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Äîïîìîãà ñõîäó
� Êè¿âñüê³ ï³äïðèºìö³ â³äïðàâëÿþòü âàíòàæ³âêè áóäìàòåð³àë³â äî Ìàð³óïîëÿ

Êè¿â ïðåäñòàâëÿòü
íà ñâ³òîâ³é 
òóðèñòè÷í³é á³ðæ³
ITB 2015 â Áåðë³í³

Ïîïðè ñêëàäíóïîë³òè÷íóòà åêîíî-

ì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³ ì³ñòî Êè-

¿â âæå òðàäèö³éíî áóäå ïðåäñòàâ-

ëåíèé íà íàéá³ëüø³é ñâ³òîâ³é òó-

ðèñòè÷í³é á³ðæ³ ITB 2015 â Áåðë³-

í³, ÿêà òðèâàòèìå ç 4 äî 8 áåðåç-

íÿ 2015 ðîêó. Ïðî öå «Õðåùàòè-

êó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³

ÊÌÄÀ.Äî ó÷àñò³ â ì³æíàðîäí³é âè-

ñòàâö³ âæå äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâ-

íèêè ñòîëè÷íîãî òóðèñòè÷íîãî á³ç-

íåñó.Ðåºñòðàö³ÿ ïîòåíö³éíèõ ó÷àñ-

íèê³â òðèâàòèìå äî ê³íöÿ öüîãî

òèæíÿ.Ç ïèòàííÿìè òà ïðîïîçèö³-

ÿìè çâåðòàéòåñÿ çà åëåêòðîííîþ

àäðåñîþ kyivtourism@gmail.com—

â³ää³ë ïðîìîö³é òà ìàðêåòèíãó

Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ. Òåë.

(044) 202-60-86/87.

Çàõâîðþâàí³ñòü
íà ãðèï òà ÃÐÂ² 
ó ì³ñò³ º íèæ÷îþ 
â³ä åï³äåìïîðîãó

ßê ïîâ³äîìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó ì.Êè-

ºâ³, ç 19 äî 25 ñ³÷íÿ íà ãðèï òà

ÃÐÂ² ó ñòîëèö³ çàõâîð³ëî 16 017

îñ³á, ç íèõ 9299 (58 %) — ä³òè â³-

êîì äî 17 ðîê³â. Ïîêàçíèê íà 10

òèñÿ÷ íàñåëåííÿ ñêëàâ 56,9, ùî

íèæ÷å â³ä åï³äåì³÷íîãî ïîðîãó

öüîãî òèæíÿ (åï³äïîð³ã 110,5) íà

48,5 %. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåä-

í³ì òèæíåì çàõâîðþâàí³ñòü íà

ãðèï òà ÃÐÂ² çá³ëüøèëàñÿ íà 2 %

çà ðàõóíîê çàõâîðþâàíîñò³ ÿê ñå-

ðåä äèòÿ÷îãî, òàê ³ ñåðåä äîðîñ-

ëîãî íàñåëåííÿ. Ó ö³ëîìó åï³äå-

ì³÷íà ñèòóàö³ÿ ùîäî çàõâîðþâà-

íîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó Êèºâ³ â³ä-

ïîâ³äàº ñåðåäíüîð³÷íîìó ð³âíþ

äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîðè ðîêó. Âïðî-

äîâæ çâ³òíîãî òèæíÿ íàéá³ëüøå

õâîð³ëè íà ãðèï òà ÃÐÂ² ä³òè â³-

êîì äî 4 ðîê³â, ¿õ ê³ëüê³ñòü ó â³êî-

âîìó ðîçïîä³ë³ ñòàíîâèòü 50,5 %.

Çà öåé ÷àñ ãîñï³òàë³çîâàíî 38

îñ³á, ç íèõ 29 (76,3 %) ä³òè äî 17

ðîê³â.

Ó ÿñëàõ-ñàäêó ¹ 555
â³äðåìîíòóâàëè
¿äàëüíþ 
òà õàð÷îáëîê

Â³äðåìîíòîâàíî ¿äàëüíþ òà õàð-

÷îáëîê ó äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëü-

íîìó çàêëàä³ (ÿñëàõ-ñàäêó) ¹ 555,

ùî ðîçòàøîâàíèé íà âóë. Æóêî-

âà, 33-à. Ïåðåîáëàäíàííÿ áóëî

çðîáëåíî çàâäÿêè âèêîíàííþ

ïðîãðàìè «Êàï³òàëüíèé ðåìîíò

¿äàëåíü ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàäàõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà íà 2014 ð³ê», çà-

òâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿìè

ÊÌÄÀ òà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ.

íîâèíè

ÍÀ ÂÓËÈÖ² Äí³ïðîäçåðæèíñüê³é,
130 (öå òåðèòîð³ÿ ÊÏ ØÅÓ Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³), âæå
ê³ëüêà äí³â ïîñï³ëü êèïèòü ðîáî-
òà. Íà çàêëèê ì³ñüêî¿ âëàäè äî ï³ä-
ïðèºìö³â äîïîìîãòè ïîñòðàæäà-
ëèì óíàñë³äîê òåðàêòó â Ìàð³óïî-
ë³ â³äãóêíóëàñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
íåáàéäóæèõ. «ª âåëèêà ÷åðãà íà
ðîçâàíòàæåííÿ àâòîìîá³ë³â. Ìè

âæå â³äïðàâèëè ê³ëüêà ôóð. Ùå îä-
íó çàðàç çàâàíòàæóºìî. Ìàøèíè
ï³ä’¿æäæàþòü ïîñò³éíî, áåçïåðå-
ðâíî òðèâàº ïðèéîì ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè. Ó êîæíó âàíòàæíó ìà-
øèíó âì³ùóºòüñÿ áëèçüêî 20 òîíí
ìàòåð³àë³â»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ïàíòåëå-
ºâ. Â³í äîäàâ, ùî ïåðøî÷åðãîâî

â³äïðàâëÿþòü áóäìàòåð³àëè, åëåê-
òðî³íñòðóìåíòè, à òàêîæ ïðîäóê-
òè õàð÷óâàííÿ é ìåäèêàìåíòè:
«Öå áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ â³ä-
íîâëåííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â —
ðóáåðîéä, öåìåíò, ïîë³åòèëåíîâà
ïë³âêà òîùî. Òàêîæ åëåêòðî³íñò-
ðóìåíòè òà áåíçîïèëè».

Îëåã Ñ³ìîíîâ, çàñòóïíèê ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ «Ôà-
íåðè òà ïëèòè», â³ä ñâîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ïðèâ³ç òîâàðó íà ïîíàä
35 òèñÿ÷ ãðèâåíü. «Ïðèâåçëè, íà
çâåðíåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè äî ï³ä-
ïðèºìö³â, íàøó ïðîäóêö³þ: 3 ì3

ôàíåðè òà 300 ïëèò ÄÂÏ. Âîíè
çíàäîáëÿòüñÿ äëÿ â³äíîâëåííÿ
ïåðåãîðîäîê ó áóäèíêàõ, îçäîá-
ëþâàëüíèõ ðîá³ò»,— ðîçïîâ³äàº
«Õðåùàòèêó» ïàí Ñ³ìîíîâ. Ï³ä-
ïðèºìñòâî òàêîæ äîïîìàãàº ðî-
äèíàì çàãèáëèõ â ÀÒÎ á³éö³â ç
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³.
Íàðàç³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ âòðàòèëè íà
â³éí³ ÷îëîâ³ê³â, ïåðåðàõîâàíî 80
òèñÿ÷ ãðí. Ñüîãîäí³ ö³ë³ñí³ñòü

Óêðà¿íè íà ñõîä³ çàõèùàþòü 4
ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà, ùå
22 — îòðèìàëè ïîâ³ñòêè.

Âàíòàæ³âêè ç Êèºâà â³äïðàâ-
ëÿþòüñÿ ðåãóëÿðíî äî Ìàð³óïîëÿ.
Âæå òàì ïåðåðîçïîä³ëÿþòü ³ íà ³í-
ø³ ïîñòðàæäàë³ âíàñë³äîê â³éñü-
êîâèõ ä³é ì³ñòà òà ì³ñòå÷êà ñõîäó
Óêðà¿íè.

Äî ðå÷³,äíÿìè Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî âè-
ä³ëåííÿ ç Ðåçåðâíîãî ôîíäó óðÿ-
äó 10 ìëí ãðí íà ì³ñòî Ìàð³óïîëü,
ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ íà
ïåðøî÷åðãîâ³ â³äíîâëþâàëüí³ ðî-
áîòè. Òàêîæ ³ç öèõ êîøò³â áóäå íà-
äàíà ô³íàíñîâà äîïîìîãà ñ³ì’ÿì
çàãèáëèõ òà ïîñòðàæäàëèì.

Çàçíà÷èìî, ùî âíàñë³äîê îá-
ñòð³ëó òåðîðèñòàìè ì³êðîðàéîíó
«Ñõ³äíèé» ó Ìàð³óïîë³ çðàíêó 24
ñ³÷íÿ çàãèíóëî áëèçüêî 30 ëþäåé,
ïîíàä 100 îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.
Òàêîæ çàçíàëè ÷àñòêîâîãî ðóéíó-
âàííÿ 53 áàãàòîïîâåðõ³âêè, 4 øêî-
ëè, 3 äèòÿ÷èõ ñàäêè �

Ï³ñëÿ îáñòð³ëó îêîëèöü Ìàð³óïîëÿ çðàíêó â ñóáîòó,
24 ñ³÷íÿ, áóëî çðóéíîâàíî òà ïîøêîäæåíî äåñÿòêè
áóäèíê³â. Äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì çáèðàþòü âñ³
îáëàñò³ Óêðà¿íè. Íå ñòàëè îñòîðîíü á³äè ìèðíèõ
ìåøêàíö³â ³ ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìö³. Íà çàêëèê ì³ñü-
êî¿ âëàäè ùîäåííî äî Ìàð³óïîëÿ ñïðÿìîâóþòüñÿ
ôóðè ç áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, õàð÷àìè òà ìå-
äèêàìåíòàìè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Íà çàêëèê ì³ñüêî¿ âëàäè ùîäåííî äî Ìàð³óïîëÿ ç³ ñòîëèö³ â³äïðàâëÿþòüñÿ ôóðè ç áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè, õàð÷àìè òà ìåäèêàìåíòàìè
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ÄÅÏÓÒÀÒÈ Êè¿âðàäè Îëåã Ïåòðî-
âåöü,Îëåíà Ãàëóøêî òà Ðîìàí Ãîëîâ-
íÿ, à òàêîæ êåð³âíèê «ÌåäÐÀÌó»
Âàñèëü Äàíàöêî ïîäàðóâàëè øïè-
òàëþ çàñîáè ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ïîðà-
íåíèõ.

«Öåé øïèòàëü ë³êóº íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü á³éö³â, ïîðàíåíèõ â ÀÒÎ.
Ââàæàþ, ùî çàðàç âñå ìàº ñïðÿìî-
âóâàòèñü íà äîïîìîãó á³éöÿì, òî-
ìó ëîã³÷íî,ùî ìè âèð³øèëè ïðèäáà-
òè óñå íåîáõ³äíå ñàìå öüîìó ë³êàð-
ñüêîìó çàêëàäó. ß çàïèòàâ ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ Ëþáîâ Çà÷åê ïðî ïî-
òðåáè ë³êàðí³. Ìåíå ïðîâåëè øïè-
òàëåì «ç åêñêóðñ³ºþ», ³ âîíà ðîçïî-
â³ëà,ùî âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ òÿæêîõâîðèõ ïàö³ºí-
ò³â,à òàêîæ íå âèñòà÷àº çàñîá³â òâåð-
äîãî òà ì’ÿêîãî ³íâåíòàðþ. Ìè çî-

áîâ’ÿçàí³ ðîáèòè âñå, ùî â íàøèõ
ñèëàõ,äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â ÀÒÎ.Ïî-
ðàíåí³ ïîâèíí³ áóòè âïåâíåíèìè,
ùî ¿õ çàáåçïå÷àòü íàëåæíèì ë³êó-
âàííÿì ³ íàëåæíîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ»,—
çàçíà÷èâ Îëåã Ïåòðîâåöü.

Îñîáëèâî ðàä³â ìåäïåðñîíàë
çàêëàäó ïðèäáàíèì çàñîáàì, íà-
ñàìïåðåä ï³äéîìíèêó òà ï³äéîì-
íèêó-âåðòèêàë³çàòîðó.Çàâäÿêè öèì
ïðèñòðîÿì ìîæíà áåç çóñèëü ï³ä-
í³ìàòè òà òðàíñïîðòóâàòè ëåæà-
÷èõ õâîðèõ.

«Öå îáëàäíàííÿ âèðîáëåíî â
êðà¿íàõ Øåíãåíó, âîíî áåçïå÷íå,
éîãî ëåãêî ìîæíà äåç³íô³êóâàòè.
Ï³äéîìíèê ïðèçíà÷åíî äëÿ òîãî,
ùîá ìàëîðóõëèâèõ ïàö³ºíò³â ï³ä-
í³ìàòè, íàïðèêëàä, çì³íþþ÷è ïî-
ñò³ëü, àáî ïåðåì³ùóâàòè ç îäí³º¿

ïàëàòè äî ³íøî¿ ÷è äî îïåðàö³é-
íî¿. Çàâäÿêè öèì ïðèñòðîÿì ïðî-
öåñ äîãëÿäó çà ïîðàíåíèì äëÿ ìåä-
ïåðñîíàëó ñïðîùóºòüñÿ, çàáåçïå-
÷óþòüñÿ ÿê³ñí³ø³ ïîñëóãè. Æèòòÿ
õâîðîãî ñòàº êîìôîðòí³øèì»,—ïî-
ÿñíþº äèðåêòîð «ÌåäÐÀÌó» Âàñèëü
Äàíàöêî.

«Çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³ â íàøî-
ìó øïèòàë³ ïðîéøëè ë³êóâàííÿ ïî-
íàä 50 ïîðàíåíèõ â çîí³ ÀÒÎ á³é-
ö³â. Çàðàç ìè îáëàäíóºìî ïàëàòè
äëÿ òÿæêèõ õâîðèõ, «ñïèíàëüíèõ»,
ó ÿêèõ òðàâìîâàíî,íàïðèêëàä,ñïèí-
íèé ìîçîê. Îäí³ ç íèõ ïîâí³ñòþ íå-
ðóõîì³, ³íø³ — ÷àñòêîâî. Òîìó äî-
ïîìîãà, ÿêó ìè îòðèìàëè,äóæå äî-
ðå÷íà»,— ðîçïîâ³ëè ë³êàð³.

«Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîäàðóíê³â
íàäàíî íà çàãàëüíó ñóìó 640 òèñ.
ãðí. Òàêî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè
øïèòàëü íå îòðèìóâàâ, â³äêîëè â³í
³ñíóº. Çàâäÿêè òàêèì ðåàá³ë³òàö³é-
íèì çàñîáàì, ÿê ï³äéîìíèê òà ï³ä-
éîìíèê-âåðòèêàë³çàòîð,ë³êàð³ ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ñêîð³øå ïîáà÷èòè
ðåçóëüòàò ñâîº¿ ïðàö³. Ïðîôåñ³é-
í³ñòü ìåäïåðñîíàëó ðàçîì ³ç ñó÷àñ-
íèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ çàáåç-
ïå÷óþòü êîìó ïîêðàùåííÿ æèòòÿ,

êîìó â³äíîâëåííÿ ôóíêö³é, à êî-
ìóñü — îäóæàííÿ. Ïðîòå íàâ³òü ó
òàêèõ, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïðîñòèõ
çàñîáàõ, ÿê ìèëèö³, ìåäè÷í³ ìàò-
ðàöè, ³íâàë³äí³ êîëÿñêè, ìè òàêîæ
ìàëè ïîòðåáó. Çàâäÿêè äîïîìîç³
äåïóòàò³â ìè ¿õ îòðèìàëè. Òàêîæ
äîðå÷íèì äàðóíêîì äëÿ íàøèõ ïà-
ö³ºíò³â ñòàëè àïàðàò ì³îñòèìóëÿ-
ö³¿, ãîðèçîíòàëüíèé âåëîòðåíàæåð
(äëÿ òèõ õâîðèõ, ÿê³ íåçäàòí³ êî-
ðèñòóâàòèñÿ çâè÷àéíèì), åëåêòðî-
êàðä³îãðàô òà ôóíêö³îíàëüíå ðå-
àá³ë³òàö³éíå ë³æêî. Íà ñüîãîäí³ âå-
ëèêîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ïñè-
õîëîã³÷íèé ñòàí õâîðèõ. Óñ³ ïàö³-
ºíòè ìàþòü ïñèõ³÷í³ òðàâìè, ïîðó-
øåííÿ ïñèõ³êè. Á³éö³ ïîòðåáóþòü
äîïîìîãè ïñèõ³àòðà,ïñèõîòåðàïåâ-

òà òà ïñèõîëîãà. Îäíàê, íà æàëü, ìè
ìàºìî ëèøå ï³âñòàâêè ïñèõîëîãà,
ùî äóæå ìàëî â ðåàëüíèõ óìîâàõ.
Çâè÷àéíî,ïñèõ³àòð â øïèòàë³ º,àëå
ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàì íàäàäóòü ùå
é ïñèõîòåðàïåâòà, ÿêîãî íåìàº â
øòàò³ íàøîãî ë³êóâàëüíîãî çàõî-
äó»,—ä³ëèòüñÿ ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñü-
êîãî êë³í³÷íîãî øïèòàëþ ³íâàë³ä³â
ÂÂÂ Ëþáîâ Çà÷åê.

²ç êîæíèì äíåì ê³ëüê³ñòü ïîðà-
íåíèõ çðîñòàº. Íåìàº âïåâíåíîñò³,
ùî ó äåðæàâè, â óìîâàõ â³éíè, íà
äîïîìîãó ¿ì âèñòà÷èòü ìîæëèâîñ-
òåé, êîøò³â òà íàâ³òü ðóê. Òîìó òàê
áàãàòî íåáàéäóæèõ ëþäåé, ÿê³ öå
ðîçóì³þòü, ïðàãíóòü íàäàòè äîïî-
ìîãó çàõèñíèêàì íàøî¿ êðà¿íè.
Ïðèºäíóéòåñÿ... �

Øàíñ íà ìàéáóòíº 
äëÿ á³éö³â ÀÒÎ
� Ëþäè, ÿê³ çàõèùàþòü íàøó êðà¿íó, ïîâèíí³ áóòè âïåâíåí³ 

â çàâòðàøíüîìó äí³

Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿

Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ìåäè÷íîãî îáëàä-

íàííÿ, íàäàíîãî â ðàìêàõ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè äåïóòàòàìè

Êè¿âðàäè äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ á³éö³â ÀÒÎ.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ËÞÄÈ, ÿê³ ÷åðåç â³éñüêîâ³ ïîä³¿
âèìóøåí³ áóëè ïîêèíóòè ñâî¿ äî-
ì³âêè íà ñõîä³ êðà¿íè, â Êèºâ³ îòðè-
ìóþòü âñåá³÷íó ï³äòðèìêó. Íåùî-
äàâíî äëÿ íîâîïðèáóëèõ ïåðåñå-
ëåíö³â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ â³äêðèëè ïåðøó ñîö³àëüíó
êâàðòèðó. Öå 5-ê³ìíàòíå ïîìåø-
êàííÿ, â ÿêîìó çìîæóòü ïðîæèâà-
òè òðè ñ³ì’¿ ç ä³òüìè. «Âñüîãî ï’ÿòü
ê³ìíàò, àëå äâ³ ç íèõ — ñï³ëüíèé
ïðîñò³ð: â³òàëüíÿ ³ ê³ìíàòà äëÿ ðî-
áîòè ç ïñèõîëîãîì ÷è ïåäàãîãîì.
Òðè ³íø³ — ïîâíîö³íí³ ê³ìíàòè, â
ÿêèõ çìîæóòü ïðîæèâàòè ñ³ì’¿ ç
ä³òüìè. Îäíà ðîçðàõîâàíà íà ðî-
äèíó ç òðüîìà ä³òüìè, â äâîõ ³íøèõ
çìîæóòü æèòè áàòüêè ç äâîìà ä³òü-
ìè»,— ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü
Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Â öþ êâàðòèðó çàñåëÿòü ðîäèíè,
ÿê³ çóïèíèëèñÿ ñàìå â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³.Íèí³ òàì çàô³êñîâàíà íàé-
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèìóøåíèõ ïåðå-
ñåëåíö³â — 12 òèñÿ÷. Çàãàëîì â ñòî-
ëèö³ çíàéøëè ïðèõèñòîê 67 òèñÿ÷
îñ³á, ùî âè¿õàëè ³ç çîíè ïðîâåäåí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.Á³ëü-
øå 10-òè òèñÿ÷ ç íèõ — ä³òè.

Ïðèäáàëà öþ ñîö³àëüíó êâàðòè-
ðó çà âëàñíèé êîøò áëàãîä³éíà îð-
ãàí³çàö³ÿ «Ôîíä Àñïåðí». ² ñàìå ¿¿
ïðåäñòàâíèêè ñï³ëüíî ç ðàéîííèì
Öåíòðîì äîïîìîãè ëþäÿì,ùî îïè-
íèëèñÿ â êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ, îáå-
ðóòüòèõ,õòî áóäå ïðîæèâàòè â öüî-
ìó ïîìåøêàíí³. Çàÿâîê íà îòðè-

ìàííÿ òàêîãî æèòëà äîñèòü áàãàòî.
«Äëÿ íàñ âàæëèâî,ùîá öå áóëè íå

ïðîñòî ñ³ì’¿, ÿê³ ìè áåðåìî íà ïîâ-
íå óòðèìàííÿ. Ìè õî÷åìî áà÷èòè â
íèõ âíóòð³øíþ ìîòèâàö³þ, áàæàí-
íÿ çíàéòè ñåáå â íàøîìó ì³ñò³, ³í-
òåãðóâàòèñÿ â êè¿âñüêó ãðîìàäó,øó-
êàòè ÿêèéñü çàðîá³òîê, ùîá çàáåç-
ïå÷óâàòè ñâîþ ðîäèíó.² ÿêðàç æèò-
ëî — öå äóæå äîáðà ï³äòðèìêà, òà-
êèé ñòàðò, ÿêèé äîïîìîæå öèì ëþ-
äÿì ñòàòè íà íîãè»,—çàçíà÷èëà Ãàí-
íà Ñòàðîñòåíêî.

Ïðîæèâàòè â ñîö³àëüí³é êâàðòè-
ð³ ñ³ì’¿ çìîæóòüâïðîäîâæ ðîêó.Ì³ñü-
êà âëàäà ñïîä³âàºòüñÿ,ùî çà öåé ÷àñ

ëþäè çìîæóòü ïîâí³ñòþ ïðèëàøòó-
âàòèñÿ â ñòîëèö³. ² âæå ìàòèìóòü
çìîãó âèíàéìàòè îñåëþ çà âëàñíèé
êîøò.Óâåñü ð³ê êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ñïëà÷óâàòèìå ðàéîí.À ùå ì³ñòî çà-
áåçïå÷èòü ðîáîòó ç ñ³ì’ÿìè ïåäàãî-
ã³â ³ ïñèõîëîã³â.

«Äî íèõ áóäóòü ïðèõîäèòè ïñè-
õîëîãè,ïåäàãîãè äëÿ òîãî,ùîá ïðà-
öþâàòè ³ ç ä³òêàìè,³ ç äîðîñëèìè.Òî-
ìó ùî äëÿ íàñ âàæëèâî,ùîá ö³ ñ³ì’¿
áóëè ³íòåãðîâàí³ â ñóñï³ëüñòâî.Ùîá
âîíè íå æèëè â³äîêðåìëåíî â³ä óñ³õ.
À ùîá çìîãëè çíàéòè êîíòàêòè ñå-
ðåä êèÿí, ùîá âîíè ìîãëè ïîäðó-
æèòèñÿ ç ñ³ì’ÿìè, ùîá ¿õ ä³òè ìîã-

ëè â³äâ³äóâàòè ñàäîê, øêîëó, ãóðò-
êè ³ òàêå ³íøå»,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ñòàðîñòåíêî.

Ïîñàäîâåöü ðîçïîâ³ëà,ùî ì³ñü-
êà âëàäà ð³çíèìè øëÿõàìè äîïî-
ìàãàº ïåðåñåëåíöÿì îòðèìàòè òèì-
÷àñîâå æèòëî. ×èìàëî ëþäåé ïðî-
æèâàþòü â ñàíàòîð³ÿõ,ÿê³ íàëåæàòü
Êèºâó. Òàêîæ çà ï³äòðèìêè áëàãî-
ä³éíèõ îðãàí³çàö³é, â òîìó ÷èñë³
ì³æíàðîäíèõ, îïëà÷óþòüñÿ õîñòå-
ëè äëÿ ðîçì³ùåííÿ á³æåíö³â. Íó ³,
âëàñíå,º íà ïðèì³ò³ ùå ê³ëüêà êâàð-
òèð, ÿê³ ìîæíà áóäå çðîáèòè ñîö³-
àëüíèìè, ÿê öþ 5-ê³ìíàòíó â Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ �

Ïîìåøêàííÿ 
äëÿ ïåðåñåëåíö³â
� Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ â³äêðèëè 5-ê³ìíàòíó ñîö³àëüíó êâàðòèðó

äëÿ òðüîõ ñ³ìåé

Òðè ñ³ì’¿ (ç çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 7 ä³òåé) çìîæóòü ð³ê áåçêîøòîâíî ïðîæèâàòè â ñîö³àëüí³é

êâàðòèð³, ÿêó íåùîäàâíî â³äêðèëè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³. Ïîìåøêàííÿ ìàº 5 ê³ìíàò,

äâ³ ç ÿêèõ — ñï³ëüíèé ïðîñò³ð: â³òàëüíÿ òà ê³ìíàòà äëÿ ðîáîòè ç ïñèõîëîãîì. Êîìóíàëüí³ ïî-

ñëóãè ñïëà÷óâàòèìå ðàéîí. Òàêà îñåëÿ áóäå ñòàðòîì äëÿ ñ³ìåé, ÿê³ ïðàãíóòü ñòàòè íà íîãè òà

³íòåãðóâàòèñÿ â êè¿âñüêó ãðîìàäó.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»
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Íåùîäàâíî â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ñó÷àñíîãî ìåäîáëàäíàííÿ, íàäàíîãî â ðàìêàõ
áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ á³éö³â ÀÒÎ

Äëÿ íîâîïðèáóëèõ ïåðåñåëåíö³â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äêðèëè ïåðøó
ñîö³àëüíó êâàðòèðó
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ÍÅÙÎÄÀÂÍß ñèòóàö³ÿ, ÿêà ñêëà-
ëàñÿ ³ç çàáðóäíåííÿì âîäè ó Áîðò-
íè÷àõ, ÷åðåç ùî îòðó¿ëîñÿ á³ëüøå
ñîòí³ ëþäåé, äîâåëà, ùî íå âàðòî
íåõòóâàòè ÿê³ñòþ âîäè.² õî÷à ó «Êè-
¿ââîäîêàíàë³» ñòâåðäæóþòü,ùî âî-
íè äî ñ³÷íåâîãî ³íöèäåíòó íå ìà-
þòü æîäíîãî â³äíîøåííÿ, àäæå äà-
íà àâàð³ÿ òðàïèëàñü ÷åðåç íåñàíê-
ö³îíîâàíó âð³çêó äî íåäîáóäîâàíî-
ãî ã³äðîâóçëà,ó ðàç³ ïîä³áíèõ íåïå-
ðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³é êèÿíàì âàð-
òî çàïàñòèñÿ çíàííÿìè.

ßê ïîÿñíèëà «Õðåùàòèêó» àäâî-
êàò Òåòÿíà Ìîíòÿí, ï³äïðèºìñòâî,
ùî íàäàº ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïî-
æèâà÷ó,ä³º â ðàìêàõ äîãîâ³ðíèõ â³ä-
íîñèí, â ÿêèõ çàçíà÷àºòüñÿ, îêð³ì
³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîðó, ³íø³ óìî-
âè, ùî íå ñóïåðå÷àòü ÷èííîìó çà-
êîíîäàâñòâó, â òîìó ÷èñë³ ³ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ çî-
áîâ’ÿçàíü, ùî ïåðåäáà÷åí³ äîãîâî-
ðîì òà çàêîíîäàâñòâîì ó ñôåð³ ïèò-
íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Òîæ,ÿêùî ó âàñ âèíèêëè ïèòàí-
íÿ ùîäî íàëåæíî¿ ÿêîñò³ âîäè, ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ äî âèêîíàâöÿ ïî-
ñëóã, àáè òîé ¿¿ ïåðåâ³ðèâ. Îñíîâ-
íèì äîêàçîì íåíàëåæíî¿ ÿêîñò³ ïèò-
íî¿ âîäè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ çàêîíîäàâñòâîì ïåðåä-
áà÷åíî ñêëàäàííÿ àêò³â-ïðåòåíç³é.

«Ôàêò íåíàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã
ç ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî çâåðíåí-
íÿ ñïîæèâà÷à äî âèêîíàâöÿ ïîñëóã
ç âè¿çäîì íà ì³ñöå, oôîðìëåííÿì
òà ï³äïèñàííÿì â³äïîâ³äíîãî àêòó-
ïðåòåíç³¿, çà óìîâè ï³äòâåðäæåííÿ
ëàáîðàòîðíèõ àíàë³ç³â â³ä³áðàíèõ
ïðîá âîäè ó ñïîæèâà÷à ùîäî íåâ³ä-
ïîâ³äíîñò³ ¿¿ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñ-
òèê.Êð³ì òîãî,ñïîæèâà÷ ìàº ïîâíå

ïðàâî çàìîâèòè íåçàëåæí³ äîñë³-
äæåííÿ âîäè ó ñïåö³àë³çîâàíèõ àê-
ðåäèòîâàíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ, ùî ìî-
æóòü âèêîíàòè ïîâíèé àíàë³ç âîäè,
ÿê³ñòü ÿêî¿ âèêëèêàº ñóìí³âè ùîäî
â³äïîâ³äíîñò³ ÷èííèì ñàí³òàðíèì
íîðìàì»,—ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ìîíòÿí.

Þðèñò àäâîêàòñüêî¿ êîìïàí³¿
«Êðàâåöü ³ ïàðòíåðè» ßíà Áàáåí-
êî, ç³ ñâîãî áîêó, óòî÷íþº, ùî, â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ñò. 18 ÇÓ «Ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè», ó
àêò³-ïðåòåíç³¿ çàçíà÷àþòüñÿ ñòðî-
êè, âèäè, ïîêàçíèêè ïîðóøåíü òî-
ùî. Ï³äïèñóºòüñÿ öåé äîêóìåíò

ñïîæèâà÷åì òà ïðåäñòàâíèêîì âè-
êîíàâöÿ ³ ñêëàäàºòüñÿ ó äâîõ ïðè-
ì³ðíèêàõ äëÿ êîæíîãî ç íèõ. «Ó
ðàç³ íåïðèáóòòÿ ïðåäñòàâíèêà âè-
êîíàâöÿ â óñòàíîâëåíèé äîãîâî-
ðîì ñòðîê äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðå-
â³ðêè ê³ëüê³ñíèõ òà/àáî ÿê³ñíèõ
ïîêàçíèê³â àáî íåîá´ðóíòîâàíî¿
â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ àêòà-ïðå-
òåíç³¿ òàêèé àêò ââàæàºòüñÿ ä³éñ-
íèì, ÿêùî éîãî ï³äïèñàëè íå ìåíø
ÿê äâà ñïîæèâà÷³»,— ãîâîðèòü ïà-
í³ Áàáåíêî.

Ç ¿¿ ñë³â, âèêîíàâåöü çîáîâ’ÿçà-
íèé ðîçãëÿíóòè àêò-ïðåòåíç³þ ³ ïî-

â³äîìèòè ïðîòÿãîì 3-õ ðîáî÷èõ äí³â
ñïîæèâà÷à ïðî ¿¿ çàäîâîëåííÿ àáî ïðî
â³äìîâó ó çàäîâîëåíí³ ç îá´ðóíòó-
âàííÿì ïðè÷èíè òàêî¿ â³äìîâè. Çà
ñëîâàìè þðèñòà, ó ðàç³ íåíàäàííÿ
ïðîòÿãîì óñòàíîâëåíîãî ñòðîêó âè-
êîíàâöåì â³äïîâ³ä³ ââàæàºòüñÿ,ùî
â³í âèçíàâ âèêëàäåí³ â àêò³-ïðåòåí-
ç³¿ ôàêòè íåíàëåæíîãî íàäàííÿ àáî
íåíàäàííÿ ïîñëóã. Ñïîðè ùîäî çà-
äîâîëåííÿ ïðåòåíç³é ñïîæèâà÷³â
ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ó ñóä³.

Ó âèïàäêó îòðóºííÿ ïèòíîþ âî-
äîþ,ùî ïðèçâåëî äî çàâäàííÿ øêî-
äè æèòòþ òà çäîðîâ’þ ñïîæèâà÷à,
êð³ì àêòó-ïðåòåíç³¿ â ÿêîñò³ äîêàçó
òàêîæ íåîáõ³äíî ïîäàâàòè âñ³ äî-
êàçè çâåðíåííÿ äî çàêëàä³â îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà äîêóìåíòè, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü âèòðàòè,ïîâ’ÿçàí³ ç òà-
êèì îòðóºííÿì.

ßíà Áàáåíêî íàãàäóº, ùî, â³ä-
ïîâ³äíî äî ñò. 7 ÇÓ «Ïðî ïèòíó âî-
äó òà ïèòíå âîäîïîñòà÷àííÿ», äåð-
æàâà ãàðàíòóº çàõèñò ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â ó ñôåð³ ïèòíî¿ âîäè òà ïèò-

íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ï³äïðèºìñòâà ïèòíîãî âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, ÿê³ ïîðóøèëè â³äïî-
â³äíå çàêîíîäàâñòâî, ùî ïðèçâå-
ëî äî âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàíü,
îòðóºíü ÷è âòðàòè ïðàöåçäàòíî-
ñò³, çîáîâ’ÿçàí³ â³äøêîäóâàòè çáèò-
êè ñïîæèâà÷àì òà êîìïåíñóâàòè
âèòðàòè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
íà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Íàòîì³ñòü Òåòÿíà Ìîíòÿí äîäàº,
ùî ñò. 20 ÇÓ «Ïðî æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè» ïåðåäáà÷àº é ïðà-
âî ñïîæèâà÷à íà çìåíøåííÿ ðîç-
ì³ðó ïëàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè â ðà-
ç³ çíèæåííÿ ¿õ ÿêîñò³ â ïîðÿäêó,âè-
çíà÷åíîìó äîãîâîðîì àáî çàêîíî-
äàâñòâîì.

Äî ñëîâà, ìåøêàíöÿì Áîðò-
íè÷³â ÿê ðàç ïîîá³öÿëè, ùî ó ñ³÷-
í³ íàðàõóâàííÿ çà âîäó ¿ì íå ïðî-
âîäèòèìåòüñÿ. À ïèòàííÿ âèïëà-
òè êîìïåíñàö³é â öüîìó âèïàä-
êó ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ
ðîçñë³äóâàííÿ Äàðíèöüêîþ
ïðîêóðàòóðîþ îáñòàâèí ñïðàâè �

Âèïðîáóâàííÿ
âîäîþ
� Çà íåÿê³ñíî íàäàí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè

âàðòî âèìàãàòè â³äøêîäóâàííÿ

Ñòàí íàøîãî çäîðîâ’ÿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêó âî-

äó ìè ùîäíÿ âæèâàºìî, òîìó äî ¿¿ ÿêîñò³ ìàº áóòè îñîáëèâà

óâàãà. Òîæ ÿêùî ç êðàíà ï³øëà âîäà ç íåïðèºìíèì çàïàõîì,

îñàäîì àáî æ ç’ÿâëÿþòüñÿ ³íø³ â³äõèëåííÿ, âèêëèêàéòå ïðåä-

ñòàâíèêà âîäîïîñòà÷àëüíèêà äëÿ ¿¿ ïåðåâ³ðêè òà ïðîâåäåííÿ

ëàáîðàòîðíîãî àíàë³çó. Ó ðàç³ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âîäà

íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â, âè ìàºòå ïîâ-

íå ïðàâî íà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â. Îñîáëèâî, ÿêùî áóëà çà-

ïîä³ÿíà øêîäà çäîðîâ’þ.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì ó ñòîëèö³ çá³ëü-
øèëàñü ê³ëüê³ñòü ãðóáèõ ïîðóøåíü
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. ßê ïî-
â³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó ÃÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³, çà ìèíóëèé
ð³ê çàðåºñòðîâàíî 68 òàêèõ êðèì³-
íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü. Ïðè öüî-
ìó 13-ì îñîáàì îãîëîøåíî ï³äî-
çðó ó ñêîºíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ òà 68 íàïðàâëåíî äî
ñóäó. Ðîêîì ðàí³øå, ó 2013-ìó, ¿õ
áóëî çàðåºñòðîâàíî äåùî ìåíøå:
65 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü,
7-ìè îñîáàì îãîëîøåíî ï³äîçðó,
65 íàïðàâëåíî äî ñóäó.

Ïðàâîîõîðîíö³ íàãàäóþòü, ùî,
çîêðåìà, çà ñò. 172 Êðèì³íàëüíîãî
Êîäåêñó Óêðà¿íè, ãðóáå ïîðóøåííÿ
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ êàðàºòü-
ñÿ øòðàôîì äî 50 íåîïîäàòêîâóâà-
íèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâ-
í³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³-

ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â
àáî âèïðàâíèìè ðîáîòàìè íà ñòðîê
äî äâîõ ðîê³â.

Âîäíî÷àñ áàãàòüîì ïîðóøíèêàì
âäàâàëîñü óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ ïî-
êàðàíü,àäæå íå âñ³ ïðàö³âíèêè ìà-
þòü çìîãó ÷è áàæàííÿ âèìàãàòè äî-
òðèìàííÿ ¿õí³õ çàêîííèõ ïðàâ ðî-
áîòîäàâöÿìè.Äî òîãî æ,ïðîäîâæó-
þòü ä³ÿòè îáìåæåííÿ íà ïðîâåäåí-
íÿ ïåðåâ³ðîê á³çíåñó äåðæ³íñïåêö³-
ÿìè òà êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè.
ßê ïî³íôîðìóâàëè «Õðåùàòèê» ó
Òåðèòîð³àëüí³é äåðæàâí³é ³íñïåê-
ö³¿ ç ïèòàíü ïðàö³ (ÒÄ²çÏÏ) ó ì³ñò³
Êèºâ³,ÿêùî ó 2013 ðîö³ áóëî ïðîâå-
äåíî 1473 ïåðåâ³ðêè ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ ð³çíèõ ôîðì âëàñíî-
ñò³, òî ó 2014-ìó ¿õ ê³ëüê³ñòü çìåí-
øèëàñü äî 969-òè, òîáòî íà òðåòè-
íó. Ïðîô³ëüí³ ïîñàäîâö³ ùå é íàð³-
êàþòü, ùî ¿ì ïðîñòî «íå âèñòà÷àº
ðóê».«Ó Êèºâ³ çàðåºñòðîâàíî ïîíàä

200 òèñ. þðèäè÷íèõ ñóá’ºêò³â ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ òà ïðèáëèçíî ñò³ëü-
êè æ ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â.
Ïðè öüîìó ê³ëüê³ñòü äåðæàâíèõ ³í-
ñïåêòîð³â, çã³äíî ç³ øòàòíèì ðîç-
ïèñîì,ÿê³ ìàþòüïðàâî ïåðåâ³ðêè íà
ñóá’ºêòàõ ãîñïîäàðþâàííÿ ì.Êèºâà,
ñêëàäàº 25 îñ³á, ùî ÿâíî íåäîñòàò-
íüî äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà
³íñïåêö³þ ôóíêö³é. Çíà÷íå íàâàí-
òàæåííÿ íà äåðæàâíèõ ³íñïåêòîð³â
òà íèçüêèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëà-
íè ïðèçâîäèòü äî ïîñò³éíèõ çâ³ëü-
íåíü ïðàö³âíèê³â ³íñïåêö³¿, ùî òà-
êîæ âïëèâàº íà ÿê³ñòü òà ðåçóëüòà-
òè ðîáîòè â ö³ëîìó»,— ñêàðæèòüñÿ
íà÷àëüíèê ÒÄ²çÏÏ ó ì. Êèºâ³ Âëà-
äèñëàâ Àíäð³ºíêî. Çà äàíèìè ³í-
ñïåêö³¿, çà îñòàíí³ äâà ðîêè íàé-
á³ëüøå ïåðåâ³ðîê ðîáîòîäàâö³â çä³éñ-
íåíî ó ñôåðàõ ïðîìèñëîâîñò³, áó-
ä³âíèöòâà, òîðã³âë³, òðàíñïîðòó òà

çâ’ÿçêó. Ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïåðåâ³-
ðîê ìèíóëîãî ðîêó áóëî âèÿâëåíî
899 ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà (ó 2013-ìó — 1361) — â îñíîâ-
íîìó,ç ïèòàíü îïëàòè ïðàö³.Òàêîæ
ô³êñóâàëè ïîðóøåííÿ ïðè îôîðì-
ëåíí³ òðóäîâèõ êíèæîê, íåäîòðè-
ìàííÿ ÷èííèê³â ùîäî ðîáî÷îãî ÷à-
ñó ³ ÷àñó â³äïî÷èíêó òîùî. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê íàéá³ëüøå
ïðèïèñ³â, ïîñòàíîâ òà ïðîòîêîë³â
ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ âèíåñ-
ëè ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñôå-
ð³ áóä³âíèöòâà, òîðã³âë³, ô³íàíñî-
âîãî ïîñåðåäíèöòâà îïåðàö³é ç íå-
ðóõîì³ñòþ òà þðèäè÷íèõ ïîñëóã.

Ìàñøòàáè æ ïîêàðàíü«ãðèâíåþ»
íå âðàæàþòü. «Ó ðåçóëüòàò³ çàñòî-
ñîâàíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ çàõîä³â íà
ïîñàäîâèõ îñ³á ïåðåâ³ðåíèõ ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ðàéîííèìè ñó-
äàìè íàêëàäåíî øòðàôíèõ ñàíêö³é

íà çàãàëüíó ñóìó â 2013 ðîö³—90 270
ãðí, ó 2014 ðîö³ — 39 610 ãðí; áåç-
ïîñåðåäíüî äåðæàâíèìè ³íñïåêòî-
ðàìè,â³äïîâ³äíî,52 527 ãðí òà 22 576
ãðí»,— çâ³òóþòü ó ÒÄ²çÏÏ ó ì. Êè-
ºâ³.

Ôàõ³âö³ î÷³êóþòü, ùî ïîêðàùè-
òè ñèòóàö³þ é ï³äøòîâõíóòè ðîáî-
òîäàâö³â äî ëåãàë³çàö³¿ ôîíäó îïëà-
òè ïðàö³ òà òðóäîâèõ â³äíîñèí ³ç
ïðàö³âíèêàìè ìàþòü íîâ³ øòðàôè
çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿê³ âñòóïèëè â ñèëó ç ïî÷àòêó
öüîãî ðîêó íà äîäàòîê äî âæå ÷èí-
íèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ
ñàíêö³é. Íàïðèêëàä, ó ñò. 265 ÊÇïÏ
ïðîïèñàëè,ùî çà äîïóñê ïðàö³âíè-
êà äî ðîáîòè áåç îôîðìëåííÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðó, îôîðìëåííÿ ïðà-
ö³âíèêà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé ÷àñ
ó ðàç³ ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ðîáî-
òè ïîâíèé ðîáî÷èé ÷àñ àáî çà âè-
ïëàòó çàðïëàòè áåç íàðàõóâàííÿ òà
ñïëàòè ªÑÂ òà ïîäàòê³â íà ðîáîòî-
äàâöÿ íàêëàäàºòüñÿ øòðàô ó 30-
êðàòíîìó ðîçì³ð³ ì³í³ìàëüíî¿ çàð-
ïëàòè (íà ñüîãîäí³ öå 36 540 ãðí).
À ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ òåðì³-
í³â âèïëàòè çàðïëàòè (³íøèõ âè-
ïëàò) á³ëüø ÿê çà îäèí ì³ñÿöüàáî âè-
ïëàòà íå â ïîâíîìó îáñÿç³ êàðàºòü-
ñÿ òåæ á³ëüø ñóâîðî — øòðàôîì ó
òðèêðàòíîìó ðîçì³ð³ ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè �

Áóðåìí³ òðóäîäí³
�Ó ñòîëèö³ ïîá³ëüøàëî ãðóáèõ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ

Íåñóìë³íí³ ðîáîòîäàâö³ â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóþòü íàæèâàòèñÿ íà

ñâî¿õ ïðàö³âíèêàõ, íåõòóþ÷è ¿õí³ìè ïðàâàìè. Çðîñòàííÿ ê³ëü-

êîñò³ ãðóáèõ ïîðóøåíü òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà çàô³êñóâà-

ëè ìèíóëîð³÷, íà æàëü, ³ â Êèºâ³. Ñèòóàö³þ ñïîä³âàþòüñÿ ïîêðà-

ùèòè çà ðàõóíîê íîâèõ øòðàô³â äëÿ ïîðóøíèê³â, ùî íàáóëè

÷èííîñò³ â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó.

Àíäð³é ÄÐÎÇÄÅÍÊÎ| «Õðåùàòèê»
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²ÄÅß âèñòàâêè «ART TWINS» âè-
äàºòüñÿ ñïî÷àòêó ïðîñòîþ (ïîòð³á-
íî ëèøå â³äíàéòè áëèçíþê³â), à ç
³íøîãî áîêó, ìàº ³ ãëèáøèé ñåíñ.
Ïðîöåñ òâîð÷îñò³ çàçâè÷àé óÿâ-
ëÿºòüñÿ, ÿê ùîñü ñàêðàëüíå ³ äóæå
îñîáèñòå. Âò³ì, äëÿ áëèçíþê³â, ÿê³
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³, â³í ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ³ ä³àëîãîì îäèí ç îäíèì.
Ïîñòàº ïèòàííÿ: ùî â ¿õ òâîð÷î-
ñò³ ñï³ëüíå, à ùî âëàñíå, ³ íàñê³ëü-
êè ð³çíèòüñÿ âèá³ð òåìè òà àâòîð-
ñüêèé ïî÷åðê.

Êóðàòîðàìè âèñòàâêè, ùî ïðî-
õîäèòü çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà

êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Ïðåçèäåíò-
ñüêîãî ôîíäó Ëåîí³äà Êó÷ìè «Óêðà-
¿íà»,òàêîæ âèñòóïèëè áëèçíþêè —
ìèñòåöòâîçíàâö³ Îëüãà òà Îëåñÿ
Ñîáêîâè÷. «Ñóñï³ëüñòâî íå äóæå
ãîòîâå ñïðèéìàòè áëèçíþê³â ÿê
îêðåì³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, òîæ öåé
ïðîåêò º ñâîºð³äíèì äîñë³äæåí-
íÿì â ¿õ òâîð÷îñò³ ñï³ëüíîãî ³ â³ä-
ì³ííîãî, ñï³ââ³äíîøåííÿ «ÿ» ³
«ìè»,— ïîÿñíèëè «Õðåùàòèêó» ä³â-
÷àòà.— Â ³ñòîð³¿ ìèñòåöòâà ó áàãà-
òüîõ õóäîæíèê³â ïîðó÷ áóëè ëþ-
äè, ÿê³ ï³äòðèìóâàëè ¿õ ô³íàíñî-
âî ÷è ìîðàëüíî, äàâàëè êîíñòðóê-

òèâíó êðèòèêó. À áëèçíþêè ìàþòü
òàêîãî êðèòèêà ³ ïîì³÷íèêà îäíî-
÷àñíî âæå ç íàðîäæåííÿ. Ó÷àñíè-
ê³â ìè çíàëè é ðàí³øå, âîíè º àê-
òèâíèìè â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæà-
ìè. Ö³êàâî, ùî ðîáîòè àïåëþþòü äî
òåì ìèðó ³ â³äðîäæåííÿ, òîæ ìîæ-
íà ïðîñòåæèòè, ÿê ìîëîä³ ìèòö³
ðîçóì³þòü ³ ³íòåðïðåòóþòü ö³ òå-
ìè».

Ñåñòðè-ãðàô³êè Òåòÿíà òà Êà-
òåðèíà Î÷åðåäüêî ïî÷àëè ìàëþâà-
òè â ñ³ì ðîê³â. «Â ïåðøîìó êëàñ³ ÿ
çàõîò³ëà äî ìèñòåöüêî¿ øêîëè, àëå
áîÿëàñÿ éòè ñàìà,òîæ ìàìà çàïðî-
ïîíóâàëà ñåñòð³ ñêëàñòè ìåí³ êîì-

ïàí³þ,— ïðèãàäóº Òåòÿíà Î÷åðåäü-
êî.— Âîíà ïîãîäèëàñü ³ òåæ ïî÷à-
ëà çàéìàòèñÿ». Ä³â÷àòà ç³çíàþòü-
ñÿ, ùî ðîáîòè âèõîäÿòü ñõîæèìè,
íàâ³òü ÿêùî ïðàöþþòü â ð³çíèõ
ì³ñöÿõ,òîìó ÷àñòî âîíè äîìîâëÿþ-
òüñÿ, õòî ùî ñàìå ïèøå. Íà âèñòàâ-
ö³ Êàòåðèíà ïîêàçóº ñâî¿ ì³í³-
ïðèíòè òà ex-libris, ì³ñüê³ ïåéçà-
æ³, à Òåòÿíà — àðõ³òåêòóðí³ îôîð-
òè: êîëàæ³, ïðèñâÿ÷åí³ ìàíäð³â-
êàì òà ñåð³þ ç ãîëóáàìè. Ñåñòðè
ðàçîì ïðàöþâàëè ³ íàä þâ³ëåé-
íèì ïîäàðóíêîâèì âèäàííÿì äî
200-ð³÷÷ÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Áðàòè ªãîð ³ Ìèêèòà Ç³ãóðè —

ñêóëüïòîðè, ¿õ ðîáîòè ïåðåâàæíî
ç áðîíçè. Çâåðòàº óâàãó ÿñêðàâèé
òðèïòèõ ç ïîë³ìåðó «Ò³, ùî äèâ-
ëÿòüñÿ íà çîð³» Ìèêèòè Ç³ãóðè, äëÿ
ÿêîãî õàðàêòåðíå çâåðíåííÿ äî
íàðîäíî¿ òåìàòèêè ³ ôîëüêëîðó,—
îáëè÷÷ÿ ëþäåé, ï³äíÿò³ âãîðó. Éî-
ãî áðàò â³ääàº ïåðåâàãó ñêóëüïòó-
ðàì ëþäñüêîãî ò³ëà. «Êîëè íàì áó-
ëî ïî ï’ÿòü ðîê³â, áàòüêî ïðèí³ñ
äîäîìó áàãàòî ð³çíîêîëüîðîâîãî
ïëàñòèë³íó, òîæ âñå äèòèíñòâî ìè
ùîñü âèë³ïëþâàëè, îñîáëèâî ïî-
ëþáëÿëè ñòâîðþâàòè âåëèê³ ôîð-
òåö³ ç äåòàëüíèì ³íòåð’ºðîì,— ä³-
ëèòüñÿ ñïîãàäàìè ªãîð Ç³ãóðà.—
Êð³ì òîãî, áàòüêî º ñêóëüïòîðîì,
òîæ ³íøèõ äóìîê ó íàñ íàâ³òü íå
áóëî. Ç áðàòîì ³ñíóº ³ ðîáî÷à êîí-
êóðåíö³ÿ, ³ äîïîìîãà, ³ ïîðàäè — ³
öå äóæå êëàñíî. Ó êîæíîãî ç íàñ
áóâàþòü ïåð³îäè òâîð÷îãî çëåòó ³
ñïàäó, ³ ³íøèé öå â³ä÷óâàº». Äî
ñêóëüïòóðè çâåðíóëèñÿ òàêîæ ³ áðà-
òè Ïåòðî òà Àíäð³é Îçþìåíêè, â
ðîáîòàõ ÿêèõ ïîì³òíèé âïëèâ àí-
òè÷íîñò³. Ïðîòå Àíäð³é îáðàâ ³ñ-
òîðè÷íó òà ì³ôîëîã³÷íó òåìàòèêó
(«Ìîíàðõ», «Âåðøíèê», «Í³ìôà»),
à Ïåòðî — ðåë³ã³éí³ ìîòèâè («Ãå-
îðã³é Çì³ºáîðåöü», «ßíãîë», «Çî-
ëîòèé ìåä»).

Âèñòàâêà «ART TWINS» â àòð³-
óì³ ìóçåþ Øåâ÷åíêà (áóëüâ. Øåâ-
÷åíêà, 12) òðèâàº äî 8 ëþòîãî �

Òâîð÷³ áëèçíþêè
� Â ìóçå¿ Øåâ÷åíêà çíàéîìëÿòü

ç ìèñòåöòâîì áðàò³â òà ñåñòåð

Â ³ñòîð³¿ ìèñòåöòâà âèäàòí³ áëèçíþêè íå ïðèãàäóþòüñÿ, âò³ì,

â Óêðà¿í³ ïðèêëàäè òàêèõ òàëàíò³â º. Îö³íèòè ðîáîòè ìîëîäèõ

õóäîæíèê³â ³ ñêóëüïòîð³â êèÿíè ìàþòü çìîãó â Íàö³îíàëüíî-

ìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ðåêëàìà ïðî âàæëèâå 
òà ô³ëüì ³ç ôðîíòó

31 ñ³÷íÿ ³ 1 ëþòîãî î 20.00 ó «Ê³-
íîïàíîðàì³» òðèâàòèìå ïîêàç êðà-
ùî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè îñòàíí³õ
ðîê³â. Ó ðîëèêàõ ñòàâëÿòüñÿ çëî-
áîäåíí³ ïèòàííÿ: áîðîòüáà ç êó-
ð³ííÿì ³ çëîâæèâàííÿì àëêîãî-
ëåì, åêîëîã³ÿ òà îõîðîíà íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, áåçïåêà íà
äîðîãàõ, òîëåðàíòí³ñòü, ïðîïàãàí-
äà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ÑÍ²Ä,
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ é ñ³ìåéí³ ö³í-
íîñò³, ïðîÿâ ëþäÿíîñò³ òà ïàòð³î-
òèçì. À ó ôîéº ê³íîòåàòðó áóäå
ïðåäñòàâëåíà êðàùà äðóêîâàíà ñî-
ö³àëüíà ðåêëàìà ç óñüîãî ñâ³òó.
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 50 ãðí.

31 ñ³÷íÿ î 16.00 Ëåîí³ä Êàíòåð
ïðåäñòàâèòü ñòð³÷êó «Äîáðîâîëü-
ö³ Áîæî¿ ×îòè». Ï³ñëÿ âèõîäó ô³ëü-
ìó «Â³éíà çà ñâ³é ðàõóíîê» â³í çíî-
âó ïî¿õàâ íà ôðîíò, ùîáè çíàéòè
â³éñüêîâèé ï³äðîçä³ë ç äèñöèïë³-
íîþ, ïîðÿäí³ñòþ ³ ïîâàãîþ äî òî-
âàðèø³â. Òàêèì âèÿâèâñÿ áàòàëü-
éîí Ïðàâîãî ñåêòîðà ÄÓÊ (Äîáðî-
âîëü÷èé Óêðà¿íñüêèé Êîðïóñ), áà-
ãàòüîõ ãåðî¿â ç ÿêîãî âæå íåìàº â
æèâèõ. Êàðòèíó çí³ìàëè ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â ó ñåëèù³ Ï³ñêè, â ïðîêàò âîíà
âèéäå 5 ëþòîãî.

Â ìóçåÿõ — ïîåç³ÿ Âàñèëÿ
Ñèìîíåíêà, çóñòð³÷ ç äèòÿ÷èì
ïèñüìåííèêîì òà ÿíãîëè-
îõîðîíö³

Íà âèõ³äí³ ìóçåé «Àíäð³¿âñüêà
öåðêâà» ïðîïîíóº øêîëÿðàì 6-12
ðîê³â îñâ³òíüî-ï³çíàâàëüíó ïðî-
ãðàìó «ßíãîë — ì³é íåáåñíèé îõî-
ðîíåöü», ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ä³òè îçíà-
éîìëÿòüñÿ íå ëèøå ç ³ñòîð³ºþ Àí-
äð³¿âñüêî¿ öåðêâè, à ùå é ç ³êîíî-
ãðàô³ºþ òà «³ºðàðõ³ºþ» ÿíãîë³â.
Þí³ â³äâ³äóâà÷³ òàêîæ ìàòèìóòü
çìîãó âèðîáèòè ç êàðòîíó âëàñíî-
ãî ÿíãîëà-îõîðîíöÿ. Çàõ³ä â³äáó-
äåòüñÿ î 14.00, çàïèñ äî ãðóïè çà
òåë. (044) 278-58-51.

31 ñ³÷íÿ î 14.00 ó ïðèì³ùåíí³
Ìóçåþ ø³ñòäåñÿòíèöòâà (âóë. Îëå-

ñÿ Ãîí÷àðà, 33-à) â³äáóäåòüñÿ ë³-
òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèé çàõ³ä «Í³-
õòî íå ïåðåêðåñëèòü ì³é íàðîä!».
Ïîåç³ÿ Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà, ùî ñïðà-
âèëà ïîòóæíèé âïëèâ íà ôîðìóâàí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîëîä³ ê³íöÿ 1960-õ ðîê³â,
íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíî çâó÷èòü ³
ñüîãîäí³. Ó çàõîä³ áåðóòü ó÷àñòü
Ëåñü Òàíþê òà òåàòð-ñòóä³ÿ «Ìå-
íåñòðåë³». Âõ³ä â³ëüíèé.

1 ëþòîãî î 14.00 â ðàìêàõ ïðî-
åêòó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî äî-
çâ³ëëÿ «Ðîäèíà â ìóçå¿» Ìóçåé êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè âëàøòîâóº çó-
ñòð³÷ ³ç äèòÿ÷èì ïèñüìåííèêîì
Ñàøêîì Äåðìàíñüêèì, àâòîðîì
«×óäîâîãî ÷óäîâèñüêà» òà «Êðàì-
íè÷êè ò³òîíüêè Ìàëüâè». Îï³ñëÿ
íà ãîñòåé ÷åêàº ìàéñòåð-êëàñ ³ç øà-
øîê ÃÎ, ñêëàäàííÿ ïàçëó-ôîòîêàð-
òèíè, àðò-êâåñò ³ ÷àþâàííÿ ³ç äî-
ìàøí³ìè êîðæèêàìè. Âõ³ä: 25 ãðí.

Íîâà ³ñòîð³ÿ Êîïïåë³¿, êîìåä³ÿ
«Ðèçèê (Êîõàíö³ òà çëîä³¿)» 
é «Ãîëîñ òèõî¿ áåçîäí³»

30 òà 31 ñ³÷íÿ î 19.00 ó Êè¿â-
ñüêîìó ìóí³öèïàëüíîìó àêàäå-
ì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè òà áàëåòó
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà — ïðåì’ºðà

áàëåòó «Ëÿëüêà. Íîâà ³ñòîð³ÿ Êîï-
ïåë³¿» íà ìóçèêó Ëåî Äåë³áà ó ïî-
ñòàíîâö³ ìîëîäîãî áàëåòìåéñòå-
ðà Ñåðã³ÿ Êîíà. Öå ³ñòîð³ÿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ Ëÿëüêè, ÿêà ìàëà äîïîìîã-
òè ÷àð³âíèêîâ³ Êîïïåë³óñó â çà-
õîïëåíí³ âëàäè íàä ëþäñòâîì, à
íàòîì³ñòü çóì³ëà ïðîòèñòîÿòè éî-
ìó òà âðÿòóâàòè ìåøêàíö³â ì³ñòà.
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 20-100 ãðí.

30 ñ³÷íÿ òà 1 ëþòîãî â Òåàòð³
ðîñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè ïîêàæóòü ïðåì’ºðó ³ñêðîìåò-
íî¿ ³òàë³éñüêî¿ êîìåä³¿ «Ðèçèê (Êî-
õàíö³ ³ çëîä³¿)», ïîñòàâëåíó íà îñ-
íîâ³ äâîõ ï’ºñ: «Ðèçèê» Åäóàðäî äå
Ô³ë³ïïî (ïðî ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ ñòî-
ñóíêè, äå ÷îëîâ³ê «âáèâàº» äðóæè-
íó, à âîíà âîñêðåñàº), «Êîõàíö³ ³
çëîä³¿» Äàð³î Ôî (ãåðîé ÿêî¿ îòðè-
ìóº çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ïðîôå-
ñ³¿ «çëîä³ÿ»).

30 òà 31 ñ³÷íÿ î 19.00 â ÍÖÒÌ
³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà (âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 23-â) â³äáóäåòüñÿ ïðåì’º-
ðà ìîíîâèñòàâè «Ãîëîñ òèõî¿ áå-
çîäí³» çà ï’ºñîþ Íåäè Íåæäàíî¿.
Ãåðî¿íÿ âèñòàâè (àêòðèñà Ë³ä³ÿ Äà-
íèëü÷óê) ðîçì³ðêîâóâàòèìå ïðî
â³ä÷óòòÿ êðèë òà ïðî òå, «ùî çàâà-
æàº ëþäèí³ ë³òàòè». Âàðò³ñòü êâèò-
êà: 50 ãðí, ñòóäåíòàì — 25 ãðí.

Âåðí³ñàæ³: ïîâ³òðÿí³ êóë³,
àáñòðàêòíèé åêñïðåñ³îí³çì 
òà æèòòºðàä³ñíèé æèâîïèñ
Îëåêñàíäðà Ïàâëîâà

Dymchuk Gallery (âóë. ßðîñëàâ-
ñüêà, 21) â³äêðèâàº âèñòàâêîâèé ñå-
çîí ïåðñîíàëüíîþ âèñòàâêîþ ôðàí-
öóçüêîãî ìèòöÿ Àëàíà Ðîäüº «Balloon
People». Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåí³
11 íîâèõ ðîá³ò õóäîæíèêà ³ç ñåð³¿
«Balloon People».Ðîäüº,ÿêèé íà ïî-
÷àòêó 1990-õ ïî÷èíàâ ÿê óñï³øíèé
ôåøí-ôîòîãðàô, âèáóäîâóº áåçäî-
ãàíí³ îáðàçè ëþäåé ³ç ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê, ñïèðàþ÷èñü ó ñâî¿õ ïîøó-
êàõ íà ³ñòîð³þ ìèñòåöòâà, îáðàçè
ïîïóëÿðíî¿ êóëüòóðè òà çàñòîñîâó-
þ÷è âëàñí³ ïîðòðåòí³ ôîòîãðàô³¿.

Äî 3 ëþòîãî â Ãàëåðå¿ ñó÷àñíî-
ãî ìèñòåöòâà «Òðèïòèõ Àðò» 
(ì. Êè¿â; âóë. Äåñÿòèííà, 13) òðè-
âàº âèñòàâêà «Nick Ace. Abstract
Expressionism». Âîíà ïðèñâÿ÷åíà
òâîð÷îñò³ õóäîæíèêà Í³êà Åéñà,
ÿêèé ïðàöþº â íàïðÿìêó àáñòðàêò-
íîãî åêñïðåñ³îí³çìó. Ïðîåêò çä³éñ-
íåíî â ðàìêàõ ñï³âïðàö³ «Òðèï-
òèõ Àðò» ³ç ìîëîäèìè ìèòöÿìè.

Âèñòàâêà êè¿âñüêîãî õóäîæíèêà
é ë³òåðàòîðà Îëåêñàíäðà Ïàâëîâà
«Äîðîãîé äëèííîþ», ÿêó â³äêðèòî

â Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Ì17
(âóë. Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à), 102 —
104) äî 1 ëþòîãî, öå íå ï³äáèòòÿ
ï³äñóìê³â áàãàòîð³÷íî¿ ïðàö³, àëå
ÿê³ñíî íîâà òâîð÷à ñòóï³íü êè¿â-
ñüêîãî êëàñèêà. Îêð³ì âèïëåñêó
åêñïðåñ³¿ êîëüîðó, ïðèòàìàííîãî
âñ³ì ðîáîòàì õóäîæíèêà,òóò íàÿâ-
í³ é ô³ãóðàòèâí³ êîìïîçèö³¿, ñòâî-
ðåí³ íà îñíîâ³ ðîçäóì³â àâòîðà ïðî
ñó÷àñíèé ñòàí êóëüòóðè é ñóñï³ëü-
ñòâà. Äî åêñïîçèö³¿ âõîäÿòü áëèçü-
êî 50 êàðòèí, íàïèñàíèõ õóäîæíè-
êîì â 2007-2009 ðîêàõ, öèêëè «²ñ-
ïàí³ÿ, 2013», «Áåðë³í, êâ³òåíü 1945».

Áëàãîä³éí³ ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ 
òà ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè Îëåíè
Ñòÿæê³íî¿ «Îäèí òàëàíò» 

Âèäàâíèöòâî «Ñìîëîñêèï» òà
âîëîíòåðñüêà ³í³ö³àòèâà «Â³éíà ³
Ñëîâî» çàïðîøóþòü íà áëàãîä³éí³
ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ äî Äíÿ ïàì’ÿò³
Ãåðî¿â Êðóò, ùî â³äáóäóòüñÿ 30 ñ³÷-
íÿ â Áóäèíêó â÷èòåëÿ (âóë. Âîëî-
äèìèðñüêà,57).Â³ðø³ ìîëîäèõ óêðà-
¿íñüêèõ ïîåò³â ³ ïîåòåñ, ó ÿêèõ îïî-
â³äóºòüñÿ ïðî ïîä³¿ íà ñõîä³ Óêðà-
¿íè, ïðî Ðåâîëþö³þ Ã³äíîñò³, íå-
ìèíó÷å íàãàäàþòü íàì ³ ïðî òèõ
ãåðî¿â, ÿê³ áîðîíèëè íàøó äåðæà-
âó é ñòî ðîê³â òîìó, çîêðåìà — ïðî
çàãèáëèõ ï³ä Êðóòàìè ó 1918-ìó.
Ñåðåä ó÷àñíèê³â ÷èòàíü — Äìèòðî
Ëàçóòê³í, Ëþáîâ ßêèì÷óê, Ñâ³òëà-
íà Ïîâàëÿºâà, Ïàâëî Êîðîá÷óê òà
³íø³. Ïî÷àòîê î 18.00. Âõ³ä â³ëüíèé.

31 ñ³÷íÿ î 13.00 â ðàìêàõ ïðî-
åêòó «Äîíáàñüê³ ñòóä³¿» Ôîíäó «²ÇÎ-
ËßÖ²ß» (âóëèöÿ Íàáåðåæíî-Ëóãî-
âà, 8, 2-é ïîâåðõ) â³äáóäåòüñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ õóäîæíüî¿ êíèæêè äî-
íåöüêî¿ äîñë³äíèö³ òà ïèñüìåí-
íèö³ Îëåíè Ñòÿæê³íî¿ «Îäèí òà-
ëàíò». Ç³áðàí³ ó êíèç³ òâîðè — ïñè-
õîëîã³÷íà ïðîçà, ãåðî¿ ÿêî¿ íàä³-
ëåí³ îäíèì íà âñ³õ òàëàíòîì, çäàò-
í³ñòþ ëþáèòè ëþäåé ³ áàòüê³âùè-
íó. Àâòîðêà ïðî÷èòàº äåÿê³ òâîðè,
â³äáóäåòüñÿ òàêîæ äèñêóñ³ÿ íàâ-
êîëî òåìè «æ³íî÷îãî ïèñüìåííèö-
òâà», «æ³íî÷î¿ ³ñòîð³¿» òà äîñâ³äó
â³éíè �

Êðàùà ñîö³àëüíà ðåêëàìà 
òà òåàòðàëüí³ ïðåì’ºðè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Â îñòàíí³ äí³ ñ³÷íÿ òà ïåðøèé äåíü ëþòîãî êèÿíàì ïðîïîíóþòü ïðèâàáëèâó ê³íîïðîãðàìó, ÿê-

îò äîá³ðêà ðîëèê³â ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè òà ïðåçåíòàö³ÿ íîâîãî ô³ëüìó Ëåîí³äà Êàíòåðà. Òåàò-

ðàëè ìàþòü çìîãó ïîáóâàòè íà ïðåì’ºðàõ, à â ìóçåÿõ ïðîõîäÿòü íîâ³ âèñòàâêè òà â³äáóäóòüñÿ

ìèñòåöüêî-ë³òåðàòóðí³ ïðîåêòè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 384/384 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря!
дування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядку!
вання імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», рішення
Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку найменування
об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві», вра!
ховуючи результати громадського обговорення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1.�Переймен�вати�частин��в�лиці�Інстит�т-

сь�ої�від�Майдан��Незалежності�до�в�лиці�Оль-

�инсь�ої���Печерсь�ом��районі�міста�Києва�на

алею�Героїв�Небесної�Сотні.

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

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

вести�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви-

�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.�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�і�постійн���о-

місію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань���льт�ри

та�т�ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,30 га 
на перетині вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 542/542 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�1,30��а�за�рах�но��місь-

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

т�вання,�на�перетині�в�лиці�Героїв�Космос��та

проспе�т��Леся�К�рбаса���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва.

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

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�ані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�орієнтовною�площею�1,30��а�на�перетині

в�лиці�Героїв�Космос��та�проспе�т��Леся�К�р-

баса���Святошинсь�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�держав-

ної�адміністрації)�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�бла�о�строю�земельної�ді-

лян�и�орієнтовною�площею�1,30��а�на�перети-

ні�в�лиці�Героїв�Космос��та�проспе�т��Леся

К�рбаса���Святошинсь�ом��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�рі-

шення.

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

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

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

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

ди�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Рішення Київської міської ради №44/909 від 23 січня 2015 року
Відповідно до частини дев’ятої та частини шістнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, за!

твердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�до�роз�ляд��прое�т�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�«Про�бюджет�міста�Києва

на�2015�рі�».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит���спільно�з�Департаментом�фінансів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�опрацювати

пропозиції�деп�татсь�их�фра�цій�та�деп�татів

Київсь�ої�місь�ої�ради�до�прое�т��бюджет��міс-

та�Києва�на�2015�рі��та�винести�доопрацьова-

ний�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»�на�пленарне

засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�28�січня

2015�ро��.

3.�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 Кличко

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Де-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�опрацювати

пропозиції�деп�татсь�их�фра�цій�та�деп�татів

Київсь�ої�місь�ої�ради�до�прое�т��Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Ки-

єва�на�2015�рі��та�винести�доопрацьований

прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���міста�Києва�на�2015�рі�»�на�пленарне�засі-

дання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�28�січня�2015

ро��.

3.�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

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста

Києва на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради №45/910 від 23 січня 2015 року

Відповідно до частини дев’ятої та частини шістнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, за!
твердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�до�роз�ляд��прое�т�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�«Про�Про�рам��е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2015

рі�».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит���спільно�з�Департаментом�фінансів

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

Про бюджет міста Києва на 2015 рік
Рішення Київської міської ради № 60/925 від 28 cічня 2015 року

Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2015 року № 27 «Про схва!
лення проектів рішень Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», «Про Програму еконо!
мічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік» та прогнозу бюджету міста Києва на 2016 — 2017 ро!
ки», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�на�2015�рі�:

1.1.�Доходи�бюджет��міста�Києва�на�2015�рі�

��с�мі�22 215 212,0�тис.��рн,���том��числі�доходи

за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва —

20 722 814,8�тис.��рн,�доходи�спеціально�о�фон-

д��бюджет��міста�Києва —�1 492 397,2�тис.��рн,

��том��числі�бюджет��розвит�� —�665 000,0�тис.

�рн�з�ідно�з�додат�ом�1�до�цьо�о�рішення.

1.2.�Видат�и�бюджет��міста�Києва���с�мі

20 301 459,0�тис.��рн,���том��числі�видат�и�за�аль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва—�17 423 519,0

тис.��рн,�видат�и�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва —�2 877 940,0�тис.��ривень.

1.3.�Повернення��редитів�до�бюджет��міста

Києва���с�мі�1 500,0�тис.��рн,�в�том��числі�повер-

нення��редитів�до�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва —�1 500,0�тис.��рн�з�ідно�з�додат-

�ом�5�до�цьо�о�рішення.

1.4.�Профіцит�бюджет��міста�Києва���с�мі

1 915 253,0�тис.��рн,�в�том��числі�за�ально�о�фон-

д��бюджет��міста�Києва —�3 299 295,8�тис.��рн

з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

1.5.�Дефіцит�спеціально�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва���с�мі�1 384 042,8�тис.��рн�з�ідно�з�до-

дат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

2.�Затвердити�бюджетні�призначення��олов-

ним�розпорядни�ам��оштів�бюджет��міста�Києва

на�2015�рі�,���том��числі�по�за�альном��фонд�—

17 423 519,0�тис.��рн�та�спеціальном��фонд� —

2 877 940,0�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом�3�до�цьо-

�о�рішення.

3.�Установити�інди�ативні�обся�и�доходів�за-

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�на�2015�рі�

(�рім�трансфертів)���розрізі�районів���місті�Києві

(додато��1.1).

4.�Головном���правлінню�Державної�фіс�аль-

ної�сл�жби���м.�Києві�та�Міжре�іональном��Го-

ловном���правлінню�Державної�фіс�альної�сл�ж-

би —�Центральном��офіс��з�обсл��ов�вання�ве-

ли�их�платни�ів�щомісячно�інформ�вати�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олов��про�ви�онання�бюджет�

міста�Києва�за�доходами.

5.�Контроль�за�справлянням�(стя�ненням)�пла-

тежів�до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�ор-

�анами,�я�і�повинні�забезпеч�вати�їх�надходжен-

ня�(додато��9).

6.�Визначити�оборотний��асовий�залишо��бю-

джетних��оштів�бюджет��міста�Києва���с�мі�20 000,0

тис.��ривень.

7.�Затвердити�на�2015�рі��міжбюджетні�транс-

ферти�з�ідно�з�додат�ом�4�до�цьо�о�рішення.

8.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�фінанс�вання

я�их�б�де�здійснено�за�рах�но���оштів�бюджет�

розвит��,�з�ідно�з�додат�ом�6�до�цьо�о�рішення.

9.�Затвердити�на�2015�рі��резервний�фонд�бю-

джет��міста�Києва���с�мі�30 000,0�тис.��ривень.

10.�Затвердити�перелі��захищених�статей�ви-

дат�ів�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�на

2015�рі��за�їх�е�ономічною�стр��т�рою:

оплата�праці�працівни�ів�бюджетних��станов

(�од�2110);

нарах�вання�на�заробітн��плат��(�од�2120);

меди�аменти�та�перев’яз�вальні�матеріали�(�од

2220);

прод��ти�харч�вання�(�од�2230);

оплата��ом�нальних�посл���та�енер�оносіїв�(�од

2270);

обсл��ов�вання�державно�о�(місцево�о)�бор-

���(�од�2400);

соціальне�забезпечення�(�од�2700);

під�отов�а��адрів�вищими�навчальними�за�ла-

дами�I-IV�рівнів�а�редитації�(�од�2282);

забезпечення�інвалідів�технічними�та�іншими

засобами�реабілітації,�виробами�медично�о�при-

значення�для�індивід�ально�о��орист�вання�(�од

2282);

ф�ндаментальні�дослідження,�при�ладні�на-

��ові�та�на��ово-технічні�розроб�и�(�од�2281);

�омпенсація�процентів,�сплач�ваних�бан�ам

та/або�іншим�фінансовим��становам�за��реди-

тами,�отриманими��ромадянами�на�б�дівництво

(ре�онстр��цію)�чи�придбання�житла�(�од�2730);

охорона�здоров’я�(на�період�реалізації�За�о-

н��У�раїни�«Про�порядо��проведення�реформ�-

вання�системи�охорони�здоров’я���Вінниць�ій,

Дніпропетровсь�ій,�Донець�ій�областях�та�місті�Ки-

єві»).

11.�Затвердити�в�с�ладі�видат�ів�бюджет��міс-

та�Києва��ошти�на�реалізацію�місцевих�(ре�іо-

нальних)�про�рам���с�мі�7 596 413,5�тис.��рн�з�ід-

но�з�додат�ом�7�до�цьо�о�рішення.

12.�Визначити��раничний�розмір�місцево�о

бор���міста�Києва�станом�на�31��р�дня�2015�ро-

�����с�мі�14 250 000,0�тис.��ривень.

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2015 рік

Рішення Київської міської ради №59/924 від 28 січня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Про�рам��е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі��з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

забезпечити�що�вартально�подання�Київсь�ій

місь�ій�раді�письмових�звітів�від�всіх�розпоряд-

ни�ів�бюджетних��оштів�про�хід�ви�онання�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.

Києва�на�2015�рі�.

3.�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

Додат�и�б
д
ть�надр
�овані�пізніше
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13.�Відповідно�до�статей�43�та�73�Бюджетно�о

�оде�с��У�раїни�Департамент��фінансів�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�отрим�вати���поряд-

��,�визначеном��Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�по-

зи�и�на�по�риття�тимчасових��асових�розривів

бюджет��міста�Києва,�пов’язаних�із�забезпеченням

захищених�видат�ів�за�ально�о�фонд�,�в�межах

поточно�о�бюджетно�о�період��за�рах�но���оштів

єдино�о��азначейсь�о�о�рах�н���на�до�овірних

�мовах�без�нарах�вання�відсот�ів�за��орист�ван-

ня�цими��оштами�з�обов’яз�овим�їх�поверненням

до��інця�поточно�о�бюджетно�о�період�.

14.�Розпорядни�ам��оштів�бюджет��міста�Ки-

єва�забезпечити�в�першочер�овом��поряд���по-

треб��в��оштах�на�оплат��праці�працівни�ів�бю-

джетних��станов�відповідно�до�встановлених�за-

�онодавством�У�раїни��мов�оплати�праці�та�роз-

мір��мінімальної�заробітної�плати;�на�проведен-

ня�розрах�н�ів�за�еле�тричн��та�теплов��енер-

�ію,�водопостачання,�водовідведення,�природ-

ний��аз�та�посл��и�зв’яз��,�я�і�споживаються�бю-

джетними��становами.�Затвердити�ліміти�спо-

живання�енер�оносіїв���нат�ральних�по�азни�ах

для��ожної�бюджетної��станови,�виходячи�з�об-

ся�ів�відповідних�бюджетних�аси�н�вань.

15.�Установити,�що���за�альном��фонді�бю-

джет��міста�Києва�на�2015�рі�:

15.1.�До�доходів�належать�надходження,�ви-

значені�статтею�64�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

15.2.�Джерелами�форм�вання���частині��ре-

дит�вання�є�надходження,�визначені�статтею�691

Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

16.�Установити,�що�джерелами�форм�вання

спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�на�2015

рі����частині�доходів�є�надходження,�визначені

статтями�691,�71�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

17.�Установити,�що�джерелами�форм�вання

спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�на�2015

рі����частині�фінанс�вання�є�надходження,�ви-

значені�статтею�71�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

18.�Установити,�що�джерелами�форм�вання

спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�на�2015

рі����частині��редит�вання�є�надходження,�ви-

значені�статтею�691 Бюджетно�о��оде�с��У�ра-

їни.

19.�Установити,�що�до�надходжень�фінанс�-

вання�бюджет��міста�Києва�на�2015�рі��належить

зміна�обся�ів��отів�ових��оштів�бюджет��міста

Києва.

20.�Створити�в�с�ладі�спеціально�о�фонд��бю-

джет��міста�Києва�цільовий�фонд�та�затвердити

положення�про�форм�вання�та�ви�ористання

�оштів�цільово�о�фонд��бюджет��міста�Києва��

2015�році�з�ідно�з�додат�ом�8�до�цьо�о�рішення.

21.�Установити,�що:

21.1.�Забезпечення�діяльності�ор�анів�ви�о-

навчої�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�що�лі�-

від�ються�або�реор�аніз�ються,�до�завершення

процед�р�лі�відації�або�реор�анізації�здійснюєть-

ся�в�межах�видат�ів,�передбачених�ново�творе-

ним�ор�анам�ви�онавчої�влади�та�місцево�о�са-

мовряд�вання,�я�і�визначені�правонаст�пни�ами

чи�я�им�передаються�ф�н�ції�ор�анів,�що�лі�ві-

д�ються�або�реор�аніз�ються.

21.2.�Перерах�вання��оштів�на�видат�и�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�здій-

снюється�за�розпорядженнями�про�виділення

�оштів�за�ально�о�фонд��місцевих�бюджетів,�що

затвердж�ються��ерівни�ами�фінансових��прав-

лінь�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій.

21.3.�Перевір���правильності�с�ладання�і�за-

твердження��ошторисів,�планів�аси�н�вань�за-

�ально�о�фонд��бюджет�,�планів�спеціально�о

фонд�,�планів�ви�ористання�бюджетних��оштів

(�рім�планів�ви�ористання�бюджетних��оштів

одерж�вачів),�помісячних�планів�ви�ористання

бюджетних��оштів��станов�та�ор�анізацій�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�відпо-

відно�до�п�н�т��42�Поряд���с�ладання,�роз�ля-

д�,�затвердження�та�основних�вимо��до�ви�онан-

ня��ошторисів�бюджетних��станов,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�28

люто�о�2002�ро���№ 228,�здійснюють�фінансові

�правління�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій.

21.4.�Перерозподіл��оштів���межах��оловно�о

розпорядни�а�бюджетних��оштів�між�об’є�тами

б�дівництва,�ре�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами

оплач�ваних�робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за

мин�лі�ро�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�при-

дбання�обладнання�тощо),�передбаченими�до-

дат�ом�6�до�цьо�о�рішення,�здійснюється�за�роз-

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

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

ції),�по�одженим�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит��.

21.5.�Розподіл�та�перерозподіл�обся�ів�транс-

фертів�з�Державно�о�бюджет��У�раїни�бюджет�

міста�Києва���період�між�сесіями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�здійснюється�за�розпорядженням�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�з�подальшим

внесенням�змін�до�рішення�про�бюджет�міста

Києва.

21.6.�Кошти�відновної�вартості�зелених�наса-

джень�ви�ористов�ються�відповідно�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро��

№ 384/6600�«Про�затвердження�Поряд���вида-

лення�зелених�насаджень�на�території�міста�Ки-

єва»�за�пооб’є�тним�перелі�ом,�що�затвердж�є-

ться�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації).

21.7.�Кошти,�я�і�надходитим�ть�від�позичаль-

ни�ів���рах�но��по�ашення�піль�ово�о�дов�отер-

міново�о��редит�,�надано�о�з�бюджет��міста�Ки-

єва�для�молодих�сімей�та�одино�их�молодих��ро-

мадян�на�б�дівництво�житла,�та�відсот�и�за��о-

рист�ванням�ним�спрямов�ються�на��омпенса-

цію�різниці���відсот�ових�став�ах�та�част�ове�по-

�ашення�зобов’язань�позичальни�ів�за��редита-

ми�відповідно�до�Положення�про�порядо��фінан-

сово-�редитної�підтрим�и�молодих�сімей�та�оди-

но�их�молодих��ромадян�на�б�дівництво�(ре�он-

стр��цію)�житла�в�місті�Києві,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18�листопада

2004�ро���№ 570/1980.

21.8.�Заходи�щодо�реалізації��онтролю�за�ви-

трачанням�фінансових�рес�рсів,���том��числі�в

процесі�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації,

технічно�о�переоснащення�та��апітально�о�ре-

монт��(ремонт�),�що�здійснюється�за�рах�но�

�оштів�бюджет��міста�Києва�та�Державно�о�бю-

джет��У�раїни,�фінанс�ються�за�рах�но���оштів,

передбачених���бюджеті�міста�Києва�Департа-

мент��вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та

а�дит�.

22.�Головним�розпорядни�ам��оштів�бюджет�

міста�Києва:

22.1.�Оптиміз�вати�стр��т�р��та�штатн��чи-

сельність,�затверджен��в�штатних�розписах�на

31��р�дня�2014�ро��,�працівни�ів��станов,�за�ла-

дів�соціально-��льт�рної�сфери�та��ом�нальних

підприємств�і�ор�анізацій�(я�і�отрим�ють�бюджет-

н��підтрим���за�рах�но���оштів�бюджет��міста

Києва)���межах�затверджених�аси�н�вань�на�опла-

т��праці,�не�доп�с�аючи�збільшення�та�ої�чисель-

ності,��рім�випад�ів,�пов’язаних�з�від�риттям�(роз-

ширенням)��станов,�за�ладів�та�зростанням��іль-

�ості�одерж�вачів�відповідних�посл��.

22.2.�При�форм�ванні�державно�о�замовлен-

ня�на�під�отов���фахівців/робітни�ів�в�підпоряд-

�ованих�їм�вищих�навчальних�за�ладах��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та���професійно-технічних�навчальних�за�ладах

забезпечити�йо�о�по�одження�з�Департаментом

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

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

Вжити�заходів�щодо�оптимізації�державно�о�за-

мовлення,�не�доп�с�ати�йо�о�збільшення�та�за-

безпечити�форм�вання�в�межах�бюджетних�при-

значень,�визначених���цьом��рішенні,�з��рах�-

ванням�потреби�міста�Києва�в��адрах.

23.�Визначити:

Під�ірцівсь���сільсь���рад��Об�хівсь�о�о�райо-

н��Київсь�ої�області�ви�онавцем�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на

2015�рі��в�частині��апітально�о�ремонт��та�ново-

�о�б�дівництва�автодорі��в�с.�Під�ірці�Об�хівсь�о-

�о�район�;

Ходосівсь���сільсь���рад��Києво-Святошин-

сь�о�о�район��Київсь�ої�області�ви�онавцем�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міс-

та�Києва�на�2015�рі��в�частині��апітально�о�ремон-

т��та�ново�о�б�дівництва�автодорі��в�с.�Ходосів-

�а�Києво-Святошинсь�о�о�район�.

24.�Установити,�що:

24.1.�50�відсот�ів�с�ми�надходжень�від�орен-

ди�нер�хомо�о�та�іншо�о�індивід�ально�визначе-

но�о�майна��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�(�рім�бюджетних��ста-

нов�і�ор�анізацій,��ом�нальних�не�омерційних

підприємств���сфері�охорони�здоров’я,�я�і�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,��ом�нальних�підприємств,

я�і�здійснюють��тримання�об’є�тів�житлово�о

фонд��міста�Києва)�зарахов�ються�до�за�ально-

�о�фонд��бюджет��міста�Києва.

24.2.�25�відсот�ів�с�ми�надходжень�від�орен-

ди�нер�хомо�о�та�іншо�о�індивід�ально�визначе-

но�о�майна��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�від��ом�нальних�підпри-

ємств,�я�і�здійснюють��тримання�об’є�тів�житло-

во�о�фонд��міста,�зарахов�ються�до�за�ально�о

фонд��бюджет��міста�Києва.

24.3.�30�відсот�ів�с�ми�надходжень�орендної

плати�від�надання�в�оренд��майна�(приміщень)�лі-

��вально-профіла�тичних�за�ладів��ом�нальної

власності�міста�Києва,�в�лючених�до�мережі��с-

танов,�я�і�отрим�ють��ошти�з�бюджет��міста�Ки-

єва,��оловним�розпорядни�ом�я�их�визначено

Департамент�охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації),�перерахов�ються�на�о�ре-

мий�рах�но��Департамент��охорони�здоров’я�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�спрямо-

в�ються�на��тримання�за�ладів�та��станов�охоро-

ни�здоров’я,�придбання�та�технічне�обсл��ов�-

вання�обладнання,�ремонт�майна�бюджетних��с-

танов,���том��числі�на�по�ашення��редиторсь�ої

забор�ованості�з�бюджетних�зобов’язань�за�спе-

ціальним�та�за�альним�фондами��ошторис�,�за

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

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно�о�розвит���та�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціальної�політи�и.

25.�Установити,�що��ом�нальне�підприємство

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київре�-

лама»�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня:

після�зарах�вання��оштів�від�плати�за�право

тимчасово�о�ви�ористання�місць�(для�розташ�-

вання�об’є�тів�зовнішньої�ре�лами),�я�і�переб�-

вають����ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�перерахов�є�75�відсот�ів

отриманих��оштів�(без�подат���на�додан��вар-

тість)�до�цільово�о�фонд��спеціально�о�фонд�

бюджет��міста�Києва;

після�зарах�вання��оштів�від�плати�за�розмі-

щення�ре�лами�на�транспорті��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�пере-

рахов�є�87,5�відсот�а�отриманих��оштів�(без�по-

дат���на�додан��вартість)�відповідним��ом�наль-

ним�підприємствам�транспорт��за�ально�о��о-

рист�вання�та�метрополітен�,�на�балансі�я�их

знаходяться�території,�транспортні�засоби,�спо-

р�ди,�б�дівлі,��стат��вання�транспорт�,�що�є��о-

м�нальною�власністю�територіальної��ромади

міста�Києва.

26.�Дор�чити�Департамент��фінансів�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації):

26.1.�Проводити�фінанс�вання��оловних�розпо-

рядни�ів��оштів�бюджет��міста�Києва�відповідно

до�затверджених���встановленом��поряд���по-

місячних�розписів�доходів�і�видат�ів�з��рах�ван-

ням�бюджетних�зобов’язань,�зареєстрованих��

Головном���правлінні�Державної��азначейсь�ої

сл�жби�У�раїни���м.�Києві,�фінансових�можли-

востей�бюджет��та�відповідно�до�дося�н�то�о�рів-

ня�ви�онання�по�азни�ів�по�мережі,�штатах�і��он-

тин�ентах,�ви�онання�обся�ів�робіт�та�надання

посл���тощо.

26.2.�Здійснювати�розрах�н�и�з�нерезидента-

ми�в�іноземній�валюті�з�рах�н�ів,�від�ритих�на

ім’я�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)���п�блічном��а�ціонерном��то-

варистві�«Комерційний�бан��«Хрещати�».

26.3.�Вчиняти�ор�анізаційно-правові�дії�щодо�здійс-

нення�місцевих�запозичень,�зал�чення�пози��на

по�риття�тимчасових��асових�розривів�бюджет�

міста�Києва�та�здійснювати�інші�правові�та�ор�а-

нізаційні�дії�щодо�отримання,�обсл��ов�вання,

�правління�та�повернення�зал�чених��оштів�з��ра-

х�ванням���бюджеті�міста�на�відповідний�рі��ви-

трат�на�їх�обсл��ов�вання�та�повернення.

Здійснювати�платежі,�пов’язані�з�ви�онанням

�арантійних�зобов’язань�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�з�ідно�з�відповідними�до�овора-

ми.

26.4.�Здійснювати�правочини�з�місцевим�бор-

�ом�з�метою�ефе�тивно�о��правління�бор�ом�міс-

та�Києва�та�здійснювати�рестр��т�ризацію�за-

бор�ованості�за��редитами,�іншими�бор�овими�зо-

бов’язаннями,�зал�ченими�містом�Києвом�або

під�йо�о��арантії,�шляхом���ладання�з�юридич-

ними�особами-позичальни�ами�та/або�юридич-

ними�особами-�редиторами�відповідних���од�то-

що�за��мови�дотримання��ранично�о�обся���бор-

���на��інець�бюджетно�о�період�.

26.5.�Здійснювати�на��он��рсних�засадах�роз-

міщення�вільних��оштів�бюджет��міста�Києва�на

депозитах�з�подальшим�поверненням�та�их��ош-

тів�до��інця�поточно�о�бюджетно�о�період��в��с-

тановленом��поряд��.

26.6.�Разом�з�визначеними�Національною��о-

місією�з�цінних�паперів�та�фондово�о�рин���між-

народними�рейтин�овими�а�ентствами�Fitch,

Standard�and�Poor’s,�Moody’s�забезпеч�вати�про-

ведення�рейтин�ової�оцін�и�міста�Києва�я��емі-

тента�та�йо�о�цінних�паперів.

26.7.�Здійснити�внесо��в�стат�тний�фонд�п�б-

лічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Комерційний

бан��«Хрещати�»�відповідно�до�затверджених�бю-

джетних�призначень�та��з�оджено�о�з�Національ-

ними�бан�ом�У�раїни�план���апіталізації�бан��.

26.8.�Проводити�видат�и�за�рах�но��Держав-

но�о�бюджет��У�раїни�на�проведення�заходів�з

мобілізаційної�під�отов�и��ал�зей�національної

е�ономі�и�У�раїни�в�частині��тримання�позамісь-

�о�о�запасно�о�п�н�т���правління�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації.

27.�З�метою�ви�онання�статті�16�Бюджетно�о

�оде�с��У�раїни�дор�чити�дире�тор��Департа-

мент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�здійснювати�місцеві�запозичення���межах,

визначених�рішенням�про�бюджет�міста�Києва,�та

підпис�вати�від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ради��сі�та

б�дь-я�і���оди�та�до��менти,�необхідні�для�здійс-

нення�місцевих�запозичень.

28.�Установити�розміри�орендної�плати�за�зе-

мельні�ділян�и�з�ідно�з�додат�ом�10�до�цьо�о�рі-

шення.

Установити,�що�річна�орендна�плата�за�земель-

ні�ділян�и,�на�я�их�здійснюються�різні�види�е�о-

номічної�діяльності,���том��числі�передача�б�ді-

вель,�спор�д�чи�приміщень�в�оренд�,�встанов-

люється�пропорційно�до�видів�діяльності�та�роз-

мірів�орендної�плати.

29.�Установити�норматив�сплати�част�и�приб�т-

��,�я�а�підля�ає�зарах�ванню�до�бюджет��міста�Ки-

єва�підприємствами,�ор�анізаціями�та��станова-

ми,�що�належать�до��ом�нальної�власності�міс-

та�Києва�з�ідно�з�додат�ом�11�до�цьо�о�рішен-

ня.

30.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�забез-

печ�вати�е�спл�атацію�та��тримання�адміністра-

тивних�б�дин�ів�на�в�л.�Хрещати�,�36�та�в�л.�

Б.�Хмельниць�о�о�6-А�(енер�оносії,�інші��ом�-

нальні�посл��и,�охорона�б�дин�ів�та�приле�лої

території,�посл��и�з�обсл��ов�вання�відомчої�ав-

томатичної�телефонної�станції,�забезпечення�за-

ходів�та�інше).

Установи,�що��трим�ються�з�бюджет��міста

Києва�і�розташовані�в�зазначених�б�дин�ах�(апа-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Де-

партамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�наль-

на�бюджетна��станова�«Конта�тний�центр�міста

Києва»,�Центр�правової�допомо�и��иянам,�я�і

опинились���с�ладних�життєвих�обставинах),��о-

рист�ються�приміщеннями�без�відш�од�вання

витрат�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

31.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

подати�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

тя�ом�I�півріччя�2015�ро���місь�і�цільові�про�ра-

ми,�що�потреб�ють��ори��вання;

подати�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

е�т�рішення�про�розподіл���2015�році�видат�ів

місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��и-

янам»,�врах�вавши��ошти�на�заходи�соціально-

�о�захист��осіб —��часни�ів�антитерористичної

операції�та�членів�їх�сімей�(на�психоло�ічн��підтрим-

���(реабілітацію),�надання�матеріальної�допомо-

�и,�доро�овартісне�лі��вання,�забезпечення�засо-

бами�реабілітації�та�протезно-ортопедичними

виробами);
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передбачити
власними
а�тами
харч�вання
�

2015
році
�чнів
1-4
�ласів
за�альноосвітніх
на-

вчальних
за�ладів
м.
Києва;

передбачити
власними
а�тами
пооб’є�тний

розподіл
�оштів
в
частині
�апітальних
в�ладень

та
�апітальних
ремонтів;

�
разі
переви�онання
дохідної
частини
бюдже-

т�
міста
Києва
за
підс�м�ами
першо�о
півріччя

першочер�ово
спрям�вати
додат�ові
�ошти
на

фінанс�вання
меди�аментів
та
прод��тів
харч�-

вання
в
за�ладах
охорони
здоров’я;

за
підс�м�ами
першо�о
�вартал�
2015
ро��

внести
на
роз�ляд
Київсь�ої
місь�ої
ради
прое�т

рішення
про
внесення
змін
до
бюджет�
міста
Ки-

єва
на
2015
рі�
з
�рах�ванням
норм
п�н�т�
3
При-

�інцевих
положень
За�он�
У�раїни
«Про
Держав-

ний
бюджет
У�раїни
на
2015
рі�»
та
з
�рах�ван-

ням
збільшення
дохідної
частини
за�ально�о
та
спе-

ціально�о
фонд�
бюджет�
міста
Києва
відповід-

но
до
п�н�т�
33
цьо�о
рішення.

Передбачити
збільшення
видат�ів
за
та�ими

напрям�ами:
лі��вання
он�оло�ічних
захворю-

вань
�
дітей
та
�емодіаліз,
видат�и
на
придбан-

ня
цифрових
мамо�рафів
та
�льтразв��ових
діа-

�ностичних
приладів
вітчизняно�о
виробництва,

впровадження
про�рам
енер�оефе�тивності
в
за-

�ладах
освіти
та
охорони
здоров’я,
соціальна
до-

помо�а
�часни�ам
антитерористичної
операції
та

членам
їх
сімей,
соціальна
допомо�а
малозабез-

печеним
сім’ям,
видат�и
розвит��;

за
підс�м�ами
першо�о
�вартал�
2015
ро��

внести
на
роз�ляд
Київсь�ої
місь�ої
ради
питан-

ня
ви�онання
дохідної
та
видат�ової
частини
бю-

джет�
міста
Києва
та
під�от�вати
відповідні
змі-

ни
до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
«Про
бю-

джет
міста
Києва
на
2015
рі�».

32.
Відповідно
до
Бюджетно�о
�оде�с�
У�раїни,

За�он�
У�раїни
«Про
місцеве
самовряд�вання
в

У�раїні»,
За�он�
У�раїни
«Про
столицю
У�раїни—

місто-�ерой
Київ»,
За�он�
У�раїни
«Про
місцеві

державні
адміністрації»
�становити,
що
для
за-

безпечення
ви�онання
самоврядних
ф�н�цій
і
де-

ле�ованих
державою
повноважень,
додат�ових

прав
Київсь�ої
місь�ої
ради,
пов’язаних
зі
здій-

сненням
містом
Києвом
столичних
ф�н�цій,
та

додат�ових
повноважень
Київсь�о�о
місь�о�о
�о-

лови
�ошти
Про�рами
вирішення
Київсь�им
місь-

�им
�оловою
та
деп�татами
Київсь�ої
місь�ої
ра-

ди
соціально-е�ономічних
проблем,
ви�онання

передвиборчих
про�рам
та
дор�чень
виборців

спрямов�ються
за
напрямами,
визначеними
до-

дат�ом
12
до
цьо�о
рішення.

33.
Департамент�
е�ономі�и
та
інвестицій

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

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

тамент�
земельних
рес�рсів
ви�онавчо�о
ор-

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

державної
адміністрації),
Департамент�
�ом�-

нальної
власності
м.
Києва
ви�онавчо�о
ор�а-

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

жавної
адміністрації),
Департамент�
містоб�-

д�вання
та
архіте�т�ри
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

ної
адміністрації),
Департамент�
місь�о�о
бла-

�о�строю
та
збереження
природно�о
середо-

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

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

Департамент�
промисловості
та
підприємниц-

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
до

20
люто�о
2015
ро��
розробити
та
подати
Де-

партамент�
фінансів
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київ-

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

адміністрації)
план
заходів
щодо
збільшення

дохідної
частини
бюджет�
міста
Києва
на
2015

рі�.

34.
Київсь�ом�
місь�ом�
�олові,
ви�онавчом�

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

державній
адміністрації)
привести
власні
а�ти
�

відповідність
до
вимо�
за�онів
У�раїни
«Про
Дер-

жавний
бюджет
У�раїни
на
2015
рі�»
та
«Про
вне-

сення
змін
та
визнання
та�ими,
що
втратили
чин-

ність,
дея�их
за�онодавчих
а�тів
У�раїни»
від
28

�р�дня
2014
ро��
№ 76-VIII.

35.
Продовжити
на
2015
рі�
дію:

п�н�т�
36
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від

30
�р�дня
2010
ро��
№573/5385
«Про
бюджет
міс-

та
Києва
на
2011
рі�»
та
додат�а
16
до
ньо�о.

36.
Визнати
та�ими,
що
втратили
чинність,
рі-

шення
Київсь�ої
місь�ої
ради:

від
19
липня
2005
ро��
№ 821/3396
«Про
за-

твердження
диференційованих
нормативів
по-

ряд��
нарах�вання
та
сплати
відрах�вань
част�и

приб�т��,
я�а
підля�ає
зарах�ванню
до
бюджет�

міста
Києва
підприємствами,
ор�анізаціями
та

�становами,
що
належать
до
�ом�нальної
влас-

ності
міста
Києва»;

від
18
червня
2009
ро��
№ 637/1693
«Про
вне-

сення
змін
до
рішень
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
19

липня
2005
ро��
№ 821/3396
«Про
затверджен-

ня
диференційованих
нормативів
поряд��
нара-

х�вання
та
сплати
відрах�вань
част�и
приб�т��,

я�а
підля�ає
зарах�ванню
до
бюджет�
міста
Ки-

єва
підприємствами,
ор�анізаціями
та
�станова-

ми,
що
належать
до
�ом�нальної
власності
міс-

та
Києва»
та
від
06
березня
2009
ро��
№124/1179

«Про
бюджет
міста
Києва
на
2009
рі�»;

додато�
16
до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради

від
14
травня
2010
ро��
№ 793/4231
«Про
бю-

джет
міста
Києва
на
2010
рі�»;

додато�
16
до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради

від
2
�р�дня
2010
ро��
№ 247/5059
«Про
внесен-

ня
змін
до
рішення
Київради
від
14.05.2010

№ 793/4231
«Про
бюджет
міста
Києва
на
2010

рі�»;

від
27
жовтня
2011
ро��
№ 370/6586
«Про
вне-

сення
змін
до
рішення
Київради
від
19
липня
2005

ро��
№ 821/3396
«Про
затвердження
диферен-

ційованих
нормативів
поряд��
нарах�вання
та

сплати
відрах�вань
част�и
приб�т��,
я�а
підля-

�ає
зарах�ванню
до
бюджет�
міста
Києва
підпри-

ємствами,
ор�анізаціями
та
�становами,
що
на-

лежать
до
�ом�нальної
власності
міста
Києва».

37.
П�н�т
2
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від

25
�р�дня
2014
ро��
№ 731/731
«Про
надання

піль�
по
сплаті
земельно�о
подат��»
ви�ласти
в

та�ій
реда�ції:
«2.
Це
рішення
набирає
чинності

з
1
січня
2015
ро��».

38.
Рішення
набирає
чинності
з
дня
йо�о
офі-

ційно�о
оп�блі��вання
та
застосов�ється
з
1
січ-

ня
2015
ро��.

39.
Додат�и
1-12
є
невід’ємними
с�ладовими

рішення.

40.
Відповідно
до
статті
28
Бюджетно�о
�оде�-

с�
У�раїни
оприлюднити
рішення
�
�азеті
Київ-

сь�ої
місь�ої
ради
«Хрещати�».

41.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
рішення
по-

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

ди
з
питань
бюджет�
та
соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додат�и�б
д
ть�надр
�овані�пізніше

9.02.2015 ð. î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³
(íà ì³ñöåâîñò³) TOB “Ñòàòóñ Êåï³òàë Ãðóï” çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. ×àïàåâà, 9-Á â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Ïðîñèìî áóäè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â-êîðèñòóâà÷³â
ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÇÀÒ “Êè¿âñüê³ êóðñè ñòåíîãðàô³¿ òà ìàøèíîïèñó”,
TOB “Òåõíîòðåê”.

Êðóãë³ ïå÷àòêè “Äëÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ”,“Äëÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ
¹ 18”, “Äëÿ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹ 17”, “Äëÿ àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò
¹ 19” òà êóòîâèé øòàìï Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
“Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ “ÑÀÒ”, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 35646516, ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Âåðåì³é÷èêà
Àíàòîë³ÿ Äìèòðîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 10.00 23.02.2015
ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Õîäàêîâñüêî¿ Ò. Î.ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ
ïðàâ (êàá. ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüã (òèì÷àñîâà);

- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè, êîìïåíñàö³é òà ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é (òèì÷àñîâà).

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11,
òåë. 280-69-98.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàííþ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó ì³ñòà Êèºâà”(ì.Êè¿â, âóë.Êîøèöÿ,11,578-30-06),ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, äëÿ ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó ç ðîçì³ðîì îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü îðåíäè ñòàíîì
íà 21.01.2015 — 457,35 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì — 457,35 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â, âóë. Î. Êîøè-
öÿ,11,Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá’ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº
â³äøêîäóâàòè âèòðàòè íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà “Äèðåêö³ÿ
ç óïðàâë³ííÿ 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 28,7 êâ. ì ïåðøîãî
ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç, 19, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó ð³÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè 1 ãðí íà ð³ê.Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

Ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â: 2 ðîêè 364 äí³.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ îá 11.00 20 ëþòîãî 2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ
òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêà 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250. Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15,
ê³ì. 210 (â ðîáî÷èé ÷àñ óñòàíîâè). Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéîìó êîíêóðñíèõ äîêóìåíò³â äî 18.00 16.02.2015.

Óìîâè êîíêóðñó: îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿; äîäàòêîâî íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê
íà äîäàíó âàðò³ñòü; â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã
ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,ðåìîíòó áóä³âë³; â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè òà âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè
òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”; ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó; óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî
ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³; ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî
ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè; âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³ kievcity.gov.ua

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá’ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº
â³äøêîäóâàòè âèòðàòè íà ðîçì³ùåííÿ 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 çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9

(04112, Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1,
440-11-44)

1 ïî-
âåðõ

Ðèçüêà, 1 
ë³êóâàëüíèé

êîðïóñ
193,00

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ (ðîçì³-
ùåííÿ ÌÐÒ, ÊÒ, ÓÇÄ)

Ñòàíîì íà 03.11.2014

2 ðîêè 364 äí³ 98,05 18923,33

¹
ï/ï

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöå 
çíàõîäæåííÿ îá ’ºêòà îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî
îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 
“Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ. ì 

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, ¹4-Á 

(ïåðøèé ïîâåðõ)

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà

ïëîù³, ùî íå âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-

âàäæåííÿ ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

2604,12 5208,24
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà ïëàòà
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè

ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

“Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì
ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà

Êèºâà” ð/ð 26000429076 
â ÀÒ “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”

ì³ñòî Êè¿â,
ÌÔÎ: 380805, ªÄÐÏÎÓ: 35692211

2.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,3 êâ. ì
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Òâåðñüêèé
òóïèê, 6/8 (öîêîëü — 19,5 êâ. ì,

1-é ïîâåðõ — 49,8 êâ. ì)

ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çì³-
øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäî-
âîëü÷èìè òà íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè

13574,31 27148,62

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

3.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â àäì³-
í³ñòðàòèâí³é áóä³âë³ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 65,5 êâ. ì çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15 
(ïåðøèé ïîâåðõ ïðèì³ùåííÿ
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-

òðàö³¿)

Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³ ç
ðåàë³çàö³ºþ ãîòîâî¿

ïðîäóêö³¿ ç ìîæëèâèì
ï³ä³ãð³âîì 

Ïîãîäèííà îðåíäà —
ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ 

ç 11.00 äî 15.00,
â ðîáî÷³ äí³

1643,04 
(21 ðîáî÷èé äåíü
— 4 ãîäèíè îðåí-
äè íà äåíü, ëþ-
òèé 2015 ð³ê)

3286,08

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà ïëàòà
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè

ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

Îäåðæóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, ð/ð 35428201077680
â ÃÓÄÊÑÓ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ÌÔÎ: 820019,

êîä ªÄÐÏÎÓ: 37401206

Відповіді на сканворд 
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, òàºìí³ ëþáîâí³ ðî-

ìàíè—ðåàëüí³ñòü,àëå òðå-

áà çáåð³ãàòè â³ðí³ñòü ïî-

ñò³éíîìó ñóïóòíèêó, êîõàòè éîãî, çà

çðàäó äîëÿ ïîêàðàº. Ñîö³óì, äðóæ-

í³ òåðåíè — àðåíà óñï³øíî¿ ñàìî-

ðåàë³çàö³¿, òóò íà âàñ çà÷åêàëèñü

ïðèºìí³ ñþðïðèçè, áðàòåðñüêîãî

ïîëêó ïðèáóäå, â³äíîâëÿòüñÿ äàâí³

çâ’ÿçêè, òîæ â êîë³ ñîþçíèê³â òà îä-

íîäóìö³â ïî÷óâàòèìåòåñÿ, ÿê ðèáà

ó âîä³.

ÒÅËÜÖ² «ðîçï’ÿò³» íà õðåñ-

ò³ â³äïîâ³äàëüíîñò³: ñ³ì’ÿ

òà ðîáîòà ïîãëèíàþòü àæ

çàíàäòî áàãàòî ñèë, àëå ¿õ âèñòà-

÷èòü ïðè íàìàãàíí³ çãàðìîí³çóâà-

òè îáñòàíîâêó. ßêùî âàìè ðóõàòè-

ìóòü êàð’ºðí³ àìá³ö³¿,— òî ÷óäîâèé

òîí³ê äëÿ ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíà-

ëåííÿ, óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèðîä-

íèõ îáäàðîâàíü ³ çáàãà÷åííÿ. Âàñ

ö³íóâàòèìóòü çà óì³ííÿ áóòè ìàéñ-

òðîì íà âñ³ ðóêè, çëàãîäæåíî ñï³â-

ïðàöþâàòè â êîìàíä³.

ÁËÈÇÍÞÊ²Â, ðîçóìíèê³â

í³âðîêó, âàáèòèìóòü âè-

ñîê³ ìàòåð³¿ òà âñå îðèã³-

íàëüíå, íåòðàäèö³éíå, òÿãíóòèìå

çàçèðíóòè ï³ä åçîòåðè÷íèé ïîêðîâ,

ï³çíàòè ñâ³ò íåçáàãíåííîãî, ùî é

ïîñïðèÿº ìîäåðí³çóâàòè ñâ³òîãëÿä,

çðîáèâøè ðåâ³ç³þ äóõîâíèõ ö³í-

íîñòåé, ç³éòè íà ³íòåëåêòóàëüíèé

îë³ìï. Á³ëüøå ïîäîðîæóéòå, ñï³ë-

êóéòåñÿ ç ëþäüìè âèñîêî¿ äóõîâ-

íî¿ êóëüòóðè, îñîáàìè, ùî ðóõàþ-

òüñÿ â íîãó ç ïðîãðåñîì.

ÐÀÊÈ, çáàëàíñóéòå áàæàí-

íÿ òà ìîæëèâîñò³,ïðèñòðó-

í³òü íåâãàìîâíå «õî÷ó», ó

ïàðòíåð³â (ä³ëîâèõ, øëþáíèõ) áà-

ãàòèé àðñåíàë ðåñóðñ³â, òîæ ìîæ-

íà äî íèõ äîëó÷èòèñÿ òà ïë³äíî

ñï³âïðàöþâàòè, â³ääàâøè êåðìî

ïðàâë³ííÿ.Íåõàé êåðóþòü, ñòàâëÿòü

íà ÷³ëüíå ì³ñöå âëàñí³ ³íòåðåñè, à

âàø êëîï³ò — áåç àìá³ö³é ï³òè íà-

çóñòð³÷ âèìîãàì òà âèêîíàòè âçÿò³

íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ, òîä³ îòðèìà-

ºòå áàæàíå.

ËÅÂÈ ïåðåõîäÿòü íà íî-

âèé âèòîê ðîçâèòêó ³ ìàþòü

ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ ó

âèìîãè ðåàëüíîñò³, àáè çðîáèòè ïî-

òóæíèé ñòðèáîê âãîðó çàâäÿêè íà-

êîïè÷åíèì ïîòåíö³éíèì ðåñóðñàì.

×àñ ðåàí³ìóâàòè òà çì³öíèòè ïàðò-

íåðñüê³ ñòîñóíêè, ùî òðèìàþòüñÿ

íå ëèøå íà ñåêñóàëüíîìó ìàãí³ò³.

Ä²ÂÀÌ ñë³ä ï³ðíóòè ç ãî-

ëîâîþ â áóðõëèâó àòìî-

ñôåðó ñëóæáîâîãî êîëåê-

òèâó,òóò âè ìàéñòðè íà âñ³ ðóêè,çäàò-

í³ ãàðíî çàðîáèòè.Öüîãî òèæíÿ ïëè-

â³òü çà òå÷³ºþ êàðì³÷íèõ ïîä³é,ñóì-

ë³ííî âèêîíóéòå âñå,ùî â³ä âàñ âè-

ìàãàºòüñÿ, ³ óòðèìàéòåñÿ â³ä âîëüî-

âîãî äèêòàòó. Êàì³íü íàêîïè÷åíèõ

åìîö³é, ñòâîðåíèõ âëàñíèìè ñòðà-

õàìè òà ôàíòàç³ÿìè, çðåøòîþ ñïà-

äå ç äóø³,âñå òàºìíå ñòàíå ÿâíèì,òðè-

âîãè òà ³ëþç³¿ çíèêíóòü, ³ çìîæåòå

äèõàòè íà ïîâí³ ãðóäè.

ÒÅÐÅÇÈ çäàòí³ íà óí³êàëü-

í³ àêòîðñüê³ ïåðåâò³ëåííÿ,

ïîêëèêàí³ àêòèâ³çóâàòè â

ëþäÿõ ò³ëüêè ïðåêðàñí³ ñòðóíè äó-

ø³, ï³äíÿòè äóõ íàñíàãè. Ðåæèñóéòå

êðàñèâ³ ñïåêòàêë³, íåñ³òü ó Âñåñâ³ò

ëþáîâ òà ðàä³ñòü, æèòòÿ — öå ãðà,

äå çëó òà æóðá³ íåìàº ì³ñöÿ!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ ìåòàòèìóòü-

ñÿ ì³æ ñ³ì’ºþ òà ðîáîòîþ.

Òðèìàéòå ðóêó íà äîìàø-

íüîìó ïóëüñ³,òóò äæåðåëî ñèë ³ òâîð-

÷îãî íàòõíåííÿ. Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü,

äðóæíÿ êîíñîë³äàö³ÿ ç ð³äíèìè ïî-

ñèëÿòü àâòîðèòåò, ñòâîðÿòü áðàòåð-

ñüêó ³äèë³þ â äîì³.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ñÿþòü õàðèçìîþ,

òðèìàþ÷è ïóáë³êó ó ïîëî-

í³ ñèìïàò³é. Ïîøóêè ñåí-

ñó áóòòÿ, «ïåðåâ³ðêà íà ì³öí³ñòü»

äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ïîëÿãàþòü â

óì³íí³ çíàéòè ñï³ëüí³ òî÷êè çîðó ç

ìàëîçíàéîìèìè ëþäüìè íà òë³ ºä-

íîñò³ ³äåàë³â òà äóõîâíèõ ³íòåðå-

ñ³â. Öå äîçâîëèòü çáåð³ãàòè âèñî-

êèé ìîðàëüíèé öåíç ³ â³äð³çíÿòè

çëî â³ä äîáðà.Íå öóðàéòåñÿ âèïàä-

êîâèõ çíàéîìñòâ, âîíè çäàòí³ ïå-

ðåðîñòè â ñåðéîçíó äðóæáó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ìîðàëüíà öè-

òàäåëü (³äåéí³ ïåðåêîíàí-

íÿ, äîáð³ íàì³ðè) ï³ääàþ-

òüñÿ ñåðéîçíîìó âèïðîáóâàííþ.ßê-

ùî âàìè êåðóº âèãîäà,íå íàìàãàé-

òåñÿ îáäóðèòè íåäîñâ³ä÷åíèõ ÷è

äîâ³ðëèâèõ ïàðòíåð³â. Ðîá³òü âñå

÷åñíî, íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, òîä³

âèãðàºòå, à ðåïóòàö³ÿ ò³ëüêè çðîñòå.

ÂÎÄÎË²¯, ÿê ó êàçö³, ïåðå-

òâîðþþòüñÿ íà êðàñåí³â,

òî ðåçóëüòàò âíóòð³øíüî-

ãî «ïåðåçàâàíòàæåííÿ», äå çãîð³-

ëè â³äïðàöüîâàí³ ïðîãðàìè, êëÿò³

êîìïëåêñè,åìîö³éí³ òîêñèíè, çâ³ëü-

íèâøè êîëîñàëüíó åíåðã³þ äëÿ äó-

õîâíîãî ðîçâèòêó.Òåïåð êîæíà ìèòü

áóòòÿ ìàº áóòè ñâÿòîì, àêóìóëÿòî-

ðîì ùàñòÿ, àëå â ïàð³ ç ñóïóòíè-

êîì, ùî â³äïîâ³äàº ³äåàëó.

ÐÈÁÈ ïëèâóòü êàðì³÷íîþ

òå÷³ºþ. Â³äêðèâàþòüñÿ ò³-

íüîâ³ ñòîðîíè ºñòâà,ïðî ÿê³

äîíèí³ ³ íå ï³äîçðþâàëè.Òåïåð ìî-

æåòå çâ³ëüíèòèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ íà-

øàðóâàíü, ïîçáóòèñÿ ³ëþç³é, ñàìî-

îáìàí³â,ùî ïîçèòèâíî âïëèíå íà ñ³-

ìåéíó àòìîñôåðó, ïîáóòîâ³ ñïðàâè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -2o

Àòì. òèñê: 740 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 91 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 739 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 80 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 95 %

ãîðîñêîï

1—7 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 30 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 39759
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

30 ñ³÷íÿ 2015 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó ÍÅÉÌÎÂ²ÐÍÈÉ ïîë³òè÷íèé
êîíôóç ïîòðàïèëà ðîñ³éñüêà äå-
ëåãàö³ÿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ÏÀÐª.

28 ñ³÷íÿ, ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ
çà ïîïðàâêè äî ðåçîëþö³¿ ç ïðè-
âîäó ïîâíîâàæåíü ðîñ³éñüêî¿ äå-
ëåãàö³¿ ó Ïàðëàìåíòñüê³é àñàìá-
ëå¿ Ðàäè ªâðîïè (ÏÀÐª) ï³ñëÿ îá-
ãîâîðåííÿ îäíîãî ç ïóíêò³â, âíå-
ñåíîãî äåïóòàòàìè Äåðæäóìè, Ðî-
ñ³ÿ âèÿâèëà, ùî íå ìîæå ãîëîñó-
âàòè — íå ïðàöþâàëè àïàðàòè äëÿ
ãîëîñóâàííÿ. Îáóðåíèé ïðåäñòàâ-
íèê ðîñ³éñüêî¿ äåëåãàö³¿ âèéøîâ äî
òðèáóíè, ùîáè ç’ÿñóâàòè, ÷îìó öå
ñòàëîñÿ. «Ìè äàëåê³ â³ä äóìêè, ùî
öå áóëî çðîáëåíî íàâìèñíî, àëå ó
íàñ º ï³äîçðè... Ðîñ³éñüêà äåëåãà-

ö³ÿ íå ìàº ïðàâà ãîëîñóâàòè»,— çà-
ÿâèâ â³í.

Â³äïîâ³äü ïðåäñòàâíèêà ÏÀÐª
áóëà âáèâ÷îþ: «Òàê, íàâìèñíî, áî
ðîñ³éñüêà äåëåãàö³ÿ íå ìàº ïðàâà
ãîëîñóâàòè». Ùî ó çàë³ áóëî çóñòð³-
íóòî ãó÷íèìè îïëåñêàìè ³ çíó-
ùàëüíèì ñì³õîì.

ßê ïîâ³äîìëÿâ ÓÍ²ÀÍ, ó ñåðå-
äó, 28 ñ³÷íÿ, ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ çè-
ìîâî¿ ñåñ³¿ Ïàðëàìåíòñüêà àñàìá-
ëåÿ Ðàäè ªâðîïè ïðèéíÿëà ðåçî-
ëþö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ ðîñ³éñüêó äå-
ëåãàö³þ ïîçáàâèëè ïðàâà ãîëîñó
â ÏÀÐª äî êâ³òíÿ. «Çà» ïðîãîëîñó-
âàëî 160 îñ³á.

Æóðíàë³ñò ²ãîð Òèõîëàç íà ñâî-
¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ïèøå, ùî

ðîñ³ÿíè, ç³ ñêàíäàëîì ïîêèäàþ÷è
Ñòðàñáóðã, «âè÷èñòèëè» ñâî¿ êàá³-
íåòè «ï³ä íóëü» — çàáðàëè âñå, íà-
â³òü ëàìïî÷êè ³ òóàëåòíèé ïàï³ð.
ªâðîïåéö³ â øîö³ — òàêîãî âîíè
ùå íå áà÷èëè! �

1648 — ²ñïàí³ÿ òà Í³äåðëàíäè ï³äïèñàëè Ìþíñòåðñüêèé äîãîâ³ð,

çà ÿêèì Ðåñïóáë³êà ñïîëó÷åíèõ ïðîâ³íö³é Í³äåðëàíä³â çäîáóëà

íåçàëåæí³ñòü â³ä Ñâÿùåííî¿ ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà ²ñïàí³¿. ßê

ñêëàäîâà ÷àñòèíà Âåñòôàëüñüêîãî ìèðó öåé äîãîâ³ð çàâåðøèâ

Òðèäöÿòèë³òíþ ³ Â³ñ³ìäåñÿòèð³÷íó â³éíè.

1667 — ó ñåë³ Àíäðóñîâ³ ï³ä Ñìîëåíñüêîì ì³æ Ðîñ³ºþ ³ Ð³÷÷þ

Ïîñïîëèòîþ âñòàíîâëåíî ïåðåìèð`ÿ, ùî çàâåðøèëî ðîñ³éñüêî-

ïîëüñüêó â³éíó 1654—1667 ðîê³â: ïîë³òèêà ïîëüñüêîãî êîðîëÿ

ßíà II Êàçèìèðà çàçíàëà íåâäà÷³, ³ çà ñïèíîþ Óêðà¿íè âîíà

áóëà ðîçä³ëåíà íà äâ³ ÷àñòèíè — Ë³âîáåðåææÿ ïåðåéøëî ï³ä

âëàäó Ðîñ³¿, à Ïðàâîáåðåææÿ, êð³ì Êèºâà, â³äõîäèëî äî Ïîëüù³;

Êè¿â ç îêîëèöÿìè íà äâà ðîêè ïåðåäàâàâñÿ Ðîñ³¿.

1934 — ðàäÿíñüê³ àâ³àòîðè Ï. Ô. Ôåäîñåºíêî, ². Ä. Óñèñê³í ³ À.

Á. Âàñåíêî íà ñòðàòîñòàò³ "Îñîàâ³àõ³ì-1" âñòàíîâèëè ðåêîðä —

äîñÿãëè âèñîòè 22 òèñÿ÷³ ìåòð³â. Ïðè ñïóñêó ñòðàòîñòàò çàçíàâ

êàòàñòðîôè, ³ âñ³ ó÷àñíèêè ï³äéîìó çàãèíóëè.

1945 — ó áóõò³ ì³ñòà Äàíöèã (Ãäàíñüê) çà ïðèñóòíîñò³ êîðàáë³â

ñóïðîâîäó ðàäÿíñüêèé ï³äâîäíèé ÷îâåí ï³ä êîìàíäóâàííÿì

êàï³òàíà Îëåêñàíäðà Ìàð³íåñêî ïîòîïèâ íàéá³ëüøèé í³ìåöüêèé

ëàéíåð "Â³ëüãåëüì Ãóñòëîôô", íà áîðòó ÿêîãî çíàõîäèëîñü á³ëüøå

5 òèñÿ÷ ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â. Ó Í³ìå÷÷èí³ áóëî îãîëîøåíî

òðèäåííèé òðàóð, êîìàíäèð í³ìåöüêîãî êîíâîþ ðîçñòð³ëÿíèé,

à Ìàð³íåñêî îãîëîøåíèé îñîáèñòèì âîðîãîì Ã³òëåðà.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

ñêàíâîðä

нідерл.

живописець

XV—XVI�ст.,

«Бо�оявлення» Х
еле�тричний

провід
япон.��оріл�а

Р
застільний

обряд

(братство)

обрив�морсь-

�о�о�бере�а

пірат

найпростіша

одно�літинна

тварина Е
�ри�,��алас

поперечні

нит�и�т�анини

амер.�дядя�...

шт�чна��р�па Щ
співочий�птах

дипломатичне

звернення

священний

птах�в�Ст.

Є�ипті А
��р.�поет,

«Палімпсести»

ж�рба

поетеса�з�о-ва

Лесбос

антична�теат-

ральна�спор�да

талон�з��аси

�итайсь�ий

сановни� Т
залі�ова

�ниж�а

ст�дента

народність�на

зах.�У�раїні

завід�вач И
ш�мер.�бо�

сонця

частина

спортивної��ри

простір�за

межами�землі

«Біла��вардія»,

«Майстер�і

Мар�арита»�—

автор

�ра�слів К

Ó ÏÀÐª Ðîñ³þ ïîçáàâèëè ïðàâà ãîëîñó
òà çíóùàëüíî âèñì³ÿëè



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




