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Êè¿âðàäà çàêëèêàº 
íå ñïåêóëþâàòè ö³íàìè íà ïðî¿çä
�Îáãîâîðåííþ íîâèõ òàðèô³â ïðèñâÿòèëè ÷îòèðè ãîäèíè â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
Äåíü âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é
íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ
äåðæàâ

15 ëþòîãî â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ

Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéî-

âèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ.

Òàê,ç 11 äî 26 ëþòîãî ç íàãîäè â³ä-

çíà÷åííÿ 26-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ

ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ³ç Ðåñïóáë³êè

Àôãàí³ñòàí óøêîëàõ,ã³ìíàç³ÿõòà á³á-

ë³îòåêàõ ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ íèç-

êà çàõîä³â.Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Äå-

ïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Çîêðåìà â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà

ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³ ïðîéäóòü

óðî÷èñòîñò³ çà ó÷àñò³ ÷ëåí³â Ñï³ë-

êè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó, âå÷î-

ðè-ðåêâ³ºìè, ôåñòèâàë³ ïàòð³î-

òè÷íèõ ï³ñåíü òîùî. Îêð³ì öüîãî,

ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é âøàíóþòü

ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-

êà âî¿íàì-àôãàíöÿì.

Ó Ãîëîñ³ºâ³ ïðàöþþòü
ïóíêòè îá³ãð³âó

Â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-

ö³ ïðàöþþòü ïóíêòè îá³ãð³âó äëÿ

ëþäåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàä-

í³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿. Òàê, áåç-

õàò÷åíê³â ïðèéìàþòü íà ðèíêàõ

«Âîëîäèìèðñüêèé» (âóë. Ãîðüêî-

ãî, 115), «Äåì³¿âñüêèé» (âóë. ²çþì-

ñüêà, 1), «Îäåñüêèé» (âóë. Àêàäå-

ì³êà Ãëóøêîâà, 36), «ßðìàðîê»

(âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 14), «Ôåî-

ôàí³¿âñüêèé» (âóë. Çàáîëîòíîãî,

48) òà ôóíêö³îíóº íàìåò, ðîçãîð-

íóòèé Ãîëîñ³¿âñüêèì ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ

íà âóë. Êàñ³ÿíà, 7.

Ó çàçíà÷åíèõ âèùå ì³ñöÿõ ìà-

ëîçàáåçïå÷åí³ òà áåçïðèòóëüí³ ãðî-

ìàäÿíè ìîæóòü îòðèìàòè ãàðÿ÷³

íàïî¿ é ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.Ïóíê-

òè îá³ãð³âóíà òåðèòîð³¿ ðèíê³â ïðà-

öþþòü çã³äíî ç ãðàô³êîì ðîáîòè

ðèíê³â,à íàìåòâ³äêðèòèé äëÿ çìåðç-

ëèõ â³äâ³äóâà÷³â ö³ëîäîáîâî.

Á³ëüøå 10,6 òèñÿ÷³ 
ä³òåé-ïåðåñåëåíö³â
íàâ÷àþòüñÿ ó Êèºâ³

Ó ñòîëè÷íèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ íà-

â÷àþòüñÿ 10 699 ä³òåé-ïåðåñåëåí-

ö³â ç³ ñõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè òà

Êðèìó.Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Äåïàð-

òàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Òàê, äî êè¿âñüêèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â çàðàõîâàíî 10 133 ó÷í³

ç Ëóãàíñüêî¿ òà Äîíåöüêî¿ îáëàñ-

òåé ³ 566—ç Êðèìó.Ç íèõ 2442 ä³-

òåé ïðèéíÿòî äî ÄÍÇ, 7973 — äî

ÇÍÇ. Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ çäîáóâàþòü îñ-

â³òó162 îñîáè,à òàêîæ 122 ñòóäåí-

òè çàðàõîâàíî äî Êè¿âñüêîãî óí³-

âåðñèòåòó ³ì. Á. Ãð³í÷åíêà.

íîâèíè

ÒÎÏ-ÒÅÌÎÞ çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè 12 ëþòîãî ñòàëî ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³. Öå ïèòàííÿ îáãîâîðþ-
âàëè 4 ãîäèíè.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ïðîêîìåíòóâàâ àêö³¿ ïðîòåñòó, ùî
â³äáóëèñÿ äíÿìè ï³ä ñò³íàìè ÊÌÄÀ
³ ìàëè îçíàêè ïðîâîêàö³é. «Ìè íå
ïðîòè ìèðíèõ àêö³é, ÿê³ â³äáóâàþ-
òüñÿ ï³ä íàøèìè ñò³íàìè ðåãóëÿð-
íî. ß îñîáèñòî çàâæäè âèõîäæó ³
ñï³ëêóþñÿ ç ëþäüìè, âèñëóõîâóþ
ïîçèö³þ, øóêàºìî ð³øåííÿ ïðîá-
ëåì, êîìïðîì³ñ. Àëå êîëè éäåòüñÿ
ïðî îðãàí³çîâàí³ ïðîâîêàö³¿, êîëè
ïðè¿çäÿòü õëîïö³ â áàëàêëàâàõ,çîê-
ðåìà é íåïîâíîë³òí³, êîëè ïàëÿòü
øèíè,ðîçëèâàþòü áåíçèí ïåðåä êà-
ìåðàìè, ÿêèõ á³ëüøå, í³æ ïðîòåñ-
òóþ÷èõ,òî âèíèêàº ïèòàííÿ — äëÿ
÷îãî ³ äëÿ êîãî ðîáèòüñÿ öÿ êàðòèí-
êà? Â óìîâàõ â³éíè,â íåïðîñò³é åêî-
íîì³÷í³é ñèòóàö³¿ öå íå òå,÷îãî î÷³-
êóþòü êèÿíè. ² ÿê ìåð ÿ ðîáèòèìó
âñå,àáè íå äîïóñêàòè â ñòîëèö³ ïðî-
âîêàö³é òà äåñòàá³ë³çàö³¿»,— ñêàçàâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í çàóâàæèâ, ùî â íåïðîñòèõ
óìîâàõ ì³ñüêà âëàäà ìàº ïðàöþâà-
òè,âèõîäÿ÷è ç åêîíîì³÷íèõ ðåàë³é.
Òîìó äîâåëîñÿ çðîáèòè íåïîïóëÿð-
íèé êðîê ³ ï³äâèùèòè âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó. «Öå áóëî ñêëàäíå, áîëþ÷å ð³-
øåííÿ, àëå ìè âèìóøåí³ áóëè çðî-
áèòè öå,ùîá òðàíñïîðò ó Êèºâ³ ïðà-
öþâàâ»,—çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà.

Ôðàêö³ÿ «Ñâîáîäà» íåíàäîâãî çà-
áëîêóâàëà òðèáóíó.Äåïóòàòè âèìà-
ãàëè ñêàñóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â ³ íå ì³íÿòè ö³íè
äî ïðîâåäåííÿ àóäèòó ï³äïðèºìñòâ-
ïåðåâ³çíèê³â.Ùîáè ïðèïèíèòè ñïå-
êóëÿö³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ,äëÿ äåòàëü-
íîãî çâ³òó íà ñåñ³þ çàïðîñèëè êå-
ð³âíèê³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí» òà ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà».

Î÷³ëüíèê «ï³äçåìêè» Â³êòîð
Áðàã³íñüêèé ïî³íôîðìóâàâ, ùî,
êîëè â³í ïðèéøîâ ñ³ì ì³ñÿö³â òî-
ìó íà ï³äïðèºìñòâî, ïëàíîâ³ çáèò-
êè íà 2014 ð. ñêëàäàëè 724 ìëí ãðí,
áîðãè ³ç çàðïëàòè — 57 ìëí ãðí,
áîðãè çà êðåäèòàìè ùå ç 2011 ð.—
58 ìëí. ² êîëîñàëüí³ áîðãè ïåðåä

«Ìåòðîáóäîì» çà çáóäîâàí³ íîâ³ 6
ñòàíö³é.

«Ìè çìîãëè ñêîðîòèòè çáèòîê
íà 150 ìëí ãðí.Àëå âîñòàííº òàðèô
ïåðåãëÿäàâñÿ ó 2008 ð. Ç òîãî ÷àñó
åëåêòðîåíåðã³ÿ ïîäîðîæ÷àëà â 1,7
ðàçó, ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà çðîñëà
âäâ³÷³, ð³âåíü ³íôëÿö³¿ ñêëàâ 190 %.
Íå ìîæå ï³äïðèºìñòâî ç ð³÷íèì
çáèòêîì 500 ìëí ãðí çàáåçïå÷óâà-
òè ñòàá³ëüíå ³,ãîëîâíå,áåçïå÷íå ïå-
ðåâåçåííÿ êèÿí»,— ñêàçàâ Â³êòîð
Áðàã³íñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè,òåõí³÷íèé ñòàí
òðàíñïîðòó êðèòè÷íèé: ó 2014-ìó
òåõí³÷íèìè ìàòåð³àëàìè òà çàï÷àñ-
òèíàìè ñëóæáè ðåìîíòó çàáåçïå÷è-
ëè ëèøå íà 15 % â³ä ïîòðåáè,â³äòàê
çàðàç 72 âàãîíè äîâåëîñÿ âèëó÷èòè
ç åêñïëóàòàö³¿,áî íåìàº çìîãè ¿õ ïî-
ëàãîäèòè; 62 âàãîíè ï³äëÿãàþòüñïè-
ñàííþ ÷åðåç «ñòàð³ñòü»; 27 åñêàëà-
òîð³â â³äïðàöþâàëè ïî ï³âñòîë³òòÿ.
ª ïðîáëåìà ç òóíåëÿìè: 1200 ïðî-
ò³êàíü,25 ä³ëÿíîê ïðîñ³äàííÿ ́ ðóí-
ò³â,íà 45 äîâåëîñÿ îáìåæèòè øâèä-
ê³ñòü ðóõó ïî¿çä³â äî 30 êì/ãîä.

«ßêùî í³÷îãî íå çì³íþâàòè,ìåò-
ðî ìîæå çóïèíèòèñÿ, à 7,5-òèñÿ÷-
íèé êîëåêòèâ çàðàç íà ìåæ³ ñòðàé-
êó»,— ïîâ³äîìèâ ïàí Áðàã³íñüêèé.
Â³í äîäàâ, ùî íîâèé òàðèô âñå îä-
íî çàëèøàºòüñÿ ñîö³àëüíèì.«Ñïëà-
÷óâàòè 4 ãðèâí³ çà ïî¿çäêó áóäóòü,
ôàêòè÷íî, ëèøå òóðèñòè òà ð³äê³
ãîñò³ ì³ñòà.Ñàì³ æ êèÿíè ìàòèìóòü
øèðîêó ñ³òêó òàðèô³â ïðè êîðèñòó-
âàíí³ êàðòêàìè. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü
ïî¿çäêè ñêëàäå 3,26 ãðí ïðè ñîá³-
âàðòîñò³ 3,66 ãðí»,— çàçíà÷èâ êå-
ð³âíèê ìåòðîïîë³òåíó.

Ïðè öüîìó â³í çàóâàæèâ,ùî åêî-

íîì³÷íî îá´ðóíòîâàíà âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó ñêëàäàº 4,5 ãðí çà óìîâè 100 %
êîìïåíñàö³¿ ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâè-
ê³â.Àëå öüîãîð³÷ ç áþäæåòó ïåðåä-
áà÷åíî íà êîìïåíñàö³þ ëèøå 90 ìëí
ãðí ïðè íåîáõ³äíèõ 556 ìëí ãðí.

Äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» Îëåã
Êàë³í³÷åíêî ïîâ³äîìèâ, ùî òîð³ê
â³ä ðåêëàìè â ìåòðî íàä³éøëî 25
ìëí ãðí.12,5 % â³ä ö³º¿ ñóìè ïîâåð-
íóëè ïåðåâ³çíèêó, ³ öå ñêëàëî 2,7
ìëí ãðí.Öüîãî ðîêó î÷³êóþòüñÿ íàä-
õîäæåííÿ áëèçüêî 33 ìëí ãðí, òå-
ïåð «ï³äçåìö³» â³ääàâàòèìóòü âæå
87,5 %, òîáòî áëèçüêî 30 ìëí ãðí.

Îëåã Êàë³í³÷åíêî ïîâ³äîìèâ,ùî
ó 2014-ìó ðèíîê ðåêëàìè â ñòîëè-
ö³ «ïðîñ³â» óäâ³÷³.Ïîêè ùî ñèòóàö³ÿ
òðèìàºòüñÿ íà öüîìó ð³âí³.

Îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñóâàëè â÷î-
ðà äåïóòàòè çà âøàíóâàííÿ Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ Ñîòí³—êèÿí.Êîæí³é ðîäè-
í³ âèä³ëÿòü ïî 10 ñîòîê çåìë³.Òàêèõ
ó ñòîëèö³ 24 ñ³ì’¿. «Ïðîïîíóºòüñÿ,
ùîá öå áóâ îäèí ìàñèâ, ³ ÿê âàð³àíò
ìè ðîçãëÿäàºìî ä³ëÿíêó â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³,áëèæ÷å äî Ôåîôàí³¿.
Â ê³íö³ êâ³òíÿ—íà ïî÷àòêó òðàâíÿ íà
ñåñ³¿ ïëàíóºìî ïðîãîëîñóâàòè çà ïå-
ðåäà÷ó ä³ëÿíîê ó âëàñí³ñòü. Âñ³ áþ-
ðîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè áåðåìî íà ñå-
áå»,—ðîçïîâ³â àâòîð ïðîåêòó äåïó-
òàò Îëåêñàíäð Âîâ÷åíêî.

Íà â÷îðàøíüîìó çàñ³äàíí³ ãî-
ëîâîþ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó áóëî
îáðàíî Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà.

É îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ öüîãî çàñ³-
äàííÿ äåïóòàòè íå âñòèãëè ðîçãëÿ-
íóòè âåñü ïîðÿäîê äåííèé, ñåñ³ÿ
ïðîäîâæèòü ðîáîòó ó â³âòîðîê —
17 ëþòîãî �

Ïîëîâèíó ðîáî÷îãî äíÿ Êè¿âðàäà îáãîâîðþâàëà íîâ³
ö³íè íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìóòðàíñïîðò³.Ðàçîì ³ç òèì
äåïóòàòè âñòèãëè ïðîãîëîñóâàòè çà âøàíóâàííÿ êèÿí —
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³: 24 ðîäèíàì çàãèáëèõ âèä³ëÿòü
ïî 10 ñîòîê çåìë³.Òàêîæ â÷îðà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ãîëî-
âîþ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó áóëî îáðàíî Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Ùîá ïðèïèíèòè ñïåêóëÿö³¿ íàâêîëî ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ïðî¿çä, äëÿ äåòàëüíîãî çâ³òó íà ñåñ³þ Êè¿âðàäè çàïðîñèëè êåð³âíèêà ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Â³êòîðà
Áðàã³íñüêîãî
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ÍÈÍ², êîëè äåñÿòêè áàíê³â, ïåðå-
æèâàþ÷è ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³, îá-
ìåæóþòü âèäà÷ó ãîò³âêè ÷åðåç áàí-
êîìàòè, à òî é ïðèïèíÿþòü ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü, ïåíñ³îíåðè, ÿê³ îòðèìó-
þòü ïåíñ³þ íà êàðòêè â öèõ óñòà-
íîâàõ, ðèçèêóþòü ïðèíàéìí³ íà
äåÿêèé ÷àñ âòðàòèòè äîñòóï äî çà-
ëèøê³â íà ñâî¿õ ðàõóíêàõ. Âîäíî-
÷àñ ëèñòîíîø³ ñâîº÷àñíî äîñòàâ-
ëÿþòü ãðîø³ ïåíñ³îíåðàì ó âñ³õ
îáëàñòÿõ ³ ðàéîíàõ.

«Îñîáëèâ³ñòþ ðîáîòè Óêðïîø-
òè ñüîãîäí³ º òå, ùî âîíà ïðàöþº
íàâ³òü òàì, äå íå ïðàöþº æîäåí
áàíê,— â³äçíà÷àº â. î. ãåíäèðåê-
òîðà Óêðïîøòè ²ãîð Òêà÷óê.— Ñà-
ìå Óêðïîøòà ïåðøîþ ïðèéøëà íà
äîïîìîãó ìåøêàíöÿì çâ³ëüíåíèõ
òà íàéáëèæ÷èõ äî îêóïîâàíèõ òå-
ðèòîð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â».

Äóæå âàæëèâî, ùî Óêðïîøòà º
ëèøå ïîñåðåäíèêîì ì³æ äåðæà-
âîþ òà ïåíñ³îíåðàìè ³ æîäíèì ÷è-
íîì íå âèêîðèñòîâóº ¿õí³ êîøòè
â ñâî¿é ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³,
à â³äòàê ïåíñ³îíåðè óáåçïå÷åí³ â³ä
ðèçèê³â íåâèïëàò óíàñë³äîê çáàí-

êðóò³ííÿ àáî ïîã³ðøåííÿ ô³íàí-
ñîâîãî ñòàíó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ óñòàíî-
âè.

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü ðîáî-
òè ï³äïðèºìñòâà, ó ñêëàä³ ÿêîãî
íàéá³ëüø ðîçãàëóæåíà ìåðåæà —
11,8 òèñ. ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü ïî
âñ³é Óêðà¿í³, ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðî-
êàìè ðîáîòè íà ðèíêó ïîñëóã ïî-
øòîâîãî çâ’ÿçêó òà òðàäèö³éíîþ
äîâ³ðîþ íàñåëåííÿ.

Êð³ì òîãî, ëèøå Óêðïîøòà âè-
ïëà÷óº ïåíñ³¿ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. Ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó íå ïî-
òð³áíî âèòðà÷àòè çàéâèé ÷àñ íà
ïîøóêè ïîòð³áíîãî áàíêîìàòó, â
ÿêîìó ìîæå áóòè íåäîñòàòíüî ãðî-
øåé àáî ÿêèé ìîæå íå ïðàöþâà-
òè.

Ïåíñ³îíåðè «ç³ ñòàæåì» ïðå-
êðàñíî çíàþòü, ùî ëèñòîíîøà íå
ò³ëüêè ïðèíåñå ãðîø³, à é íà äîìó
ìîæå ïðèéíÿòè êîìóíàëüí³ ïëàòå-
æ³, îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà ãàçå-
òè òà æóðíàëè, à ÿêùî º ïîòðåáà,
äîñòàâèòè òîâàðè ïåðøî¿ íåîá-
õ³äíîñò³, ïîïîâíèòè ðàõóíîê ìî-
á³ëüíîãî îïåðàòîðà òîùî. Íåàáè-

ÿêå çíà÷åííÿ äëÿ áàãàòüîõ ïåíñ³î-
íåð³â ìàº ³ æèâå ñï³ëêóâàííÿ, àäæå
ëèñòîíîøà — öå ëþäèíà, ÿêà ³ ïî-
ðàäèòü, ³ äîïîìîæå.

Çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, ãðî-
ìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî ñà-
ìîñò³éíî îáèðàòè ñïîñ³á îäåð-
æàííÿ ïåíñ³¿. Í³ÿêà äåðæàâíà ÷è
íåäåðæàâíà óñòàíîâà íå ìîæå ïðè-
ìóñèòè ïåíñ³îíåðà çì³íþâàòè
îáðàíó íèì óñòàíîâó îáñëóãîâó-
âàííÿ.

ßêùî Âè õî÷åòå îòðèìóâàòè
ïåíñ³¿ âäîìà, íåîáõ³äíî çâåðíó-
òèñÿ ³ç çàÿâîþ äî óïðàâë³ííÿ Ïåí-
ñ³éíîãî ôîíäó çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ ³ ÷³òêî âêàçàòè ïðè öüîìó
«Ïåíñ³þ ïðîøó âèïëà÷óâàòè ïî-
øòîþ ç äîñòàâêîþ äîäîìó» �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Çà ïåíñ³ºþ äî Óêðïîøòè

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçåëåíáóä» öüîãî
ðîêó çàïëàíóâàëî ðåêîíñòðóþâàòè ê³ëüêà ì³ñüêèõ
ïàðê³â òà ñêâåð³â.Óñ³ ðîáîòè áóäóòü çä³éñíþâàòè â óìî-
âàõ æîðñòêî¿ åêîíîì³¿ êîøò³â òà ìàêñèìàëüíî¿ ïðî-
çîðîñò³ ¿õ âèòðàò. Çîêðåìà çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ ÷îòèðüîõ ïàðê³â: «Ê³îòî», «Òåëüá³í», «Îðëÿòêî»,
«Þí³ñòü». Ö³íà ïèòàííÿ — 16 ìëí ãðí. Êð³ì öüîãî,
áóäå âèêîíàíî êîìïëåêñíèé êàïðåìîíò 35 ñêâåð³â.
Ô³íàíñóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò çä³éñíþâàòèìåòü-
ñÿ çà ðàõóíîê ð³çíèõ ô³íàíñîâèõ ïðèçíà÷åíü. À ñà-
ìå: ç³ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ïëà-
íóºòüñÿ âèä³ëèòè 17 ìëí ãðí. Íà îíîâëåííÿ òà êàï-
ðåìîíò ³ç ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà — áëèçüêî 15 ìëí ãðí. ßê îêðåìèé
íàïðÿìîê ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ — îçåëåíåííÿ, íà
ÿêå, ó ðàç³ ï³äòðèìêè äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ³ êåð³â-
íèöòâà ì³ñòà, ïëàíóºòüñÿ òàêîæ ñïðÿìóâàòè 10 ìëí
ãðí.

«Ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó ó
òåïëè÷íèõ ãîñïîäàðñòâàõ âæå âåäóòüñÿ. Äî êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó ïàðê³â òà ñêâåð³â ïðèñòóïèìî ó êâ³ò-
í³-òðàâí³. Òàêèì ÷èíîì, äî òðàâíÿ-ëèïíÿ â³äðåìîí-
òóºìî 16 ñêâåð³â, à ðåøòó — ó âåðåñí³-æîâòí³. Ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ çåëåíèõ çîí çàâåðøèòüñÿ äî ê³íöÿ ðîêó, îñ-
ê³ëüêè ïðîöåäóðà ïðîõîäæåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáî-
ðó âèêîíàâö³â ðîá³ò ïåðåäáà÷àº äîòðèìàííÿ â³äïî-

â³äíèõ òåðì³í³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì. Ñüîãîäí³
«Êè¿âçåëåíáóä» â³äêðèòèé ³ ïðîçîðèé ÿê í³êîëè. Äî
ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíèõ òîðã³â ìè çàïðî-
øóºìî æóðíàë³ñò³â, äàòó ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ ïîâ³äî-
ìèìî äîäàòêîâî. ² îñîáèñòî ÿ ãîòîâèé âçÿòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíå ïðîâåäåííÿ ðîá³ò»,— çà-
ïåâíèâ â. î. ãåíäèðåêòîðà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Â’ÿ÷å-
ñëàâ Ñóááîò³í.

Çà âëàñí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâî ïëàíóº ïðîâåñòè
äâ³ âèñòàâêè êâ³ò³â íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ (äî Äíÿ Êè-
ºâà, Äíÿ Íåçàëåæíîñò³) òà â³äðåìîíòóâàòè 37 çîí
â³äïî÷èíêó íà òåðèòîð³¿ ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ �

ÇÀ ÌÈÍÓËÈÉ òèæäåíü íà ãðèï òà ÃÐÂ² â Êèºâ³ çà-
õâîð³ëî 22 943 îñîáè, ç íèõ 15 249 (66,5 %) ñòàíî-
âëÿòü ä³òè â³êîì äî 17 ðîê³â. Ïîêàçíèê íà 10 òèñÿ÷
íàñåëåííÿ ñêëàâ 81,5, ùî íèæ÷å åï³äåì³÷íîãî ïîðî-
ãó äàíîãî òèæíÿ (åï³äïîð³ã — 110,7) íà 26,4 %, ïîâ³-
äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Íàéâèùèé ïîêàçíèê çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà
ÃÐÂ² çàðåºñòðîâàíî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ —
105,6, à íàéìåíøèé — 58,9 (íà 10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ)

â Îáîëîíñüêîìó. Â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì
çàõâîðþâàí³ñòü íà ãðèï òà ÃÐÂ² çá³ëüøèëàñü íà 18,1 %
çà ðàõóíîê çàõâîðþâàíîñò³ ÿê ñåðåä äèòÿ÷îãî, òàê ³
ñåðåä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Ó ö³ëîìó åï³äåì³÷íà ñè-
òóàö³ÿ â Êèºâ³ â³äïîâ³äàº ñåðåäíüîð³÷íîìó ð³âíþ
äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîðè ðîêó, à òàêîæ ïîêàçíèêàì çà-
õâîðþâàíîñò³ àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó.

Ó çâ³òíîìó òèæí³ íàéá³ëüøå õâîð³ëè íà ãðèï òà ÃÐÂ²
ä³òè â³êîì â³ä 5 äî 14 ðîê³â �

Ïàðêè, ñâåðè, êâ³òíèêè...

ÌÎÐÎÇÈ, ÿê³ ïðèéøëè äî ñòîëèö³, äîçâîëèëè â³ä-
íîâèòè óëþáëåíå ì³ñöå àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó äëÿ
áàãàòüîõ êèÿí — ï³ä Àðêîþ äðóæáè íàðîä³â ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó Êèºâà ç 10
ëþòîãî çíîâó çàïðàöþâàëà êîâçàíêà. Ïëîùà «àðåíè» —
500 êâ. ì. Çàçíà÷èìî, ùî â³äâ³äàòè êîâçàíêó êèÿíè
òà ãîñò³ ì³ñòà ìîæóòü ç 11.00 äî 23.00. Âõ³ä íà êîâ-
çàíêó áåçêîøòîâíèé �

Ï³ä Àðêîþ äðóæáè íàðîä³â
çíîâó çàïðàöþâàëà êîâçàíêà

Áëîêïîñòè íà ñòîðîæ³ ñòîëèö³

ÍÀ Â’¯ÇÄÀÕ äî ñòîëèö³ ïîñèëÿòü
8 áëîêïîñò³â, äå ïåðåâ³ðÿòèìóòü
àâòîìîá³ë³ íà íàÿâí³ñòü çáðî¿ ³
âèáóõîíåáåçïå÷íèõ çàñîá³â. Ïðî
öå çàÿâèâ íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÑ
Óêðà¿íè ó Êèºâ³ Îëåêñàíäð Òå-
ðåùóê.

Çà éîãî ñëîâàìè, çà ñ³÷åíü íè-
í³øíüîãî ðîêó â Êèºâ³ ê³ëüê³ñòü
ðîçá³éíèõ íàïàä³â ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì õîëîäíî¿ çáðî¿ òà íàñèëëÿ
çðîñëà âäâ³÷³ ïîð³âíÿíî ç àíàëî-
ã³÷íèì ïåð³îäîì 2014-ãî. ßê íà-
ãîëîñèâ Îëåêñàíäð Òåðåùóê,ïðà-
âîîõîðîíö³â íåïîêî¿òü çðîñòàí-
íÿ ê³ëüêîñò³ çáðî¿, ÿêó ãðîìàäÿ-
íè çáåð³ãàþòüíåçàêîííî.Çà íèí³ø-
í³é ì³ñÿöü âèëó÷åíî 50 îäèíèöü,
òîä³ ÿê â ñ³÷í³ òîð³ê — ëèøå 6.

×åðåç öå ó ñòîëèö³ ïîñèëèëè
îõîðîíó âñ³õ æèòòºâî âàæëèâèõ
îá’ºêò³â. ßê çàóâàæèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ,

äëÿ ÷³òêî¿ êîîðäèíàö³¿ âñ³õ â³ä-
ïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â ñòâîðåíî
îïåðàòèâíèé øòàá ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè, à ñèñòåìà öèâ³ëüíîãî çàõèñ-
òó ïðèâåäåíà â ñòàí ï³äâèùåíî¿
ãîòîâíîñò³.

Êð³ì òîãî, Ïåòðî Ïàíòåëåºâ
ðîçïîâ³â, ùî íàðàç³ òðèâàº ïå-
ðåâ³ðêà ñòàíó ñõîâèù, äå êèÿíè
òà ãîñò³ ñòîëèö³ çìîæóòü øâèä-
êî óêðèòèñÿ â ðàç³ çàãðîçè: ïåðå-
õîäè, ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó, ïàð-
ê³íãè, ï³äâàëè æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â �

Íà 5-ìó ïîë³ãîí³ çàïóñòÿòü
íîâå îáëàäíàííÿ

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² âåñíÿíèõ ïàâîä-
ê³â ó Êèºâ³ çâåðíóëè óâàãó íà
ïðîáëåìó ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â ¹ 5 ó ñ. Ï³äã³ð-
ö³ Îáóõ³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³. Çîêðåìà ï³ä ÷àñ ïåðå-
â³ðêè ðîáîòè îá’ºêòà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ
äàâ äîðó÷åííÿ ïðèñêîðèòè õ³ä
ðåêîíñòðóêö³¿ òà òåõí³÷íîãî ïå-
ðåîñíàùåííÿ ïîë³ãîíó. Íàðàç³
òóò ïðîâîäÿòüñÿ ðîáîòè äëÿ çì³ö-
íåííÿ äàìáè ç ìåòîþ óíèêíåí-
íÿ ¿¿ ðóéíóâàííÿ, à òàêîæ äëÿ ïî-
äàëüøî¿ çäàòíîñò³ ïðèéìàòè íå-
îáõ³äí³ îáñÿãè ñì³òòÿ.

«Íàïåðåäîäí³ âåñíÿíèõ ïà-

âîäê³â íåîáõ³äíî óêð³ïèòè äàì-
áó, äëÿ ÷îãî áóäå çàâåçåíî áëèçü-
êî 50 òèñÿ÷ êóáîìåòð³â, ùî óíå-
ìîæëèâèòü ¿¿ ðóéíàö³þ òà ïî-
â’ÿçàí³ ç öèì àâàð³éí³ ñèòóàö³¿.
Çàðàç îïòèìàëüíà ïîãîäà äëÿ
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç óêð³ïëåííÿ,
ÿê³ çàìîâíèêó äîðó÷åíî çàâåðøè-
òè äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ì³ñÿ-
öÿ»,— çàÿâèâ â³í. Êð³ì òîãî, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íàðàç³ òðèâàº íàëàãî-
äæåííÿ ðîáîòè îáëàäíàííÿ, ùî
äîçâîëèòü â³äíîâèòè ïåðåðîá-
êó ô³ëüòðàòó òà íå äîïóñòèòè éî-
ãî íàêîïè÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ïî-
ë³ãîíó �

Ó Êèºâ³ çðîñòàº ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ãðèï

Ó ÍÅÄ²ËÞ 15 ëþòîãî î 12.00 ó
öåíòð³ Êèºâà â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ
«ªäèíå ñåðöå» — ñèìâîë³÷íà õî-
äà ç 200-ìåòðîâèìè ïðàïîðàìè
Óêðà¿íè òà Ëèòâè, à òàêîæ îá’ºä-
íàííÿ ¿õ ó ºäèíå ñåðöå. Ó÷í³ òà
ñòóäåíòè ïðîéäóòü âóëèöåþ Õðå-
ùàòèê, Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³
òà ªâðîïåéñüêîþ ïëîùåþ. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îñâ³-
òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ñòî-
ëè÷íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, àíà-
ëîã³÷íà àêö³ÿ äåìîíñòðàö³¿ äåð-
æàâíèõ ïðàïîð³â Óêðà¿íè òà Ëèò-
âè â³äáóëàñü ó Â³ëüíþñ³ 3 æîâò-

íÿ 2013 ðîêó íà ï³äòðèìêó ºâ-
ðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ íàøî¿ êðà-
¿íè, à òàêîæ 11 áåðåçíÿ 2014-ãî —
íà ï³äòðèìêó ¿¿ ñóâåðåí³òåòó �

Øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè âëàøòóþòü
«ªäèíå ñåðöå»
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ÏÐÎÒÈ ñîêèðè º ïðèéîì — ìîðà-
òîð³é. Ìåøêàíö³ Êîöþáèíñüêîãî
òà Ãîñòîìåëÿ çâåðíóëèñÿ äî íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèðà Àð’ºâà ç ïðèâîäó ìàñîâèõ
íåçàêîííèõ âèðóáîê äåðåâ òà çàáó-
äîâè íà òåðèòîð³¿ Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Öå â³äáó-

âàºòüñÿ íàâ³òü âñóïåðå÷ óêàçó Ïðå-
çèäåíòà â³ä 01.05.2014, ÿêèì äàíà
ë³ñîâà çîíà âêëþ÷åíà â ìåæ³ íà-
ö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó
«Ãîëîñ³¿âñüêèé» òà îòðèìàëà ñòà-
òóñ çàïîâ³äíî¿. Íàðäåï çâåðíóâñÿ
äî Êè¿âðàäè ç ïðîõàííÿì ñòâîðè-
òè ðîáî÷ó ãðóïó òà çàïðîâàäèòè

ìîðàòîð³é íà âèðóáóâàííÿ íàñà-
äæåíü.

ÊÏ «Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîâå ãîñ-
ïîäàðñòâî» ïî³íôîðìóâàëî, ùî ð³-
øåííÿì öåíòðàëüíèõ îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè ùå ç 1965 ðîêó äàíà
÷àñòèíà ë³ñîâî¿ çîíè ï³äïîðÿäêî-
âàíà Êè¿âðàä³. Ïðîòå âïðîäîâæ
2008-2010 ðîê³â çà ð³øåííÿìè Êî-
öþáèíñüêî¿ òà Ãîñòîìåëüñüêî¿ ñ³ëü-
ðàä çåìë³ ë³ñîâîãî ôîíäó ÊÏ «Ñâÿ-
òîøèíñüêå ËÏÃ» áåç áóäü-ÿêîãî
ïîãîäæåííÿ ³ç âëàñíèêîì (Êè¿â-
ðàäîþ) òà êîðèñòóâà÷åì çåìåëü
áóëè ïåðåäàí³ 584-ì ô³çîñîáàì ó
âëàñí³ñòü ï³ä çàáóäîâó. Òîæ ãðî-
ìàäà âòðàòèëà 120 ãà ë³ñó, ÿêèé çà-
ðàç àêòèâíî âèðóáóþòü ³ çàáóäî-
âóþòü ôàêòè÷íî ö³ëîäîáîâî.

Ç ïðèâîäó íåçàêîííèõ ð³øåíü
ñ³ëüðàä áóëè ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ
äî ïðàâîîõîðîíö³â òà ïðîêóðàòó-
ðè. Îñòàííüîþ ïðåä’ÿâëåíî 507
ïîçîâ³â ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü ñå-
ëèùíèõ ðàä, àíóëþâàííÿ äåðæàâ-
íèõ àêò³â òà ïîâåðíåííÿ ä³ëÿíîê.

Îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ ïðèéíÿòî ëè-
øå ïî 52-õ ñïðàâàõ, ç ÿêèõ 29 ïî-
çîâ³â ïðîêóðàòóðè çàäîâîëåíî, ïî
23-ì — â³äìîâëåíî. Çà äàíèìè ÊÏ
«Ñâÿòîøèíñüêå ËÏÃ», íàâåñí³ öüî-
ãî ðîêó ïëàíóºòüñÿ ìàñøòàáíà íå-
çàêîííà çàáóäîâà ë³ñó.

Çà ñëîâàìè â. î. äèðåêòîðà ÊÎ
«Êè¿âçåëåíáóä» Âÿ÷åñëàâà Ñóááî-
ò³íà, ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ ñüî-
ãîäí³ º â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â íà
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìëÿìè ë³-
ñîâîãî ôîíäó ÊÏ «Ñâÿòîøèíñüêå
ËÏÃ». Äëÿ ¿õ ðîçðîáêè òà îôîðì-
ëåííÿ çà ö³íàìè 2013 ðîêó íåîáõ³ä-
íî áëèçüêî 5 ìëí ãðí. Àëå îñê³ëü-
êè îá’ºêò âêëþ÷åíî äî íàö³îíàëü-
íîãî ïàðêó, ô³íàíñóâàòè öþ ñòàò-
òþ Êè¿â ç âëàñíîãî áþäæåòó íå ìàº
ïðàâà.

ßê âèð³øèòè öå òà ³íø³ ïèòàí-
íÿ ïî Á³ëè÷àíñüêîìó ë³ñó, ì³ðêóâà-
òèìå ðîáî÷à ãðóïà. ¯¿ ñòâîðèëè íà
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³-
òèêè. Äî ñêëàäó ãðóïè ââ³éäóòü òà-
êîæ ïðåäñòàâíèêè ïðîô³ëüíèõ äå-
ïàðòàìåíò³â, ïðàâîîõîðîíö³, þðèñ-
òè, åêîëîãè òà, çâ³ñíî, ãðîìàäè.
«Òðåáà ñïðàöþâàòè îïåðàòèâíî,
â íàéêîðîòø³ òåðì³íè — âðàõîâó-
þ÷è âàæëèâ³ñòü ³ ðåçîíàíñí³ñòü
ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ Á³ëè÷àíñüêî-
ãî ë³ñó ³ éîãî áàãàòñòâ. Ñïîä³âà-
þñÿ, çà îäíå-äâà çàñ³äàííÿ ìè âæå
ìàºìî íàïðàöþâàòè êîíêðåòí³ ìå-
õàí³çìè ³ ñôîðìóâàòè ïðîåêò ð³-
øåííÿ»,— ñêàçàâ ãîëîâà åêîëîã³÷-
íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè Ðóñëàí Àí-
äð³éêî �

Ó Á³ëè÷àíñüêîìó ë³ñ³
òåìíîìó...
� Êè¿âðàäà ìîæå ââåñòè ìîðàòîð³é íà âèðóáêó äåðåâ â ìåæàõ

Ñâÿòîøèíñüêîãî ËÏÃ

Âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü äóæå ãîñòðîþ ëèøàºòüñÿ ïðîáëåìà

Á³ëè÷àíñüêîãî ë³ñó. Õî÷à öÿ çåëåíà çîíà ï³äïîðÿäêîâàíà Êè-

¿âðàä³, ñåëèùí³ ðàäè Êîöþáèíñüêîãî òà Ãîñòîìåëÿ ó 2008-2010

ðîêàõ íåçàêîííî âèä³ëèëè çåìëþ äëÿ 584-õ ô³çè÷íèõ îñ³á.

Ãðîìàäà âòðàòèëà 120 ãà çåëåíî¿ çîíè. Íèí³ ¿¿ âèðóáóþòü ³ çà-

áóäîâóþòü. Ïðè òîìó, ùî òåðèòîð³ÿ ë³ñãîñïó áóëà âíåñåíà äî

ìåæ íàö³îíàëüíîãî ïàðêó «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ³ ìàº ñòàòóñ çàïî-

â³äíî¿. Çà çâåðíåííÿìè ìåøêàíö³â ³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà-

¿íè Êè¿âðàäà ñòâîðèëà ðîáî÷ó ãðóïó ³ íåçàáàðîì ìîæå ââåñ-

òè ìîðàòîð³é íà âèðóáêó íàñàäæåíü Á³ëè÷àíñüêîãî ë³ñó.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ «Ïî÷íè âëàñíó ñïðàâó» â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè «Ãåíäåðíà îñâ³òà íàñåëåííÿ»
ñêëàäàºòüñÿ ç öèêëó íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ìå-
òîþ ÿêèõ º íàäàííÿ íåîáõ³äíèõ çíàíü òà
âì³íü ïîäðóæí³ì ïàðàì, ìîëîäèì áàòüêàì,
ïåðåñåëåíöÿì, êîòð³ áàæàþòü ðîçïî÷àòè
âëàñíó ñïðàâó.

«ß ñàìà ìîëîäà ìàìà, ìî¿é äèòèí³ ï³âòî-
ðà ðîêó, íà ðîáîòó ÿ âèéøëà, êîëè äîíüö³ áó-
ëî ëèøå ï³âðîêó. ß äîáðå ðîçóì³þ, ÿê âàæêî
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ, êîëè ñïî÷àòêó âåäåø àê-
òèâíå æèòòÿ, ïîò³ì — çóïèíêà íà â³äïóñòêó
äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ, à ïîò³ì çíîâó ïî-
âåðòàºøñÿ äî àêòèâíîãî æèòòÿ. Àëå, ÿê êà-
æóòü ó ðåêëàì³ ÷àþ, çóïèíêà — öå òàêîæ ÷àñ-
òèíà ïîäîðîæ³. Ïðîãðàìó, ÿêó ñüîãîäí³ ïðå-
çåíòóºìî, ðîçðàõîâàíî íà ìîëîäèõ ëþäåé,
ìîëîä³ ðîäèíè,òîìó ùî ï³äòðèìêà ñ³ì’¿, æ³-
íîê — ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì ðîáîòè ÊÌÄÀ.
Ç òèìè, õòî â³äâ³äóâàòèìå çàíÿòòÿ, ïðàöþ-

âàòèìóòü þðèñòè, ïñèõîëîãè, ïåäàãîãè, ìàð-
êåòîëîãè. Ïîä³ëÿòüñÿ çíàííÿìè óñï³øí³ á³ç-
íåñìåíè»,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî.

Çàíÿòòÿ òðèâàòèìóòü òðè ì³ñÿö³ òà ïðî-
õîäèòèìóòü ùîñåðåäè. Ñëóõà÷³ îçíàéîì-
ëÿòüñÿ ³ç çàêîíîäàâ÷îþ áàçîþ, ä³çíàþòüñÿ
ïðî ìåõàí³çìè ïîáóäîâè á³çíåñó, íàâ÷àòü-
ñÿ, ÿê ðåàë³çóâàòè á³çíåñ-³äåþ, ñêëàäàòè-
ìóòü á³çíåñ-ïëàíè. Çà äàíèìè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, ó 2014 ðîö³ çà-
ïî÷àòêóâàëè âëàñíó ñïðàâó 1033 áåçðîá³ò-
í³ îñîáè, 27 ç ÿêèõ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, 795
îñ³á — â³êîì äî 35 ðîê³â. Íàéá³ëüø ïîïó-
ëÿðíèìè ìèíóëîð³÷ áóëè òàê³ íàïðÿìè çà-
ïî÷àòêóâàííÿ á³çíåñó: íàäàííÿ ô³íàíñî-
âèõ òà áóõãàëòåðñüêèõ ïîñëóã, ïðîäàæ õë³-
áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, îðãàí³çàö³ÿ àãåíö³é ç
íàäàííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, îðãàí³çàö³ÿ

äèòÿ÷èõ ñâÿò. Óñ³ á³çíåñ-ïî÷àòê³âö³ îòðè-
ìàëè äîïîìîãó.

Òåòÿíà Êîíîâà äî 2002 ðîêó áóëà ë³êàðåì.
À ïîò³ì ðîçïî÷àëà âëàñíó ñïðàâó òà âæå á³ëü-
øå äåñÿòè ðîê³â çàéìàºòüñÿ äèçàéíîì. Âî-
íà êîëèñü òàêîæ íàâ÷àëàñÿ çà ïðîãðàìîþ
«Ïî÷íè âëàñíó ñïðàâó». Òåïåð æ³íêà ñòàëà
óñï³øíèì ï³äïðèºìöåì ³ ñàìà ïðîâîäèòü
ìàéñòåð-êëàñè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â êóðñ³â.

Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ñ³ì’¿ «Ðî-
äèííèé ä³ì» ïðàöþþòü ïñèõîëîãè, þðèñò,
àðò-òåðàïåâò, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè. Êð³ì ö³º¿
ïðîãðàìè, íà áàç³ Öåíòðó êèÿíàì ³ ëþäÿì,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòîëèö³ òèì÷àñîâî, äî-
ïîìàãàþòü âèð³øóâàòè ïñèõîëîã³÷í³ òà þðè-

äè÷í³ ïðîáëåìè. Äèðåêòîð «Ðîäèííîãî äî-
ìó» Ãàëèíà Êîçëîâà äîòðèìóºòüñÿ òàêî¿
äóìêè: «Äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãòè óñï³õó, òðå-
áà ïðîñòî ä³ÿòè, ãîëîâíå — áàæàííÿ. ó ïðî-
ãðàì³ «Ïî÷íè âëàñíó ñïðàâó» ìîæóòü ïðî-
éòè íàâ÷àííÿ âñ³ ìîëîä³ êèÿíè (çà íàÿâíî-
ñò³ ì³ñöü ó ãðóï³), ÿê³ õî÷óòü ñòàòè ï³äïðè-
ºìöÿìè, òà ëþäè, ÿê³ òèì÷àñîâî ìåøêàþòü
ó ì³ñò³. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Ï³ñëÿ éîãî
çàâåðøåííÿ ñëóõà÷³ îòðèìóþòü ñåðòèô³êà-
òè. ×åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè ðîçïî÷íåìî
ùå îäíó òàêó ïðîãðàìó, ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ
ÿêî¿ — æ³íêè ïåíñ³éíîãî òà ïåðåäïåíñ³é-
íîãî â³êó. Àäæå ëþäè ö³º¿ êàòåãîð³¿ çàçâè-
÷àé ìàþòü âäîñòàëü ÷àñó ³ ö³êàâèõ ³äåé» �

Á³çíåñ-øêîëà 
äëÿ ìîëîäèõ
áàòüê³â
� Ìàéáóòí³õ á³çíåñìåí³â ó ñòîëèö³ áåçêîøòîâíî 

íàâ÷àòü ïðåìóäðîñòÿì á³çíåñó

Â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé ä³ì» (âóë. Ñàëþòíà,

11-à) íà âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ 2012-2016 ðî-

ê³â â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïðîãðàìè «Ïî÷íè âëàñíó ñïðàâó». Ó çàõîä³ âçÿëè

ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ âëàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ìåøêàíö³ Êîöþáèíñüêîãî òà Ãîñòîìåëÿ âèñòóïàþòü ïðîòè ìàñîâèõ íåçàêîííèõ
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Äíÿìè â ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé ä³ì» â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïðîãðàìè
«Ïî÷íè âëàñíó ñïðàâó»
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Ìåëîìàíàì: êëàñèêà, äæàç 
³ ðîê-õ³òè

Ïðèºìíèé ñþðïðèç ìàíäð³â-
íèêàì: 13 ëþòîãî î 13.00 ñòóäåí-
òè Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè
³ìåí³ Ãë³ºðà ç³ãðàþòü ñïåö³àëüíèé
êîíöåðò äî Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåí-
òèíà ç ïîïóëÿðíèìè òâîðàìè äæà-
çîâî¿ òà åñòðàäíî¿ ìóçèêè íà Öåí-
òðàëüíîìó âîêçàë³ ñòîëèö³.

«Êëàñèêà äëÿ âñ³õ» ïðîçâó÷èòü
13 ëþòîãî î 20.00 â Áóäèíêó àðõ³-
òåêòîðà (âóë. Á. Ãð³í÷åíêà, 7) — òóò
âëàøòóþòü ðîìàíòè÷íèé âå÷³ð ïðè
ñâ³÷êàõ ç òâîðàìè âèäàòíèõ ñâ³-
òîâèõ êîìïîçèòîð³â, à òàêîæ êî-
ëÿäêàìè â îáðîáö³ äëÿ êàìåðíî-
ãî îðêåñòðó. Êâèòêè — 100—250
ãðí. Ó Áóäèíêó ê³íî (âóë. Ñàêñà-
ãàíñüêîãî, 6) 13 ³ 14 ëþòîãî î 20.00
ïðåäñòàâëÿòü ïðîãðàìó äæàçîâèõ
êîìïîçèö³é ïðî ëþáîâ, êâèòêè —
äî 450 ãðí.

14 ëþòîãî î 15.00 ³ î 19.00 â Ïà-
ëàö³ Óêðà¿íà íà êîíöåðò³ «Ðîê Ñèì-
ôîí³ÿ» ïðîçâó÷àòü ñâ³òîâ³ õ³òè
Aerosmith, Metallica, Queen, Doors
òà ³íøèõ â³äîìèõ ãóðò³â. Âàðò³ñòü
êâèòê³â — 200—1250 ãðí. 15 ëþòî-
ãî î 19.00 â Ïàëàö³ êóëüòóðè ÊÏ²

ç³ãðàþòü ïðîãðàìó «Ìóçèêà êî-
õàííÿ» ñèìôî-øîó «Ñâ³òîâ³ õ³-
òè» — ³ç øëÿãåðàìè ïðî êîõàííÿ
Scorpions, The Beatles, Frank Sinatra,
Whitney Houston, Depeche Mode òà
³íøèõ â îðèã³íàëüí³é ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó. Âàð-
ò³ñòü êâèòê³â 150—450 ãðí.

Íà òåàòðàëüí³é ñöåí³: 
â³ä «Ðîìåî ³ Äæóëüºòòè» 
äî «Äðàêóëè»

Òåìà êîõàííÿ — â³÷íà ÿê äëÿ ë³-
òåðàòóðíèõ òâîð³â, òàê ³ äëÿ òåàò-
ðàëüíèõ ïîñòàíîâîê. Òåàòð ðîñ³é-
ñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íè 14
ëþòîãî î 19.00 çàïðîøóº íà ³ñòî-
ð³þ êîõàííÿ ³ íåíàâèñò³ «Äæóëü-
ºòòà ³ Ðîìåî» çà ï’ºñîþ Â³ëüÿìà
Øåêñï³ðà, à 15 ëþòîãî î 19.00 íà
ìóçè÷íó âèñòàâó «Ëþáîâíå áîæå-
â³ëëÿ» çà Æàíîì Ôðàíñóà Ðåí’ÿðîì.
Â Òåàòð³ äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âî-
ìó áåðåç³ 14 ëþòîãî î 19.00 ïîêà-
æóòü «Äâîº íà ãîéäàëêàõ» Â. Ã³áñî-
íà (ìàëà ñöåíà) òà «Ç êîõàíèìè íå

ðîçñëàáëÿéòåñÿ!..» Ä. Êåððà, à 15
ëþòîãî î 19.00 — åðîòè÷íó äðàìó
Íàä³¿ Ïòóøê³íî¿ «Òè, êîãî ëþáèòü
äóøà ìîÿ...» (ìàëà ñöåíà) òà êî-
ìåä³þ ïðî êîõàííÿ «×îòèðè ïðè-
÷èíè âèéòè çàì³æ» Ð. Áàåðà. Â Òå-
àòð³ íà Ëèïêàõ 14 ëþòîãî î 19.00
ïðîïîíóþòü ïåðåãëÿíóòè ìþçèêë
«Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà» çà Â³ëü-
ÿìîì Øåêñï³ðîì, à â Òåàòð³ îïå-
ðè ³ áàëåòó òà ÊÌÀÒÎÁ³ — îäíîé-
ìåííèé áàëåò Ñåðã³ÿ Ïðîêîô’ºâà.
Â Òåàòð³ íà Ïîäîë³ 14 ëþòîãî î 19.00
ãëÿäà÷³â ÷åêàþòü íà ë³ðè÷íó êî-
ìåä³þ «Í³÷ íà äâîõ». Â ñóáîòó â
Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó õóäîæíè-
êà î 17.00 ïîêàæóòü åêñöåíòðè÷-
íó êîìåä³þ ç³ çì³íîþ ñòàò³ «Êî-
õàííÿ áåç ïðàâèë» òåàòðó «Â³çà-
â³», à â «Ê³íîïàíîðàì³» î 19.00 —
ì³ñòè÷íó ìóçè÷íó âèñòàâó «Äðàêó-
ëà. Â³÷íå êîõàííÿ» çà ìîòèâàìè
ðîìàíó Áðåìà Ñòîêåðà. Â³äâîë³ê-
òèñÿ íà ³íøó òåìó äîïîìîæå ìóçè÷-
íèé ñïåêòàêëü «Àëüáåðò, àáî Íàé-
âèùà ôîðìà ñòðàòè» çà òâîðîì
Þð³ÿ Àíäðóõîâè÷à çà ó÷àñòþ ñà-

ìîãî ïèñüìåííèêà 15 ëþòîãî î
19.00 â Íàö³îíàëüí³é ìóçè÷í³é àêà-
äåì³¿ ³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî.

ßðìàðêè: çðîáëåíî ç ëþáîâ’þ

Íà UAmade Fest in LOVE, ÿêèé
ïðîõîäèòèìå â ãàëåðå¿ «Ëàâðà»
14 ëþòîãî ç 11.00 äî 19.00, îá³öÿ-
þòü çîíè ïîäîðîæåé ³ åìîö³é, çäî-
ðîâî¿ ¿æ³, âå÷³ðîê, ñîëîäîù³â, à
òàêîæ ÿðìàðîê äîìàøíüîãî äå-
êîðó. Äëÿ ñàìîòí³õ ñåðäåöü îðãà-
í³çóþòü òóò ³ øâèäê³ ïîáà÷åííÿ
Cross Dating. Ó Áóäèíêó îô³öåð³â
íà Ïåðøîìó ìàðêåò³ Áðþ-õî-õî
14 ³ 15 ëþòîãî ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³ áóäóòü ç³ãð³âàòè êàâîþ, øîêî-
ëàäîì, ïðèºìíèìè ñóâåí³ðàìè òà
ñîëîäîùàìè â³ä óêðà¿íñüêèõ âè-
ðîáíèê³â. Ó ïðîãðàì³ — ìàéñòåð-
êëàñè, ðîç³ãðàø³ ïðèç³â ³ æèâà ìó-
çèêà. 13 ëþòîãî ç 15.00 äî 20.00, 14
³ 15 ëþòîãî ç 11.00 äî 20.00 íà ÍÑÊ
«Îë³ìï³éñüêèé» â³äáóäåòüñÿ âè-
ñòàâêà-ÿðìàðîê «Ëþáîâ óêðà¿í-
ñüêî¿ òâîð÷îñò³». Â³ò÷èçíÿí³ âè-
ðîáíèêè ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ ïðî-
äóêö³þ — â³ä îäÿãó äî êîñìåòèêè
òà ïðèêðàñ. Òàêîæ â³äâ³äóâà÷³â
÷åêàþòü ìàéñòåð-êëàñè, áëàãî-
ä³éíèé àóêö³îí, âèñòàâêà êàðòèí
òà fashion-ïîêàç.

Â ìóçåÿõ — ìóçèêà, ëåêö³¿,
«âàëåíòèíêè»

Óðàìêàõ ïðîåêòó «Ñîíÿ÷íà Óêðà-
¿íà» íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàêîõàíèõ 13
ëþòîãî î 19.00 Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 7)
ïðåçåíòóº ñâÿòêîâèé êîíöåðò «Ï³ñ-
í³ êîõàííÿ». Ó âèêîíàíí³ ñîë³ñòà
Òåàòðó îïåðåòè, äèïëîìàíòà ì³æ-
íàðîäíèõ êîíêóðñ³â Äàíèëà Ìàò-
â³ºíêà (áàðèòîí) ïðîçâó÷àòü òâî-
ðè Â. Ìîöàðòà, Ð. Øóìàíà, Ï. ×àé-
êîâñüêîãî òà ³íøèõ. Êîíöåðòìåé-
ñòåðîì ³ âåäó÷èì âèñòóïèòü Îëåê-

ñàíäð Ìîñêàëåöü, ÿêèé çàïî÷àòêó-
âàâ ïðîåêò ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ó ìó-
çå¿. Çàìîâëåííÿ êâèòê³â òà äîâ³ä-
êà çà òåë. (044) 520-28-27

14 ëþòîãî î 12.00 â Ìóçå¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè (âóë. Ìîñêîâ-
ñüêà, 40-á) â³äáóäåòüñÿ ìàéñòåð-
êëàñ äî Äíÿ çàêîõàíèõ — «Óêðîï-
LOVE — ñèëà ëþáîâ³ äî Áàòüê³â-
ùèíè». Ðàçîì ³ç õóäîæíèöåþ Ìà-
ð³ºþ Êîâàëåâñüêîþ ãîñò³ çìîæóòü
íàìàëþâàòè óêðà¿íñüê³ «âàëåí-
òèíêè», çîêðåìà â ñòèë³ íàðîäíî-
ãî ðîçïèñó «Ïåòðèê³âêà», òà ïåðå-
äàòè ëèñò³âêè ïîðàíåíèì ãåðîÿì,
ÿê³ ë³êóþòüñÿ â Êè¿âñüêîìó øïè-
òàë³. Äåòàë³ çà òåë.: (063) 699-42-
92, (050) 161-53-28. Âàðò³ñòü ó÷àñ-
ò³: 25 ãðí (âõ³äíèé êâèòîê â ìó-
çåé) òà 10 ãðí íà ìàòåð³àëè.

Â Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó
ìóçå¿ 14 ëþòîãî î 12.00 ïðåçåíòó-
þòü «Êàçêè ïðî Êàøòàí ³ Ãîðîáè-
íó» Ìèðîñëàâè Ìàêàðåâè÷ ç ìàé-
ñòåð-êëàñàìè äëÿ ä³òåé â³ä õóäîæ-
íèöü-³ëþñòðàòîðîê Îëåíè Ëèêî-
âî¿ ³ Îëåíè Ëè÷èê. Ïðî ³ñíóâàííÿ
óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà â óìîâàõ
òîòàë³òàðèçìó ä³çíàâàéòåñÿ íà ëåê-
ö³¿ Þë³¿ Çàõàð÷óê ó ñóáîòó î 14.00.
Ó íåä³ëþ î 14.00 åêñêóðñ³þ-âèñòàâ-
êó «Ñïåöôîíä. 1937—1939» ïðî-
âåäå êóðàòîð ³ ãîëîâíèé õðàíèòåëü
ÍÕÌÓ Þë³ÿ Ëèòâèíåöü. Ó÷àñòü çà
ïîïåðåäí³ì çàïèñîì, âàðò³ñòü: êâè-
òîê äî ìóçåþ.

Â ðàìêàõ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè
ì³æìóçåéíîãî àðò-ïðîåêòó «Â³ê-
íà» â «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³»
(âóë. Ëàâðñüêà, 10-12) 14 ëþòîãî
î 15.00 íà ëîêàö³¿ «Ñöåíà» ìèñ-
òåöòâîçíàâåöü Äìèòðî Ãîðáà÷îâ
ïðî÷èòàº ëåêö³þ «Øàðîâàðíî-ãî-
ïàøíà êóëüòóðà ÿê äæåðåëî ñâ³-
òîâîãî àâàíãàðäó» òà ïîêàæóòü
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «Êàçèìèð
Âåëèêèé àáî Ìàëåâè÷ Ñåëÿíñüêèé».
Ó÷àñòü çà êâèòêîì äî ìóçåéíîãî
êîìïëåêñó �

Óðî÷èñòà ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ â «Øîêîëàä-

íîìó áóäèíî÷êó». Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

îáðàëè íå äàðåìíî: àðõ³òåêòóðà òà ³í-

òåð’ºð ö³º¿ ñïîðóäè îôîðìëåí³ â ñòè-

ë³ ³òàë³éñüêîãî ðåíåñàíñó. Óãîäó ïðî

ñï³âïðàöþ ï³äïèñàëè äèðåêòîð Äåïàð-

òàìåíòó êóëüòóðè Ä³àíà Ïîïîâà ³ Íàä-

çâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë ²òà-

ë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ôàáð³ö³î Ðîìàíî.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

ÊÐÀ¯ÍÀ ç âåëèêîþ òà áàãàòîþ êóëüòóðîþ,
äå òâîðèëè Ëåîíàðäî äà Â³í÷³ é Ì³êåëàí-
äæåëî, â³äòåïåð êóëüòóðíî íàáëèçèòüñÿ äî
Óêðà¿íè. Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé
Ïîñîë ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ôàáð³ö³î Ðî-
ìàíî çàçíà÷èâ, ùî Óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ
â³äêðèâàº íîâ³ ìîæëèâîñò³ ÿê äëÿ êóëüòóð-
íîãî ðîçâèòêó ²òàë³¿, òàê ³ Óêðà¿íè. «Öå ïî-
÷àòîê íîâî¿ ³òàë³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ðîáî-
òè ó ñôåð³ êóëüòóðè,— âïåâíåíèé â³í.— Ñå-
ðåä íàøèõ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â — ñï³âïðà-
öÿ àíñàìáëþ ñîë³ñò³â «Áëàãîâ³ñò», ÿêèì
³íêîëè äèðèãóº ìîÿ äðóæèíà. Òàêîæ âîñå-

íè â ñòîëèö³ áóäå ïðîâåäåíèé äðóãèé ôåñ-
òèâàëü áàðîêî, ïëàíóþòüñÿ é ³íø³ ö³êàâ³
³í³ö³àòèâè. Ìè î÷³êóºìî, ùî ñï³ëüí³ êóëü-
òóðí³ çàõîäè ùå á³ëüøå çáëèçÿòü íàø³ íà-

ðîäè». Ì³ñüêà âëàäà òàêîæ ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî êèÿíè çìîæóòü êðàùå ï³çíàòè êóëüòó-
ðó ²òàë³¿. «Ñüîãîäí³ ñòîëèöÿ Óêðà¿íè â³ä-
êðèòà äî ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ñï³ëüíèõ ïðî-
åêò³â ³ç êóëüòóðíèìè ³íñòèòóö³ÿìè,— íàãî-
ëîñèëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³-
òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.— Ìè
ïðàãíåìî äîíåñòè äî ºâðîïåéñüêî¿ òà ñâ³-
òîâî¿ ñï³ëüíîòè, ùî ñó÷àñíèé Êè¿â — íàä³é-
íèé ì³æíàðîäíèé ïàðòíåð, â³äêðèòèé äî
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ä³àëîãó. Âïåâíåíà,
ùî íàøà ñï³âäðóæí³ñòü ïðîöâ³òàòèìå é
íàäàë³».

Íà äóìêó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëü-
òóðè Ä³àíè Ïîïîâî¿, ³òàë³éö³ äóæå ïîä³áí³
òåìïåðàìåíòîì òà åìîö³ÿìè äî óêðà¿íö³â.
«Öå íàãîäà ïîêàçàòè, ñê³ëüêè â íàñ ñï³ëü-
íîãî, à íå â³äì³ííîãî,— çàçíà÷èëà âîíà.—

Ïåðø³ êðîêè ñï³âïðàö³ âæå âèçíà÷åí³. Ç íà-
øèìè ³òàë³éñüêèìè ïàðòíåðàìè ìè ïðà-
öþºìî íàä âñòàíîâëåííÿì ïàì’ÿòíèêà â³-
äîìîìó ³òàë³éñüêîìó ïîåòîâ³ Äàíòå Àë³ã’ºð³
ó Êèºâ³. Â ñâîþ ÷åðãó â Ðèì³ áóäå âñòàíîâ-
ëåíèé ïàì’ÿòíèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Îêð³ì
öüîãî, ï³äïèñàíà Óãîäà ìàòèìå âàãîìå ïðàê-
òè÷íå çíà÷åííÿ. Çîêðåìà ðîçâèòîê ³ ïî-
ãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ ì³æ Êèºâîì, Ôëîðåí-
ö³ºþ òà Ðèìîì ïåðåäáà÷àº íå ëèøå îáì³í ïî-
çèòèâíèì äîñâ³äîì ó ãàëóç³ êóëüòóðè, à é
ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíèõ çàõîä³â — ìóçåéíèõ
ïðîåêò³â, õóäîæí³õ, îáðàçîòâîð÷èõ âèñòà-
âîê çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ òà ³òàë³éñüêèõ
ìèòö³â». Ó íåëåãêèé ÷àñ Êè¿â òàêîæ ñïîä³-
âàºòüñÿ ³ íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ²òàë³¿ äëÿ
ðîçâèòêó ñï³ëüíèõ êóëüòóðíî-ðîçâàæàëü-
íèõ çàõîä³â �

Äåíü óñ³õ çàêîõàíèõ— îäíå ç

íàéìîëîäøèõ ñâÿò ó íàø³é

êðà¿í³, ïðîòå âæå çàâîþâàëî

ïîïóëÿðí³ñòü, àäæå äàº ìîæ-

ëèâ³ñòü âèñëîâèòè òåïë³ ïî-

÷óòòÿ â õîëîäíó ïîðó ðîêó.Òå-

ìàòè÷í³ ïîä³¿ ïàðàì òà ùå

ñàìîòí³ì êèÿíàì ï³äãîòóâàëè

â òåàòðàõ,ìóçåÿõ,íà êîíöåðò-

íèõ òà ³íøèõ ìàéäàí÷èêàõ.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Êè¿â íàáëèçèòüñÿ äî Ðèìó
�Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ÊÌÄÀ òà ²òàë³éñüêèé ³íñòèòóò â Óêðà¿í³ ï³äïèñàëè 

Óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ

Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ç ìóçèêîþ,
âèñòàâàìè ³ ìàéñòåð-êëàñàìè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 31.01.2011 № 100/5487 «Про Програму приватизації
комунального майна територіальної громади міста Києва 

на 2011 — 2012 роки»
Рішення Київської міської ради № 562/562 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», абзацу 1 пункту «б» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», аб#
зацу 2 частини третьої статті 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)», частини другої статті 14, статей 27, 28 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
частини третьої статті 20 Закону України «Про культуру», Постанови Верховної Ради України «Про запрова#
дження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у то#
му числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси», враховуючи поста#
нову Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.01.2013 у справі 2а#15446/12/2670, Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�31.01.2011�№ 100/5487�«Про�Про�ра-

м��приватизації��ом�нально�о�майна�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�на�2011 —�2012

ро�и»:

— ви�лючити�позиції�56,�95�з�Перелі���об’-

є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж�

на�а��ціонах,�за��он��рсом,�додат�а�1�до�рі-

шення.

2.�Встановити,�що�Центральна�бібліоте�а�

ім.�Т.�Г.�Шевчен�а�для�дітей�міста�Києва�та�її�при-

міщення�приватизації�не�підля�ають.

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

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

під�отовці�нової�Про�рами�приватизації��ом�-

нально�о�майна�територіальної��ромади�міста

Києва�врах�вати�це�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельним ділянкам на вулиці
Героїв Дніпра, які знаходяться між будівлями № 53 та № 55

(загальна площа 0,24 га) та між будівлями № 67 та № 69
(загальна площа 0,19 га), в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 751/751 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунк#
тів», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збережен#
ня зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�стат�с�с�вер��земельним�ділян-

�ам�на�в�лиці�Героїв�Дніпра,�я�і�знаходяться

між�б�дівлями�№ 53�та�№ 55�(за�альна�площа

0,24��а)�та�між�б�дівлями�№ 67�та�№ 69�(за�аль-

на�площа�0,19��а),�в�Оболонсь�ом��районі�міс-

та�Києва.

2.�Надати�с�вер�,�розташованом��між�б�дів-

лями�№ 67�та�№ 69�(за�альна�площа�0,24��а)

Про введення тимчасової заборони (мораторію) 
на будівництво та продаж земельних ділянок у межах

охоронних (буферних) зон м. Києва
Рішення Київської міської ради № 24/889 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статті 54 Конституції України, статті 112 Земельного кодексу України, статті 25, частини п’ятої
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 24 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 5 Закону України «Про основи містобудування», статті 30
Закону України «Про охорону культурної спадщини», Конвенції про охорону всесвітньої культурної і при#
родної спадщини та рішення 38COM 7B.33 Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, враховуючи рішення ро#
бочої групи щодо вивчення питання необхідності введення мораторію на продаж земельних ділянок у цен#
тральній частині міста Києва (протокол № 2 від 02.07.2014 засідання постійної комісії Київради з питань міс#
тобудування, архітектури та землекористування), з метою захисту об’єкта, який має видатну універсальну
цінність для світової спільноти, а також для забезпечення ефективного й раціонального використання тери#
торії, створення повноцінного життєвого середовища та комплексного вирішення архітектурно#містобудів#
них проблем міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ввести�тимчасов��заборон��(мораторій)

на�б�дівництво�та�продаж�земельних�діляно�

для�містоб�дівних�потреб�(нове�б�дівництво)

до�затвердження�Київсь�ою�місь�ою�радою

План��зон�вання�території�центральної�план�-

вальної�зони�міста�Києва�та/або�детально�о

план��територій�в�межах�охоронної�(б�ферної)

зони�об’є�та�№ 527�Спис���всесвітньої�спад-

щини�ЮНЕСКО�«Київ:�Собор�Святої�Софії�та

приле�лі�монастирсь�і�б�дівлі,�Києво-Печер-

сь�а�Лавра»,�затверджено�о�на�азом�Міністер-

ства���льт�ри�У�раїни�від�05.07.2011�№ 511/0/16-

11�«Про�затвердження�на��ово-прое�тної�до-

��ментації�щодо�меж�і�режимів�ви�ористання�зон

охорони�пам’ято��та�занесення�об’є�тів���ль-

т�рної�спадщини�до�Державно�о�реєстр��не-

р�хомих�пам’ято��У�раїни».

2.�Встановити,�що�п�н�т�1�цьо�о�рішення

не�поширюється�на�випад�и�продаж��вже�за-

б�дованих�земельних�діляно�,�авансові�внес-

�и�по�я�их�сплачені�до�01.01.2015,�та�на�здійс-

нення�робіт,�пов’язаних�з�про�ладенням�ін-

женерних�мереж,�необхідних�для�заповідни-

�ів,�з��поряд��ванням�територій,�відтворен-

ням�і�реставрацією�пам’ято����льт�рної�спад-

щини,�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри.

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

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

3.1.�Повідомити�про�прийняття�цьо�о�рішен-

ня��повноважені�ор�ани�містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри,�ор�ани�ви�онавчої�влади���сфері�охо-

рони���льт�рної�спадщини�та�інші�причетні�до

цьо�о�відповідні�дозвільні�та��онтролюючі�ор-

�ани.

3.2.�Забезпечити�не�хильне�дотримання�і

ви�онання�цьо�о�рішення�с�б’є�тами�містоб�-

дівної�діяльності.

4.�Оприлюднити�це�рішення����азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

на�в�лиці�Героїв�Дніпра�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�міста�Києва,�назв��«С�вер�Добродій».

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

�ої�ради�від�19�липня�2005�ро���№ 806/3381

«Про�затвердження�Про�рами�розвит���зеле-

ної�зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

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

ній�частині�міста»�(із�змінами�та�доповнення-

ми),�а�саме:�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня�додати�зазначені�с�вери�до�перелі���с�ве-

рів�Оболонсь�о�о�район��міста�Києва�(табли-

ця�№ 2).

4.�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):

4.1�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�оформлення�та�бла�о�строю�земельних

діляно��на�в�лиці�Героїв�Дніпра,�я�і�знаходять-

ся�між�б�дівлями�№ 53,�№ 45,�№ 55�(дош�іль-

ний�навчальний�за�лад�№ 662)�та�№ 57�(за-

�альна�площа�0,24��а)�та�між�б�дівлями�№ 67,

№ 59,�№ 69�(дитячий�навчальний�за�лад�№ 63)

та�№ 71�(за�альна�площа�0,19��а),�в�Оболон-

сь�ом��районі�міста�Києва.

4.2�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення��ош-

тів�меценатів�для�створення�с�вер��на�в�лиці

Героїв�Дніпра,�що�знаходиться�між�б�дівлями

№ 53�та�№ 55�(за�альна�площа�0,24��а),�та

с�вер�,�що�знаходиться�між�б�дівлями�№ 67

та�№ 69�(за�альна�площа�0,19��а),�в�Оболон-

сь�ом��районі�міста�Києва.

5.�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)�спільно�з�Департа-

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

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

державної�адміністрації)�вжити�всіх�ор�аніза-

ційно-правових�заходів�щодо�внесення�відпо-

відних�даних�про�земельні�ділян�и�до�місь�о-

�о�земельно�о��адастр�.

6.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном��ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради —��азеті�«Хреща-

ти�».

7.�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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1523 від 23 грудня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення харчування вихованців дошкільних навчальних закладів Свято#
шинського району м. Києва.

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���за�альній�с�мі�1 730 000��рн,�пе-

редбачених�Святошинсь�ій�районній�в�місті

Києві�державній�адміністрації�на�2014�рі���

за�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�споживан-

ня�за��одом�тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�070201

«За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитя-

чий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалізова-

ні�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми»�на�с�м�

394 000��рн,�за��одом�тимчасової��ласифі�а-

ції�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади�освіти,

заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�дітьми»�на�с�-

м��116000��рн,�за��одом�тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�100103�«Дотація�житлово-�ом�-

нальном���осподарств�»�на�с�м��1 220 000��рн

та�збільшення�видат�ів�споживання�за��одом

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070101�«Дош�іль-

ні�за�лади�освіти»�на�с�м��1 400 000��рн,�за

�одом�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та

�редит�вання�місцевих�бюджетів�070304�«Спе-

ціальні�за�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�ш�о-

ли�та�інші�за�лади�освіти�для�дітей�з�вадами

��фізичном��чи�роз�мовом��розвит��»�на�с�-

м��330 000��рн,�що�додається.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити�подан-

ня�на�по�одження�перерозподіл��видат�ів,

передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

но�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1495 від 19 грудня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення організації ефективної роботи з прибирання снігу в зимовий пері#
од 2014#2015 років у Солом’янському районі м. Києва:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит���в�с�мі�335000��рн,�передбачених�Соло-

м’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�на�2014�рі����спеціальном��фонді

бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�об-

ся���бюджетних�призначень,�шляхом�зменшен-

ня�видат�ів�розвит���по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади�освіти,

заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�дітьми»�в�с�-

мі�87500��рн,�110205�«Ш�оли�естетично�о�ви-

ховання�дітей»�в�с�мі�247500��рн�та�збільшен-

ня�видат�ів�розвит���по��од��тимчасової��ла-

сифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�100101�«Житлово-е�спл�атаційне

�осподарство»�в�с�мі�267000��рн,�100203�«Бла-

�о�стрій�міст,�сіл,�селищ»�в�с�мі�68000��рн,�що

додається.

2.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передба-

чено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�по-

стійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічио�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Департаменту 

житлово#комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2014 рік
Розпорядження № 1496 від 19 грудня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі
бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської
міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою забезпечен#
ня роботи бюветних комплексів та погашення заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту бю#
ветних комплексів та громадських вбиралень у минулих роках:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит�����с�мі�2 201 560��рн,�передбачених�Де-

партамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень,

шляхом�зменшення�видат�ів�розвит���по��од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�100102�«Капітальний

ремонт�житлово�о�фонд��місцевих�ор�анів�вла-

ди»���с�мі�2 201 560��рн�та�збільшення�видат-

�ів�розвит���по��од��тимчасової��ласифі�ації

видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

100203�«Бла�о�стрій�міст,�сіл,�селищ���с�мі

2 201�560��рн,�що�додається.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�забезпечити�подання�на�по�оджен-

ня�перерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1497 від 19 грудня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення належного функціонування закладів освіти:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання�в�с�мі�248 000��рн,�передбачених�Пе-

черсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�на�2014�рі����за�альном��фонді�бю-

джет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся��

бюджетних�призначень,�шляхом�зменшення

видат�ів�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

070101�«Дош�ільні�за�лади�освіти»�в�с�мі�248 000

�рн.�та�відповідно�збільшення�видат�ів�спожи-

вання�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�070201

«За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий

садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�о-

ли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми»,�що�додається.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�перед-

бачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до

постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

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

вит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, 

передбачених Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1498 від 19 грудня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів по галузі «Осві#
та»:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання�в�с�мі�1811 700��рн,�передбачених

Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�на�2014�рі����за�альном��фонді

бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�об-

ся���бюджетних�призначень,�шляхом�зменшен-

ня�видат�ів�споживання�по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070201�«За�альноосвітні�ш�оли�(в

т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат�при�ш�о-

лі),�спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле-

�і�ми»�в�с�мі�1 801 500��рн�та�по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�070202�«Вечірні�(змінні)

ш�оли»�в�с�мі�10 200��рн�та�збільшення�видат-

�ів�споживання�по��од��тимчасової��ласифі�а-

ції�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюдже-

тів�070101�«Дош�ільні�навчальні�за�лади»�в�с�-

мі�1 108 000��рн,�по��од��тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070304�«Спеціальні�за�альноосвітні�ш�о-

ли-інтернати,�ш�оли�та�інші�за�лади�освіти�для

дітей�з�вадами���фізичном��чи�роз�мовом��роз-

вит��»�в�с�мі�271 200��рн,�по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади�ос-

віти,�заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�дітьми»�в

с�мі�289 200��рн,�по��од��тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070802�«Методична�робота,�інші�захо-

ди���сфері�народної�освіти»�в�с�мі�143 300��рн

що�додається.

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

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по-

�одження�перерозподіл��видат�ів,�передбаче-

но�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 листопада 2014 року № 1321 
«Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

Розпорядження № 1500 від 19 грудня 2014 року
Відповідно до підпункту 15.6 пункту 15 рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152

«Про бюджет міста Києва на 2014 рік», на виконання протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань бюджету та соціально#економічного розвитку від 26 листопада 2014 року № 19:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�12�листопада�2014�ро���№ 1321�«Про�перерозподіл�видат�ів�бюджет�

міста�Києва»�та�і�зміни:

Позиції�18�та�19�додат�а�«Перерозподіл��оштів���межах�аси�н�вань�по��оловних�розпорядни-

�ах�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,�придбання

обладнання�тощо)»�ви�лючити.

Позиції

додат�а�«Перерозподіл�видат�ів�розвит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам�бюджет-

них��оштів,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�на�2014�рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся���бюджет-

них�призначень»�ви�лючити.

Голова В. Кличко

150202 Розробка схем та проектних
рішень масового
застосування

2281 РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ
ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ
ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА

350,0

150202 Розробка схем та проектних
рішень масового
застосування

2281 РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ
ЧАСТИН М.КИЄВА

<350,0
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ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ÷àñòèíè (ì³ñòî Êè¿â) äîâîäèòü äî

âàøîãî â³äîìà ðîçðàõóíîê îá´ðóíòîâàíîãî òàðèôó êâàðòèðíî¿ ïëàòè íà ïîñëóãó

ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êà÷àëîâà

3, ïðîâåäåíîãî çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1.06.2011 ð. ¹ 869

"Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³

ïîñëóãè".

Ðîçì³ð òàðèôó êâàðòèðíî¿ ïëàòè íà ïîñëóãó ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êà÷àëîâà, 3 — 7,1243.

Âñòàíîâëåíà êâàðòèðíà ïëàòà çàáåçïå÷èòü îïëàòó ïðàö³:

1 — çàâ³äóþ÷îãî ãóðòîæèòêó;

0,6188 — äâ³ðíèêà (ïðèáèðàííÿ êîæíîãî äíÿ);

0,3972 — êîìïëåêñíîãî ðîá³òíèêà ç óòðèìàííÿ ïðèì³ùåíü æèòëîâîãî áóäèíêó

(ïðèáèðàííÿ êîæíîãî äíÿ);

0,1663 — ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà (1 ðàç íà òèæäåíü òà çà âèêëèêîì ïðè íåîáõ³äíîñò³);

0,0997 — åëåêòðèêà (1 ðàç íà òèæäåíü òà çà âèêëèêîì ïðè íåîáõ³äíîñò³).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè íà àäðåñó íà÷àëüíèêà êâàðòèðíî-
åêñïëóàòàö³éíî¿ ÷àñòèíè (ì³ñòî Êè¿â) (ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðèê³â, 33) äî 3 áåðåçíÿ
2015 ðîêó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â Íåêðèëîâà Àíäð³ÿ Îëåêñàí-

äðîâè÷à, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Äîíåöüê, âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 100-Á, êâ. 48 òà Ïàõàëü÷óêà Ñåðã³ÿ Àíäð³éîâè-

÷à, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Äîíåöüê, âóë. Ôàáðè÷íà, 139, ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êëèìåíêà Âîëîäèìè-

ðà Îëåêñàíäðîâè÷à äî Íåêðèëîâà Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, Ïàõàëü÷óêà Ñåðã³ÿ Àíäð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â.

Ðîçãëÿä ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 09.40 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, êàá. 309.

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â Íåêðèëîâà À.Î. òà Ïàõàëü÷óêà Ñ.À. â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà ¿õ â³äñóòíîñ-

ò³ òà çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè. Êð³ì òîãî, ñóä ðîç'ÿñíþº â³äïîâ³äà÷àì ¿õ îáîâ'ÿçîê ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâ-

êè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ.

Ñóääÿ Î. Î. Êîíäðàòåíêî

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ²íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé
õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" ó ðîçì³ð³ 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà,
ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, îïóáë³êîâàíî¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"

06 ëþòîãî 2015 ð. ¹ 17(4613)

Â³äîì³ñòü ïðî ïëîùó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ïóíêò³ 3 ³íôîðìàö³¿, ñë³ä ÷èòàòè òàê:

- ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (ãà) çà ³íôîðìàö³ºþ ñòàíîì íà 2013 ð³ê ñòàíîâèòü— 7,13, ç íèõ:

3,67— äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè;

1,94 — äîãîâ³ð îðåíäè;

1,52 —âèòÿãè ç òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïðî íîðìàòèâíóãðîøîâóîö³íêóçåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ï³äñòàâ³

òåõí³÷íèõ çâ³ò³â ïðî âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Ðÿäîê äâàíàäöÿòèé òà òðèíàäöÿòèé Ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ"Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé

öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" çà îñòàíí³ òðè ðîêè, ñë³ä ÷èòàòè òàê:

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 3,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³
òîâàðè (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).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 58 200,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà: 436,50 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191,
òåë./ôàêñ 250-32-27).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,281-66-24.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â

îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Ùóñºâà, 20, ² ïîâåðõ (òåõí³÷íèé ë³öåé). Çàãàëüíîþ ïëîùåþ

48,5 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè

ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 660725,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà

44,58 ãðí áåç ÏÄÂ (ïîãîäèííî) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿.Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Äåðæàâíà ô³íàíñîâà ³íñïåêö³ÿ â ì. Êèºâ³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â — ãîëîâíèõ, ïðîâ³äíèõ, ñòàðøèõ, äåðæàâíèõ ô³íàíñîâèõ ³íñïåêòîð³â òà ãîëîâíèõ, ïðîâ³äíèõ,

ñòàðøèõ, äåðæàâíèõ àóäèòîð³â; íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì, çàâ³äóâà÷à ñåêòîðà, íà÷àëüíèêà

àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëó, ñïåö³àë³ñò³â, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü êîìï'þòåðèçàö³¿,

ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â-þðèñêîíñóëüò³â.

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì.

Çâåðòàòèñÿ çà òåë. 482-01-06.

Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâ — ì³ñÿöü ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.

16.02.2015ð. î 12.00, íà âóë. Âîçäâèæåíñüê³é, 45-47-49 áóäå ïðîâåäåíî

çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ïîâîðîòíèõ òî÷îê ìåæ äàíî¿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³). Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â, à ñàìå

TOB "Ðàíòüå" òà ÏÀÒ òðåñò "Êè¿âì³ñüêáóä-1" áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè ïðîâåäåíí³

çàçíà÷åíèõ ðîá³ò.
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Êîëüîðîïîä³ë À2 

(ôîðìàò

660õ560 ìì)

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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12 Äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, òèñ. ãðí 24885 19976 2327 897

13 Ïîòî÷í³ çîáîâ'ÿçàííÿ, òèñ. ãðí 179730 167565 168592 194306

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò. òåëåôîí)

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
ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2 Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â; âóë. Âåðáèöüêîãî, 5, 564-59-34)
1 ïî-
âåðõ

âóë. Äÿ-
÷åíêà, 12

25,50 
Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî

ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 04.02.2015

119,55 3 048,50

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 "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (04214, ì. Êè¿â,
âóë.Ï³âí³÷íà,22), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Äí³ïðîâîäñüêà, 13/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,4 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-
ñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 458,88 ãðí (40,25 ãðí. çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì
íà 31.10.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,50-Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,6 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 936,53 ãðí (28,73 ãðí çà 1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ
ñòàíîì íà 31.08.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðîâà, 1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,1 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 50,0 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê
áåç ÏÄÂ, òà ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 0,1 êâ.ì — 4,01 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.06.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàéîðîâà, 1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,6 êâ. ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 50,0 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê
áåç ÏÄÂ, òà ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 6,6 êâ. ì — 264,71 ãðí (40,11 ãðí çà 1 êâ. ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.06.2014 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

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 ðà-
éîííà 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 êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

¹
ï.ï.

Ñòàòò³ âèòðàò ïî ôàêòó
Ñóìà ôàêòè÷-

íèõ âèòðàò, ãðí

1 Ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ 2,4600

2 Ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òîê 1,8924

3

Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñ-

òåì ãàðÿ÷îãî, õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâå-

äåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿

1,1141

4 Äåðàòèçàö³ÿ 0,0926

5 Äåç³íñåêö³ÿ 0,1064

6

Ïîòî÷íèé ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â, âíóòð³ø-

íüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ãàðÿ÷îãî, õîëîäíîãî âîäîïîñ-

òà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà çëèâî-

âî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â áóäèíê³â òà åëå-

ìåíò³â çîâí³øíüîãî óïîðÿäæåííÿ

0,7481

7
Îñâ³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ï³äâàëü-

íèõ ïðèì³ùåíü òà ï³äêà÷óâàííÿ âîäè
0,7106

8 Ðàçîì 7,1243
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Відповіді на сканворд 

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. Ç11 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåç-
íàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 31.08.2014

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 ïî-
âåðõ

Ñîñíèöü-
êà âóë., 8

90,33

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, àíãë³é-

ñüêî¿ ìîâè òà ëîã³êè) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³ 5,10 çà 1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà 51,00 ãðí 

(Ïí-Ïò: 
15.00-17.00)

2

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

Áîé÷åí-
êà Îëåê-
ñàíäðà

âóë., 9-À

96,25

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ëîã³êè ç
ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³ 5,78 çà 1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà 57,80 ãðí 

(Ïí-Ïò: 
15.00-17.00)



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ÿêùî íå òàëàíèòü
ç ãðîøèìà — ïîòàëàíèòü
â ëþáîâ³! Òåìà äðóæáè ³

âçàºìíîãî êîõàííÿ â ïàðòíåðñüêî-
ìó ñîþç³ íàéàêòóàëüí³øà, ³ ç íåþ
âè äîáðå âïîðàëèñÿ. Ãîëóáòåñÿ,
áóäüòå â³ääàíèìè äðóçÿìè, æèâ³òü
ó çëàãîä³ ç áëàãîâ³ðíèìè. Íåõàé â
ñåðö³ òèõî ðîçïóñêàþòüñÿ êâ³òè ëþ-
áîâ³ ïîäàë³ â³ä çàçäð³ñíèõ î÷åé,
ïðî ùî ë³ïøå íå àô³øóâàòè, à çà-
êîíñï³ðóâàòèñÿ.

ÒÅËÜÖßÌÈ íà ôîí³ ïðè-
ºìíèõ ñ³ìåéíèõ òóðáîò ðó-
õàòèìóòü êàð’ºðí³ àìá³ö³¿,

òî ÷óäîâèé ³ â÷àñíèé ñòèìóëÿòîð
äëÿ ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ,
óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíèõ îá-
äàðóâàíü.Óêð³ïëþéòå ñëóæáîâ³ ïî-
çèö³¿, äå âàø ãåí³é ðîçêâ³òíå âñ³-
ìà áàðâàìè, àêòèâ³çóéòå òâîð÷ó
îðèã³íàëüí³ñòü, ïîçáóâàéòåñÿ çà-
ñòàð³ëèõ ìåòîäèê â ðîáîò³ ³ íåîä-
ì³ííî éä³òü â íîãó ç íàóêîâèì ïðî-
ãðåñîì, îïàíîâóþ÷è ³ííîâàö³éí³
òåõíîëîã³¿ òà ï³äòðèìóéòå áðàòåð-
ñüê³ âçàºìèíè ç êåð³âíèöòâîì.

ÁËÈÇÍÞÊÈ çàêëîïîòàí³
âèñîêèìè ìàòåð³ÿìè, äó-
õîâíèì ðîçâèòêîì, ïîøó-

êîì ³ñòèíè, ïðàãíóòü ðîçøèðèòè
ñâ³òîãëÿä,ï³çíàòè ñâ³ò íåçáàãíåííî-
ãî. Âè äîçð³ëè ïðèéíÿòè ìåòàô³-
çè÷í³ çíàííÿ, ùî äîïîìîæå çíàé-
òè â³äïîâ³ä³ íà ÷èìàëî ïèòàíü, çðî-
çóì³òè âëàñíó ì³ñ³þ íà ö³é Çåìë³.

ÐÀÊÈ, ñïðÿìóéòå íåðåàë³-
çîâàíó ñåêñóàëüí³ñòü â ðóñ-
ëî çàäîâîëåííÿ, ÿêùî

óïåâíåí³ — îáãàíÿéòå! Âè çäàòí³
äàòè ôîðè ñóïåðíèêàì ³ îá³éòè íà-
õàáíèõ êîíêóðåíò³â. Àáè ïî÷óòòÿ
íå çà÷àõëè — åêñïåðèìåíòóéòå!
Îðèã³íàëüí³ñòü òà íåòðàäèö³éí³ñòü
â ëþáîâí³é ñôåð³—öå âèùèé ï³ëî-
òàæ íàñîëîä ³ öåìåíò ñîþçó, ³ñòèí-
íà ëþáîâ ðåãóëÿðíî ïîòðåáóº òîí³-
çóþ÷îãî æèâëåííÿ!

ËÅÂÈ, æèâ³òü äóøà â äó-
øó ç áëàãîâ³ðíèìè, âè äâ³
âëàäí³ ñàìîäîñòàòí³ îñî-

áèñòîñò³, ÿê³ ðîçóì³þòü îäèí îäíî-
ãî ç ï³âñëîâà, ³ äå í³õòî í³êèì íå
âåðõîâîäèòü. Ñï³âçâó÷÷ÿ «ÿ ïëþñ
òè» º íàéö³íí³øèì ñêàðáîì, ÿêèé
ñë³ä çàðîáëÿòè âçàºìíîþ òóðáî-
òîþ, äóõîâíîþ ºäí³ñòþ, ñï³ëüíèìè
ä³ëîâèìè ³íòåðåñàìè ³ ñåêñóàëü-
íîþ ãàðìîí³ºþ.

Ä²ÂÈ, õî÷åòå çàðîáèòè
êàð’ºðí³ áîíóñè, ïðàöþé-
òå ç ëþáîâ’þ ³ òâîð÷èì íàò-

õíåííÿì, ðóõàéòåñÿ â íîãó ç ïðî-
ãðåñîì, íà ñëóæá³ âè íåâòîìíà Ïî-
ïåëþøêà ³ íîâàòîð-âèíàõ³äíèê, ç
ÿêèì êîíêóðóâàòè ìîæóòü ëèøå
äîñêîíàë³ ïðîôåñ³îíàëè.

ÒÅÐÅÇÈ ÷è â ïðàâèëüíî-
ìó íàïðÿìêó ÿ ðóõàþñü?
Öå ïèòàííÿ ìàº ïîñò³éíî

õâèëþâàòè, à çíàê â³äõèëåííÿ â³ä
äîëåíîñíîãî êóðñó — öå ðåàêö³ÿ
îòî÷åííÿ. Áóäüòå ñïîñòåðåæëèâè-
ìè, ÿêùî ïàðòíåðè âïåðò³, âàñ ³ã-
íîðóþòü, çàêëîïîòàí³ ëèøå âëàñ-
íèìè ïðîáëåìàìè, ùîñü âè óïóñ-
òèëè, íå çìîãëè çàïàëèòè ¿õ, âïåâ-
íèòè ó âëàñí³é ïðàâîò³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ—ôëàãìàí ñ³-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, à
íà ðîáîò³ áëàãîðîäíèé

ïàòðîí. Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, äðóæíÿ
êîíñîë³äàö³ÿ ç ðîäè÷àìè ïîñèëèòü
àâòîðèòåò, ñòàíå çàïîðóêîþ äîìàø-
íüî¿ ³äèë³¿. ßêùî ³ñíóº äóõîâíà ìî-
íîë³òí³ñòü òà ºäí³ñòü ä³ëîâèõ ³íòå-
ðåñ³â ç áëèçüêèìè, âñå éòèìå ÷ó-
äîâî. Ñàìå â ñ³ì’¿ âèêîëèñóºòüñÿ
âàøà äóõîâí³ñòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,æèòòÿ íèí³—öå
øêîëà, ùî íàâ÷àº ðîçóìó.
Íå öóðàéòåñÿ âèïàäêîâèõ

çíàéîìñòâ, ç ðàä³ñòþ çàâ’ÿçóéòå ð³ç-
íîìàí³òí³ êîíòàêòè òà çáàãà÷óéòå-
ñÿ ö³êàâîþ ³íôîðìàö³ºþ. Ïîøóêè
ñåíñó áóòòÿ,«ïåðåâ³ðêà íà ì³öí³ñòü»
äóõîâíèõ ïðèíöèï³â ïîëÿãàþòü â
óì³íí³ çíàéòè òî÷êè äîòèêó ç ìà-
ëîçíàéîìèìè ëþäüìè íà òë³ ºäíî-
ñò³ ³äåàë³â,äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â, ñòâî-
ðèòè ì³öíèé äðóæí³é ôóíäàìåíò.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, êîìïàñ äîë³
âêàçóº íà â³äáóäîâó
êàð’ºðè, ïðîôåñ³éíó ñà-

ìîðåàë³çàö³þ, ïîë³ïøåííÿ ñòàòó-
ñó â ñîö³óì³. À äîìàøí³ ñïðàâè
ïî÷åêàþòü. Íå çâîë³êàéòå, ó âàñ
áàãàòèé àðñåíàë ìîæëèâîñòåé,
áàæàííÿ ôîíòàíóº, ïëþñ º ÷óæ³
ðåñóðñè (âîíè â³ä Áîãà) ³ ö³ë³ äî-
ñÿãíåòå! Ò³ëüêè íå äîçâîëÿéòå õèò-
ðóíàì òà íåðîáàì ïàðàçèòóâàòè íà
âëàñíèõ çäîáóòêàõ.

ÂÎÄÎË²¯, ïðåçåíòóéòå ñå-
áå, âè ÿñêðàâà ïîïóëÿðíà
ô³ãóðà ó ñîö³óì³ ïëþñ ìàº-

òå äîñòîéíèõ áëàãîðîäíèõ ïàðòíå-
ð³â, òîæ ðàçîì çäàòí³ ãîðè ïåðå-
âåðíóòè! ßêùî õîäèòå ñèðîòîþ, öå
ïîãàíî, çíàéòè ïàðó ñë³ä íåîäì³í-
íî, ñóïóòíèêà Òâîðåöü ïîøëå â³ä-
ïîâ³äíî äóõîâíîìó ðîçâèòêó (íà
á³ëüøå íå ïðåòåíäóéòå ³ í³êîìó íå
çàçäð³òü), ùî º äçåðêàëîì âàøî¿
ñîâ³ñò³.

ÐÈÁÈ, â ìèñòåöòâ³ ìàã³÷-
íîãî âïëèâó íà ïóáë³êó âè
íåïåðåâåðøåí³.Ïðîòå òîé

êîçèð ìîæíà âèêèäàòè ëèøå â êðè-
òè÷íó ìèòü, êîëè òðåáà êîãîñü ïðè-
÷àðóâàòè. À îñü ñàì³òíèöòâî — öå
÷óäîâî (êàðì³÷íà ñìóãà ô³í³øóº),
áî çàïîâíèòü áîæåñòâåííèì ñïî-
êîºì âíóòð³øí³é ñâ³ò.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -7o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 96 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 79 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -2o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

ãîðîñêîï

15—21 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 39981
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

²ÍÒÅÐÍÅÒ ï³ä³ðâàëî â³äåî ç «ºãèïåòñüêèì» âèêîíàí-
íÿì ã³ìíó ÐÔ, ó ÿêîìó ìóçèêàíòè ïîêàçàëè, ÿê áåç
ñë³â ìîæíà ïåðåäàòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî îñîáè. Ó Êà-
¿ð³ ïðîõîäèòü çóñòð³÷ ïðåçèäåíò³â Ðîñ³¿ òà ªãèïòó. Ïî-
ïðè ï³äëàáóçíèöüê³ ïëàêàòè ïî âñüîìó ì³ñòó, çàãî-
ëîâêè ì³ñöåâèõ ãàçåò íà êøòàëò «Ëàñêàâî ïðîñèìî,
ïðåçèäåíò Ïóò³í», «Ïóò³í — ãåðîé íàøîãî ÷àñó», ïðàâ-
äó âèäàâ îðêåñòð, ïèøå Åñïðåñî. TV ç ïîñèëàííÿì íà
«Äîæäü». Îðêåñòð Êà¿ðñüêî¿ îïåðè ªãèïòó çóñòð³â Ïó-
ò³íà á³ëÿ ïðåçèäåíòñüêîãî ïàëàöó âèêîíàííÿì ðîñ³é-
ñüêîãî ã³ìíó, îäíàê â³í çíà÷íî â³äð³çíÿâñÿ â³ä îðèã³-
íàëüíîãî çâó÷àííÿ. Çäàâàëîñÿ, ùî ìóçèêàíòè ôàëü-
øèâèëè. Âèêîíàííÿ á³ëüøå íàãàäóâàëî ï³ñíþ êîðàá-
ëÿ, ùî òîíå. Ìàáóòü ïðîôåñ³éí³ ìóçèêàíòè ñâî¿ì âè-
êîíàííÿì íàòÿêàëè íà ôàëüøèâó ñóòí³ñòü òà ôàëü-
øèâó ïîë³òèêó ðîñ³éñüêîãî äèêòàòîðà.

Ðîçñì³øèëà ³íòåðíåò-êîðèñòóâà÷³â ³ ì³ì³êà Ïó-
ò³íà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ã³ìíó — â³í îïóñêàâ î÷³ äî-
íèçó òà íåðâîâî ñòèñêàâ ãóáè.

Þçåðè ìåðåæ³ ó êîìåíòàðÿõ ï³ä â³äåî íàïèñàëè,
ùî ãëàâó ÐÔ çóñòð³ëè íå ã³ìíîì, à ïîõîðîííèì ìàð-
øåì. Òàêîæ ³íòåðíåò-êîðèñòóâà÷³ æàðòóâàëè, ùî
«ºãèïåòñüê³ áàíäåð³âö³» íàâìèñíå ïîòðîëèëè Ïóò³-
íà �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1784 —óêàçîì Êàòåðèíè II
ç ïðèºäíàíèõ 1783 ðîêó äî
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ çåìåëü
Êðèìñüêîãî õàíñòâà (Êðèì,
Òàìàíü,Êóáàíñüêà ñòîðîíà)
óòâîðåíî Òàâð³éñüêóîáëàñòü
íà ïðàâàõ íàì³ñíèöòâà ç
öåíòðîì ó Ñ³ìôåðîïîë³.
1858—óïîøóêàõ âèòîêóð³-
êè Í³ë àíãë³éñüêèé äîñë³äíèê
Äæîí Ñï³ê â³äêðèâ ó Öåí-
òðàëüí³é Àôðèö³ îçåðî Òàí-
ãàíü¿êà, îäíå ç íàéá³ëüøèõ
çà ðîçì³ðîì ³ îá’ºìîì ïð³ñ-
íîâîäíèõ îçåð ñâ³òó.
1867 — ó Â³äí³ áóâ óïåðøå
ïóáë³÷íî âèêîíàíèé âàëüñ
Éîãàííà Øòðàóñà «Íàä ïðå-
êðàñíèì áëàêèòíèì Äóíà-
ºì», ÿêèé ïîðÿä ³ç «Êàçêà-
ìè â³äåíñüêîãî ë³ñó» ñòàâ
íàéâ³äîì³øèì ³ íàéïîïó-
ëÿðí³øèì òâîðîì êîìïîçè-
òîðà.
1895—ôðàíöóçüê³ âèíàõ³ä-

íèêè Ëó¿ òà ÎãþñòËþì’ºðè çà-
ïàòåíòóâàëè «ê³íåìàòîãðàô»,
ïðèñòð³é,ùî ñóì³ùàâ ó ñîá³
ôóíêö³¿ ê³íîêàìåðè ³ ïðî-
åêòîðà. Âîñåíè öüîãî æ ðî-
êó âîíè ïðîâåëè ç éîãî äî-
ïîìîãîþ ïåðøèé ïóáë³÷íèé
ê³íîñåàíñ.
1990 — Ñïîëó÷åí³ Øòàòè
Àìåðèêè ³ ¿õ ñîþçíèêè,ç îä-
íîãî áîêó,òà Ðàäÿíñüêèé Ñî-
þç ³ Ñõ³äíà Í³ìå÷÷èíà,ç ³í-
øîãî, äîñÿãëè â Îòòàâ³ (Êà-
íàäà) óãîäè ïðî äâîåòàïíå
îá’ºäíàííÿ Í³ìå÷÷èíè.
1991 —àâ³àö³ÿ ÑØÀ íàíåñ-
ëà óäàð ïî ïåðåäáà÷óâàíî-
ìó ³ðàêñüêîìó êîìàíäíîìó
ïóíêòóâ Áàãäàä³.ßê âèÿâèëîñü,
öå áóëî çâè÷àéíå áîìáîñõî-
âèùå, äå çíàõîäèëèñü æ³í-
êè, ä³òè, ë³òí³ ëþäè. Çàãèíó-
ëî áëèçüêî 400 ÷îëîâ³ê.
1992—Óãàíäà âèçíàëà íå-
çàëåæí³ñòü Óêðà¿íè.

Ïóò³íó â ªãèïò³ «ïî¿çäèëè ïî âóõàõ»
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