
³íôîðìóº «Galanet» ç ïîñèëàííÿì
íà éîãî äîïèñ.

«Ñüîãîäí³ ïî øêîëàõ ðîç³ñëà-
ëè ïîëîæåííÿ ùîäî êîíêóðñó, ïå-
ðåìîæö³ ÿêîãî îòðèìàþòü íàä-
áàâêó äî âñòóïíèõ áàë³â íà æóð-
íàë³ñòèêó â ÀÄÓ (Àëòàéñüêèé äåð-
æàâíèé óí³âåðñèòåò. — Ðåä.). Ñå-
ðåä òåì º îñü òàê³: «Ãîðäå ³ì’ÿ —
«âàòíèê» (Ó «âàòíèêàõ» — íåçà-

ì³ííîìó îäÿç³ ôðîíòó ³ òèëó — êó-
âàëàñÿ íàøà Ïåðåìîãà. Ïðî âì³í-
íÿ ðîñ³ÿí ìóæíüî ïåðåíîñèòè çëè-
ãîäí³ â³éíè); «Ìè — íå «êîëîðà-
äè». Ìè — íàùàäêè ä³ä³â ³ áàòü-
ê³â ç Ãåîðã³¿âñüêèìè õðåñòàìè!»
— çàçíà÷èâ â³í.

«Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîïîíóþ ïå-
ðåéìåíóâàòè íàïðÿì «Æóðíàë³ñ-
òèêà» íà «Ïðîïàãàíäó», ùîáè íå
ââîäèòè â îìàíó ñïîæèâà÷³â îñ-
â³òí³õ ïîñëóã. Òà é ïîïèò çðîñòå,
îñê³ëüêè ðåàëüíèì æóðíàë³ñòîì
ñüîãîäí³ áóòè ñîðîìíî, à ïðîïà-
ãàíäèñòîì — ïî÷åñíî»,— äîäàâ
Ñòàí³ñëàâ Àíäðåé÷óê.

Çàçíà÷èìî,ùî «âàòíèê»—öå ³í-
òåðíåò-ìåì ³ ñëåíãîâèé íåîëîã³çì
â óêðà¿íñüê³é ³ ðîñ³éñüê³é ìîâàõ.
Â³í âèíèê ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Â
Êîíòàêò³» òà ç ÷àñîì ñòàâ çàãàëü-
íî ïîïóëÿðíèì. Ïîçíà÷àº çá³ðíèé
îáðàç ðîñ³éñüêîãî «ïàòð³îòà», ÿêèé
ëþáèòü òîòàë³òàðíó âëàäó (Âîëî-
äèìèð Ïóò³í, Éîñèï Ñòàë³í), ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ ¿é, ð³âíÿííÿ ëþäåé
«ï³ä îäíó ãðåá³íêó», ãîð³ëêó ³ âñå
ðîñ³éñüêå... Òàêîæ íåíàâèäèòü ÑØÀ
³ âñå «íå ðîñ³éñüêå».

«Êîëîðàäàìè» íàçèâàþòü áî-
éîâèê³â, ÿê³ âîþþòü íà ñõîä³ Óêðà-
¿íè ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ �

1633 — 68-ð³÷íèé ³òàë³éñüêèé ô³çèê Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé âè-

ðóøèâ ç Ôëîðåíö³¿ äî Ðèìó, ùîá ïîñòàòè ïåðåä ñóäîì

³íêâ³çèö³¿. 21 ÷åðâíÿ íà ñëóõàííÿõ ñâîº¿ ñïðàâè â³í ïóá-

ë³÷íî â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äòðèìêè òåîð³¿ ïðî îáåðòàííÿ

Çåìë³ íàâêîëî Ñîíöÿ.

1661 — êîðîëü ßí II Êàçèìèð ï³äïèñàâ äèïëîì, ÿêèé íà-

äàâàâ ºçó¿òñüê³é êîëåã³¿ ó Ëüâîâ³ «ã³äí³ñòü àêàäåì³¿ ³ òè-

òóë óí³âåðñèòåòó» ç ïðàâîì âèêëàäàííÿ âñ³õ òîä³øí³õ

óí³âåðñèòåòñüêèõ äèñöèïë³í, ïðèñóäæåííÿ â÷åíèõ ñòó-

ïåí³â áàêàëàâðà, ë³öåíö³àòà, ìàã³ñòðà ³ äîêòîðà. Íèí³ öå

Ëüâ³âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ². ß. Ôðàíêà.

1986 — â Ë³ë³ (Ôðàíö³ÿ) â³äáóëàñü çóñòð³÷ ïðåçèäåíòà

Ôðàíö³¿ Ôðàíñóà Ì³òòåðàíà ³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Âåëèêî-

áðèòàí³¿ Ìàðãàðåò Òåò÷åð, ÿê³ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî áó-

ä³âíèöòâî òóíåëþ ï³ä ïðîòîêîþ Ëà-Ìàíø.

1998 — ç íåâåëèêîþ ïåðåâàãîþ Âàöëàâ Ãàâåë ó äðó-

ãîìó òóð³ ïîâòîðíî âèãðàâ ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè ó

×åõ³¿.

2001 — ó Òåðíîïîë³, ãðàþ÷èñü íà ïåðåðâ³ ó øêîë³, ï’ÿòè-

êëàñíèê âèïàäêîâî çàñòðåëèâ ç ãàçîâîãî ï³ñòîëåòà ñâî-

ãî ïðèÿòåëÿ, ó÷íÿ 7-ãî êëàñó.

2001—çà ïîäàííÿì ïðîêóðàòóðè ïðåçèäåíò Êó÷ìà çâ³ëü-

íèâ ç ïîñàäè Þë³þ Òèìîøåíêî, â³öå-ì³í³ñòðà óðÿäó Â³ê-

òîðà Þùåíêà, çâèíóâà÷åíó ó êîíòðàáàíä³, ï³äëîç³ òà ïðè-

õîâóâàíí³ äîõîä³â.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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