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Êèÿí çàêëèêàþòü äî ïèëüíîñò³
� Ñèñòåìà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ì³ñòà ïåðåâåäåíà â ñòàí ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñò³

Êè¿â íàïðàâèâ 
íà ïîòðåáè 
ïîñòðàæäàëèõ 
Äîíåöüêî¿ 
îáëàñò³ 112 òîíí 
ãóìàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè

Çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ó ñòîëèö³

ç³áðàíî ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó äëÿ

ìåøêàíö³â ïîñòðàæäàëèõ ðàéîí³â

Äîíåöüêî¿ îáëàñò³.Çóñèëëÿìè ì³ñü-

êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,ïðîìèñëîâèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é

ì³ñòà íà ñõ³ä Óêðà¿íè íàïðàâëåíî

ï’ÿòü âåëèêîãàáàðèòíèõ âàíòàæíèõ

àâòî ç áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè,

åëåêòðî³íñòðóìåíòàìè, ìåáëÿìè,

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, ìåäèêà-

ìåíòàìè,îäÿãîì òà òîâàðàìè ïåð-

øî¿ íåîáõ³äíîñò³. Çàãàëîì áëèçü-

êî 112 òîíí âàíòàæó íàïðàâëåíî

ìèíóëîãî òèæíÿ äî Ìàð³óïîëÿ.

Ó÷àñòü ó çáîð³ ãóìàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè âçÿëè áëèçüêî 50-òè ï³ä-

ïðèºìñòâ Êèºâà, ÿê³ áåçêîøòîâíî

íàäàëè ïðîäóêö³þ âëàñíîãî âèðîá-

íèöòâà,äîïîìîãëè îðãàí³çàö³éíî.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ âèñëîâëþº ãëèáîêó

âäÿ÷í³ñòü êåð³âíèêàì òà òðóäîâèì

êîëåêòèâàì óñ³õ çàëó÷åíèõ äî ö³º¿

ðîáîòè îðãàí³çàö³é.

Ïðîêóðàòóðà 
ïîâåðíóëà ãðîìàä³
ì³ñòà ä³ëÿíêó ïëîùåþ
ìàéæå 1 ãà

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñòî-

ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàâ

íåäîáðîñîâ³ñíîãî îðåíäàðÿ ïî-

âåðíóòè ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ âàðò³ñòþ

ïîíàä 800 òèñ. ãðí.

Âñòàíîâëåíî, ùî ó 2005 ðîö³

ì³æ Êè¿âðàäîþ òà ÒÎÂ «Ðåìáóä-

ðåñòàâðàö³ÿ» áóëî óêëàäåíî äîãî-

â³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

áóä³âíèöòâà,åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè. Ïðî-

òå âñóïåðå÷ óìîâàì äîãîâîðó áó-

ä³âíèöòâî òàê ³ íå áóëî ðîçïî÷à-

òî—òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà ïàðêà-

íîì òà çàõàðàùåíà ñì³òòÿì.

Ðàçîì ³ç öèì ç’ÿñóâàëîñü,ùî òî-

âàðèñòâî íå ñïëà÷óâàëî îðåíäíó

ïëàòóçà êîðèñòóâàííÿ íàä³ëîì,÷èì

çàâäàëî çáèòê³â áþäæåòó íà ñóìó

ïîíàä 59 òèñ.ãðí.Çâàæàþ÷è íà ãðó-

áå ïîðóøåííÿ çàêîíó, ïðîêóðàòó-

ðà çâåðíóëàñüäî Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó ç âèìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð

îðåíäè òà ïîâåðíóòè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà.Ïðîòå ñóä â³äìîâèâ

ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðà

çâåðíóëàñü äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿ-

ö³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó,ÿêèé

çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðî-

êóðàòóðè â ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Ó ÏÎÐ²ÂÍßÍÍ² ç ìèíóëèì ðîêîì
ó Êèºâ³ âäâ³÷³ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
ðîçá³éíèõ íàïàä³â òà ñêîºíèõ çëî-
÷èí³â. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôå-
ðåíö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ áåçïåö³ êèÿí,
çàÿâèâ íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
ó ì³ñò³ Êèºâ³ Îëåêñàíäð Òåðåùóê.
Îäíàê ðîçêðèâàòè çëî÷èí³â ì³ë³-
ö³ÿ òàêîæ ñòàëà á³ëüøå.Ëèøå çà öåé
ð³ê ó ñòîëèö³ ñêîºíî 12 âáèâñòâ, 9 ç
ÿêèõ óæå ðîçêðèòî. Òóðáóº ïðàâî-
îõîðîíö³â òå, ùî á³ëüø³ñòü çëî÷è-
í³â â³äáóâàºòüñÿ ç çàñòîñóâàííÿì
çáðî¿, â òîìó ÷èñë³ âîãíåïàëüíî¿.
«Ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó âèÿâëåíî 50
îäèíèöü íåçàêîííî¿ çáðî¿.À çà öåé
ñàìèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó áóëî
âèÿâëåíî ø³ñòü îäèíèöü»,— íàãî-

ëîñèâ Îëåêñàíäð Òåðåùóê, à òàêîæ
çàêëèêàâ ãðîìàäÿí äîáðîâ³ëüíî
çäàâàòè çáðîþ òà ïîïåðåäèâ ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííå çáå-
ð³ãàííÿ âîãíåïàëó.

Ïðè öüîìó ó ãðîìàäÿí âèëó÷à-
þòü íå ëèøå ï³ñòîëåòè, à é àâòîìà-
òè, ãðàíàòè òà ãðàíàòîìåòè. Ñàìå
òîìó ó ñòîëèö³ ïîñèëþþòü çàõîäè
ùîäî îõîðîíè îá’ºêò³â, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà.Òàê,
çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òåðåùóêà,
çá³ëüøåíà ê³ëüê³ñòü ïðàâîîõîðîí-
ö³â, ÿê³ êîíòðîëþþòü ñèòóàö³þ â
Êèºâ³. ßêùî ðàí³øå ïðàâîïîðÿäîê
çàáåçïå÷óâàëè 1,5 òèñÿ÷³ ì³ë³ö³î-
íåð³â,òî íèí³ — 2,5 òèñÿ÷³. Îñê³ëü-
êè âëàñíèõ ðåçåðâ³â íå âèñòà÷àº,

äî ö³º¿ ðîáîòè çàëó÷àþòü ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêîñò³.

Â ìåòðîïîë³òåí³ àêòèâíî ïðà-
öþº ê³íîëîã³÷íà ñëóæáà,îäíàê ñëóæ-
áîâèõ ñîáàê òàêîæ íåäîñòàòíüî.Íà-
ðàç³ ÷îòèðèëàïèõ îõîðîíö³â 13, à
ïîòð³áíî õî÷à á 30. «Òàêà ðîáîòà
âæå äàëà ðåçóëüòàòè. Áóëè âèïàä-
êè âèëó÷åííÿ çáðî¿, âèáóõîíåáåç-
ïå÷íèõ âèðîá³â»,—äîäàâ ïàí Òåðå-
ùóê. Çà éîãî ñëîâàìè, íåçàáàðîì
ïðè âõîäàõ íà ñòàíö³¿ ï³äçåìêè òà-
êîæ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ ìåòàëîøó-
êà÷³. Çàçíà÷èìî, ùî ç ïî÷àòêó ðî-
êó â Êèºâ³ áóëî 10 ïîâ³äîìëåíü ïðî
ì³íóâàííÿ, îäíàê æîäíèé âèïàäîê
íå ï³äòâåðäèâñÿ.

Ðàçîì ç òèì Îëåêñàíäð Òåðåùóê
íàãîëîøóº: òåðîðèñòè÷íî¿ çàãðîçè
äëÿ Êèºâà íåìàº. «Ìè ïðîñèìî áó-
òè êèÿí á³ëüø ïèëüíèìè, ïîâ³äîì-
ëÿòè íàì ïðî âñ³ ï³äîçð³ë³ ðå÷³, ÿê³
âîíè ïîì³÷àþòü. Çà îñòàííþ äîáó
ó íàñ áóëè ñ³ì òàêèõ çâåðíåíü â³ä
ãðîìàäÿí, æîäíå íå ï³äòâåðäèëî-
ñÿ.Àëå â ö³é íåïðîñò³é ñèòóàö³¿ êðà-
ùå ïðîÿâèòè íàäì³ðíó ïèëüí³ñòü».

Îñê³ëüêè îñíîâíèé ïîò³ê íåëå-
ãàëüíîãî âîãíåïàëó éäå ñàìå ç³ ñõî-
äó, ÌÂÑ òà ÊÌÄÀ ïðèéíÿëè ð³øåí-
íÿ ïðî ïîñèëåííÿ áëîê-ïîñò³â íà
âîñüìè â’¿çäàõ äî ì³ñòà. Ïðîòÿãîì

äâîõ òèæí³â òóò ç’ÿâëÿòüñÿ ñïîðó-
äè ³ç çàë³çîáåòîííèõ ïëèò, ÿê³ áó-
äóòü çàõèùàòè îñîáîâèé ñêëàä â³ä
êóëü òà ãðàíàò. Çà íåîáõ³äíîñò³ íà
áëîê-ïîñòàõ ÷åðãóâàòèìóòü ³ ñíàé-
ïåðè.

Îêð³ì òîãî,â Êèºâ³ óæå ñôîðìî-
âàí³ òðè áðîíåá³éí³ ãðóïè, ÿê³ ïîâ-
í³ñòþ îçáðîºí³ òà ìàþòü â³äïîâ³ä-
íó òåõí³êó. Êîæíà íàë³÷óº 10 îñ³á.
Òàê³ ãðóïè ìàþòüðåàãóâàòè íà îçáðî-
ºí³ çëî÷èíè.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, ñèñòåìà
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ñòîëèö³ ïåðå-
âåäåíà â ñòàí ï³äâèùåíî¿ ãîòîâíîñ-
ò³. Òàê, ó Êèºâ³ ñòâîðåíî îïåðàòèâ-
íèé øòàá ùîäî êîîðäèíàö³¿ âñ³õ
â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â. À òàêîæ
ñôîðìîâàíà ãðóïà ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ÿêà íàë³÷óº
82 ëþäèíè òà 20 îäèíèöü ð³çíîìà-
í³òíî¿ òåõí³êè. Îêð³ì òîãî, â ñòî-
ëèö³ äî ëàäó ïðèâîäÿòü âñ³ ñõîâèùà:
ï³äçåìí³ ïàðê³íãè, ñòàíö³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó, ï³äâàëè æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â.Àáè êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ó ðà-
ç³ çàãðîçè ìîãëè øâèäêî â³äíàéòè
ì³ñöå óêðèòòÿ,äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ðîçì³ñòÿòü íà áóäèíêàõ.Âñ³ ñõî-
âèùà ïîçíà÷àòü òà ðîçâ³ñÿòü âêà-
ç³âíèêè äî îá’ºêò³â �

Îïåðàòèâíà ñèòóàö³ÿ â Êèºâ³ ñêëàäíà. Ëèøå çà
îñòàíí³é ì³ñÿöü ê³ëüê³ñòü ñêîºíèõ çëî÷èí³â, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó,
çðîñëà âäâ³÷³. Ïîïðè òå, ùî ïðàâîîõîðîíö³ çàïåâ-
íÿþòü: òåðîðèñòè÷íî¿ çàãðîçè äëÿ ñòîëèö³ íåìàº, ó
Êèºâ³ ïîñèëÿòü áëîê-ïîñòè íà â’¿çäàõ òà îõîðîíó
îá’ºêò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Â÷îðà ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè òà ñèëîâèõ ñòðóêòóð îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ áåçïåêè ñòîëèö³ òà çàõîäè ïðîòèä³¿ ìîæëèâèì çàãðîçàì æèòòþ 
òà çäîðîâ`þ ãðîìàäÿí
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ÃÎËÎÂÍÅ óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ äî ìåø-
êàíö³â ³ ãîñòåé Êè¿âùèíè ç ïðî-
õàííÿì çáåð³ãàòè ïèëüí³ñòü òà äî-
òðèìóâàòèñÿ çàõîä³â áåçïåêè.

Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè òà
³íøèìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãà-
íàìè ïîñèëåíî çàõîäè ç îõîðîíè
ïîòåíö³éíî âðàçëèâèõ îá’ºêò³â òà
ì³ñöü ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé.
Ðåàë³çóºòüñÿ ìàñøòàáíèé êîì-
ïëåêñ ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ñâîº-
÷àñíå âèÿâëåííÿ, ïîïåðåäæåííÿ
òà ïðèïèíåííÿ ìîæëèâèõ òåðî-
ðèñòè÷íèõ ïðîÿâ³â.

Ìàêñèìàëüíå çàïîá³ãàííÿ íå-
áåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ ëþäåé ñèòó-
àö³ÿì çàëåæèòü ³ â³ä êîæíîãî ç âàñ.
Òîæ íàãàäóºìî ãîëîâí³ ïðàâèëà
ïîâåä³íêè ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ
íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ ñèòóàö³é.

ßêùî âè âèÿâèëè ï³äîçð³ëèé
(âèáóõîíåáåçïå÷íèé) ïðåäìåò:

1. Çáåð³ãàéòå ñïîê³é.
2. Íå ï³äõîäüòå äî ïðåäìåòà, íå

òîðêàéòåñÿ é íå ïåðåñóâàéòå éî-
ãî, íå äîïóñêàéòå äî çíàõ³äêè ³í-
øèõ ãðîìàäÿí.

3. Íåãàéíî çàòåëåôîíóéòå äî
ì³ë³ö³¿ çà íîìåðîì òåëåôîíó 102
òà ïîâ³äîìòå ïðî ï³äîçð³ëèé îá’-
ºêò îô³ö³éí³é îñîá³, ÿêà ïåðåáó-
âàº ïîðó÷ — ïðàö³âíèêó îõîðîíè
çàêëàäó, âîä³þ àâòî, ïðîâ³äíèêó
ïîòÿãó, ñòþàðäåñ³ òîùî.

4.Íå êîðèñòóéòåñÿ çàñîáàìè ðà-
ä³îçâ’ÿçêó, ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì
(âîíè ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè âèáóõ).

5. Ïðèïèí³òü âñ³ âèäè ðîá³ò ó
ðàéîí³ âèÿâëåííÿ âèáóõîíåáåç-

ïå÷íîãî ïðåäìåòà, â³äâåä³òü íà
ìàêñèìàëüíó â³äñòàíü óñ³õ ëþ-
äåé (íå ìåíøå í³æ 100 ìåòð³â),
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó, íàìà-
ãàþ÷èñü ðóõàòèñÿ íàçàä ïî ñâî-
¿õ ñë³äàõ.

ÁÀÒÜÊÈ! Ïîÿñí³òü ä³òÿì, ùî
íå ìîæíà áðàòè äî ðóê áóäü-ÿê³
çíàéäåí³ íà âóëèö³ ïðåäìåòè (³ã-
ðàøêè, åëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿, ïà-
êåòè òîùî).

Ìîæëèâ³ ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ
âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðèñòðî¿â.

1. Ï³äçåìí³ ïåðåõîäè (òóíåë³).
2. Âîêçàëè.
3. Ðèíêè.
4. Ñòàä³îíè.
5. Êëóáè, äèñêîòåêè.
6. Ìàãàçèíè.
7. Òðàíñïîðò.
8. Îá’ºêòè æèòòºçàáåçïå÷åííÿ.
9. Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.
10. Ë³êàðí³.
11. Ï³äâàëè òà ñõîäîâ³ êë³òèíè.
12. Êîíòåéíåðè äëÿ ñì³òòÿ, óð-

íè.
13. Îïîðè ìîñò³â.

Îçíàêè íàÿâíîñò³ âèáóõîíå-
áåçïå÷íèõ ïðèñòðî¿â.

1. Ïðèïàðêîâàí³ á³ëÿ áóäèíê³â
àâòîìîá³ë³, íåâ³äîì³ æèòåëÿì (áåç-
õîçí³).

2. Çâóê ³ç âèÿâëåíîãî ïðåäìå-
òà (öîêàííÿ ãîäèííèêà, êëàöàí-
íÿ).

3. Íàÿâí³ñòü íà âèÿâëåíîìó
ïðåäìåò³ äæåðåë æèâëåííÿ (áàòà-
ðåéêè).

4. Ðîçòÿæêà ç äðîòó, øïàãàòó,
ìîòóçêè.

5. Íåçâè÷íå ðîçì³ùåííÿ âèÿâ-
ëåíîãî ïðåäìåòà.

6. Ñïåöèô³÷íèé, íå âëàñòèâèé
íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó çà-
ïàõ.

7. Áåçõîçíèé ïîðòôåëü, âàë³çà,
ñóìêà, çãîðòîê, ì³øîê, ÿùèê, êî-
ðîáêà.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî çâîë³êàííÿ
òà íåäáàë³ñòü ïðè çàãðîç³ â÷è-
íåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ çëî÷è-
í³â ìîæå ïðèçâåñòè äî ëþäñüêèõ
æåðòâ!

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Ñëóæ-
áè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ä³º ö³ëîäîáîâèé
òåëåôîí äîâ³ðè. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ
çáðî¿ ÷è âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â, íà-
ÿâíîñò³ äàíèõ ïðî ôàêòè ïðèáóò-
òÿ òà ïåðåáóâàííÿ â ðåã³îí³ ï³äî-
çð³ëèõ îñ³á, à òàêîæ ôàêò³â ÷è ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî íàì³ðè çä³éñíåííÿ
ñåïàðàòèñòñüêî¿ òà òåðîðèñòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ çà
íîìåðîì: (044) 226-32-32 �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³!

Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº ãðîìàäñüêå îá-
ãîâîðåííÿ ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-
ðàäè ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ òðüîõ

âóëèöü: Ëåí³íà ó Äàðíèöüêîìó,
Äåñíÿíñüêîìó òà Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîíàõ, à òàêîæ âóëèö³ Àðòåìà ó
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é Ìàðèíè Õîíäè, ñâîþ äóìêó
âèÿâèëè ïîíàä 500 êèÿí, ç ÿêèõ
ïîíàä 90 % âèñëîâèëèñÿ çà ïåðåé-
ìåíóâàííÿ âóëèöü Ëåí³íà ó Äàð-
íèöüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-
íàõ íà âóëèö³ Ìëèí³âñüêó ³ Êî-
ïèëüùàíñüêó â³äïîâ³äíî, òà ïî-
íàä 80 % ï³äòðèìàëè ïåðåéìåíó-
âàííÿ âóëèö³ Ëåí³íà ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ íà ÷åñòü âèäàòíîãî
ãðóçèíñüêîãî ä³ÿ÷à Êàõè Áåíäóê³-
äçå ³ âóëèö³ Àðòåìà ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â.

Çàçíà÷èìî, ùî äî òàêîãî ñó-
ñï³ëüíî-âàæëèâîãî ïðîöåñó ìîæå
äîëó÷èòèñÿ êîæåí êèÿíèí, çàâ³-
òàâøè íà îô³ö³éíèé ñàéò ÊÌÄÀ,
à ñàìå — äî ðóáðèêè «Å-Ì²ÑÒÎ» —
«Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîåê-
ò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â».
Òàê, êîæåí çàðåºñòðîâàíèé êîðèñ-
òóâà÷ ïîðòàëó ìàº çìîãó çàëèøè-
òè ñâ³é «ãîëîñ» ùîäî çàïðîïîíî-
âàíîãî ïðîåêòó, âèñëîâèòè ïðî-
ïîçèö³¿, çàóâàæåííÿ òà îïðèëþä-
íèòè âëàñíó ðåäàêö³þ ïðîåêòó ð³-
øåííÿ. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ
òðèâàòèìå äî 26 ëþòîãî 2015 ðî-
êó.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îáãîâîðåí-
íÿ âñ³ îòðèìàí³ ïðîïîçèö³¿ òà çà-
óâàæåííÿ áóäóòü ïåðåäàí³ äî Êè-
¿âðàäè äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³ä-
íîãî ð³øåííÿ �

ÂËÀÄÀ ì³ñòà ìàº íàì³ð àêòèâ³çó-
âàòè äåìîíòàæ íåëåãàëüíèõ ìà-
ëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì (ÌÀÔ³â)
òà âïðîäîâæ 2015 ðîêó ïðèáðàòè
á³ëüø³ñòü ç íèõ. Ïðî öå ï³ä ÷àñ íà-
ðàäè ³ç ðàéîííèìè êåð³âíèêàìè
ç áëàãîóñòðîþ ïîâ³äîìèâ äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëà-
ãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Äìèòðî
Á³ëîöåðêîâåöü.

Çà éîãî ñëîâàìè, Êîìïëåêñíó
ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä ïðàêòè÷íî çàâåðøåíî. Ïà-
éîâó ó÷àñòü ó áþäæåò³ Êèºâà ê³ëü-

êîõ òèñÿ÷ ÌÀÔ³â âæå ñïëà÷åíî.
Îñòàòî÷íà êàðòèíà ñòàíå çðîçó-
ì³ëîþ ó áåðåçí³. Îá’ºêòè, çà ÿê³
ï³äïðèºìö³ íå âíåñóòü ïàéîâó
ó÷àñòü, òà ÿê³, â³äïîâ³äíî, íå ïî-
òðàïëÿòü äî Êîìïëåêñíî¿ ñõåìè,
áóäóòü ñèñòåìíî òà ìåòîäè÷íî äå-
ìîíòóâàòèñÿ.

Âîäíî÷àñ Äìèòðî Á³ëîöåðêî-
âåöü çàçíà÷èâ, ùî íà ìàñîâèé
äåìîíòàæ ó ùîéíî ïðèéíÿòîìó
ñòîëè÷íîìó áþäæåò³ 2015-ãî ðî-
êó çàêëàäåíî äîñòàòíº ô³íàíñó-
âàííÿ, ÿêå áóäå ñïðÿìîâàíî íå
ò³ëüêè ãîëîâíîìó ì³ñüêîìó «ïðè-

áèðàëüíèêó» ÌÀÔ³â — ÊÏ «Êè¿â-
áëàãîóñòð³é», à é ñóáï³äðÿäíè-
êàì, ÿê³ áóäóòü çàä³ÿí³ äëÿ çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â äåìîíòàæíèõ ðî-
á³ò �

Êîæåí ìåøêàíåöü ìîæå äîëó÷èòèñÿ 
äî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü ì³ñòà

Ó Êèºâ³ âñòàíîâëÿòü ùå 2,5 òèñÿ÷³ 
òåïëîâèõ ë³÷èëüíèê³â

ÏÎÑÅÐÅÄ ëþòîãî áóäóòü ï³äáè-
ò³ ïåðø³ ï³äñóìêè åêîíîì³÷íî¿
âèãîäè â³ä âñòàíîâëåííÿ 800 ïðè-
ëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó â
Óêðà¿íñüêîìó êðèçîâîìó ìåä³à-
öåíòð³ çàÿâèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ³íôîð-
ìóº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè îñ-
íàùåííÿ ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â
âóçëàìè îáë³êó çàëó÷åí³ ÿê êîø-
òè ì³ñüêîãî é ðàéîííîãî áþäæå-
ò³â, òàê ³ êîøòè òåïëîïîñòà÷àëü-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ — ÏÀÒ «Êè¿âåíå-
ðãî».

«Ó Êèºâ³ ëèøå òðåòèíà æèò-
ëîâîãî ôîíäó, ÿêà îáñëóãîâóºòü-
ñÿ êîìóíàëüíèìè æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòóþ÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè, îñ-
íàùåíà áóäèíêîâèìè ë³÷èëüíè-
êàìè òåïëà. Ñèñòåìíî âèð³øó-
âàòè öþ ïðîáëåìó ìè ïðîäîâ-
æèìî é öüîãî ðîêó: â íàøèõ ïëà-
íàõ âñòàíîâëåííÿ 2,5 òèñÿ÷³ ïðè-
ëàä³â îáë³êó òåïëà»,— çàïåâíèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ó õîä³ êðóãëîãî ñòîëó Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ òàêîæ àêöåíòóâàâ óâà-
ãó íà òîìó, ùî öüîãîð³÷ ì³ñüêà
âëàäà ìàº íà ìåò³ øèðîêî âïðî-
âàäæóâàòè ïðîåêòè ç åíåðãîçáå-
ðåæåííÿ.

«Ïð³îðèòåòíèì äëÿ íàñ º ðî-
çóìíà åêîíîì³ÿ òà çàì³ùåííÿ

ãàçó.Ó ìàñøòàáàõ ì³ñòà ìè îêðåñ-
ëèëè äëÿ ñåáå òðè êëþ÷îâ³ íà-
ïðÿìè íà íèí³øí³é ð³ê: òîòàëü-
íèé îáë³ê ñïîæèòèõ åíåðãîðå-
ñóðñ³â, âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â
åíåðãîåôåêòèâíîñò³, ³í³ö³þâàí-
íÿ íèçêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
çì³í,ÿê³ äàäóòü çìîãó á³ëüø åôåê-
òèâíî ä³ÿòè â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ
ðîçâèòêó ãàëóç³»,— ïîÿñíèâ â³í.

Ïàí Ïàíòåëåºâ òàêîæ ïîâ³äî-
ìèâ,ùî ì³ñòî ìàº íèçêó ³í³ö³àòèâ
ó öüîìó íàïðÿì³: äîïîìîãà ÎÑÁÁ
ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ íèìè ïðîåê-
ò³â ç ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³, çàëó÷åííÿ êèÿí äî çíÿòòÿ
ïîêàçàíü ç áóäèíêîâèõ ïðèëàä³â
îáë³êó, ùî äîçâîëèòü ìåøêàíöþ
ðîçóì³òè îáñÿãè ñïîæèâàííÿ òåï-
ëà �

Ì³ñüêèõ ïàðêóâàëüíèê³â ëîâëÿòü
íà ïîðóøåíí³ çàêîíó

Ï²Ä ×ÀÑ ïåðåâ³ðêè ðîáîòè ñòîëè÷íèõ ïàðêóâàëüíèê³â ôàõ³âöÿìè
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» áóëî âèÿâëå-
íî ïîíàä 20 ïîðóøåíü.

«Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ïîðóøåííÿì º ðîáîòà ïàðêóâàëüíèê³â
áåç âèäà÷³ âîä³ÿì ô³ñêàëüíèõ ÷åê³â òà òàëîí³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü
îïëàòó ïîñëóã. Êð³ì òîãî, çàô³êñîâàíî ôàêòè ðîáîòè íà ìàéäàí÷è-
êàõ îñ³á, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ», ôàêòè ïåðåäà÷³ ô³ðìîâîãî îäÿãó òðåò³ì îñîáàì,
à òàêîæ âèÿâëåíî ï³äðîáëåí³ ïîñâ³ä÷åííÿ ïàðêóâàëüíèê³â, ÿê³ ô³ê-
òèâíî íàëåæàëè ïðàöåâëàøòîâàíèì îñîáàì. Âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ
íàðàç³ óñóíóòî. ×àñòèíó ïðîòîêîë³â ùîäî öèõ âèïàäê³â áåççàêîí-
íÿ âæå ðîçãëÿíóòî àòåñòàö³éíî-äèñöèïë³íàðíîþ êîì³ñ³ºþ. 11 ãðî-
ìàäÿí ïðèòÿãíóò³ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ — ÷åðåç îãî-
ëîøåííÿ äîãàíè àáî çâ³ëüíåííÿ»,— ïîâ³äîìèâ ïðàö³âíèê â³ää³ëó Ðóñ-
ëàí Ãîí÷àðîâ.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî âèÿâëÿòè ïàðêóâàëüíèê³â, ÿê³ ïîðóøóþòü
çàêîí, äîïîìàãàþòü ìåøêàíö³ ì³ñòà.

«Îêð³ì ïîñò³éíî¿ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó êîíòðîëþ ³ Ñëóæ-
áè áåçïåêè, ìè îòðèìóºìî ³íôîðìàö³þ íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ÷åðåç ñî-
ö³àëüí³ ìåðåæ³. Âè¿æäæàºìî íà ì³ñöå, ïåðåâ³ðÿºìî òà ô³êñóºìî ïî-
ðóøåííÿ ó âèïàäêó éîãî íàÿâíîñò³»,— çàóâàæèâ Ðóñëàí Ãîí÷àðîâ �

Âïðîäîâæ 2015 ðîêó ñòîëèöþ î÷èñòÿòü
â³ä íåëåãàëüíèõ ÌÀÔ³â
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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÒÎÐÀÌÈ é æóð³ «Ðåé-
òèíãó êðèòèêà», ãðîìàäñüêî¿ íå-
êîìåðö³éíî¿ ³í³ö³àòèâè, çàñíîâà-
íî¿ 2014 ðîêó, ñòàëè ðåäàêòîðè é
æóðíàë³ñòè ïðîô³ëüíèõ âèäàíü,
ñåðåä ÿêèõ «×èòîìî», «Êàçêàðêà»,
«Áóêìîëü», «ÁàðàÁóêà», «Äåíü».
«×åðåç áðàê ÷àñó òà ðåñóðñ³â îñíî-
âó ðåéòèíãó ñêëàäàëà íå âñÿ êíèæ-
êîâà ïðîäóêö³ÿ â Óêðà¿í³ çà ð³ê, à
ëèøå íàéá³ëüøèõ âèäàâíèöòâ,—
çàóâàæèëà îðãàí³çàòîðêà ³ ÷ëåí
æóð³ ²ðèíà Áàòóðåâè÷.— Öå òàê çâà-
íèé «ìåéíñòð³ì», ÿêèé ëåãêî çíàé-
òè â êîæí³é êíèæêîâ³é êðàìíèö³.
Íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºìî ðîç-
øèðþâàòè ñïèñîê ïðåòåíäåíò³â
êíèæêàìè ñàìå ðåã³îíàëüíèõ âè-
äàâíèöòâ».

Îö³íþâàííÿ â³äáóâàëîñÿ ó òðè
åòàïè. Ñïî÷àòêó êîæåí ³ç ÷ëåí³â
æóð³ çàïðîïîíóâàâ ñâîþ äåñÿòêó
äèòÿ÷èõ êíèæîê 2014 ðîêó. Äàë³
êðèòèêè óçãîäèëè ñï³ëüíèé «äîâ-
ãèé ñïèñîê», äî ÿêîãî ïîòðàïèëè
48 äèòÿ÷èõ âèäàíü. Íà îñòàííüî-
ìó åòàï³ êîæåí ÷ëåí æóð³ îö³íþ-
âàâ êíèæêè çà ïåâíèìè êðèòåð³-
ÿìè, çîêðåìà çàñòàð³ë³ñòü ÷è ñó-
÷àñí³ñòü ïîåòèêè ³ àâòîðñüêîãî
ñëîâíèêà, â³äïîâ³äí³ñòü çàïèòàì
ñîö³óìó (íàïðèêëàä, ÿê íå áîÿòè-
ñÿ â ïåðøèé äåíü ó äèòñàäêó ÷è
øêîë³), â³çóàëüíà ãðàìîòí³ñòü ³ëþñ-
òðàòîðà ³ íîâàòîðñòâî äèçàéíó,
â³äïîâ³äí³ñòü â³êîâ³é ãðóï³ ÷èòà-
÷³â òà àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìàì

ìóëüòèêóëüòóðàë³çìó (ùîá êíèãà
áóëà ö³êàâîþ é çðîçóì³ëîþ ³ ïî-
çà ìåæàìè Óêðà¿íè) òîùî. Çà ñó-
ìàðíîþ ê³ëüê³ñòþ áàë³â é âèçíà-
÷àëèñÿ êðàù³ êíèæêè. Äî äåñÿò-
êè óâ³éøëè çîâñ³ì ð³çí³ òâîðè.
«Äëÿ íàñ çíà÷åííÿ ìàâ íå ëèøå
ñàì òåêñò, à é ïîë³ãðàô³ÿ, ³ëþñòðà-
ö³¿, ðåäàãóâàííÿ êíèãè, íàâ³òü
ÿê³ñòü ïàïåðó»,— ï³äêðåñëèëà Âà-
ëåíòèíà Âçäóëüñüêà.

10. «Ãàðáóçîâèé ð³ê» Êàòå-
ðèíè Áàáê³íî¿ «Âèäàâíèöòâà Ñòà-
ðîãî Ëåâà». Àâòîðêà òîðêíóëàñÿ
ïðîáëåìíèõ òåì ³íâàë³äíîñò³, äî-
ðîñë³øàííÿ, íàðîäæåííÿ, àëå, íà
äóìêó êðèòèê³â, æîäíî¿ ç íèõ íà-
ëåæíî íå ðîçêðèëà. ßê ââàæàº æó-
ð³, êíèãà íå çîâñ³ì â³äïîâ³äàº äè-
òÿ÷³é àóäèòîð³¿, çîêðåìà ÷åðåç ìå-
ëàíõîë³éí³ñòü. Îäíàê ïðåêðàñíèé
ñòèëü òà ÷óäîâ³ ³ëþñòðàö³¿ ñòàíóòü
ö³êàâèìè ³ äëÿ äîðîñëèõ.

9. «Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà»
âèäàâíèöòâà «Çåëåíèé ïåñ». Êàç-
êè ìîæíà ââàæàòè áëèñêó÷îþ ñòè-
ë³çàö³ºþ êîçàöüêèõ ÷àñ³â, õî÷à âî-
íè òðîõè çàñòàð³ë³, ñòåðåîòèïí³.
Óò³ì, öå ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü êíèã
öüîãî âèäàâíèöòâà, â òîìó ÷èñë³
çàâäÿêè ³ëþñòðàö³ÿì ²íîêåíò³ÿ
Êîðøóíîâà. Íåäîë³êîì æóð³ ââà-
æàº íåâäàëå ðåäàãóâàííÿ.

8. Êíèæêà-á³ë³íãâà «Ñê³ëü-
êè? How many?» Ãàëèíè Êèðïè
âèäàâíèöòâà «Áðàòñüêå». Öå íåòè-
ïîâà äëÿ Óêðà¿íè êíèæêà-êàðòèí-
êà îäíîãî â³ðøà, ÿêà çàïî÷àòêóâà-
ëà ö³ëó ñåð³þ êíèæîê-á³ë³íãâ äëÿ
íàéìîëîäøèõ ÷èòà÷³â. Íåäîë³ê âè-
äàííÿ — ïîë³ãðàô³ÿ (ïàï³ð â³äáëèñ-
êóº, êîëüîðè òüìÿí³). Âîäíî÷àñ öå
âåëèêèé êðîê óïåðåä äëÿ ìàëîãî
âèäàâíèöòâà, çàóâàæóþòü êðèòèêè.

7. «Äðàêîíè, âïåðåä!» Êàòå-
ðèíè Øòàíêî âèäàâíèöòâà «À-ÁÀ-
ÁÀ-ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ». Êíèãà ö³êàâà íå

ëèøå îñíîâíèì òåêñòîì ³ ÿê³ñíèìè
³ëþñòðàö³ÿìè, à é ìèñòåöüêè âè-
ïèñàíèìè ïðèì³òêàìè. Îäíàê ó
òâîð³ äåùî çìàçàíèé ô³íàë, íåïå-
ðåêîíëèâ³ îáðàçè «ãëàìóðíîãî»
êðèì³íàë³òåòó ³ ñòåðåîòèïí³ æ³íî-
÷³ ïåðñîíàæ³. Âîäíî÷àñ êíèãà ïî-
ò³øèëà ô³ë³ãðàííîþ ðåäàêòîðñüêîþ
òà êîðåêòîðñüêîþ ðîáîòîþ.

6. Êíèæêà-êàðòèíêà «Àíòî-
í³ìè» «Âèäàâíèöòâà Ñòàðîãî Ëå-
âà» â³ä ñòóä³¿ «À´ðàôêà». Êíèæêà
äëÿ ìàëþê³â ïðèºìíî âðàæàº äè-
çàéíîì ³ îðèã³íàëüíèì çàäóìîì.
Àëå ñóòî «äèçàéíåðñüêèé» ñõåìà-
òèçì ³ îáðàçëèâ³ ñòåðåîòèïè (´åí-
äåðí³ ðîë³ îêðåìèõ àíòîí³ì³â, íà-
ïðèêëàä,òîâñòà-õóäà) ðîáëÿòü ¿é ïî-
ãàíó ïîñëóãó.

5.«Ïðèñë³â’ÿ óêðà¿íñüê³» Àíàñ-
òàñ³¿ Ñòåôóðàê «Âèäàâíèöòâà Ñòà-
ðîãî Ëåâà». Öå ã³áðèä êíèæêè-êàð-
òèíêè, êíèæêè-êîíöåïòó ³ íåñþ-
æåòíî¿ êíèæêè. Îäíàê, ÿê çàçíà-
÷àþòü êðèòèêè, ó í³é äîâîë³ ïî-
õìóðà ñòèë³ñòèêà ³ëþñòðàö³é, ÿê³
íå çàâæäè â³äïîâ³äàþòü òåêñòîâ³.
Îêðåì³ â³çóàëüí³ ïðèéîìè çàñêëàä-
í³ äëÿ íàéìåíøèõ ÷èòà÷³â, ùî ðîç-
ìèâàº ìåæ³ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.

4. «Âå÷³ðí³ êðàìíèö³ âóëèö³
Âîëîñüêî¿» Ãàëèíè Òêà÷óê âèäàâ-
íèöòâà «Òåìïîðà». Öå ì³ñüêà êàç-
êà, íàïèñàíà äîá³ðíîþ ìîâîþ òà ç
ïîòóæíèì êóëüòóðîëîã³÷íèì áåê-
´ðàóíäîì.Îäíàê âèäàííÿ ïñóº ñòðî-
êàòà âåðñòêà, íåïåðåêîíëèâ³ êàð-
òèíêè òà íåâèðàçíà îáêëàäèíêà.

3. Äðóãà ÷àñòèíà òðèëîã³¿ ïðî
êðîòèê³â «Êóäè çíèêëî ìîðå»
Ìàð’ÿíè òà Òàðàñà Ïðîõàñüê³â
â³ä «Âèäàâíèöòâà Ñòàðîãî Ëåâà».
Ñåíòèìåíòàëüíèé òåêñò ç ³ëþñòðà-
ö³ÿìè ó ñòèë³ íà¿â ïðèâàáëþº ñòè-

ëåì ³ äîáðîçè÷ëèâèì òîíîì. Êíèæ-
êà ñòàëà äèíàì³÷í³øîþ çà ïåðøó
÷àñòèíó («Õòî çðîáèòü ñí³ã»), îä-
íàê ³ çàðàç ¿é áðàêóº ³íòðèãè òà îä-
íîð³äíîñò³ ñòðóêòóðè. ßê³ñíà ïî-
ë³ãðàô³ÿ, çðàçêîâà ïðîìî-êàìïà-
í³ÿ òà ïîïóëÿðí³ñòü àâòîð³â çðî-
áèëè äëÿ âèäàííÿ á³ëüøå, í³æ ë³òå-
ðàòóðíà ñêëàäîâà, çàçíà÷àº æóð³.

1. Î÷îëþþòü «Ðåéòèíã êðèòè-
ê³â» äâ³ äóæå ð³çí³ êíèãè. Ï³äë³ò-
êîâà «Äóøíèöÿ» Âîëîäèìèðà
Àðºíºâà âèäàâíè÷îãî äîìó «Êè-
ºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ» — öå
ñîö³àëüíà ôàíòàñòèêà ³ç ïñèõîëî-
ã³÷íî âèïèñàíèìè ïåðñîíàæàìè,
ÿêà ëåãêî ÷èòàºòüñÿ. Ì³íóñàìè ñòà-
ëè óêðà¿íñüêà àäàïòàö³ÿ ïåðâ³ñíî
ðîñ³éñüêîãî òåêñòó òà íåâèðàçí³ñòü
îáêëàäèíêè. Êíèæêà-êàðòèíêà äëÿ
ìàëþê³â «Ïðî êèòà» Îêñàíè Ëó-
ùåâñüêî¿ ç ³ëþñòðàö³ÿìè Â³îëåò-
òè Áîð³ãàðä ñïðàâëÿº ïðèºìíå âðà-
æåííÿ çáàëàíñîâàíîþ â³çóàëüíîþ
³ òåêñòîâîþ ÷àñòèíàìè. Îäíàê òåêñò
âçàºìîä³º ç êàðòèíêàìè íå çàâ-
æäè ð³âíîçíà÷íî. Òàêîæ íåçíà÷-
íèì ì³íóñîì ñòàëà íå çîâñ³ì òî÷-
íà ïåðåäà÷à êîëüîð³â ó äðóêó.

Íà äóìêó êðèòèê³â, ðîáîòà íàä
êíèãîþ ùå íå óñâ³äîìëþºòüñÿ ÿê
êîëåêòèâíèé ïðîöåñ: àâòîð íåîõî-
÷å äîñëóõàºòüñÿ äî ðåäàêòîð³â, ÷è
íàâïàêè, âèäàâíèöòâî ìîæå áóòè
íåçàö³êàâëåíå ó êîï³òê³é, à â³äòàê
òðèâàë³é ðîáîò³ íàä êíèãîþ. Òåí-
äåíö³ÿìè 2014 ðîêó ñòàëè çá³ëü-
øåííÿ ñåãìåíòó êíèæîê-êàðòè-
íîê äëÿ äîøê³ëüíÿò ³ ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â, âèõ³ä íà íîâèé ð³âåíü
ïîë³ãðàô³¿ é ³ëþñòðàö³¿. Óò³ì, ìà-
ñîâî¿ ïîÿâè äèòÿ÷èõ ðîìàí³â ùå
ñë³ä çà÷åêàòè �

Êíèæêîâ³ íîâèíêè äëÿ ìàëå÷³
� Êðèòèêè â³ä³áðàëè 10 êðàùèõ âèäàíü 2014 ðîêó äëÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â

30 ñ³÷íÿ â á³áë³îòåö³ Àíòîíî-

âè÷³â ïðè Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é

àêàäåì³¿ ïðåäñòàâèëè äåñÿòü

äèòÿ÷èõêíèæîê ðîêóçà âåðñ³ºþ

«Ðåéòèíãó êðèòèêà».Ïîä³ÿ áó-

ëà ïðèóðî÷åíà äî 85-ð³÷÷ÿ

óêðà¿íñüêîãî äèòÿ÷îãî ïèñü-

ìåííèêà Âñåâîëîäà Íåñòàéêà.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÏÐÎÅÊÒ «Óêðà¿íñüêà íîâà õâèëÿ»,
çàïî÷àòêîâàíèé Öåíòðîì Îëåê-
ñàíäðà Äîâæåíêà çà ï³äòðèìêè
Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç
ïèòàíü ê³íî òðè ðîêè òîìó, ïðî-
ïîíóº ãëÿäà÷àì àëüìàíàõ êðàùèõ
êîðîòêîìåòðàæíèõ ðîá³ò, çíÿòèõ
â³ò÷èçíÿíèìè ìîëîäèìè ðåæèñå-
ðàìè. «Ãîëîâíèé êðèòåð³é — öå
ïîâíîö³íí³ñòü ê³íîðîáîòè,— ðîç-
ïîâ³â «Õðåùàòèêó» ñïåö³àë³ñò ç ê³-
íîäèñòðèáóö³¿ Íàö³îíàëüíîãî öåí-
òðó Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà Îëåê-
ñàíäð Ïðîêîïåíêî.— Âèá³ð ó íàñ
áóâ äîâîë³ îáìåæåíèé, àäæå çà ìè-
íóëèé ð³ê ñåðåä äåáþòíèõ êîðîò-
êîìåòðàæîê â³äçíÿòî ìàëî áóëî.
Òîæ îáèðàëè òå, ùî, íà íàøó äóì-
êó òà íà äóìêó ³íøèõ ê³íîîãëÿäà-

÷³â, áóëî íàéêðàùèì. ßêùî äðóãà
«Õâèëÿ» 2013 ðîêó ìàëà íàçâó
Romatique ³ ñòð³÷êè ç «ðîìàíòè÷-
íèì ï³äòåêñòîì» áóëè îá’ºäíàí³
òåìàòè÷íî, òî öüîãî ðîêó íàì íå
âäàëîñÿ â³äíàéòè ñï³ëüíó òåìàòè-
êó. Òîìó ìè âèð³øèëè îçíàìåíó-
âàòè ¿¿ ïðîñòî «òðåòüîþ». Âò³ì,
ïåâíó ñïðÿìîâàí³ñòü âñå æ ìîæ-
íà â³äíàéòè — öå ñàìîòí³ñòü, òðà-
ã³÷í³ñòü ³ íàâ³òü ôàòàëüí³ñòü.

Äî ïðîãðàìè «Õâèë³» óâ³éøëè
ø³ñòü ô³ëüì³â ç ôåñòèâàëüíîþ ³ñ-
òîð³ºþ. «Ïðîñò³ ðå÷³» ðåæèñåðà
Îëåêñàíäðà Ðàò³ÿ îòðèìàâ â³äçíà-
êó íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó òà äèï-
ëîì æóð³ «Çà âì³ííÿ ïðîñòèìè çà-
ñîáàìè ñòâîðèòè ãëèáîêèé îáðàç»
44-ãî ÌÊÔ «Ìîëîä³ñòü». Ó ñòð³÷ö³

éäåòüñÿ ïðî ë³òíþ æ³íêó, ä³òè ÿêî¿
íå çíàõîäÿòü ÷àñó ¿¿ ïðîâ³äàòè, ³ â
ãîñò³ äî íå¿ ïðèõîäèòü ïîìåðëà
ïîäðóãà. Îëåêñàíäð Ðàò³é ç³çíàâ-
ñÿ,ùî íà ñòâîðåííÿ ðîáîòè éîãî íà-
øòîâõíóëà ³ñòîð³ÿ âëàñíî¿ áàáóñ³.
Íîì³íàíòîì «Ìîëîäîñò³» º é ïëàñ-
òèë³íîâà àí³ìàö³ÿ «Çàòè÷êà» Ñ³¿
Ò³òîâî¿ — ïðî òå, ÿê ëþäè ïî-ð³ç-
íîìó çàïîâíþþòü âíóòð³øíþ ïî-
ðîæíå÷ó. Ñòð³÷êà «Îáëè÷÷ÿ» Í³êî-
íà Ðîìàí÷åíêà, ÿêà ñòàëà ïåðå-
ìîæöåì íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó
«Ìîëîäîñò³», ïîâåðòàº ó ÷àñ òðà-
ã³÷íèõ ïîä³é â öåíòð³ ñòîëèö³. Â³-
äåî çí³ìàëîñÿ ç ëèñòîïàäà äî ëþ-
òîãî — íà Ìàéäàí³, â Áóäèíêó
ïðîôñï³ëîê, â ïðèì³ùåíí³ ÊÌÄÀ,
íà Ãðóøåâñüêîãî. «Ìè íàìàãàëè-

ñÿ ïîêàçàòè îáëè÷÷ÿ, ñòàí, î÷³ ëþ-
äåé, ÿê³ òàì ñòîÿëè,— ïðèãàäóº ðå-
æèñåð.— Ô³ëüì — öå «æèâ³ ôîòîãðà-
ô³¿», ïîðòðåò-õðîí³êà íà ôîí³ áà-
ðèêàä, áî¿â». Êàðòèíà çí³ìàëàñÿ
ÿê äèïëîìíà ðîáîòà ³ ñòàëà äåáþ-
òîì ðåæèñåðà ó äîêóìåíòàëüíîìó
æàíð³.

«Ëèñòîïàä» Ìàð³¿ Êîíäàêîâî¿
(ïðèç «Çîëîòèé äþê» â íîì³íàö³¿
«Íàéêðàùèé óêðà¿íñüêèé êîðîòêî-
ìåòðàæíèé ô³ëüì» òà ñïåö³àëüíà
â³äçíàêà Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿
ê³íîïðåñè (FIPRESCI) íà Îäåñüêî-
ìó Ì³æíàðîäíîìó ê³íîôåñòèâàë³)
ðîçïîâ³äàº ïðî âèïàäêîâó çóñòð³÷
äâîõ ñàìîòí³õ ëþäåé, äâ³ðíè÷èõè
Âàë³ òà êîëèøíüîãî çåêà Êîë³, çó-

ñòð³÷, ÿêà ¿õ çì³íþº, àëå íå â çìî-
ç³ çì³íèòè æîðñòîêó ðåàëüí³ñòü.
Ùå îäíó ³ñòîð³þ äâîõ ëþäåé ïî-
äàº äðàìà «² Áîã çðîáèâ êðîê ó ïî-
ðîæíå÷ó» Çàçè Áóàäçå — ó ïîêè-
íóòîìó ñåë³ äîæèâàº ïîäðóææÿ,
÷èº ùàñëèâå ñ³ìåéíå æèòòÿ çàëè-
øèëîñÿ â ìèíóëîìó. Âèð³çíÿºòüñÿ
àí³ìàö³éíà êàðòèíà Àíàòîë³ÿ Ëàâ-
ðåí³øèíà «Êðàìíèöÿ ñï³âî÷èõ
ïòàøîê», ÿêà âò³ëèëà äàâíþ ñõ³ä-
íó êàçêó, äå ïòàõè ìàþòü ëþäñüê³
îáëè÷÷ÿ ³ íàâïàêè.

Ïîêàçè àëüìàíàõó «Íîâà óêðà-
¿íñüêà õâèëÿ» òðèâàþòü â ê³íîòå-
àòðàõ «Êè¿â» (î 14.40 ³ 18.50) òà
«Ê³íîïàíîðàìà» (îá 11.00, 15.00,
19.00) äî 7 ëþòîãî �

Äèâèñü óêðà¿íñüêå
� Â ïðîêàò³ — äîá³ðêà â³ò÷èçíÿíèõ êîðîòêîìåòðàæîê

Â ñòîëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â» òà «Æîâòåíü» ïîêàçóþòü âæå òðåòþ «Óêðà¿íñüêó íîâó õâèëþ».

Äî íå¿ óâ³éøëè ø³ñòü ô³ëüì³â-ïðèçåð³â òà ó÷àñíèê³â Îäåñüêîãî, Âàðøàâñüêîãî ì³æíàðîäíèõ

ê³íîôåñòèâàë³â òà ÌÊÔ «Ìîëîä³ñòü».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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чення�дост�пності�освіти,�реалізації��онстит�-

ційних�прав��ромадян�У�раїни�на�здоб�ття�я�іс-

ної�освіти.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�на�ород�апа-

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

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

�от�вати�відповідне��лопотання�про�на�ород-

ження�щорічною�Премією�Верховної�Ради�У�ра-

їни�Сичової�Ві�торії�Томасівни —�вчителя���ра-

їнсь�ої�мови�та�літерат�ри�середньої�за�аль-

ноосвітньої�ш�оли�№ 281�Святошинсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

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�та�постій-

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

віти,�на��и�та�інноваційної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,94 га 
на проспекті Героїв Сталінграда, 44&б в Оболонському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 733/733 від 25 грудня 2014 року

У зв’язку з невиконанням умов договору оренди земельної ділянки від 01.04.2005 № 78&6&00268, врахову&
ючи рішення Київської міської ради від 29.11.2012 № 643/8927, керуючись статтею 19 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стат&
тею 7, статтями 51 — 53 Закону України «Про природно&заповідний фонд України», Правилами утримання зе&
лених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітекту&
ри та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, враховуючи звернення мешканців
прилеглих будинків та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, Київська місь&
ка рада 

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,94��а�на�проспе�ті�Героїв�Сталін�ра-

да,�44-б�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�ви-

значен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�ділян�и�площею�0,94��а�на�проспе�-

ті�Героїв�Сталін�рада,�44-б�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

4.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��ом�нальних�засобах�масо-

вої�інформації.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради 
щодо надання допомоги киянам — учасникам 

антитерористичної операції та сім’ям киян, 
які загинули під час проведення антитерористичної операції

Рішення Київської міської ради № 736/736 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядуван&

ня в Україні», рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015 роки», з метою забезпечення подальшого со&
ціального захисту киян — учасників антитерористичної операції та сімей киян, які загинули під час прове&
дення антитерористичної операції, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2011 —

2015�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

09�вересня�2014�ро���№ 46/46),�з�ідно�з�додат-

�ом�до�цьо�о�рішення.

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

від�09�вересня�2014�ро���№ 46/46�«Про�внесен-

ня�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�«Про�затвер-

дження�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.

Наз�стріч��иянам»�на�2011 —�2015�ро�и»�та�фі-

нанс�вання�її�заходів���2014�році»�та�і�зміни:

2.1.�В�абзаці�3�п�н�т��3�слова�і�цифри�«11708,5

тис.��рн.»�замінити�словами�і�цифрами�«5408,5

тис.��рн.».

2.2.�В�абзаці�16�п�н�т��3�слова�і�цифри

«10000,0�тис.��рн.»�замінити�словами�і�цифра-

ми�«16300,0�тис.��рн.».

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.12.2014�№ 736/736

Зміни
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011 — 2015

роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011
№ 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради 

від 04 вересня 2014 року № 46/46)
1.�У�розділі�7�«Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��и-

янам»�на�2011 —�2015�ро�и»�п�н�ти�2 —�3�позиції�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

№
п/п

Назва
напряму
діяльності
(пріори�
тетні
завдання)

Перелік
заходів
програми

Строк
викона�
ння
заходу

Викона�
вці

Джере�
ла
фінан�
сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн, у тому числі:

Очікува�
ний
результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1. Адресна
матеріа�
льна
допомога

2. Забез�
печення
надання
допомоги
на
похова�
ння та
компен�
сацію
витрат,
пов'яза�
них із
дорого�
вартісним
лікува�
нням,
киянам �
учасни�
кам
бойових
дій АТО

2014 �
2015

Депар�
тамент
соціа�
льної
політи�
ки

Бюджет
м. Києва

0,0 0,0 0,0 5408,5 11708,5 Показни�
ки
продукту
Кількість
одержу�
вачів �
500 осіб
Показник
ефектив�
ності
Середній
розмір
допомоги
� 20,0 тис.
грн.

3. На
надання
матері�
альної
допомоги
киянам �
учасни�
кам АТО
та членам
сімей
загиблих
киян під
час
прове�
дення
АТО, а
також
щомісяч�
ної
адресної
матері�
альної
допомоги
киянам �
учасни�
кам
антите�
рорис�
тичної
операції,
членам їх
сімей та
членам
сімей
загиблих
(помер�
лих) киян
під час
прове�
дення
антите�
рорис�
тичної
операції
для
покриття
витрат на
оплату
ними
житлово�
комуна�
льних
послуг

2014 �
2015

Депар�
тамент
соціа�
льної
політи�
ки

Бюджет
м. Києва

0,0 0,0 0,0 16300,0 60100,0 Показни�
ки
продукту
Кількість
одержу�
вачів �
5800 осіб
Показник
ефектив�
ності
Середній
розмір
допомоги
� 10,3 тис.
грн.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про додаткові заходи з реалізації принципів відкритості 
та публічності у діяльності виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 742/742 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до статей 4 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10&1 Закону
України «Про столицю України — місто&герой Київ», статей 5, 14, 15 Закону України «Про доступ до публіч&
ної інформації», статті 3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою вжиття додаткових
заходів з реалізації принципів відкритості та публічності у діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�онавчом��ор�ан��Київради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�вжити�ор�ані-

заційно-правових�заходів�з�оприлюднення�на

Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади

міста�Києва:

1.1.�Прое�тів�нормативно-правових�а�тів�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

1.2.�Всіх�без�винят���нормативно-правових

а�тів�та�а�тів�індивід�альної�дії�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

1.3.�Офіційних�до��ментів�системи�еле�трон-

но�о�до��ментообі��,�розпорядни�ами�інфор-

мації�я�ої�є�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністра-

ція)�та�йо�о�стр��т�рні�підрозділи,�районні�в

місті�Києві�державні�адміністрації,�підприєм-

ства,��станови�та�ор�анізації,�що�належать�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

1.4.�Інформації�про�час,�місце�проведення,�пи-

тання,�я�і�передбачається�внести�на�роз�ляд,

та�прото�оли�засідань��оле�іальних�ор�анів,��т-

ворених�Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онав-

чим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією).

1.5.�Інформації�про�ва�ансії,�порядо��та��мови

проходження��он��рс��на�заміщення�ва�антних�по-

сад���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради

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

1.6.�Інформації�про�ва�ансії��ерівни�ів�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

1.7.�Звіт��стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�до�ф�н�ціо-

нально�о�напрям��я�о�о�віднесено�питання

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�,

я�ий�що�вартально�о��от�ється�для�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови.

Рез�льтатів�планових�та�позапланових�реві-

зій,�перевіро�,�розслід�вань,�аналіз��тощо,�я�і

проводяться�стр��т�рним�підрозділом�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�до�ф�н�-

ціонально�о�напрям��я�о�о�віднесено�питання

вн�трішньо�о�фінансово�о��онтролю�та�а�дит�,

щодо�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�а�та�ож�с�б’-

є�тів��осподарювання,���стат�тном��(с�ладе-

ном�)��апіталі�я�их�є�част�а�майна�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

2.�До��менти,�я�і�містять�інформацію,�я�а

відноситься�до��ате�орії�з�обмеженим�дост�пом,

обов’яз�ово�реєстр�ються���системі�облі���п�б-

лічної�інформації�Єдино�о�веб-портал��тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�з��рах�ванням

обмежень,�визначених�За�оном�У�раїни�«Про

дост�п�до�п�блічної�інформації».

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

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�при-

вести�свої�а�ти���відповідність�із�цим�рішенням.

4.�Оп�блі��вати�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31.07.2014 № 35/35 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Київради з питань перевірки комунальних
підприємств територіальної громади міста Києва 

та інших суб’єктів господарювання, в статутних капіталах 
яких є частка майна територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 743/743 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Ки&

ївської міської ради, враховуючи звернення депутатів Київради, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

від�31.07.2014�№ 35/35�«Про�створення�тим-

часової��онтрольної��омісії�Київради�з�питань

перевір�и��ом�нальних�підприємств�територі-

альної��ромади�міста�Києва�та�інших�с�б’є�тів

�осподарювання,�в�стат�тних��апіталах�я�их�є

част�а�майна�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва»�та�і�зміни:

— ��п�н�ті�2�слова�та�символи�«Конобас�Ма�-

сим�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;»

«Не�рич�Ми�ола�Михайлович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;»�ви�лючити.

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

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

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради з питань перевірки фактів неналежного розгляду звернень

фізичних та юридичних осіб, депутатських звернень 
та запитів органами державної влади 

та місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями, що розташовані в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 744/744 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Ки&

ївської міської ради, враховуючи інформацію про численні факти порушення вимог законодавства при роз&
гляді органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаці&
ями, що розташовані в місті Києві, звернень фізичних та юридичних осіб, депутатських звернень та запитів,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

трольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради —�Павли��Віталій�Андрійович,

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Андрій�о�Р�слан�Юрійович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Братищен�о�Юрій�Оле�сандрович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Гаць�о�Василь�Ми�олайович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Головня�Роман�Гри�орійович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Гончаров�Володимир�Валентинович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Г�совсь�ий�Сер�ій�Михайлович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Колодій�Бо�дан�Васильович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Костен�о�Людмила�Василівна,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Михайлен�о�Владислав�Оле�ович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Терентьєв�Михайло�Оле�сандрович,�де-

п�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Яловий�Костянтин�Володимирович,�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�визначити:�здійснення�пере-

вір�и�фа�тів�неналежно�о�роз�ляд��звернень

фізичних�та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звер-

нень�та�запитів�ор�анами�державної�влади�та

ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

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

розташовані�в�місті�Києві,�а�та�ож�надання�про-

позицій�та�ре�омендацій�щодо��с�нення�пор�-

шень,�виявлених�під�час�та�ої�перевір�и.

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії —�шість�місяців.

5.�Дор�чити�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої

ради�сприяти�в�роботі�тимчасової��онтрольної

�омісії.

6.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення

«Спецжитлофонд» земельних ділянок для житлового 
будівництва (малоповерхового — до 4&х наземних поверхів) для

учасників АТО (поранених і членів родин, в яких учасники 
антитерористичної операції загинули при проведенні АТО) та

для соціально&побутового будівництва в с. Биківня 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 753/753 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та розглянув&
ши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно���ом�нальном��під-

приємств��з��тримання�та�е�спл�атації�житло-

во�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�для�житлово�о�б�дівництва�(ма-

лоповерхово�о —�до�4-х�наземних�поверхів)

для��часни�ів�АТО�(поранених�і�членів�родин,

в�я�их��часни�и�антитерористичної�операції�за-

�ин�ли�при�проведенні�АТО)�та�для�соціально-

поб�тово�о�б�дівництва�в�с.�Би�івня���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�Д-

7008,�заява�ДЦ�від�04.12.2014�№ 01104-

000159401-014).

2.�Надати��ом�нальном��підприємств��з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�по-

стійне��орист�вання�земельні�ділян�и�за�аль-

ною�площею�10,6646��а�(ділян�а�1 —�площею

2,3000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:038:0113);�ділян�а�2 —�площею

5,0000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:505:0018);�ділян�а�3 —�площею

3,3646� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:523:0001)�для�житлово�о�б�-

дівництва�(малоповерхово�о —�до�4-х�назем-

них�поверхів)�для��часни�ів�АТО�(поранених�і�чле-

нів�родин,�в�я�их��часни�и�антитерористичної

операції�за�ин�ли�при�проведенні�АТО)�та�для

соціально-поб�тово�о�б�дівництва�в�с.�Би�івня

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально-

�о�призначення�«Спецжитлофонд»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельни-

ми�ділян�ами���поряд��,�встановленом��За�о-

ном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельних�діляно�.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

31.10.2014�№ 10634/0/12/19-14,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

02.12.2014�№ 19-26-0.3-6724/2-14.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Створити�тимчасов���онтрольн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�фа�-

тів�неналежно�о�роз�ляд��звернень�фізичних

та�юридичних�осіб,�деп�татсь�их�звернень�та

запитів�ор�анами�державної�влади�та�ор�ана-

ми�місцево�о�самовряд�вання,�підприємства-

ми,��становами�та�ор�анізаціями,�що�розта-

шовані�в�місті�Києві�(далі —�тимчасова��он-

Про затвердження Положення про конкурс проектів 
з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, 

а також у кооперативних будинках
Рішення Київської міської ради № 865/865 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енерго&
збереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 16 вересня 2010 ро&
ку № 12/4824 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово&комунального господарства
міста Києва на 2010—2014 роки», від 27 жовтня 2011 року № 387/6603 «Про затвердження Регіональної програ&



При�п�блі
ації�рішень�Київради����азеті�«Хрещати
»�за�30�січня�2015�ро
��з�технічних�причин�б�ло�доп�щено�помил
и.�Слід

читати�«Рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�№�44/909�від�23�січня�2015�ро
�»�замість�«Рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�№�44/909�від

23�січня�2014�ро
�»;�«Рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�№�45/910�від�23�січня�2015�ро
�»�замість�«Рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

№�45/910�від�23�січня�2014�ро
�»;�«Рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради�№�59/924�від�28�січня�2015�ро
�»�замість�«Рішення�Київсь
ої

місь
ої�ради�№�59/924�від�28�січня�2014�ро
�».�У�п�н
ті�2�цьо�о�рішення�слово�«�оловних»�ви
лючити.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6

3 ëþòîãî 2015 ð.

¹14(4610)

1.�Затвердити�Положення�про�
он
�рс�про-

е
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів��

житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�ство-

рені�об’єднання�співвласни
ів�ба�ато
вартир-

них�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин-


ах,�що�додається.

2.�Дор�чити�ви
онавчом��ор�ан��Київсь
ої

місь
ої�ради�(Київсь
ій�місь
ій�державній�ад-

міністрації)��творити�
омісію�для�проведення


он
�рс��прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тив-

них�заходів���житлових�б�дин
ах�міста�Києва,

в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба-

�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
оопера-

тивних�б�дин
ах,�затвердити�її�с
лад�та�поло-

ження.

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

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

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

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

ради�з�питань�житлово-
ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о�
омпле
с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато


до�рішення�Київсь
ої�місь
ої�ради

від�26.12.2014�№ 865/865

Положення
про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Додато


до�Положення�про�
он
�рс�прое
тів�з�реалізації�енер�оефе
тивних�заходів�

��житлових�б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�

ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�а�та
ож���
ооперативних�б�дин
ах

Проект
з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку міста Києва

Київський міський голова В. Кличко

Назва проекту

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект 

Технічні рішення (види робіт), які
передбачається реалізувати у
рамках проекту (обрати не менше
двох видів)

реконструкція теплових пунктів та встановлення нових
індивідуальних теплопунктів

утеплення фасадів

теплоізоляція та капітальний ремонт дахів

заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування

модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж

встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на
опалення та/або на гаряче водопостачання

заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування
на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для
регулювання освітленості в місцях загального користування

Організаційні, технічні заходи, виконані для реалізації проекту на день оголошення конкурсу

Адреса об'єкта, на якому передбачається реалізувати заходи у рамках проекту

Реквізити суб'єкта подання проекту
(юридична особа)

Голова ОСББ

Юридична адреса ОСББ

Адреса для листування

Банківські реквізити

Контактна особа

Телефон контактної особи

Електронна адреса контактної особи

Повна вартість заходів, які
передбачається реалізувати у
рамках проекту

гривень

Назва заходів та фінансування
заходів, що забезпечуються за
рахунок коштів суб'єкта подання
проекту

гривень

%

Споживання електричної енергії за
рік, що передує проведенню
конкурсу

кВт·год.

Споживання (втрат) теплової енергії
на опалення за останній
опалювальний період

Гкал

Споживання (втрат) теплової енергії
на гаряче водопостачання за рік, що
передує проведенню конкурсу

м3

Прогнозований річний рівень
споживання електричної енергії
після реалізації заходів у рамках
проектної пропозиції

кВт·год.

Прогнозований рівень споживання
(втрат) теплової енергії на опалення
(за опалювальний період)

Гкал

Прогнозований річний рівень
споживання (втрат) теплової енергії
на гаряче водопостачання після
реалізації заходів у рамках
проектної пропозиції

м3

Наявність будинкового приладу
обліку теплової енергії

загального

на опалення

на гаряче водопостачання

Прогнозована річна економія
електричної енергії після реалізації
заходів у рамках проекту (за
наявності)

кВт·год.

гривень

%

Прогнозована економія теплової
енергії на опалення за
опалювальний період після
реалізації заходів у рамках проекту
(за наявності)

Гкал

гривень

%

Прогнозована річна економія
теплової енергії на гаряче
водопостачання після реалізації
заходів у рамках проекту (за
наявності)

Гкал

гривень

%

Прогнозована річна економія коштів
у разі реалізації проектної
пропозиції із встановлення
будинкового приладу обліку на
теплову енергію (за наявності)

гривень

%

Тариф на електричну енергію на
день оголошення конкурсу

гривень/кВт·год.

Тариф на опалення на день
оголошення конкурсу

гривень/Гкал

Тариф на гаряче водопостачання на
день оголошення конкурсу

гривень/м3

Термін окупності заходів, що
передбачається реалізувати у
рамках проекту

років

Наявність будинкового приладу
обліку теплової енергії

загального

на опалення

на гаряче водопостачання

Наявність техніко7економічного обґрунтування

Цим�підтвердж�ю�достовірність�наведених�даних,�що�стос�ються�прое
т�.
________________________     ______________________             ______________ ____
об'єкт подання проектної пропозиції підпис Прізвище, ім'я, по батькові
(посада, уповноважена особа)

1.�Положення�про�
он
�рс�прое
тів�з�реалі-

зації�енер�оефе
тивних�заходів���житлових�б�-

дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створені�об’єднан-

ня�співвласни
ів�ба�ато
вартирних�б�дин
ів,�а

та
ож���
ооперативних�б�дин
ах�(далі —�
он-


�рс),�розроблено�з�метою�вре��лювання�про-

цед�ри�відбор��прое
тів�з�реалізації�енер�о-

ефе
тивних�заходів,�доцільних�для�впроваджен-

ня���ба�ато
вартирних�б�дин
ах���місті�Києві,

в�я
их�створені�об’єднання�співвласни
ів�ба-

�ато
вартирних�б�дин
ів�та���
ооперативних

б�дин
ах�(далі —�ОСББ�та�ЖБК),�а�та
ож�під-

вищення�заці
авленості�власни
ів�житлових�та

нежитлових�приміщень���житлових�б�дин
ах��

створенні�ОСББ.

2.�Проведення�
он
�рс��та�відбір�прое
тів

здійснюється�
омісією,�я
а��творюється�ви
о-

навчим�ор�аном�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Київсь
ою

місь
ою�державною�адміністрацією)�(далі —


омісія)�за�по�одженням�з�постійною�
омісією

Київсь
ої�місь
ої�ради�з�питань�житлово-
ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о�
омпле
с�.

3.�До�
он
�рс��доп�с
аються�прое
ти�з�ре-

алізації�енер�оефе
тивних�заходів���житлових

б�дин
ах�міста�Києва,�в�я
их�створено�ОСББ�та

ЖБК�(далі —�прое
ти),�розроблені�відповідно

до�п�н
тів�5�та�6�цьо�о�положення,�за��мови

�арант�вання�об’єднанням�співвласни
ів�ба�а-

то
вартирно�о�б�дин
��та�членам�
ооператив-

но�о�б�дин
��(далі —�с�б’є
т�подання�прое
т�)

оплати�не�менше�30�%�від�за�альної�вартості�ро-

біт�за�поданим�прое
том.

Гарант�вання�оплати�вважається�підтвер-

дженим�при�наявності:


оштів�на�розрах�н
овом��рах�н
��с�б’є
та

подання�прое
т�;


редитної�лінії,�від
ритої���бан
����розмірі�за-

�альної�вартості�робіт�за�прое
том;

належним�чином�оформленої��арантії,�пор�-


и,�застави�чи�іншо�о�вид��забезпечення,�не

заборонено�о�за
онодавством.

4.�Кон
�рс�проводиться�за�та
ими�напрям-


ами:

ре
онстр�
ція�теплових�п�н
тів�та�встанов-

лення�нових�індивід�альних�теплоп�н
тів;

�теплення�фасадів;

теплоізоляція�та�
апітальний�ремонт�дахів;

заміна�ві
он�на�енер�озбері�аючі�в�місцях�за-

�ально�о�
орист�вання;

модернізація�та�заміна�вн�трішньоб�дин
о-

вих�інженерних�мереж;

встановлення�б�дин
ових�приладів�облі
�

теплової�енер�ії�на�опалення�та/або�на��аряче

водопостачання;

заміна�освітлювальних�приладів���місцях�за-

�ально�о�
орист�вання�на�енер�оефе
тивні

та/або�встановлення�датчи
ів�р�х��для�ре��-

лювання�освітленості�в�місцях�за�ально�о�
о-

рист�вання.

5.�Прое
т�повинен�містити�не�менше�двох

видів�робіт�за�напрям
ами,�зазначеними���п�н
-

ті�4�цьо�о�положення.

6.�Прое
ти��от�ються�за�формою,�наведе-

ною���додат
��до�цьо�о�положення.

До�прое
т��додаються:

техні
о-е
ономічне�обґр�нт�вання�прое
т�;

до
�мент,�що�підтвердж�є�повноваження

особи�на�підписання�прое
т�;

до
�менти,�що�підтвердж�ють�наявність�од-

но�о�або�
іль
ох�видів��арант�вання�оплати,

зазначених���п�н
ті�3�цьо�о�положення.

7.�До��часті���
он
�рсі�не�доп�с
аються�про-

е
ти���разі,�я
що:

подані�не�за�напрям
ами,�зазначеними��

п�н
ті�4�цьо�о�положення;

подані�після�за
інчення�стро
�,�в
азано�о�в

о�олошенні�про�проведення�
он
�рс�;

оформлені�з�пор�шенням�вимо��п�н
тів�5

та/або�6�цьо�о�положення.

8.�Кон
�рс�проводиться�за��мови�подання

на�роз�ляд�
омісії�не�менше�трьох�прое
тів.

9.�Оцін
а�прое
тів�здійснюється�за�та
ими


ритеріями:

9.1.�Про�нозована�річна�е
ономія�енер�оре-

с�рсів�(еле
тричної�енер�ії,�теплової�енер�ії�на

опалення,�теплової�енер�ії�на��аряче�водопос-

тачання,�тощо)���відсот
ах�відносно�фа
тично-

�о�річно�о�споживання�за�попередній�рі
���ра-

зі�реалізації�прое
т��в�цілом�.

Питома�ва�а�цьо�о�
ритерію�становить�60

відсот
ів.

9.2.�Повна�вартість�одно�о�чи�
іль
ох�видів�ро-

біт,�передбачених�прое
том,�що�забезпеч�є-

ться�за�рах�но
�
оштів�с�б’є
та�подання�про-

е
т��(���рн�та�відсот
ах�від�за�альної�вартості

прое
т�,�але�не�менше�30�відсот
ів).

Питома�ва�а�цьо�о�
ритерію�становить�40

відсот
ів.

10.�Оцін
а�прое
т��здійснюється�шляхом�с�-

м�вання�балів�за�
ожен�
ритерій.�Визначення

переможців�здійснюється�
омісією�шляхом�по-

рівняння�
іль
ості�балів,�я
��отримав�
ожен

прое
т.

11.�О�олошення�про�проведення�
он
�рс��та

повідомлення�про�рез�льтати�
он
�рс��опри-

люднюються�на�офіційном��веб-порталі�ви
о-

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

сь
ої�місь
ої�державної�адміністрації)�та�в��а-

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


и�на��часть�приймаються�впродовж�не�мен-

ше�ніж�один�місяць.

12.�Кон
�рс�проводиться�за�наявності�відпо-

відних�бюджетних�призначень,�передбачених

��бюджеті�міста�Києва�Департамент��житло-

во-
ом�нальної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о

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


ої�державної�адміністрації).

13.�За�рез�льтатами�
он
�рс��на�підставі

прото
ол��
омісії�Департамент�житлово-
ом�-

нальної�інфрастр�
т�ри�ви
онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)��
ладає�з�
ожним�з�ОСББ�та

ЖБК,�прое
ти�я
их�визнані�переможцями,�до-

�овір,�я
им�вре��льов�ються�питання�щодо�по-

ряд
��та�стро
ів�ви
онання�робіт�
ожною�із�сто-

рін.

Умови�цьо�о�до�овор��не�мож�ть�відрізня-

тись�від�по
азни
ів,�зазначених���прое
ті-пере-

можці.

Київський міський голова
В. Кличко

ми підвищення енергоефективності на 2011 — 2015 роки для міста Києва», з метою підвищення зацікавленості
власників житлових та нежитлових приміщень в житлових будинках у створенні об’єднань співвласників ба$
гатоквартирних будинків та реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ
îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹169 òà çã³äíî
ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáóòà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Æèòëîñåðâ³ñ "Îáîëîíü" Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ó ì. Êèºâ³ (ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 57, òåë. 411-42-40), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 33-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,3 êâ.ì ï³ä
ðîçì³ùåííÿ ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 3382,50 ãðí (139,20 ãðí. çà 1 êâ.ì);

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà,6-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³-
ùåííÿ ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 4307,50 ãðí (130,53 ãðí. çà 1 êâ.ì);

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Îçåðíà,20-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,2 êâ.ì ï³ä ðîçì³-
ùåííÿ ïðèéìàëüíîãî ïóíêòó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 3158,75 ãðí (130,53 ãðí. çà 1 êâ.ì);

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà,42-Â, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,8 êâ.ì ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá 'ºêòó ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðî-
êè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 1281,58
ãðí (61,61 ãðí çà 1 êâ.ì);

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 42-Ã, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,2 êâ.ì ï³ä ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåí-
äè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.08.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿)
— 1862,50 ãðí (59,70 ãðí. çà 1 êâ.ì);

- Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèëà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 29-Ä, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,2 êâ.ì
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê
îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.07.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íô-
ëÿö³¿) — 1616,25 ãðí (51,80 ãðí çà 1 êâ.ì)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Îá'ÿâà

ÄÏ "Äàðíèöÿ-1" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíî-

ìó Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íà-

äàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ BO KMP (ÊÌÄÀ) â³ä

09.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåí-

äàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïèñüìîâ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02081 ì. Êè¿â,

âóë. Óðë³âñüêà, 36 äî 15 ëþòîãî 2015 ðîêó.

Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà áåç â³äçíàêè Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Äàëÿ ñåð³¿ ÀÍ ¹ 38772376, âèäàíèé íà ³ì'ÿ
Êàëàøí³êîâà Äàð'ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, äàòà âèäà÷³ 01.07.2010. Ïðîøó âèçíàòè éîãî
íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíî äèïëîì ìàã³ñòðà áåç â³äçíàêè Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Äàëÿ ñåð³¿ ÀÍ ¹ 41619539, âèäàíèé íà ³ì'ÿ
Êàëàøí³êîâà Äàð'ÿ Êîñòÿíòèí³âíà, äàòà âèäà÷³ 04.07.2011. Ïðîøó âèçíàòè éîãî
íåä³éñíèì.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîí-

êóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà áàãàòîð³âíåâîãî ïàðê³íãó ç îá'ºê-

òàìè òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó (íà ïåðåòèí³ ç

âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî ÒÎÂ "ªË²ÊÎÍ

ËÒÄ", ðåçóëüòàòè êîíêóðñó çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28.01.2015 ¹52.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ìèòðîïîëè-

òà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 43, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàê-
ëàäó ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³ç-
íèìè âèäàìè ñïîðòó, ñïîðòèâíîãî êëóáó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòà-
íîâèòü 1750,0 ãðí.

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì.Êðèâî-
íîñà, 5/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 116,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïî-
áóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíî-
âèòü 3641,67 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Ì.Âàñè-
ëåíêà, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â (òîâàð³â äëÿ ðóêîä³ëëÿ).Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíî-
âèòü 3718,50 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêèé, 5, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,80 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþº ïî-
áóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò îäÿãó, ïðèéìàëüíèé ïóíêò õ³ì÷èñ-
òêè). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 728,90 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Êåð÷åíñüêà,
5, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,40 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ —ïðîâåäåííÿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.Ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,00 ãðí íà ð³ê.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Øåïåëå-
âà, 6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,60 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ àïòåê, ùî ðåàë³çóþòü ãîòîâ³ ë³êè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2550,50 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (íàï³âï³äâàë), ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. ×î-
êîë³âñüêèé, 27, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,60 êâ.ì, êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòà-
íîâèòü ïîíàä 50 êâ. ìåòð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
2176,45 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Äîíåöü-
êà, 18, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 99,00 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîâèòü 6553,33 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå öîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà,
81/83, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 52,10 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñêëàä³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíî-
âèòü 5651,0 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà ² ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Ìèòðî-
ïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 40, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,20 êâ.ì, çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòà-
íîâèòü 2813,42 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. À. Ãî-
ëîâêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 170,00 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü
ïîíàä 50 êâ. ìåòð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 6314,60 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. ². Êëè-
ìåíêà, 20/6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 323,50 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü
ïîíàä 50 êâ. ìåòð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 12288,37 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ (íàï³âï³äâàë), ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. ×î-
êîë³âñüêèé, 27, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 124,10 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòàíîâèòü
ïîíàä 50 êâ. ìåòð³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 37275,11 ãðí (áåç ÏÄÂ).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: áóëüâ. ²âà-
íà Ëåïñå, 87, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþþòü ïî-
áóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíî-
âèòü 3770,83 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó" Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 03186,
ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà 6, òåë. 249-46-96, ôàêñ 249-48-18

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãî-
ëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32, 207-09-33.

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

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà

àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó, ïåðåìîæåö ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàð-

ò³ñòü 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.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�26.01.2015�№�68�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���лютом��2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�люто�о�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних�ор�анізацій,
�оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№749�від�23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 27,09 5,42 32,51 33,03 6,61 39,64

Інші��одини�доби 108,37 21,67 130,04 132,11 26,42 158,53

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÞÒÎÌÓ 2015 ðîêó ç 18.00 äî 6.00.

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô, ãðí/ì2

íà ì³ñÿöü

Òàðèô, ãðí./ì2

íà ì³ñÿöü äëÿ
ïåðøîãî ïîâåðõó

1 âóë. Óðë³âñüêà, 36 4,40 3,62

2 âóë. Õîðîëüñüêà, 1-à 4,50 3,67

3 âóë. Àëìà-Àòèíñüêà, 109-â 4,70 3,91

М Л І Т А К Т Х

М Е Ф І С Т О Ф Е Л Ь Р

А Н О Д О П О С У М Е

Л Ю Б И С Т О К Б А Щ

И І Т У Л У К М А

Ш И Я Г Л Я С Е К И Т

К Д А О К Р А Г И

О Д А К У М И С Т И К

Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ"

(01001, ì. Êè¿â, Âîëîäè-
ìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

1,2 ïî-
âåðõ, ï³ä-

âàë

Äåì³¿âñüêà,
41, ë³ò. À

365,70

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº âèðîá-
íè÷ó ä³ÿëüí³ñòü íåïðî-

äîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà ãðóäåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 57,18 20911,39



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ïîëþá³òü áëèæíüî-

ãî,ÿê ñàìîãî ñåáå, ³ òîä³ äî-

âêîëà âàñ çàïàíóº ùàñëè-

âà äðóæåëþáíà àòìîñôåðà. Ëþáîâ

³ äðóæáà íèí³ ïåðåïëåëèñÿ â îäèí

êëóáîê,à ùî ïåðâèííå—íåâ³äîìî,

ÿê äîâ³÷íå ïèòàííÿ—êóðêà ÷è ÿéöå.

Çàéìàéòåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ, òâîð³òü

äîáðî,òîä³ â äóøåâíîìó õðàì³ çàïà-

íóº áëàãîäàòü,ùî àâòîìàòè÷íî âïëè-

íå íà íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð.

ÒÅËÜÖ² ðîçðèâàòèìóòüñÿ

ì³æ ðîáîòîþ òà ñ³ì’ºþ, â

äîì³ íàåëåêòðèçîâàíà àò-

ìîñôåðà, à ïðè äîäàòêîâèõ îáòÿæ-

ëèâèõ îáñòàâèíàõ ñïðàâà çäàòíà

ä³éòè é äî ñêàíäàëó. Ñóïóòíèê ìî-

æå íåñïîä³âàíî ï³ðíóòè ç ãîëîâîþ

ó âëàñí³ ñïðàâè,çàëèøèâøè âàñ íà-

îäèíö³ ç ïîáóòîâèìè ïðîáëåìàìè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, âàø ñâ³òîãëÿä

³íòåíñèâíî òðàíñôîðìóº-

òüñÿ,ïðîïóñò³òü ðîçóì êð³çü

ñåðöå, ñòàíüòå ùèðèìè, ÷óéíèìè,

â³äêèíóâøè âñ³ äîãìè, óìîâíîñò³,

äîêòðèíè, ñàìå òîä³ é ï³çíàºòå ãëè-

áèíè Âèùî¿ Ìóäðîñò³. Çìîæåòå

ñôîðìóâàòè íà ìàéáóòí³é ð³ê íî-

âó ïåðñîíàëüíó ô³ëîñîô³þ áóòòÿ,

íà çì³íó ñòàð³é, ÿêà ìîðàëüíî âè-

÷åðïàëà ñåáå ³ º áàëàñòîì.

ÐÀÊÈ, äóõîâíå ïðåîáðà-

æåííÿ òðèâàº.. . Âè â åê-

çàëüòîâàíîìó ñòàí³, íà-

ëàøòîâàí³ ñì³òèòè åíåðãîðåñóðñà-

ìè, ãðîøèìà íå òàì, äå òðåáà, ñë³ä

âñå çâàæèòè òà ñ³ì ðàç³â â³äì³ðÿ-

òè ïåðåä òèì, ÿê ð³çàòè.

ËÅÂÈ, äåíü çàäàº äèíà-

ì³÷íèé ñòàðò áàãàòüîì ïî-

÷èíàííÿì, íå ïð³òüñÿ ñà-

ìîòóæêè íàâïðîñòåöü, à ñêîîïå-

ðóéòåñÿ ç â³ðíèìè ñîðàòíèêàìè —

îäèí â ïîë³ íå âî¿í. Ñë³äóéòå âëàñ-

íîìó íàòõíåííþ ç îáåðåæí³ñòþ —

âè çäàòí³ íà ãåðî¿÷íèé ÿñêðàâèé

â÷èíîê, àëå ñë³ä îá’ºäíàòèñÿ çóñèë-

ëÿìè ç íàä³éíèìè ïàðòíåðàìè, òî-

ä³ âèãðàþòü âñ³, ðåçóëüòàòè ïåðå-

âåðøàòü âñ³ ñïîä³âàííÿ.

Ä²ÂÈ, çàõîâàéòåñÿ ïîäàë³

â³ä þðáè,ìîë³òüñÿ,Âñåâèø-

í³é ïî÷óº âàø³ ìîëèòâè òà

áëàãàííÿ. Öå äåíü êàðì³÷íèõ ïðè-

ìóñîâèõ îáñòàâèí,ÿê³ ñàì³ çíàéäóòü

âàñ ³ çìóñÿòü ðîáèòè òå,ùî âèìàãàº-

òüñÿ.Òðèìàéòå ñåáå ï³ä êîíòðîëåì,

îñê³ëüêè âè çäàòí³ â ïîðèâ³ åìîö³é

âèäàòè íàéïîòàºìí³ø³ äóìêè, à âî-

íè íå äóæå ïðèºìí³, ÷èì øîêóºòå

îòî÷åííÿ ³ çíîâó ñîá³ íàøêîäèòå.

ÒÅÐÅÇ²Â âàáèòèìå âñå çà-

ãàäêîâå, íåçâè÷àéíå. Âè

ìîæåòå íàâ³òü êèíóòèñÿ

ñòð³ìãîëîâ â ðèçèêîâèé ä³ëîâèé

åêñïåðèìåíò ÷è íåîðäèíàðíó ëþ-

áîâíó àâàíòþðó. Ïðè ñïðîá³ ðîç-

øèðèòè ñôåðó âëàñíîãî á³çíåñó òà

çá³ëüøèòè ïðèáóòêè íå ñòàâòå íà

ê³í âñå, ùî ìàºòå, ãðà íå âàðòà çà-

õîä³â, ñòàíåòå áàíêðóòîì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âìîñòèâøèñü

íà ñëóæáîâîìó ñò³ëüö³, ÿê

íà êîðîë³âñüêîìó òðîí³,

äîòðèìóéòåñÿ ïîñàäîâî¿ ñóáîðäè-

íàö³¿ é íå ïåðåïëóòàéòå êåð³âíèé

ïåðñîíàë ç ï³äëåãëèì, â³ääàþ÷è â

àìá³ö³éíîìó ïîðèâ³ íàêàçè. Ñ³ì’ÿ

òà ðîáîòà — öå òåðèòîð³ÿ, äå ñë³ä

ñòâîðèòè áðàòåðñüêó àóðó,áóòè âñ³ì

ëþáëÿ÷èì äðóãîì.

ÑÒÐ²ËÜÖ²Â ïåñòóâàòèìå ôîð-

òóíà,äåíüïîäàðóº ìèëîçâó÷-

íóãàììóåìîö³é,òðèìàòèìå

âàñ ó âèñîêîìó åíåðãåòè÷íîìóòîíó-

ñ³,øòîâõàþ÷è äî ðîìàíòè÷íèõ ïðè-

ãîä,ðèçèêîâèõàâàíòþð,ñåíñàö³éíèõ

â÷èíê³â.Äåìîíñòðóéòå ñâî¿ òàëàíòè,

çäîáóòêè, áóäüòå â åï³öåíòð³ ïîä³é,

ðàäî ñï³ëêóéòåñÿ íàâ³òüç íåçíàéîìè-

ìè ëþäüìè, ùî çàëèøèòü íåçãëàäè-

ìèé ñë³ä â ¿õí³é ïàì’ÿò³.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ,ãàðìîí³éíå ïî-

ºäíàííÿ ñì³ëèâîñò³ òà îáå-

ðåæíîñò³ ñòàíå çàïîðóêîþ

óñï³õó ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ. Áîÿãóçò-

âó çàñü! Áî öå ìîæå ïîçáàâèòè âàñ

áëèñêó÷èõ øàíñ³â, «àäðåíàë³íîâèõ

íàñîëîä», à ëåãêîâàæí³ñòü ïðèçâå-

äå äî ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â. Çàòå

ä³ëîâà êîíêóðåíö³ÿ,ñåêñóàëüí³ àâàí-

òþðè ñòàíóòü ÷óäîâèì òîí³êîì! Áà-

æàþ÷è çàâîëîä³òè îá’ºêòîì ïðè-

ñòðàñò³, âè âòðà÷àºòå âèñîê³ ïî÷óò-

òÿ. Ëþáîâ ìîæëèâà ëèøå áåç æà-

ä³áíîñò³ òà ðåâíîù³â. ßêùî ëþáè-

òå âñ³ì ñåðöåì — çðå÷³òüñÿ áàæàí-

íÿ çðîáèòè ðàáîì îáðàíöÿ!

ÂÎÄÎË²̄ ,ëþäè,ùî îïèíÿòü-

ñÿ â ïîë³ ä³é,º ïðîåêö³ºþ âà-

øîãî ºñòâà.ßêèé ³øîâ,òàêî-

ãî é çäèáàâ. Òîæ êîëè íå òåðïèòüñÿ

êîãîñü çì³íèòè,ìîäåðí³çóéòå íàñàì-

ïåðåä ñåáå, çàïàëèâøè ñâ³÷êó ñâ³-

äîìîñò³. Ëþá³òü òà øàíóéòå áëàãî-

â³ðíèõ, Òâîðåöü îï³êóºòüñÿ âàøèì

øëþáíèì æèòòÿì (äî ñåðïíÿ), ³ âñ³

«ïðîáóêñîâêè» â ïîäðóæí³õ ñòîñóí-

êàõ º áëàãîñëîâåííèìè,ë³ïøîãî ñó-

ïóòíèêà, ùî º ó âàñ, ãîä³ é øóêàòè!

ÐÈÁÈ, ñëóæ³ííÿ íà áëàãî

³íøèõ íå ïîâèííî ñòàòè

ÿðìîì íà øè¿, à ìàº ñïîí-

òàííî àêòèâ³çóâàòèñÿ â ïîòð³áíó

ìèòü. Áóäü-ÿêà ðîáîòà ìàº áóòè âè-

êîíàíà ç ðàä³ñòþ ³ íà äîñêîíàëîìó

ð³âí³, àäæå òðóäèòåñÿ íå ðàäè ãðî-

øåé, à äëÿ Áîãà! Ïðàöþéòå äîáðî-

ñîâ³ñíî, ç ëþáîâ’þ,òâîð÷èì âîãíè-

êîì, òîä³ íå áóäåòå öàïîì-â³äáó-

âàéëîì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -4o

Àòì. òèñê: 736 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -1o

Àòì. òèñê: 739 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

ãîðîñêîï

3 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 ëþòîãî
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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
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ðîñ³éñüêèé ïîë³òîëîã íàçâàâ Ïóò³íà «äîðîãîþ ïîâ³ºþ,
ÿêà õî÷å ëþáèòè Çàõ³ä íà ïî÷åñíèõ óìîâàõ»
ÏÎÇÁÀÂËÅÍÍß ïðàâà ãîëîñó â
ÏÀÐª — óäàð ïî õâîðîìó ì³ñöþ
ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà Âîëîäè-
ìèðà Ïóò³íà. Ïðî öå çàÿâèâ ðî-
ñ³éñüêèé ïîë³òîëîã Ñòàí³ñëàâ Áºë-
êîâñüêèé, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ. «Öå
óäàð ïî õâîðîìó ïóò³íñüêîìó ì³ñ-
öþ. Îñîáëèâî ÿêùî âðàõóâàòè,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ãîâîðèëè ïðî
çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, ÿê³
âêëàâ Êðåìëü ó çàáåçïå÷åííÿ ñî-
á³ áàçè ï³äòðèìêè â ÏÀÐª. ², íå-
çâàæàþ÷è íà ö³ ðåñóðñè, âñå ïðî-
âàëèëîñÿ. ß äóìàþ, öå áîëþ÷èé
óäàð äëÿ Ïóò³íà, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî ðîëü ³ ïîâíîâàæåííÿ 
ÏÀÐª âåëüìè îáìåæåí³»,— íàãî-
ëîñèâ â³í. Âîäíî÷àñ íà ðåàëüíó
â³éíó ïðîòè Ðîñ³¿, íà äóìêó Áºë-
êîâñüêîãî, Çàõ³ä íå çâàæèòüñÿ.
«ßêùî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî àëü-
òåðíàòèâîþ òàêî¿ ïîë³òèêè º ðå-
àëüíà â³éíà, òîáòî çàñòîñóâàííÿ
âàæêèõ îçáðîºíü, òî Çàõ³ä íà òà-
êó â³éíó íå ï³äå. À â ðàìêàõ ìèð-
íèõ ³í³ö³àòèâ òå, ùî çàðàç ðîáèòü
Çàõ³ä, íà ì³é ïîãëÿä, äîñèòü âè-
ïðàâäàíî çáàëàíñîâàíî»,— äîäàâ

ïîë³òîëîã. Òàêîæ, íà éîãî ïåðå-
êîíàííÿ, ãîëîâíèì çàâäàííÿì
Ïóò³íà çàðàç º çàòâåðäæåííÿ àâ-
òîðèòåòó íà ì³æíàðîäí³é àðåí³,
àäæå ðîñ³éñüêèé ïðåçèäåíò íå
õî÷å éòè ç ªâðîïè, â³í «õî÷å ïî-
âåðíóòèñÿ äî ªâðîïè íà á³ëîìó
êîí³». «Ãîëîâíå çàâäàííÿ Ïóò³-
íà — çàòâåðäèòè ñâ³é àâòîðèòåò
íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, ïðèìóñè-
òè Çàõ³ä, ³ â ïåðøó ÷åðãó ªâðîïó,
äî ëþáîâ³. Ñàìî³çîëÿö³ÿ äëÿ Ïó-
ò³íà — íå ìåòà, à çàñ³á, ³íñòðó-
ìåíò øàíòàæó ³ òèñêó íà Çàõ³ä,
àëå íå á³ëüøå. Â ê³íöåâîìó ðà-
õóíêó, Ïóò³í íå õî÷å í³ÿêî¿ ³çî-

ëÿö³¿, â³í õî÷å ñòàòè âåëèêèì çà-
õ³äíèì ïîë³òèêîì. Â³í âñå æèò-
òÿ öüîãî ïðàãíóâ, â³í äëÿ öüîãî
ðîáèâ óñå ïðîòÿãîì 2000-2013 ðî-
ê³â, àëå Çàõ³ä íå ïðèòèñíóâ éîãî
äî ãðóäåé, ³ òåïåð ïîòð³áí³ æîðñò-
ê³ ìåòîäè âïëèâó, ùîáè çìóñèòè
Çàõ³ä ïîëþáèòè éîãî ³ âèçíàòè
ÿê ð³âíîïðàâíîãî ïàðòíåðà»,—
çàïåâíèâ Ñòàí³ñëàâ Áºëêîâñüêèé.
Ñàìå òîìó, çà ñëîâàìè ïîë³òîëî-
ãà, Ïóò³í íåíà÷å ïîñèëàº Çàõîäó
ñèãíàë: «ß — âåëèêèé ñâ³òîâèé
ë³äåð, ÿ ñïðîìîæíèé çàáåçïå÷è-
òè ÿê ìèð, òàê ³ â³éíó íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³, ³ ÿêùî âè
õî÷åòå ìèðó, òî äîìîâòåñÿ ç³ ìíîþ.
Äàâàéòå ëþáèòè îäèí îäíîãî, àëå
íà ïî÷åñíèõ äëÿ ìåíå óìîâàõ, òî-
ìó ùî ÿ íå äåøåâà ïîâ³ÿ, à äîðî-
ãà. Ïðîâåä³òü àïãðåéä ìîº¿ âàð-
òîñò³, ñïðèéìàéòå ìåíå ÿê ïîâ³þ
íå ç ìîòåëþ «Ñîíÿ÷íèé», à ç ãî-
òåëþ «BaltschugKempinski», ³ òî-
ä³ ìè äîìîâèìîñÿ». Íàãàäàºìî,
ùî ðàí³øå Ïóò³í íàçâàâ àðì³þ
Óêðà¿íè «íàòîâñüêèì ëåã³îíîì»,
ÿêèé ñòðèìóº Ðîñ³þ �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1488 — Áàðòîëîìåó Ä³àø äîñÿã ï³âäåííîãî êðàþ Àô-
ðèêè, ìèñó Äîáðî¿ Íàä³¿.
1690 — íà òåðèòîð³¿ êîëîí³¿ Ìàññà÷óñåòñ âèïóùåíà
ïåðøà ó ÑØÀ ïàïåðîâà êóïþðà.
1815 — ó Øâåéöàð³¿ çàñíîâàíî ïåðøó â ñâ³ò³ ôàáðè-
êó ç âèðîáíèöòâà òâåðäîãî ñèðó.
1851 — ôðàíöóçüêèé ô³çèê Æàí Ôóêî ïðåäñòàâèâ
Ïàðèçüê³é àêàäåì³¿ íàóê ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ, ó
ÿêîìó äîêëàäíî îïèñàâ ïðîâåäåíèé ì³ñÿöü òîìó åêñ-
ïåðèìåíò ³ç ìàÿòíèêîì,ùî â³ëüíî ðîçãîéäóâàâñÿ,âñòà-
íîâèâøè çàêîí â³äõèëåííÿ ïëîùèíè éîãî õèòàííÿ.
Òèì ñàìèì Ôóêî åêñïåðèìåíòàëüíî äîâ³â îáåðòàí-
íÿ Çåìë³ íàâêîëî îñ³.
1940 — ó Â³íí³ïåç³ ñòâîðåíèé Êîì³òåò óêðà¿íö³â Êà-
íàäè.

1992 — Óêðà¿íà âñòàíîâèëà äèïëîìàòè÷í³ â³äíîñè-
íè ç Òóðå÷÷èíîþ.
2009 — Ì³æíàðîäíèé ñóä ó Ãààç³ âèí³ñ âåðäèêò ùî-
äî ñòàòóñó óêðà¿íñüêîãî îñòðîâà Çì³¿íèé òà øåëüôó
â ï³âí³÷íî-çàõ³äíîìó ×îðíîìîð’¿.
Çì³¿íèé âèçíàíî ñàìå îñòðîâîì, ÿê íà òîìó íàïî-
ëÿãàëà Óêðà¿íà (à íå ñêåëåþ, ÿê êàçàëè ðóìóíè). Îä-
íàê ãààçüêà Ôåì³äà ó ñâîºìó þâ³ëåéíîìó, ñîòîìó,
âåðäèêò³ çàëèøèëà Óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ ò³ëüêè 12
ìèëü òåðèòîð³àëüíîãî ìîðÿ íàâêîëî Çì³¿íîãî — ÿê
íàâêîëî ñêåë³.
Ðóìóí³ÿ â³äòàê îòðèìàëà 79 % òîãî øåëüôó, ÿêèé âè-
ìàãàëà, à Óêðà¿íà — 21 %. Ñóïåðå÷êà ì³æ äâîìà êðà-
¿íàìè òî÷èëàñÿ ï³âòîðà äåñÿòêà ðîê³â ³ âïèðàëàñÿ
ó çàïàñè íàôòè é ãàçó, ïðèñóòí³ íà øåëüô³.
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