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Âðÿòóºìî ðàçîì
� Íàäçâè÷àéíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ïðàö³âíèêàì ïëÿæ³â,

ÿê äîïîìîãòè ëþäÿì, ùî òîíóòü

Ó Êèºâ³ ñòàðòóâàëà
îïåðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò»

Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ ð³äê³ñíèõ âè-

ä³â ðîñëèí,ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä çà-

ãðîçîþ çíèêíåííÿ,íà òåðèòîð³¿ Êè-

ºâà ðîçïî÷àëàñü çàãàëüíîäåðæàâ-

íà îïåðàö³ÿ «Ïåðâîöâ³ò — 2015».

Òðèâàòèìå âîíà äî 15 ÷åðâíÿ. Çà

³íôîðìàö³ºþ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ðî-

áîòà ïåðåäóñ³ì çîñåðåäæóâàòèìåòü-

ñÿ íà ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðîê óì³ñöÿõ,

äå ðîñòóòü ÷åðâîíîêíèæí³ ïåðâî-

öâ³òè,îñîáëèâî íà òåðèòîð³ÿõ îá’ºê-

ò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó.

Òàêîæ ïðîâîäÿòüñÿ ðåéäîâ³ ïåðå-

â³ðêè â ì³ñöÿõ çáóòó äåêîðàòèâíèõ

ðîñëèí, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèïèíåí-

íÿ çáîðó, ïåðåâåçåííÿ òà òîðã³âë³

ïåðâîöâ³òàìè.Ñåêòîð åêîëîã³¿ Ïîä³ëü-

ñüêî¿ ÐÄÀçàêëèêàº êèÿí ïîâ³äîìëÿ-

òè ïðî â³äïîâ³äí³ ôàêòè ïîðóøåí-

íÿ çàêîíîäàâñòâà çà òåëåôîíîì 425-

74-88 àáî òåëåôîíóâàòè äî Äåð-

æàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ çà íîìåðîì 463-65-73.

Ïîñëóãè 
ïàðêóâàííÿ —
çà äîïîìîãîþ 
ìîá³ëüíîãî äîäàòêà

Ó ðàìêàõ íàäàííÿ ïîñëóãè «ìîá³ëü-

íå ïàðêóâàííÿ» ä³º ìîá³ëüíèé äî-

äàòîê «Ì-ïàðêóâàííÿ» äëÿ îïåðà-

ö³éíèõ ñèñòåì iOS òà Android. Òàê,

êîðèñòóâà÷ ö³º¿ ïîñëóãè çìîæå çíàé-

òè íàéáëèæ÷èé ïàðêóâàëüíèé ìàé-

äàí÷èê ó Êèºâ³ òà ñïëàòèòè çà ñòî-

ÿíêó çà äîïîìîãîþ ìîá³ëêè. Äëÿ

ïî÷àòêó ðîáîòè ³ç äîäàòêîì íåîá-

õ³äíî çàâàíòàæèòè éîãî ç AppStore

(iOS) àáî GooglePlay (Android) òà çà-

ðåºñòðóâàòèñÿ àáî óâ³éòè,âèêîðèñ-

òîâóþ÷è ä³þ÷³ ðåºñòðàö³éí³ äàí³.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ íà âåá-ñàéò³

ww.516.com.ua. Çàïèòàííÿ àáî ïî-

áàæàííÿ ùîäî ðîáîòè äîäàòêà ìîæ-

íà íàäñèëàòè íà åëåêòðîíí³ àäðå-

ñè: arking@gms-worldwide.com òà

info@ktps.kiev.ua

Ç 1 áåðåçíÿ ïðî¿çä 
ó ìåòðî — âèíÿòêîâî
çà çåëåíèìè 
æåòîíàìè

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí íàãàäóº,

ùî ç 1 áåðåçíÿ æåòîíè áëàêèòíîãî

êîëüîðó âèâîäÿòüñÿ ç îá³ãó òà íå

ïðèéìàòèìóòüñÿ â òóðí³êåòàõ.Ïðî-

¿çä çä³éñíþâàòèìåòüñÿ âèíÿòêîâî

çà çåëåíèìè æåòîíàìè. Óïðîäîâæ

áåðåçíÿ ïàñàæèðè çìîæóòü îáì³-

íÿòè áëàêèòí³ æåòîíè íà çåëåí³ ó

â³äïîâ³äíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ 2 äî

1.Äëÿ óíèêíåííÿ ÷åðã,äî 20 øòóê ¿õ

ìîæíà áóäå îáì³íÿòè â áóäü-ÿê³é

êàñ³ íà óñ³õ ñòàíö³ÿõ ï³äçåìêè.Á³ëü-

øó ê³ëüê³ñòü ïðèéìàòèìå êàñà ñòàí-

ö³¿ «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³». Íàãà-

äàºìî,ùî ç 1 êâ³òíÿ æåòîíè ñòàðî-

ãî çðàçêà îáì³íó íå ï³äëÿãàòèìóòü

³ êîøòè çà íèõ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

íîâèíè

Á²Ëß çàòîêè Âîâêîâàòà Îáëîí-
ñüêîãî ðàéîíó â÷îðà áóëî ãàëàñ-
íî. Çâè÷àéíó òèøó ï³ä ÷àñ çèìè
ïîðóøèëè ðÿòóâàëüíèêè ðàçîì ³ç
êåð³âíèêàìè ïëÿæ³â. Êîìóíàëü-
íèêàì ïîÿñíþâàëè, ÿê óáåçïå÷è-
òè ëþäåé ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó íà
âîä³. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó ÃÓ ÄÑÍÑ
ó ì³ñò³ Êèºâ³ Þð³ÿ Íåêîçà, öå âæå
äðóã³ òàê³ íàâ÷àííÿ çà öåé ì³ñÿöü.
«Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè, ùî ïåðåä
â³äêðèòòÿì êóïàëüíîãî ñåçîíó êå-
ð³âíèêàì ïëÿæ³â ïîòð³áíî ïðîâî-

äèòè îáñòåæåííÿ äíà òà ãëèáèí
âîäîéì. Àäæå òàì, ÿê ïðàâèëî, ìè
ùîðîêó çíàõîäèìî êóïè ñì³òòÿ:
ãóìà, ñêëî òà ³íø³ òâåðä³ ïðåäìå-
òè. Òå æ ñàìå òâîðèòüñÿ ³ íà áåðå-
ãàõ ïëÿæ³â, íà ñàìîìó ï³ñêó. ßêùî
¿õ ðåòåëüíî íå âè÷èñòèòè, âîíè
ìîæóòü çàøêîäèòè çäîðîâ’þ â³ä-
ïî÷èâàëüíèê³â, ëþäè îòðèìóþòü
òðàâìè. À æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ êîæíî-
ãî äëÿ íàñ — öå âàæëèâî. Òîìó ìè
³ ïîêàçóºìî, ùî ãîòîâ³ äîïîìîãòè
â³äïîâ³äàëüíèì çà ïëÿæ³ ó ö³é ðî-
áîò³»,— çàçíà÷àº ïàí Þð³é.

Ïðîâåñòè òàê³ íàâ÷àííÿ âèð³-
øèëè ñàìå â ëþòîìó, îñê³ëüêè
çàðàç ó êîìóíàëüíèê³â á³ëüøå
â³ëüíîãî ÷àñó, í³æ, äî ïðèêëàäó,
íàâåñí³ ÷è âë³òêó. Ðÿòóâàëüíèêè
ç³çíàþòüñÿ: îõî÷èõ ïðèéòè íà
ïåðø³ çàíÿòòÿ, ùî â³äáóëèñÿ â
ñåðåäèí³ öüîãî ì³ñÿöÿ, áóëî íå-
áàãàòî, çàãàëîì óñüîãî 28 îñ³á.
Àáè äîëó÷èòè âñ³õ, áóëî âèð³øå-
íî ïðîâåñòè ³ äðóã³ íàâ÷àííÿ,
ó÷àñòü â ÿêèõ âçÿëè 12 ïðàö³â-
íèê³â ñòîëè÷íèõ ïëÿæ³â. ßê çà-
çíà÷àº ïàí Íåêîç, íàâ÷àííÿ ïðî-
âîäÿòü ó òðè åòàïè. Ï³ä ÷àñ ïåð-
øî¿ ÷àñòèíè êîìóíàëüíèêàì äå-
ìîíñòðóþòü ñó÷àñíó òåõí³êó: ðÿ-
òóâàëüí³ êàòåðè, ãë³ñåðè (êîâçà-
þ÷èé ïî ïîâåðõí³ âîäè ÷îâåí,
ùî ïðèâîäèòüñÿ â ä³þ ïîâ³òðÿ-
íîþ àáî âîäÿíîþ òÿãîþ), âîäî-
ëàçíå îáëàäíàííÿ. Ïîò³ì âîäî-
ëàçè íà ïðàêòèö³ äåìîíñòðóþòü
ïðèéîìè ðÿòóâàííÿ íà âîä³, çà-
íóðåííÿ. Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî åòàïó
êåð³âíèêè òà ïðàö³âíèêè ïëÿæ³â
âæå ó ïðèì³ùåíí³ â÷àòüñÿ, ÿê
ïðàâèëüíî ðÿòóâàòè ëþäåé, ùî

òîíóòü, íàäàâàòè ïåðøó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó òîùî.

Äîºäíàëèñÿ äî íàâ÷àíü ³ ïðåä-
ñòàâíèêè á³çíåñó, ùî ìàþòü ñâî¿
ãîòåë³ ÷è çàêëàäè â³äïî÷èíêó á³-
ëÿ ïëÿæ³â. Çîêðåìà Îëåêñàíäð
Ãàëóøàê, ìåíåäæåð îäíîãî ³ç ãî-
òåë³â á³ëÿ ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â,
çàçíà÷èâ, ùî íàâ÷àííÿ áóëè êî-
ðèñíèìè, àäæå â³í íàâ³òü íå çíàâ,
ùî ³ñíóº òàêà âîäîëàçíà ñëóæáà.
Îäíàê, çà éîãî ñëîâàìè, ³ñíóþòü
ïðîáëåìè ç ïðèáèðàííÿì ïëÿ-
æ³â. Àäæå ïîêè éîãî êåð³âíèö-
òâî íå äàº íà öå êîøò³â, ìîâëÿâ,
óñ³ ïëÿæ³ çíàõîäÿòüñÿ ó âëàñíî-
ñò³ ÊÏ «Ïëåñî». «ßêáè ïëÿæ ïå-
ðåäàëè íàì ó âëàñí³ñòü, ìè ðîç-
âèâàëè á òóò òóðèñòè÷íó ³íôðà-
ñòðóêòóðó, à òàêîæ ïîñò³éíî äî-
ãëÿäàëè éîãî»,— çàçíà÷àº Îëåê-
ñàíäð Ãàëóøàê. Òàêîæ â³í âðàæå-
íèé, ùî ðÿòóâàëüíèêè ïðîâîäÿòü
òàê³ íàâ÷àííÿ äëÿ âñ³õ îõî÷èõ.
Çàçíà÷èìî, ùî ïðàöþº âîäîëàç-
íà ñëóæáà ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó
ö³ëîäîáîâî. Âêëèêàòè ¿¿ ìîæíà
çà òåëåôîíîì 101 �

Óæå âäðóãå â öüîìó ì³ñÿö³ Äåðæàâíà ñëóæáà íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â Êèºâ³ ïðîâîäèòü íàâ÷àííÿ ³ç
ïðàö³âíèêàìè òà êåð³âíèêàìè êè¿âñüêèõ ïëÿæ³â. Ö³
çàõîäè îðãàí³çîâóþòü äëÿ òîãî, àáè ïîêàçàòè, ÿê
ïðàöþº âîäîëàçíà ñëóæáà, à òàêîæ ùî ïîòð³áíî
ðîáèòè, àáè çàõèñòèòè â³äïî÷èâàëüíèê³â ó êóïàëü-
íèé ñåçîí.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ íàäçâè÷àéíèêè äåìîíñòðóâàëè êîìóíàëüíèêàì ñó÷àñíó òåõí³êó: ðÿòóâàëüí³ êàòåðè, ãë³ñåðè, âîäîëàçíå îáëàäíàííÿ. Ïîò³ì âîäîëàçè íà ïðàêòèö³ ïîêàçàëè
ïðèéîìè ðÿòóâàííÿ íà âîä³
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Ó ÍÅÏÐÎÑÒÈÉ ÷àñ â³éñüêîâèõ ä³é
÷èìàëî â³äâàæíèõ õëîïö³â ³ ÷îëî-
â³ê³â çàëèøàþòü ñâî¿ äîì³âêè, ðî-
äèíè, ðîáîòó, ñïîê³é òà áåçïåêó ³
éäóòü çàõèùàòè Áàòüê³âùèíó. Íà
æàëü, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ íå íàéêðà-
ùå, òîìó ò³, õòî ëèøèâñÿ â òèëó,
ðîáëÿòü âñå, ùîá ï³äòðèìàòè á³é-
ö³â. Óñ³õ çóñèëü äîêëàäàþòü âîëîí-
òåðè, á³çíåñìåíè, ïðîñòî ãðîìà-
äÿíè. Íå ëèøèëèñÿ îñòîðîíü ³ äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè. Çà ³í³ö³àòèâè ÌÎ
«Çà ð³âí³ ìîæëèâîñò³» îðãàí³çóâà-
ëè áëàãîä³éíèé àóêö³îí äëÿ çáî-
ðó êîøò³â äëÿ 12-ãî áàòàëüéîíó
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè Êèºâà.
Íåùîäàâíî â³äáóëèñÿ âæå äðóã³
òîðãè. «Ìè ïîñò³éíî ç õëîïöÿìè
íà çâ’ÿçêó ³ çíàºìî ¿õ ïîòðåáè. Öå
³ ë³êè, â³òàì³íè, òåïë³ ðå÷³, çàñîáè
îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè. Õî÷åìî, ùîá ó
íèõ áóëî âñå íàéêðàùå, ÿê³ñíå, àáè
á³éö³ áóëè ñèëüí³ ³ çäîðîâ³ òà ïî-
âåðòàëèñÿ ç ïåðåìîãîþ»,— ðîçïî-
â³ëà ãîëîâà çãàäàíîãî îá’ºäíàííÿ
Ðåíà Íàçàðîâà.

Ñâî¿ îñîáèñò³, ïåðåâàæíî êî-
ëåêö³éí³ ðå÷³, âèñòàâèëè íà òîðãè
á³ëüøå äåñÿòè äåïóòàò³â. Ùå ñò³ëü-

êè æ óæå ïðèäáàëè ò³ ÷è ³íø³ ëî-
òè. Äî ðå÷³, ÷è íå íàéùåäð³øèì
âèÿâèâñÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ. Íà îñòàííüîìó àóê-
ö³îí³ â³ä íüîãî áóëî âèñòàâëåíî
ï’ÿòü ÷è íå íàéö³êàâ³øèõ ëîò³â:
äâà íàáîðè êîëåêö³éíèõ òðóáîê
äëÿ êóð³ííÿ, êàëüÿí, âèêîíàíà ó
ñêë³ 3D êàðòèíà ³ìïåðàòîðñüêî¿
òåðàêîòîâî¿ àðì³¿, ïðèâåçåíà ç Êè-
òàþ, ÷óäîâà ìåòàëåâà ìîäåëü ñòà-

ðîâèííîãî ïîòÿãà ³ íàéêðàñèâ³øà
ç âèñòàâëåíèõ íà àóêö³îí³ êàð-
òèí — «Íàðöèñ». Äî ðå÷³, îñòàííþ
çà 3 òèñ. ãðí ïðèäáàâ ãîëîâà òðàíñ-
ïîðòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ²ãîð Ï³-
êîâñüêèé. Êîëåêö³þ òðóáîê — îäèí
íàá³ð 4 øòóêè, ³íøèé — 5 øòóê —
åêñïåðòè îö³íèëè â 400 äîëàð³â.

Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ ç³çíàâñÿ «Õðå-
ùàòèêó», ùî àáñîëþòíî íå æàëêóº
ðîçëó÷àòèñÿ ç êîëåêö³éíèìè ðå-

÷àìè äëÿ òàêî¿ áëàãîðîäíî¿ ìåòè.
«Â³ä ìåíå áóëî á³ëüøå ëîò³â, àëå
÷àñòèíó çàáðàëè ùå ç ïåðøîãî àóê-
ö³îíó.Îñü ö³ ëþëüêè ïðèâåçåí³ ç ð³ç-
íèõ êóòî÷ê³â ñâ³òó. ß ðàí³øå êó-
ðèâ, â òîìó ÷èñë³ ³ ëþëüêó. À ó 2008
ðîö³ ïîêèíóâ öþ øê³äëèâó çâè÷-
êó. Ïîäóìàâ, ùî, ìîæå, êîìóñü ö³-
êàâî áóäå ìàòè êîëåêö³éí³ òðóáêè
ïðîñòî ÿê ñóâåí³ðè. Õî÷à ÿ ö³íóþ
ñâî¿ êîëåêö³¿, äîâãî çáåð³ãàâ ò³ ÷è

³íø³ ðå÷³, çîâñ³ì íå øêîäà çàðàç
¿õ â³ääàòè çàäëÿ òàêî¿ áëàãîðîä-
íî¿ ñïðàâè. Ìè ìàºìî ðîáèòè âñå,
àáè äîïîìàãàòè, ï³äòðèìóâàòè íà-
øèõ âîÿê³â, ÿê³ áåðåæóòü íàñ ³ íàø
ñïîê³é»,— ñêàçàâ ïàí Ðåçí³êîâ.

Çàãàëîì ëîò³â íà îñòàíí³õ òîð-
ãàõ áóëî ïîíàä äâàäöÿòü: êàðòè-
íè, ñòàòóåòêè, ãîäèííèêè, áðàñëå-
òè òîùî. Ïðîäàòè âäàëîñÿ íà 11
òèñ. ãðí. Íà ö³ ãðîø³ çàêóïèëè 
7 ÿùèê³â ïîòð³áíèõ á³éöÿì ðå÷åé.
Êð³ì òîãî, äîïîìîãëè ïðîäóêòà-
ìè ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ â³ä-
ãóêíóëèñÿ íà çàêëèê äåïóòàòà Êè-
¿âðàäè Â³êòîð³¿ Êóñòîâî¿. «Ìè ä³ç-
íàëèñÿ, ùî â «Äåñí³» çàðàç áëèçü-
êî ï³âòîðè òèñÿ÷³ â³éñüêîâèõ. Ïî-
¿õàòè äî íèõ ç êîðîáêîþ ëàñîù³â áó-
ëî íåñåðéîçíî. Òîìó ÿ êèíóëà êëè÷
ñåðåä çíàéîìèõ ï³äïðèºìñòâ, âî-
íè â³äãóêíóëèñÿ ³ äîïîìîãëè, õòî
÷èì ì³ã. Îò çàðàç íàø³ á³éö³, íà
æàëü, ïî÷àëè êàøëÿòè, òîæ ï³ä-
ïðèºìñòâî, ÿêå çàéìàºòüñÿ îâî÷à-
ìè-ôðóêòàìè, äàëî ëèìîíè, öè-
áóëþ, ÷àñíèê. Âñå öå — ñîòí³ ê³ëî-
ãðàì³â»,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Êóñòîâà.

Ùîïðàâäà, ïðèâåçåíèé äåïó-
òàòàìè Êè¿âðàäè òîâàð êåð³âíèö-
òâî öåíòðó «Äåñíà» îäðàçó â³äïðà-
âèëî â çîíó ÀÒÎ, ìîâëÿâ, òàì öå
çàðàç ïîòð³áí³øå �

12-é áàòàëüéîí òåðèòîð³àëü-

íî¿ îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà — äîá-

ðîâ³ëüíå çáðîéíå îá’ºäíàííÿ. Â

ñåðåäíüîìó ó äâîõ éîãî ðîòàõ

ïåðåáóâàëî á³ëüø ÿê äâ³ ñîòí³

á³éö³â. ×àñòèíà õëîïö³â ïðîõî-

äÿòü òðåíóâàííÿ íà ïîë³ãîí³ «Äåñ-

íà», ÷àñòèíà çàä³ÿíà äëÿ îõîðî-

íè ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â ñòîëèö³.

Ðåøòà — â çîí³ ÀÒÎ. Íèí³ íà òðå-

íóâàëüí³é áàç³ ï³äãîòîâêó ïðî-

õîäèòü áëèçüêî 1,5 òèñÿ÷³ íîâî-

áðàíö³â.

Êè¿âðàäà äîïîìàãàº 
áàòàëüéîíó «Êè¿â-12»
� Áëèçüêî äâàäöÿòè äåïóòàò³â äîëó÷èëèñÿ äî áëàãîä³éíîãî àóêö³îíó

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»

Çàãàëîì ëîò³â íà îñòàíí³õ òîðãàõ áóëî ïîíàä äâàäöÿòü: êàðòèíè, ñòàòóåòêè, ãîäèííèêè, áðàñëåòè, íàáîðè êîëåêö³éíèõ òðóáîê,
ìåòàëåâà ìîäåëü ñòàðîâèííîãî ïîòÿãà òîùî 

Á³ëüøå òîííè ïðîäóêò³â òà ñ³ì

êîðîáîê ç ë³êàìè, çàñîáàìè

ã³ã³ºíè ³ òåïëèìè ðå÷àìè äëÿ

12-ãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³-

àëüíî¿ îáîðîíè Êèºâà â³äâåç-

ëè ìèíóëî¿ ñóáîòè äåïóòàòè

Êè¿âðàäè.Õàð÷³ ÷àñòêîâî íà-

äàëè äåêîòð³ ñòîëè÷í³ ô³ðìè,

ðåøòó ïðèäáàëè çà êîøòè,

âòîðãîâàí³ íà áëàãîä³éíîìó

àóêö³îí³, ùî éîãî îðãàí³çóâà-

ëî ì³æôðàêö³éíå îá’ºäíàííÿ

«Çà ð³âí³ ìîæëèâîñò³».
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ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ïðîé-
øëà àêö³ÿ «Ðîäèíà — ðîäèí³». ¯¿ îðãàí³çó-
âàëè ì³æôðàêö³éíå äåïóòàòñüêå îá’ºäíàí-
íÿ «Çà ð³âí³ ìîæëèâîñò³», óïðàâë³ííÿ ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé
ä³ì». «Ñüîãîäí³ ñòîëè÷í³ ðîäèíè, ÿê³ º ïî-
ñò³éíèìè ó÷àñíèêàìè âèñòàâîê â íàø³é
ãàëåðå¿, ïîêàçóþòü ñâî¿ âèòâîðè ìèñòåöòâà,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé
ä³ì» Ãàëèíà Êîçëîâà.— Áëàãîä³éíà àêö³ÿ
âïåðøå ïðîõîäèòü â ñò³íàõ ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ ³ ïëàíóºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî. Ìè âëàø-
òóâàëè âèñòàâêó-ÿðìàðîê äëÿ äåïóòàò³â òà
¿õ ïîì³÷íèê³â, ïðàö³âíèê³â ÊÌÄÀ, ïðåä-
ñòàâíèê³â ÃÎ, ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó, âñ³õ áàæàþ÷èõ, õòî â³äãóêíóâñÿ. Òâîð-

÷³ êè¿âñüê³ ñ³ì’¿ ïðîäàþòü âëàñí³ âèðîáè,
à 30 % ç³áðàíèõ êîøò³â ìè ïåðåäàìî ðî-
äèíàì, ð³äí³ ÿêèõ çàãèíóëè àáî ïîñòðàæ-
äàëè â çîí³ ÀÒÎ».

À ïîäèâèòèñÿ áóëî íà ùî — êàðòèíè
âèêîíàí³ àêâàðåëëþ,ãóàøøþ,îë³ºþ,åìàëëþ,
íà áàòèêó,â³òðàæí³ òà âèøèò³,ëÿëüêè-ìîòàí-
êè, ëèñò³âêè ðó÷íî¿ ðîáîòè, òîï³àð³¿ (îðèã³-
íàëüí³ äåðåâöÿ, âèãîòîâëåí³ ç ñóõîöâ³ò³â, êà-
âîâèõ çåðíÿòîê òîùî),ñåðâåòêè ³ âèøèâàíêè,
àêñåñóàðè â óêðà¿íñüêîìó ñòèë³... Òà é íå ëè-
øå ïîäèâèòèñÿ, à é ïðèäáàòè ùîñü ñîá³ àáî ó
ïîäàðóíîê áëèçüêèì.Íà áàãàòüîõ ñòåíäàõ áó-
ëè ïðåäñòàâëåí³ ðîáîòè äîðîñëèõ ³ ä³òåé.Ñåñ-
òðè Íàòàëÿ ³ Îëåíà Ëåîí³ä³âíè—îáîº õóäîæ-
íèö³.«Ìè ÷àñòî òåëåôîíóºìî,ïðèõîäèìî îä-
íà äî îäíî¿,— ãîâîðèòü Íàòàëÿ.— Ùîá âèõî-
âàòè ä³òåé,ïîòð³áåí ïðèêëàä òâîð÷î¿ ïðàö³».
Ìàð³ÿ Ìóñ³¿âíà Áîãîðàä ïî÷àëà ìàëþâàòè íà
ïåíñ³¿.«Ðàí³øå é ïåíçëèêà â ðóêàõ íå òðèìà-
ëà, àëå íà ïåíñ³¿ íå ìîãëà ëèøå ÷èñòèòè êàñ-
òðóë³ ³ ãîòóâàòè áîðù³,— ïîä³ëèëàñÿ êèÿí-
êà.— ß ïðèäóìàëà âëàñíó àâòîðñüêó òåõí³êó:
áåðó äîøêó, îáòÿãóþ ¿¿ òêàíèíîþ,äàë³ íàíî-
øó êîíòóð ³ îôîðìëÿþ, ïîò³ì ôàðáóþ. Çíàé-
îì³ çàïåâíÿþòü,ùî ìî¿ ðîáîòè çàðÿäæåí³ õî-
ðîøîþ åíåðãåòèêîþ ³ ïðèíîñÿòü âäà÷ó».

Íà áëàãîä³éíèé âå÷³ð çàâ³òàëè ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè. «ß çíàþ áàãàòî

òâîð÷èõ ðîäèí Êèºâà, àäæå ñàì õóäîæíèê,—
ç³çíàâñÿ çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó
²ãîð Ôåäîðåíêî.— Õî÷ó, ùîá ìè ÷åðåç ìèñ-
òåöòâî, íàø³ ðîáîòè, òâîð÷³ñòü ïîêàçàëè
âñå êðàùå, ùî ó íàñ º. Àäæå â Óêðà¿í³ íå ëè-
øå ðîäþ÷à çåìëÿ, à é òàëàíîâèò³ ëþäè». Çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³
íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Îëåêñ³é Òðîôèìîâ
ïîñïðèÿâ, ùîá íà âå÷îð³ ïðåçåíòóâàëè ï³ñ-
íþ âåòåðàíà Êîâòóíà ç Êðèìó «Ã³ìí Óêðà-
¿í³». «Ìè ðîçóì³ºìî, ùî çàðàç òðåáà ï³ä-
òðèìàòè ìåøêàíö³â ì³ñòà, îñîáëèâî òèõ,
÷è¿ ðîäèíè ïîñòðàæäàëè»,— ï³äêðåñëèâ â³í.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåí-
êî íàãàäàëà, ùî ÿêðàç ó ö³ äí³ ìè âøàíîâó-

âàëè Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³,ÿê³ ïðîëèëè êðîâ
çà íàøó íåçàëåæí³ñòü,ºäí³ñòü,ºâðîïåéñüêèé
âèá³ð. «Íà æàëü, ³ ñüîãîäí³ íà ñõîä³ Óêðà¿íè
íàø³ ãðîìàäÿíè ïðîäîâæóþòüâ³ääàâàòè âëàñ-
íå æèòòÿ çàðàäè ñâîáîäè êðà¿íè,à óêðà¿íñüê³
ðîäèíè — âòðà÷àòè áëèçüêèõ,— ïðîäîâæèëà
âîíà.—Ìè ïðîñòî íå ìîæåìî áóòè îñòîðîíü,
òîìó ÿ çàêëèêàþ âñ³õ äîëó÷èòèñÿ äî áëàãî-
ä³éíî¿ àêö³¿,ÿêà,ñïîä³âàþñÿ,íå îñòàííÿ,òà ï³ä-
òðèìàòè òèõ, êîãî ñï³òêàëî ãîðå».

Â ðàìêàõ çàõîäó, îêð³ì âèñòàâêè òâîð-
÷èõ ðîá³ò ñòîëè÷íèõ ðîäèí, äå âñ³ áàæàþ÷³
ìîãëè ïðèäáàòè ïðåçåíòîâàíó ïðîäóêö³þ,
ïðîéøëà êîíöåðòíà ïðîãðàìà çà ó÷àñò³ çà-
ñëóæåíèõ àðòèñò³â Óêðà¿íè, þíèõ ñï³âàê³â
³ ñï³âà÷îê �

Ðîäèíè — ðîäèíàì
� Â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ ïðîâåëè áëàãîä³éíèé âå÷³ð

Òâîð÷³ ðîäèíè ñòîëèö³ âèñòàâèëè íà ïðîäàæ ñâî¿ äîðîáêè, çîêðåìà êàðòèíè, ëÿëüêè-ìîòàíêè, ñåðâåòêè,
âèøèâàíêè òà áàãàòî ³íøîãî

Òàëàíîâèò³ êèÿíè ïðåäñòàâèëè ñâî¿

òâîð÷³ âèðîáè, ùîá ç³áðàòè êîøòè íà

ï³äòðèìêó ñ³ìåé, ÷è¿ áëèçüê³ çàãèíó-

ëè â çîí³ ÀÒÎ.
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Ó Â²ÄÍ², äå áóëà ïåðøà ïðåì’ºðà
âèñòàâè, îïåðåòó ïîêàçóâàëè 2
òèñÿ÷³ ðàç³â, à ó Áåðë³í³ âîíà äâà
ðîêè éøëà ùîäíÿ. «Ñ³ëüâà» ââà-
æàºòüñÿ íàéóñï³øí³øîþ ðîáî-
òîþ «êîðîëÿ îïåðåòè» ²ìðå Êàëü-
ìàíà. ¯¿ ïðåì’ºðà â ñòîëè÷íîìó
òåàòð³ îïåðåòè â³äáóëàñÿ 19 ÷åðâ-
íÿ 1993 ðîêó. Äëÿ áàãàòüîõ àðòèñ-
ò³â ñàìå ç ö³º¿ çíàêîâî¿ âèñòà-
âè ðîçïî÷àëàñÿ êàð’ºðà.

Â îïåðåò³ éäåòüñÿ ïðî àðèñ-
òîêðàòà Åäâiíà, ÿêèé çàêîõóºòü-
ñÿ ó ñï³âà÷êó êàáàðå Ñ³ëüâó. Âî-
íà â³äïîâ³äàº âçàºìí³ñòþ, ïðî-
òå ó âèùîìó ñâiòi íåð³âíèé øëþá
íåìîæëèâèé, îñîáëèâî, êîëè âæå
º iíøà íàðå÷åíà, ã³äíà áàãàòîãî
êíÿç³âñüêîãî ðîäó. Àëå â³ä ïî-
÷óòò³â íåìîæëèâî â³äìîâèòèñÿ...

Îïåðåòà ïîðóøóº ïèòàííÿ ñòî-
ñóíê³â ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ,
âïëèâó îòî÷åííÿ íà ëþäèíó òà
ïîêàçóº, ÿê áîðîòèñÿ çà ñâîº ùàñ-
òÿ ó ñâ³ò³, ïîâíîìó ñêëàäíèõ ñè-
òóàö³é ³ ïðîáëåì.

Ó 1993 ðîö³ â Íàö³îíàëüí³é
îïåðåò³ «Ñ³ëüâó» ïîñòàâèâ Ñåð-
ã³é Ñì³ÿí, ÿêèé òîð³ê ï³øîâ ç
æèòòÿ ó â³ö³ 90-òà ðîê³â. Ñüîãî-
äí³ ââîäè àðòèñò³â íà ðîë³ ó
«Ñ³ëüâ³» çä³éñíþº íàðîäíà àð-
òèñòêà Óêðà¿íè Òàìàðà Òèìîø-
êî-Ãîðþøêî, ÿêà é ñàìà ãðàº
ðîëü Þë³àíè (ìàòåð³ Åäâ³íà).
«Çâ³ñíî, «Ñ³ëüâó» ÿê êëàñè÷íèé
òâ³ð ïåðåðîáëÿòè íå ìîæíà, àëå
ç ÷àñîì ñìàêè ëþäåé çì³íþþ-
òüñÿ,— çàóâàæèëà âîíà «Õðåùà-
òèêó».— Ç ïåðøèõ ïîñòàíîâîê
çì³íèëèñÿ ìàíåðà ³ ðîçóì³ííÿ
ä³àëîãó àêòîð³â, ðàí³øå âèñòà-
â³ áóëà ïðèòàìàííà íàäì³ðíà
òåàòðàëüí³ñòü, ñüîãîäí³ æ àð-
òèñòè ðîçìîâëÿþòü, íà÷å â æèò-
ò³. Òàêîæ áóëè ÷àñè, êîëè «Ñ³ëü-
âó» ìîãëà ãðàòè íàâ³òü 60-ð³÷-
íà àðòèñòêà, àëå  öå ìîëîäà æ³í-
êà. Ìè æ äîáèðàºìî àêòîð³â â³ä-
ïîâ³äíî äî â³êó ¿õ ãåðî¿â». Ó 350-
é âèñòàâ³ ðîëü Ñ³ëüâè âèêîíàº
Ñîëîì³ÿ Ïðèéìàê, à ðîëü Åäâ³-
íà — ²ãîð Ëåâåíåöü. Âàðò³ñòü
êâèòê³â: 20-100 ãðí �

350-òà «Ñ³ëüâà»
� Â îïåðåò³ â³äáóäåòüñÿ þâ³ëåéíèé

ïîêàç âèñòàâè

4 áåðåçíÿ íà ñöåí³ Íàö³î-

íàëüíî¿ îïåðåòè ãëÿäà÷³ ïî-

áà÷àòü «Ñ³ëüâó» (ùå îäíà ¿¿

íàçâà — «Êîðîëåâà ÷àðäà-

øó») óãîðñüêîãî êîìïîçèòî-

ðà ²ìðå Êàëüìàíà, íàïèñàíó

1915 ðîêó.
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Çóñòð³÷àºìî âåñíó
ç àâòåíòèêîþ

Ç 27 ëþòîãî ïî 1 áåðåçíÿ «Ìèñ-
òåöüêèé Àðñåíàë» çàïðîøóº ä³ò-
ëàõ³â òà äîðîñëèõ íà «Åòíî-ÿðìà-
ðîê» — â ðàìêàõ ì³æìóçåéíîãî
àðò-ïðîåêòó «Â³êíà». Â³äâ³äóâà÷³
çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü â îðèã³íàëü-
íèõ ìàéñòåð-êëàñàõ, ïðèäáàòè òâî-
ðè ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåö-
òâà, ñóâåí³ðè, ïðèêðàñè, ³ãðàøêè,
ñîëîäîù³. Ïðàöþâàòèìóòü ³ãðîâ³
çîíè, êàâ’ÿðí³. ßðìàðîê ñóïðîâî-
äæóâàòèìå àâòåíòè÷íà óêðà¿íñüêà
ìóçèêà òà ñï³âè.

1 áåðåçíÿ ç 17.00 ðîçïî÷íåòü-
ñÿ ïðîãðàìà «! Âåñíî» — ïåðôîð-
ìàíñ çà ó÷àñò³ äèòÿ÷èõ òà ìîëî-

ä³æíèõ ôîëüêëîðíèõ ãóðò³â. Ç³áðà-
í³ áëàãîä³éí³ êîøòè ïåðåäàäóòü
óêðà¿íñüêèì á³éöÿì. Âàðò³ñòü âõ³ä-
íîãî êâèòêà äî «Ìèñòåöüêîãî Àð-
ñåíàëó» (âóë. Ëàâðñüêà, 12) — 50
ãðí. Äëÿ ó÷í³â (ìîëîäøå 12-òè ðî-
ê³â), ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â çà íà-
ÿâíîñò³ ïîñâ³ä÷åííÿ — 30 ãðí. Äëÿ
ä³òåé, ³íâàë³ä³â 1-2-¿ ãðóï, ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ âõ³ä â³ëüíèé.

ßê çì³íèòè Êè¿â íà êðàùå

28 ëþòîãî ³ 1 áåðåçíÿ ç 12.00
äî 19.00 ó G13 Project Studio (Áàë-
ò³éñüêèé ïðîâóëîê, 23) â³äáóäåòü-
ñÿ Ïåðøèé êè¿âñüêèé Urban Fest,
íà ÿêîìó íåáàéäóæèõ êèÿí çíàé-
îìèòèìóòü ç ìåòîäàìè ³ ìîæëè-
âîñòÿìè ñàìîñò³éíîãî ïîë³ïøåí-
íÿ ì³ñòà.

Óêðà¿íñüê³ óðáàí³ñòè ïðåçåí-
òóþòü âëàñí³ ïðîåêòè çì³íè ì³ñü-
êîãî ïðîñòîðó: ÿê ñòâîðþâàòè ñêâå-
ðè, íàâ³ãàö³þ äëÿ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó, íîâó ñèñòåìó ðóõó òà
³í. Òàêîæ íà ôåñòèâàë³ áóäå ôîòî-
âèñòàâêà, ê³íîïîêàçè â³ä ‘86 ³ Óð-
áàí ðåôëåêñ³¿ Êèºâà òà ôóäêîðò.
Ïðîãðàìà íà ñàéò³ kuf. hmarochos.
kiev. ua. Âõ³ä â³ëüíèé.

Îïåðà ó ñìñ

28 ëþòîãî òà 1 áåðåçíÿ î 19.00
â Ìàë³é îïåð³ (Äåãòÿð³âñüêà, 5-à)
â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà ñó÷àñíî¿ îïå-
ðè «Çâ³ði» â³ä Ëåñÿ Ïîäåðâ’ÿíñüêî-
ãî ³ êîìïîçèòîðà Ñëàâè Íàçàðîâà.
Àâòîðè êàæóòü, ùî âñå ðîçïî÷àëî-
ñÿ ç êàçîê çíàéîì³é ä³â÷èí³ ñìñ-êà-
ìè, ÿê³ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ë³áðåòî.
«Çâ³ð³» — öå ïîñòìîäåðíà ñóì³ø
áðóòàëüíîñò³ ³ í³æíîñò³, ë³ðè÷íèõ
äèòÿ÷èõ ñí³â ³ ïîë³òè÷íîãî ñòüîáó.
Â îïåð³ çàä³ÿíî 14 àêòîð³â, ìåõà-
í³÷í³ äåêîðàö³¿, ñâ³òëî ³ â³äåîïðî-

åêö³ÿ.Âàðò³ñòü êâèòê³â: 300-800 ãðí,
÷àñòèíà êîøò³â â³ä ïðîäàæó ï³äå íà
ïîòðåáè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ.

Â ìóçåÿõ — êîíöåðòè 
³ òåàòðàëüí³ ÷èòàííÿ

28 ëþòîãî ç 14.00 äî 16.00 â
Ìóçå¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè (âóë.
Ìîñêîâñüêà, 40-á) ïðàöþâàòèìå
«Òåàòðàëüíà â³òàëüíÿ» â³ä òåàò-
ðó «Ìàñêàì Ðàä». Ãîñòÿì ïðîâå-
äóòü ìàéñòåð-êëàñè ç îñíîâ àêòîð-
ñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà âëàøòóþòü
ïðàêòèêó ïîñòàíîâî÷íîãî ïðîöå-

ñó âèñòàâè «Äâàíàäöÿòà í³÷» Øåê-
ñï³ðà. Âàðò³ñòü ó÷àñò³: 40 ãðí äëÿ
ñòóäåíò³â, øêîëÿð³â ³ ïåíñ³îíåð³â —
25 ãðí. 1 áåðåçíÿ î 14.00 òóò ïðî-
õîäèòèìå òåàòðàë³çîâàíå ÷èòàí-
íÿ äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ «Ìàëåíü-
êèé ïðèíö» Àíòóàíà äå Ñåíò-Åê-
çþïåð³, à òàêîæ ìóëüòèìåä³éíà
ðîçïîâ³äü «Êè¿â êíÿæî¿ äîáè», ³ã-
ðè òà ÷àþâàííÿ.

27 ëþòîãî î 19.00 â³äáóäåòüñÿ
êîíöåðò öèêëó «Ìóçè÷í³ âå÷îðè â
Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Êèºâà» (âóë.Á.Õìåëü-
íèöüêîãî,7).Ïðîãðàìó «Íàçóñòð³÷
âåñí³» ïðåçåíòóâàòèìå ñîë³ñò Íà-
ö³îíàëüíîãî òåàòðó îïåðåòè Óêðà-
¿íè Äàíèëî Ìàòâ³ºíêî ó ñóïðîâîä³
êîíöåðòìåéñòåðà òà íàòõíåííèêà
«Ìóçè÷íèõ âå÷îð³â» Îëåêñàíäðà
Ìîñêàëüöÿ (ôîðòåï³àíî). Çâó÷àòè-
ìóòü «Ï³ñí³ Äîí Ê³õîòà» Ì. Ðàâåëÿ,
àð³¿ ç îïåð Â.Ìîöàðòà,¥.Äîí³öåòò³,
Äæ.Ðîññ³í³, ³íø³ àð³¿ é ðîìàíñè ïðî
êîõàííÿ. Ö³íà êâèòêà — 50 ãðí. Äî-
â³äêè çà òåë.: (044) 520-28-27.

Ç íàñòàííÿì âåñíè â «Ãàëåðå¿
Âèñîöüêèé» (âóë. Âîçäâèæåíñüêà,
40) ñòàðòóº ñåð³ÿ êîíöåðò³â «Êëà-
ñèêà íà Âîçäâèæåíñüê³é» ùîíåä³-
ë³ î 18.00. 1 áåðåçíÿ — ïðîãðàìà
«Ãåí³é Ìîöàðòà» ó âèêîíàíí³ Òå-
òÿíè òà ²ãîðÿ Àíäð³ºâñüêîãî (ôîð-
òåï³àíî,ñêðèïêà).Âàðò³ñòü: 100 ãðí.
Ðåºñòðàö³ÿ çà òåë. (044) 384-0-386 �

Åòíî-ÿðìàðîê, Urban Fest, îïåðà
Ïîäåðâ’ÿíñüêîãî òà ö³êàâèíêè â ìóçåÿõ

Ó äí³, êîëè êàëåíäàðíî âåñíà

çì³íþº çèìó,êèÿíàì ïðîïîíó-

þòü ïîñëóõàòè àâòåíòè÷íó ìó-

çèêó íà ÿðìàðêó,ä³çíàòèñÿ ïðî

íîâ³ óðáàí³ñòè÷í³ ïðîåêòè,êî-

ðèñíî â³äïî÷èòè ó ìóçåÿõ.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ êàôåäðè ðåæèñóðè
òåëåáà÷åííÿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó òåàòðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ ³ìå-
í³ Êàðïåíêà-Êàðîãî (ìàéñòåðíÿ Âà-
ñèëÿ Â³òåðà) çàñíóâàëè òâîð÷å îá’ºä-
íàííÿ «Â²ËÜÍ²». Ðîâåñíèêè íåçà-
ëåæíî¿ Óêðà¿íè ìàþòü àìá³òí³ ïëà-
íè: ðàçîì ïðàöþâàòè íàä íîâèìè
ñòð³÷êàìè ³ ïðîåêòàìè, ñòâîðþâà-
òè âëàñíó ³ñòîð³þ ê³íî òà ïðåäñòàâ-
ëÿòè êðà¿íó ó ñâ³ò³. Ïåðøîþ ëàñò³â-
êîþ ñòàëè ïîêàçè àëüìàíàõ³â êî-
ðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â «Ìîëîäå
óêðà¿íñüêå ê³íî» â ê³íîòåàòð³ «Êè-
¿â». «Öå íàø³ äèïëîìí³ ðîáîòè 
4-5-õ êóðñ³â,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùà-
òèêó» ó÷àñíèöÿ îá’ºäíàííÿ Ìàð’-
ÿíà Ëèòâèíîâà.— Âñ³ âîíè ð³çí³ çà
òåìàìè, æàíðàìè, º ³ òðèëåðè, ³ êî-
ìåä³¿.Ó êîæíîìó àëüìàíàñ³ ìè íà-
ìàãàëèñÿ ïîºäíàòè ð³çí³ ñòð³÷êè. Â
ïåðøîìó, íà íàø ïîãëÿä, ô³ëüìè,
íàéëåãø³ çà ñïðèéíÿòòÿì».

«Ìîëîäå óêðà¿íñüêå ê³íî. Àëü-
ìàíàõ ¹ 1» â ïðîêàò³ ç 26 ëþòîãî
äî 4 áåðåçíÿ. Äî íüîãî óâ³éøëè
³ðîí³÷íà êîìåä³ÿ «Ñèðî¿ä» Ñîô³¿
Ëàâð³â ïðî ñòîñóíêè äâîõ ìîëî-
äèõ ëþäåé, ÿê³ ñïîâ³äóþòü ð³çí³
ñïîñîáè õàð÷óâàííÿ, äðàìà «Äî
ãàðìîí³¿» Âåðîí³êè Ç³ñåëüñ ïðî ïà-
ðó, ÿêó ïîâ’ÿçóº ëþáîâ òà ïðèñòðàñòü
äî ïîäîðîæåé ³ ìóçèêè, ïðîòå æèò-
òºâ³ øëÿõè íåñïîä³âàíî ðîçõîäÿòü-
ñÿ. À òàêîæ äâ³ êàðòèíè Àðñåí³ÿ
Áîðòíèêà — ìîëîä³æíà êîìåä³ÿ
«×îòèðè ï³âí³» ïðî äðóç³â, ÿê³ âè-
ãðàëè êîíêóðñ ç ðåêëàìíèì ðîëè-
êîì ïðî ïòàõîôåðìó, òà åêðàí³çà-

ö³ÿ îäíîéìåííîãî îïîâ³äàííÿ 1912
ðîêó Îñèïà Ìàêîâåÿ «ßê Øåâ÷åí-
êî ðîáîòè øóêàâ». Â äðóãîìó àëü-
ìàíàñ³ (5-11 áåðåçíÿ) ïîðóøóþòü
ìîëîä³æí³ ïèòàííÿ: ñêëàäí³ âçàºìè-
íè ï³äë³òêà ç ìàò³ð’þ («Âåëèêà ïå-
ðåðâà» Ñåðã³ÿ Ãîðíîãî), ñóïåðíèö-
òâî þíàê³â çà ñåðöå êðàñóí³-îäíî-
êëàñíèö³ («Ïîêîë³ííÿ» Ìàð’ÿíè
Ëèòâ³íîâî¿), íåñòàíäàðòíå ð³øåí-
íÿ õëîïöÿ çíîâó ïîºäíàòè ðàçîì
áàòüê³â, ÿê³ æèâóòü îêðåìî («Ñïà-
ñ³ííÿ» Í³êîíà Ðîìàí÷åíêà). Àëü-

ìàíàõè ïîêàçóþòü ó çàë³ «Ñ³íåìà-

òåêà» ê³íîòåàòðó «Êè¿â». Âàðò³ñòü
êâèòê³â: 40-50 ãðí �

Ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ ì³ñÿ-

ö³â òâîð÷å îá’ºäíàííÿ «Â²ËÜ-

Í²» ïðåçåíòóº ÷îòèðè àëüìà-

íàõè. Öå 14 ô³ëüì³â, ç ÿêèìè

àâòîðè ïî÷àëè ñâîþ ê³íåìà-

òîãðàô³÷íó êàð’ºðó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ìîëîäå óêðà¿íñüêå ê³íî
� Â ñòîëèö³ äåìîíñòðóþòü ðîáîòè ðåæèñåð³â-ïî÷àòê³âö³â

Íà äóìêó ðåæèñåðà ñòð³÷êè «Äî ãàðìîí³¿» Âåðîí³êè Ç³ñåëüñ, ëþäè ìàþòü øóêàòè
ñåíñ áóòòÿ íå â ïàðòíåðàõ ÷è êðà¿íàõ, à ãëèáîêî â ñîá³

� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 04.03.2015 пленарного 
засідання ІІІ сесії Київської міської ради 

VII скликання
Розпорядження № 86 від 24 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс"
цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено"
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371 /1805:

1.�Провести�04�березня�2015�ро���о�10-00 �одині�пленарне�засідання�ІІІ�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VII�с�ли�ання���сесійній�залі�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хреща-

ти�,�36,�4-й�поверх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пле-

нарно�о�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої

ради�VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое�том�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�порядо�

денний�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київра-

ди�VII�с�ли�ання�04.03.2015»,�сформованим

Президією�Київсь�ої�місь�ої�ради,�довести�до

відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�-

цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2014 рік
Доходи�за	ально	о�фонд�

Надходження�до�за�ально�о�фонд��бюджет��м.�Києва�за�2014�рі��с�лали�10�494�081,6�тис.��рн,�що�становить�90,2%�до��точнено�о�план��та�на�2,6�%�(+266�904,2�тис.��рн)�більше�рівня�2013

ро��.

Крім�то�о,�надійшло�дотацій�та�с�бвенцій�з�державно�о�бюджет��5�123�511,7�тис.��ривень.

Основним�джерелом�наповнення�доходної�частини�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва���2014�році�залишався�подато��на�доходи�фізичних�осіб.�Питома�ва�а�в�доходах�за�ально�о�фонд�

бюджет��міста�Києва�подат���на�доходи�фізичних�осіб�становить�76,1%.

У�2014�році�надходження�цьо�о�подат���становлять�7�985�314,2�тис.��рн,�що�с�ладає�100,3%�до�річно�о�план��та�на�420�191,6�тис.��рн,�або�на�5,6%�більше�за�по�азни��2013�ро��.

Традиційно�в�доходах�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�плата�за�землю�посідає�др��е�місце�за�обся�ом�надходжень,�або�18,0%.�За�2014�рі��надходження�плати�за�землю�с�ладають�

1�888�506,6�тис.��рн,�або�62,3%�до�річно�о�план�.

Доходи�спеціально	о�фонд�

За�2014�рі��до�спеціально�о�фонд��бюджет��м.�Києва�надійшло�4�327�187,0�тис.��рн,�що�становить�90,3%�до�річно�о��точнено�о�по�азни�а.

Крім�то�о,�надійшло�с�бвенцій�з�державно�о�бюджет��в�обсязі�3�850�189,5�тис.��ривень.

Видат�и

Уточнений�план�видат�ів�становить�25�442�295,5�тис.��рн,�в�том��числі�за�ально�о�фонд��бюджет��м.�Києва —�16�644�048,3�тис.��рн,�спеціально�о�фонд� —�8�798�247,2�тис.��ривень.

За�звітний�період��асові�видат�и�становлять�23�228�902,1�тис.��рн�або�91,3%��точнених�річних�планових�призначень,�в�том��числі�за�ально�о�фонд��бюджет��м.�Києва —�15�331�471,9�

тис.��рн,�або�92,1%�до�план�,�спеціально�о�фонд��бюджет� —�7�897�430,2�тис.��ривень.

Довідка про виконання бюджету міста Києва за 2014 рік

Найменування показника
Код

бюджетної
класифікації

Річні планові
показники 

з урахування
внесених змін
на 01.01.2015 

Виконано на
01.01.2015

%
виконання 

Виконано на
01.01.2014

Відхилення
2014 до

2013 року,
+/"

I . ДОХОДИ :

Податкові надходження 100000 11 206 942,6 10 076 669,0 89,9 9 678 640,7 398 028,3

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 110000 8 020 135,2 8 044 718,3 100,3 7 630 878,1 413 840,2

Податок на доходи фізичних осіб 110100 7 960 000,0 7 985 314,2 100,3 7 565 122,5 420 191,6

Податок на прибуток підприємств 110200 60 135,2 59 404,1 98,8 65 755,6 �6 351,5

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 130000 3 075 478,4 1 934 164,2 62,9 1 946 257,9 �12 093,7

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення 130100,
130200,
130300, 
130700

44 476,9 45 657,6 102,7 45 573,8 83,8

Плата за землю 130500 3 031 001,5 1 888 506,6 62,3 1 900 684,1 �12 177,5

Місцеві податки і збори 180000 111 300,0 97 778,3 87,9 101 167,4 �3 389,1

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 160100 0,0 24,6 �2 544,5 2 569,2

Збір за місця паркуваня транспортних засобів 180200 30 200,0 24 884,8 82,4 29 656,1 �4 771,3

Туристичний збір 180300 9 900,0 7 764,5 78,4 9 651,4 �1 886,9

Збір за провадження деяких  видів підприємницької діяльності 180400 71 200,0 65 104,4 91,4 64 404,4 700,0

Інші податки 190000 29,0 8,2 28,3 337,2 �329,0

Фіксований сільськогосподарський податок 190400 29,0 8,2 28,3 10,7 �2,5

Неподаткові надходження 200000 422 033,3 414 813,0 98,3 547 416,9 "132 603,9

Доходи від  власності та підприємницької діяльності 210000 60 068,9 67 286,6 112,0 60 577,3 6 709,2

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 210103 51 065,9 61 130,4 119,7 51 065,9 10 064,5

Плата за розміщення тимчасово вільних  коштів місцевих бюджетів 210500 0,2 0,1 0,0

Інші надходження 210805 172,0 285,1 �113,1

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

210809 723,0 346,1 47,9 245,0 101,0

Адміністративні штрафи та інші санкції 210811 8 280,0 5 637,9 68,1 8 981,1 �3 343,2

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 220000 350 954,4 325 913,1 92,9 478 010,3 �152 097,1

Плата за ліцензії 220100 140 136,0 124 836,6 89,1 128 450,6 �3 614,0

Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим,
виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

220102 40,1 81,7 203,7 40,0 41,6

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців 220103 0,0 0,0 2 016,1 �2 016,1

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 220105 0,0 8,2 �7,4 15,7

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 220106 1,0 3,9 390,0 0,8 3,1

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 220107 60,1 67,9 112,9 54,3 13,6

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців)

220109 5 123,0 4 103,2 80,1 4 671,3 �568,2

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 220100 36 714,6 34 421,8 93,8 35 048,3 �626,5

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 220111 88 852,4 76 050,2 85,6 76 254,8 �204,6

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 220118 9 344,8 10 099,8 108,1 10 372,3 �272,6

Плата за утримання дітей у школах�інтернатах 220200 0,0 0,0 43,0 �43,0



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 ëþòîãî 2015 ð.

¹29(4625)

5

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 220804 190 400,0 186 422,0 97,9 334 073,6 �147 651,6

Державне мито 220900 20 418,4 14 654,5 71,8 15 443,1 �788,5

Інші неподаткові надходження 240000 11 010,0 21 613,3 196,3 8 829,4 12 784,0

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 240300 110,0 95,3 86,7 106,1 �10,7

Інші надходження 240600 10 900,0 4 551,7 41,8 8 723,3 �4 171,6

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 241106 0,0 16 966,3 0,0 16 966,3

Доходи від операцій з капіталом 300000 1 270,0 2 599,7 204,7 1 119,9 1 479,8

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

310102 1 270,0 2 558,4 201,4 1 101,4 1 457,0

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 310200 0,0 41,3 18,5 22,8

РАЗОМ ДОХОДІВ 11 630 245,9 10 494 081,6 90,2 10 227 177,5 266 904,2

Дотації 410200 900 044,8 900 044,8 100,0 653 100,1 246 944,7

Субвенції 410300 4 410 224,7 4 223 466,9 95,8 2 846 875,7 1 376 591,2

Всього доходів 16 940 515,4 15 617 593,3 92,2 13 727 153,3 1 890 440,1

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 8 791 054,6 8 177 376,5 93,0 2 783 486,0 5 393 890,5

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 120200,  120300 25 422,0 14 963,3 58,9 26 123,6 �11 160,3

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 180100 4 527,2 11 533,7 254,8 5 279,0 6 254,7

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

180415 1 760,0 2 381,8 135,3 1 940,5 441,3

Єдиний податок 180500 1 367 760,5 1 408 835,4 103,0 1 079 679,3 329 156,1

Екологічний податок 190100,
190500

57 382,9 36 215,2 63,1 57 871,6 �21 656,5

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки
Крим, комунальна власність

210108 30 000,0 34 740,0 115,8 6 091,3 28 648,7

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 211100 0,0 4 006,1 149,7 3 856,4

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності

240616,
240621

1 801,1 4 696,9 260,8 3 549,4 1 147,5

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сімям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла

241106,  241109 0,0 7,9 66,7 �58,8

Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту 241700 330 171,0 164 623,8 49,9 251 214,1 �86 590,3

Власні надходження  бюджетних установ 250000 2 160 920,7 2 147 473,2 99,4 879 973,0 1 267 500,2

Доходи від операцій з капіталом 300000 572 667,0 268 615,5 46,9 142 511,3 126 104,2

Надходження від продажу  основного капіталу 310000 200 000,0 81 223,1 40,6 89 159,0 �7 935,9

Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 310300 200 000,0 81 223,1 40,6 89 159,0 �7 935,9

Кошти від продажу землі 330000 372 667,0 187 392,4 50,3 53 352,3 134 040,1

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

501100 238 880,7 229 094,1 95,9 209 708,7 19 385,4

Субвенції 410300 3 999 761,4 3 850 189,5 96,3 119 327,7 3 730 861,8

Всього доходів 900103 25 731 570,0 23 794 969,9 92,5 16 510 639,3 7 284 330,6

Фінансування �289 274,5 �566 067,8 х 1 076 904,2 �1 642 972,0

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд)

Державне управління 010000 626 252,8 592 337,3 94,6 566 741,3 25 596,0

Освіта 070000 5 057 286,6 4 652 101,8 92,0 3 986 701,2 665 400,6

Охорона здоров'я 080000 3 523 697,9 3 260 690,6 92,5 3 134 987,5 125 703,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 2 908 383,2 2 601 300,60 89,4 2 659 945,9 �58 645,3

Житлово�комунальне господарство 100000 566 297,0 516 542,5 91,2 1 077 256,00 �560 713,5

Культура і мистецтво 110000 610 303,3 555 032,7 90,9 559 565,5 �4 532,8

Засоби масової інформації 120000 34 393,6 31 516,3 91,6 29 437,1 2 079,2

Фізична культура і спорт 130000 153 977,8 111 044,7 72,1 117 075,9 �6 031,2

Будівництво 150000 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 473 940,2 466 020,3 98,3 477 247,3 �11 227,0

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 27 000,1 22 124,7 81,9 26 380,8 �4 256,1

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 9 170,8 9 170,8 100,0 8 480,5 690,3

Обслуговування боргу 230000 1 411 185,9 1 312 243,3 93,0 1 271 602,3 40 641,0

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 96 437,7 59 479,9 61,7 69 648,2 �10 168,3

Разом видатків (загальний фонд) 15 499 326,9 14 189 605,5 91,5 13 985 069,5 204 536,0

Кошти, що передаються до Державного бюджету 250301 1 140 481,4 1 140 481,4 100,0 1 140 481,4

Інші субвенції, дотації 250300 4 240,0 1 385,0 32,7 6 798,1 �5 413,1

Всього видатків                                                                                                        900202 16 644 048,3 15 331 471,9 92,1 13 991 867,6 1 339 604,3

2.2  Видатки  (спеціальний  фонд)

Державне управління 010000 84 621,5 75 155,7 88,8 10 793,5 64 362,2

Освіта 070000 522 105,0 395 279,0 75,7 553 579,0 �158 300,0

Охорона здоров'я 080000 655 881,5 620 576,5 94,6 500 122,3 120 454,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 58 058,8 47 099,0 81,1 41 209,3 5 889,7

Житлово�комунальне господарство 100000 4 056 807,7 3 753 306,0 92,5 182 902,5 3 570 403,5

Культура і мистецтво 110000 1 105 799,3 1 093 999,4 98,9 52 187,9 1 041 811,5

Фізична культура і спорт 130000 22 017,9 11 797,7 53,6 17 939,4 �6 141,7

Будівництво 150000 882 877,3 653 865,8 74,1 1 087 811,7 �433 945,9

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 60,8 40,4 66,4 3 812,0 �3 771,6

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 475 981,3 438 934,7 92,2 187 616,8 251 317,9

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автодоріг 170703 211 061,2 202 133,3 95,8 155 527,6 46 605,7

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 604 880,3 566 599,8 93,7 684 450,2 �117 850,4

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 180409 604 190,3 566 599,8 93,8 683 725,1 �117 125,3

Державні цільові фонди 240000 321 885,7 236 017,0 73,3 272 866,0 �36 849,0

Фонд охорони навколишнього  природного середовища 240600 66 184,0 33 487,8 50,6 58 317,5 �24 829,7

Цільові фонди 240900 255 701,7 202 529,3 79,2 214 548,5 �12 019,2

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 5 105,1 5 105,1 100,0 400,8 4 704,3

Субвенції 250300 4 165,0 2 046,0 49,1 2 050,0 �4,0

Кредитування місцевих бюджетів 250904
250909

�2 000,0 �2 391,9 x �2 344,3 �47,6

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 8 798 247,2 7 897 430,2 89,8 3 595 675,9 4 301 754,3

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 25 442 295,5 23 228 902,1 91,3 17 587 543,5 5 641 358,6
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Про повернення історичної назви 
вулиці у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 8/873 від 22 січня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За�

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол засідання комісії з питань най�
менувань від 06 листопада 2014 року № 2 та з метою збереження історичного спадку територіальної грома�
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Поверн�ти�в�лиці�Фр�нзе���Подільсь�о-

м�,�Оболонсь�ом��та�Шевчен�івсь�ом��райо-

нах�міста�Києва�історичн��назв��Кирилівсь�а.

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

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

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

державної�адміністрації)�на�ви�онання�п�н�-

т��1�цьо�о�рішення�передбачити�видат�и�при

форм�ванні�бюджет��міста�Києва�на�2015�рі�.

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

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

�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження Концепції розвитку 
паркувального простору в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 22/887 від 22 січня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статей 6, 9 Закону України «Про дорожній рух», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження правил паркування транспортних засобів», рішення Київської міської ради від
26 червня 2007 року № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві» та з метою по�
кращення організації дорожнього руху в частині впорядкування робіт з паркування, введення нових іннова�
ційних технологій при наданні послуг з паркування та підвищення рівня їх надання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Концепцію�розвит���пар��-

вально�о�простор��в�місті�Києві�з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ки-

ївтранспар�сервіс»�відповідальним�за�ви�онан-

ня�Концепції�розвит���пар��вально�о�просто-

р��в�місті�Києві.

3.�Дор�чити�КП�«Київтранспар�сервіс»:

3.1.�У�термін�до�20.12.2014�визначити�місця

та�етапи�розміщення�та��іль�ість�платіжних�тер-

міналів,�необхідних�для�обсл��ов�вання�існ�-

ючих�пар��вальних�місць.

3.2.�Розробити�та�запровадити�з�01.01.2015

Порядо���онтролю�оплати�посл���пар��вання

�повноваженими�посадовими�особами,�перед-

бачивши�в�ньом��фі�сацію�пор�шень�чинно�о

за�онодавства�при�наданні�посл���з�пар��ван-

ня�за�допомо�ою�технічних�засобів�та�з�ідно�з

Концепцією�розвит���пар��вально�о�простор�

в�місті�Києві.

3.3.�З�метою�реалізації�положень�Концепції

розвит���пар��вально�о�простор��в�місті�Ки-

єві�подати�до�31.12.2014�пропозиції�до�прое�-

т��бюджет��міста�Києва�на�2015�рі�.

3.4.�З�метою�е�ономії��оштів�місцево�о�бю-

джет��на��он��рсній�основі�зал�чити�інвесто-

рів�для�реалізації�заходів,�передбачених�Кон-

цепцією�розвит���пар��вально�о�простор��в

місті�Києві.

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

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�травня�2013

ро���№ 326/9383�«Про�затвердження�Про�ра-

ми�розвит���єдино�о�пар��вально�о�простор�

в�м.�Києві�до�2015�ро��».

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

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

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.01.2015�№�22/887

КОНЦЕПЦІЯ
РОЗВИТКУ ПАРКУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В МІСТІ КИЄВІ

Паспорт�Концепції�розвит���пар��вально�о�простор��в�місті�Києві

1. Ініціатор розроблення Концепції розвитку
паркувального простору в місті Києві

Постійна комісія Київської міської ради з питань
транспорту та зв'язку, постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету 
та соціально�економічного розвитку

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
Концепції розвитку паркувального простору в місті
Києві

Рішення Київської міської ради від 26.06.2007 
№ 930/1591 "Про вдосконалення паркування
автотранспорту в м. Києві"

6. Учасники (співвиконавці) Концепції розвитку
паркувального простору в місті Києві

Департамент  транспортної  інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та
інвестори

7. Термін  реалізації  Концепції розвитку
паркувального простору в місті Києві

2015�2020 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Концепції розвитку паркувального
простору в місті Києві (для комплексних програм)

Не передбачено

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Концепції розвитку паркувального
простору в місті Києві, всього, у тому числі

За рахунок інвесторів

9.1 Кошти бюджету м. Києва Не передбачено

9.2 Кошти інших джерел За рахунок інвесторів  .

Концепція�розвит���пар��вально�о�простор��в�місті�Києві�(далі —�Концепція)�під�отовлена�від-

повідно�до�п�н�т��22�частини�першої�статті�26�За�он��У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в

У�раїні»,�статей�6,�9�За�он��У�раїни�«Про�дорожній�р�х»,�п�н�т��2�статті�22�За�он��У�раїни�«Про

столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ»,�Правил�пар��вання�транспортних�засобів,�затвердже-

них�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�03.12.2009�№ 1342,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�26.06.2007�№ 930/1591�«Про�вдос�оналення�пар��вання�автотранспорт��в�м.�Києві».

Терміни�вживаються���та�ом��значенні:

Пар��вальні�майданчи�и�на�проїзній�частині —�майданчи�и�для�пар��вання,�розміщені

в�межах�проїзної�частини�в�лиці,�доро�и�або�трот�ар��та�обладнані�зна�ами,�платіжними�тер-

міналами�та�розміт�ою.

Пар��вальні�майданчи�и�на�трот�арній�частині —�майданчи�и�для�пар��вання,�розміще-

ні�в�межах�трот�ар��та�обладнані�зна�ами,�платіжними�терміналами,�розміт�ою,�обмеж�валь-

ними�стовпчи�ами�для�відо�ремлення�пішоходної�зони�та�панд�сами.

Спеціально�обладнані�пар��вальні�майданчи�и —�майданчи�и�для�пар��вання,�розмі-

щені�поза�межами�проїзної�частини�в�лиці,�доро�и�або�трот�ар��та�обладнані�зна�ами,�примі-

щенням�для�персонал�,�дорожнім�по�риттям,�розміт�ою,�в’їзним-виїзним�терміналом,�засоба-

ми�освітлення.

Пар�ін�и —�спеціалізовані�спор�ди,�призначені�для�стоян�и�транспортних�засобів.

Перехоплюючий�пар�ін�,�або�перехоплюючий�пар��вальний�майданчи� —�це�платний

підземний�чи�наземний�пар�ін��або�спеціально�обладнаний�майданчи��для�пар��вання,�розмі-

щений�на�в’їздах���місто�біля�основних�ма�істралей�з�розвин�тою�інфрастр��т�рою�транспорт-

них�розв’язо���ромадсь�о�о�транспорт�,�я�ий�надає�можливість�власни���транспортно�о�засо-

б��залишити�свій�автомобіль�на�необхідний�йом��час�та�продовжити�р�х�до�центральної�час-

тини�міста�за�допомо�ою��ромадсь�о�о�транспорт�.�При�сплаті�за�надані�посл��и�пар��вання

на�цьом��об’є�ті�б�де�застосовано�індивід�альний�зональний�тариф�на�пар��вання,�нижчий�ніж

��центральній�частині�міста.

Е�опар�ов�а�«Зелений�острів» —�це�пар��вальний�майданчи�,�територія�я�о�о�засіяна��а-

зонною�травою�й���ріплена��азонними�ґратами,�я�і�забезпеч�ють�збереження�зелено�о�трав’-

яно�о�по�рив��і�запобі�ають�йо�о�деформації�і�знищенню.

Платіжна��арт�а —�еле�тронний�платіжний�засіб���ви�ляді�емітованої�в��становленом��за-

�онодавством�поряд���пласти�ової��арт�и,�що�ви�ористов�ється�для�ініціювання�пере�аз���ош-

тів�з�рах�н���платни�а�або�з�відповідно�о�рах�н���бан���з�метою�оплати�вартості�товарів�і�по-

сл��,�в�том��числі�посл���пар��вання.

SMS-запит —�SMS-повідомлення�(с���пність�систематизованих�алфавітно-те�стових�та�циф-

рових�зна�ів),�що��енер�ється�водієм�та�відправляється�на��орот�ий�номер�з�ви�ористанням

ф�н�ціональних�і�техноло�ічних�рес�рсів�теле�ом�ні�аційних�мереж�мобільних�операторів�та

операторів�зв’яз��.

Мобільний�додато� —�при�ладне�про�рамне�забезпечення,�що�встановлюється�на�смарт-

фон,�планшетний�ПК�або�інший�пристосований�пристрій,�я�ий�надає�водію�дост�п�до�системи

«Мобільне�пар��вання»,�а�саме:�до�особово�о�рах�н����орист�вача�системи.

В�лично-дорожня�мережа —�це�призначена�для�р�х��транспортних�засобів�і�пішоходів�ме-

режа�в�лиць,�дорі��за�ально�о��орист�вання;�вн�трішньо�вартальних�та�інших�проїздів,�трот�-

арів,�пішохідних�і�велосипедних�доріжо�,�а�та�ож�набережні,�майдани,�площі,�в�личні�автомо-

більні�стоян�и�з�інженерними�та�допоміжними�спор�дами,�технічними�засобами�ор�анізації�до-

рожньо�о�р�х�.

Платіжні�термінали —�технічні�пристрої,�призначені,�в�том��числі,�але�не�ви�лючно,�для

сплати�за�пар��вання�за�допомо�ою��отів�и�та�платіжних��арто�.

Бездротовий�пар��вальний�сенсор —�технічний�пристрій,�я�ий�за�допомо�ою�сенсорів

визначає�наявність�автомобіля�на�пар�омісці�та�по�бездротовом��прото�ол��відправляє�інфор-

мацію�до�системи�«Мобільне�пар��вання».

Інформаційне�табло —�табло,�за�допомо�ою�я�о�о�водій�може�заздале�ідь�дізнатися�про

наявність�вільних�місць�на�від�ритом��чи�за�ритом��пар��вальном��майданчи��.

Еле�тромобіль —�транспортний�засіб�з�н�льовим�ви�идом�СО2,�я�ий�ви�ористов�є�для�р�-

х��еле�тричні�дви��ни,�а�саме:�наперед�на�опичен��в�а��м�ляторних�батареях�еле�тричн��енер-

�ію.

Еле�тротранспорт —�транспортні�засоби�з�н�льовим�ви�идом�СО2,�я�і�ви�ористов�ють�для

р�х��еле�тричні�дви��ни.

2.�Визначення�проблем,�на�розв’язання�я�их�спрямована�Концепція

В��мовах�постійно�о�зростання��іль�ості�автомобілів���м.�Києві�особливої��остроти�наб�ває

проблема�їх�вільно�о�перес�вання�містом,��ни�нення�переш�од�вільно�о�р�х�,�зо�рема�від�при-

пар�ованих�транспортних�засобів.�Том��особливої�ва�и�наб�ває�завдання�створення�достатньої

�іль�ості�місць�для�пар��вання�транспортних�засобів.�На�поліпшення�сит�ації���столиці�спрямо-

вана�Концепція�розвит���пар��вально�о�простор��в�місті�Києві,��отра�розроблена�з��рах�ванням

зар�біжно�о�досвід��в��ал�зі�пар��вання,�що��спішно�ви�ористов�ється���європейсь�их��раїнах.

Існ�юча�система�пар��вання�хара�териз�ється�та�ими�проблемами:

— низь�им�рівнем�дотримання�правил�пар��вання;

— відс�тністю�дієво�о�просто�о�механізм���онтролю�за�дотриманням�правил�пар��вання�та

оплати,�а�та�ож�механізм��на�ладення�штраф��за�пор�шення�правил�пар��вання�на�платних

пар�ов�ах;

— низь�ою�дисципліною�оплати,�а�отже�неповним�надходженням��оштів�до�бюджет��міста;

— непрозорістю��отів�ових�розрах�н�ів�та�неможливістю�фа�тично�о��онтролю�за�надхо-

дженнями;

— відс�тністю�зр�чних�і�дост�пних�без�отів�ових�способів�оплати�(мобільне�пар��вання,�пла-

тіжні��арт�и,�абонементи);

— недостатнім�облашт�ванням�майданчи�ів�платіжними�терміналами,�автоматичними�в’їз-

ними�та�виїзними�терміналами�тощо;

— невідповідністю�пар��вальної�інфрастр��т�ри�міста�с�часним�вимо�ам;

— недостатньою��іль�істю�пар��вальних�місць�на�відведених,�спеціально�обладнаних�май-

данчи�ах�для�пар��вання,�майданчи�ів�та�пар�ін�ів;

— відс�тністю�перехоплюючих�пар��вальних�майданчи�ів;

— низь�ою�я�істю�посл���з�пар��вання�автотранспорт�;

— малоефе�тивним�інформаційним�та�технічним�забезпеченням�пар��вальної�діяльності.

Аналіз�стан��існ�ючої�системи�пар��вання�транспортних�засобів���місті�Києві�засвідч�є�той

фа�т,�що�ор�анізаційні,�нормативно-правові�та�фінансові��мови�ф�н�ціон�вання�зазначеної�сис-

теми�не�відповідають�потребам�міста�та�європейсь�им�стандартам,�не�в�змозі�забезпечити

належне�ф�н�ціон�вання�механізм��саморозвит���пар��вально�о�простор�.

3. Розробник Концепції розвитку паркувального
простору в місті Києві

Постійна комісія Київської міської ради з питань
транспорту та зв'язку, постійна комісія Київської
міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку

4. Співрозробники Концепції розвитку
паркувального простору в місті Києві

Відсутні

5. Замовник (відповідальний виконавець) Концепції
розвитку паркувального
простору в місті Києві

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
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Населення�м.�Києва�становить�приблизно�3�мільйони.�У�європейсь�их�столицях�та�вели�их�містах�Європи��іль�ість

пар��вальних�місць���середньом��становить�близь�о�16-17�відсот�ів�від��іль�ості�меш�анців�міста.�Та�им�чином,�ви-

ходячи�з�європейсь�о!о�досвід�,�потреба�міста�Києва�становить�близь�о�500�тис.�машиномісць.�Станом�на�1.12.2014

��розпорядженні�КП�«Київтранспар�сервіс» —�близь�о�25�тис.�пар��вальних�місць,�з�я�их�6500�пар�омісць�на�в�лично-

дорожній�мережі,�3500�пар�омісць,�за�ріплених�за�с�б’є�тами�!осподарювання,�та�15000�пар�омісць�на�нічних�пар��-

вальних�майданчи�ах,�що�знаходяться�в�оперативном���правлінні�с�б’є�тів�підприємниць�ої�діяльності.

Концепція�розвит���пар��вально!о�простор��в�місті�Києві�спрямована�на�вирішення�проблеми�забезпечення�насе-

лення�міста�посл�!ами�пар��вання���достатній��іль�ості�та�належної�я�ості.

3.�Мета�Концепції

Метою�Концепції�розвит���пар��вально!о�простор��в�місті�Києві�є:

— створення�ор!анізаційних�і�е�ономічних��мов�для�розвит���пар��вально!о�простор�,�що�забезпечить�значний�вне-

со����соціально-е�ономічний�розвито��міста�шляхом�збільшення�дохідної�частини�бюджет��Києва�за�рах�но��подат�о-

вих�надходжень,�приплив��інвестицій,�збільшення��іль�ості�робочих�місць;

— забезпечення��мов�для�зменшення�навантаження�на�в�лично-дорожню�мереж��міста���робочі�дні�через�!н�ч�е�ре-

!�лювання�вартості�посл�!�пар��вання�не�тіль�и�в�різних�зонах,�але�й�на�о�ремих�в�лицях,�в�різні�дні�тижня�та�час;

— обґр�нтоване�та�!н�ч�е�встановлення�тарифів�за�пар��вання�з�метою�здійснення�рентабельної�діяльності�та�ре!�-

лювання�завантаження�о�ремих�в�лично-дорожніх�мереж;

— забезпечення�прозорості�розрах�н�ів�через�ви�лючення�людсь�о!о�фа�тора,�а�саме:�відмова�від�!отів�ових�роз-

рах�н�ів�з�інспе�торами�КП�«Київтранспар�сервіс»;

— підвищення�рівня�я�ості�надання�посл�!�з�пар��вання;

— введення�інноваційних�техноло!ій�при�оплаті�посл�!�за�пар��вання;

— підвищення�зр�чності��орист�вання�посл�!ами�пар��вання�для�!ромадян�та�ор!анізацій���частині�сплати�та�облі��

витрат�на�пар��вання;

— збільшення�надходжень��оштів�до�місь�о!о�бюджет��через�підвищення�дисципліни�зі�сплати�посл�!�через�введен-

ня�просто!о�дієво!о�автоматично!о�процес���онтролю�за�сплатою;

— послідовне,�поетапне,�стадійне�(протя!ом�5�ро�ів)�збільшення,�з�силлями�КП�«Київтранспар�сервіс»,��іль�ості�місць

для�пар��вання�на�майданчи�ах�для�денно!о�та�нічно!о�пар��вання�з�існ�ючих�25 000�до�приблизно�125�тис.�пар�омісць

на��інець�2020�ро�����м.�Києві�щорічно�в�обся!ах�близь�о�до�20�тис.�пар�омісць�на�рі�;

— ви�ористання�майданчи�ів�для�пар��вання�транспортних�засобів�з�ма�симальною�ефе�тивністю�за�рах�но��раціо-

нальної�ор!анізації�та�введення�нових�інноваційних�техноло!ій�оплати�посл�!�та��онтролю�за�здійсненням�оплати;

зниження�рівня�забр�днення�повітря�транспортними�засобами,�сприяння�розвит���транспорт��з�н�льовим�ви�идом—

велосипеди,�еле�тромобілі�тощо.

Мета�Концепції�відповідає�пріоритетним�напрямам�розвит���м.�Києва.�Розроб�а�Концепції�проводилась�з��рах�ван-

ням�Страте!ії�розвит���Києва�до�2025�ро��.

Продовження
в
наст�пном�
номері

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâ-

òè÷íèé çàâîä" ó ðîçì³ð³ 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà

1. Íàçâà îá'ºêòà: ïàêåò àêö³é Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè-
÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" ó ê³ëüêîñò³ 3100 (òðè òèñÿ÷³ ñòî)
øò., ùî ñòàíîâèòü 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà.

Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü îäí³º¿ àêö³¿ — 1839 (îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü äåâ'ÿòü) ãðèâåíü.
Ôîðìà âèïóñêó àêö³é — áåçäîêóìåíòàðíà.
Äåïîçèòàðíà óñòàíîâà — êîä ªÄÐÏÎÓ 19364259, Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

"Êîìåðö³éíèé áàíê "Õðåùàòèê".
2. Ïî÷àòêîâà ö³íà ïðîäàæó ïàêåòó àêö³é: 143 200 000 (ñòî ñîðîê òðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ òè-

ñÿ÷) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ÏÀÒ:
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-

ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" áóëî ñòâîðåíå ÿê Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî Íàóêîâî-âèðîá-
íè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" â³äïîâ³äíî äî óñòàíîâ÷îãî äî-
ãîâîðó â³ä 15 ñ³÷íÿ 1997 ðîêó ³ ð³øåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â â³ä 15 ñ³÷íÿ 1997 ðîêó (Ïðîòî-
êîë ¹ 1) òà çàðåºñòðîâàíå Ëåí³íãðàäñüêîþ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ì. Êèº-
âà 07 òðàâíÿ 1997 ðîêó. Íàéìåíóâàííÿ Òîâàðèñòâà çì³íåíî íà Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâà-
ðèñòâî "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ Çàãàëüíèõ Çáîð³â Àêö³îíåð³â â³ä 07 ãðóäíÿ 2011 ðîêó (Ïðîòîêîë ¹ 2011-1).
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ 23518596.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: 03134, ì. Êè¿â, âóë. Ìèðó, 17. Þðèäè÷íà àäðåñà: 03134, ì. Êè¿â,
âóë. Ìèðó, 17. Â³äîìîñò³ ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà áóä³âëþ:

- 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 íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè íà ï³äñòàâ³ òåõí³÷íèõ çâ³ò³â ïðî âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòóâàííÿ;
- çàãàëüíà ïëîùà áóä³âåëü (ì2) — 45 178,40.
Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ñòàíîì íà 30.09.2014 (÷îë.) — 859.
Âèä ä³ÿëüíîñò³ — âèðîáíèöòâî ãîòîâèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â.
Ðîçì³ð çàðåºñòðîâàíîãî (ïàéîâîãî) êàï³òàëó ñòàíîì íà 30.09.2014 (òèñ. ãðí) — 19036.
Áàëàíñîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â ñòàíîì íà 30.09.2014 (òèñ. ãðí) — 515428. Çíîñ

îñíîâíèõ ôîíä³â ñòàíîì íà 30.09.2014 (òèñ. ãðí / % â³ä ïåðâ³ñíî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ ôîí-
ä³â) — 381730 / 42,55 %.

×èñòèé ïðèáóòîê (çáèòîê) çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó (òèñ. ãðí) — 50361. Çàáîðãîâàí³ñòü ñòà-
íîì íà 30.09.2014 (òèñ. ãðí): äåá³òîðñüêà — 166122; êðåäèòîðñüêà — 194306;

×èñòèé äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó (òèñ.
ãðí) — 492513.

Âàðò³ñòü àêòèâ³â ñòàíîì íà 30.09.2014 (òèñ. ãðí) — 971293.

Ìîíîïîëüíå (äîì³íóþ÷å) ñòàíîâèùå íà òîâàðíèõ ðèíêàõ: íå çàéìàº.

Îáñÿãè âèêèä³â òà ñêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå:
çà 2013 ð³ê îáñÿãè âèêèä³â 2,391 òîííè òà ñêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 50,367 òîííè.

Óòâîðåííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â 984,458 òîííè (òèì÷àñîâå ðîçì³ùåííÿ äî ïåðåäà÷³
ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì).

Ñòàí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðèðîäîîõîðîííîãî îáëàäíàííÿ òà ñïîðóä — çàäîâ³ëüíèé.
²íôîðìàö³ÿ ïðî ñïëàòó åêîëîã³÷íèõ çáîð³â òà ïëàòåæ³â (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³) — çà 2013

ð³ê ñïëà÷åíî 2070,99.

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíî-
ãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä":
http://bcpp.com.ua/shareholders

Äîäàòêîâî: îçíàéîìèòèñÿ ç ô³íàíñîâîþ çâ³òí³ñòþ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä"çà 2011—2013 pp.
òà çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó ìîæíà íà ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

4. Àóêö³îí ïðîâîäèòüñÿ â åëåêòðîíí³é òîðãîâåëüí³é ñèñòåì³ ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåð-
ñïåêòèâà" (äàë³ — Á³ðæà) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïðèâàòèçàö³¿, Ïðàâèë
Á³ðæ³, çàðåºñòðîâàíèõ Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà-
¿íè, à òàêîæ óìîâ (ðåãëàìåíòó) ïðîâåäåííÿ Àóêö³îíó, ùî ïóáë³êóºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ³íòåð-
íåò-ñàéò³ Á³ðæ³.

Óìîâè ïðîäàæó:
- Âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ îá'ºêòà äî ïðîäàæó, ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
- Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó íà êî-

ðèñòü ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà" ñïëà÷óº á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³ òà â ïîðÿäêó, ïå-
ðåäáà÷åíîìó äîãîâîðîì ïðî ó÷àñòü â àóêö³îí³, ùî óêëàäàºòüñÿ êîæíèì ó÷àñíèêîì àóêö³î-
íó ç Á³ðæåþ.

Äîäàòêîâ³ óìîâè:
Â ìåæàõ íàëåæíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ïîêóïåöü çîáîâ'ÿçàíèé:
- ãîëîñóâàòè çà âèïëàòó äèâ³äåíä³â ó ðîçì³ð³ íå ìåíø ÿê 30 â³äñîòê³â ÷èñòîãî ïðèáóòêó,

îòðèìàíîãî çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà ó 2014 ðîö³, òà
íàïðàâèòè îòðèìàí³ äèâ³äåíäè äî áþäæåòó ì. Êèºâà.

Â ìåæàõ íàëåæíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ïîêóïåöü çîáîâ'ÿçàíèé ñïðèÿòè:
- çàáåçïå÷åííþ çáåðåæåííÿ îñíîâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà òà äîñÿãíåííþ çà-

áåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó Òîâàðèñòâà;
- íå äîïóñêàòè çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â òîâàðèñòâà ç ³í³ö³àòèâè ïîêóïöÿ ÷è óïîâíîâàæå-

íîãî íèì îðãàíó (çà âèíÿòêîì çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 6 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40 Êî-
äåêñó çàêîí³â Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ àáî â÷èíåííÿ ïðàö³âíèêîì ä³é, çà ÿê³ çàêîíîäàâñòâîì ïå-
ðåäáà÷åíî çâ³ëüíåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïóíêò³â 3,4,7,8 ñòàòò³ 40 òà ñòàòò³ 41 Êîäåêñó çàêîí³â Óêðà¿íè
ïðî ïðàöþ) ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â â³ä äàòè ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà ïàêåò àêö³é;

- âèêîíóâàòè â ïîâíîìó îáñÿç³ âèìîãè ÷èííîãî êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì ñòðî-
êó éîãî ä³¿;

- çàáåçïå÷óâàòè çä³éñíåííÿ âèòðàò òîâàðèñòâîì íà îõîðîíó ïðàö³ â³äïîâ³äíî äî Çàêî-
íó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó ïðàö³";

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 20 áåðåçíÿ 2015 ðîêó â åëåêòðîíí³é òîðãîâåëüí³é ñèñòå-
ì³ ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà" (þðèäè÷íà àäðåñà ñòàíîì íà 27.02.2015: 49000,
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëåí³íà, 30). Ïî÷àòîê àóêö³îíó î 10.00.

6.Àóêö³îí ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðîäàæó â ïðîöåñ³ ïðè-
âàòèçàö³¿ íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ ïàêåò³â àêö³é àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè,Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó,
Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè 16.11.98 ¹ 2141/297/9 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ôîíäó äåð-
æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.04.2012 ¹ 481, ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïå-
ð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó â³ä 09.04.2012 ¹ 508, ðîçïîðÿäæåííÿ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè â³ä 09.04.2012 ¹ 216-ð).

7. Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ 17.03.2015 ð. òà 18.03.2015 ð. (ç 09.00
äî 18.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00); òà 19.03.2015 ð. (ç 09.00 äî 13.00) çà àäðåñàìè:
01004, ì. Êè¿â, âóë. Ë.Òîëñòîãî, 9-à àáî 49000, ì.Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëåí³íà, 30, ÏÀÒ"Ôîí-
äîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

8. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõó-
íîê ¹ 26501184084 ó ÀÁ "Óêðãàçáàíê", êîä áàíêó 320478, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 33718227, îòðè-
ìóâà÷: ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

9. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê â ñóì³ 28 640 000 (äâàäöÿòü â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñîðîê òèñÿ÷)
ãðèâåíü áåç ÏÄÂ ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26501184084 ó ÀÁ "Óêðãàçáàíê", êîä áàíêó
320478, êîä çà ªÄÐÏÎÓ 33718227, îòðèìóâà÷: ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

10. Çàñîáè ïëàòåæó — ãðîøîâ³ êîøòè.

11. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 03134, ì. Êè¿â, âóë. Ìèðó,
17, òåë. 205-41-10.

12. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåëåôîíàìè: (044) 500-18-92,
(056) 373-95-94.

Ââàæàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òî-
âàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" ó ðîç-
ì³ð³ 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà,
ÿêà îïóáë³êîâàíà â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" 6 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 17(4613), ñêàñîâàíîþ.

ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð 

"Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" çà îñòàíí³õ òðè ðîêè

¹

ç/ï
Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèêà 2011 ð³ê 2012 ð³ê 2013 ð³ê

9 ì³ñÿö³â

2014 ðîêó

1 2 3 4 5 6

1
×èñòèé äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò,

ïîñëóã) / Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ òîâàðèñòâà, òèñ. ãðí

471890 /

564329

561343 /

672179

638943 /

719074
492513 / -

2
Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 

(òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã), òèñ. ãðí
255163 314137 323534 251795

3 Ðåíòàáåëüí³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 10,1 9,2 10,4 -

4 Âåëè÷èíà ÷èñòîãî ïðèáóòêó (çáèòêó), òèñ. ãðí 57022 61711 74983 50361

ÀÊÒÈÂ

5 Íåîáîðîòí³ àêòèâè, òèñ. ãðí 549719 565406 632563 642508

6 Îáîðîòí³ àêòèâè, òèñ. ãðí 281584 298504 278576 328785

7 Âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â, òèñ. ãðí 1632 1788 - -

8 Íåîáîðîòí³ àêòèâè òà ãðóïè âèáóòòÿ, òèñ. ãðí - - - -

9 Áàëàíñ àêòèâ³â, òèñ. ãðí 832935 865698 911139 971293

ÏÀÑÈÂ

10 Âàðò³ñòü âëàñíîãî êàï³òàëó, òèñ. ãðí 627937 678157 740220 776090

11 Çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíèõ âèòðàò ³ ïëàòåæ³â, òèñ. ãðí 383 651 2148 875

12 Äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, òèñ. ãðí 24885 19976 2327 897

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

14 Äîõîäè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â, òèñ. ãðí - - - -

15 Áàëàíñ ïàñèâ³â, òèñ. ãðí 832935 865698 911139 971293

TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.02.2014 ðîêó çã³äíî ç³ çì³íàìè, âíåñå-

íèìè ïîñòàíîâîþ ¹ 151 ÍÊÐÅÊÏ â³ä 31.01.2015 äî Ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº ðåãóëþ-

âàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 28.11.2014 ¹ 623 Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåï-

ëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ðåë³ã³éíèõ îð-

ãàí³çàö³é òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà çã³äíî

ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ ¹ 152 â³ä 31.01.2015 äî ïîñòàíîâè â³ä 28.11.2014 ¹ 697"Ïðî âñòàíîâ-

ëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè":

Ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ (ÖÎ):

Äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ: 

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ 493,33 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 445,42 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 44,40 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ);

Äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â,ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-êîìåð-

ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ 493,33 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 445,42 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 44,40 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ);

Äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ 493,33 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 445,42 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 44,40 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ); 

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 3,51 ãðí çà 1 Ãêàë. (áåç ÏÄÂ);

Ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (ÃÂÏ):

Äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ — 27,79 ãðí çà 1 êóá.ì (áåç ÏÄÂ); 

Äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â,ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-êîìåð-

ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) — 27,79 ãðí çà çà 1 êóá.ì (áåç ÏÄÂ); 

Äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) — 27,79 ãðí çà 1 êóá.ì (áåç ÏÄÂ); 

Äëÿ óïðàâèòåë³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â çà óìîâ ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåìè ãàðÿ-

÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ — 18,11 ãðí çà 1 êóá.ì (áåç ÏÄÂ);

Äëÿ óïðàâèòåë³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â — 16,87 ãðí çà 1 êóá.ì

(áåç ÏÄÂ).

Áðîâàðñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ðîìàíèöüêîãî

Êîñòÿíòèíà Ìèêîëàéîâè÷à ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

"ÂÒÁ Áàíê" äî Ðîìàíèöüêîãî Êîñòÿíòèíà Ìèêîëàéîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³

çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ðîçãëÿä ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 13 áåðåçíÿ 2015 ðîêó íà 10.30 òà íà 27 áåðåçíÿ

2015 ðîêó íà 14.00 ó ïðèì³ùåíí³ Áðîâàðñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³

çà àäðåñîþ: ì³ñòî Áðîâàðè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî, 2, êàá. ¹ 206.

Ñóääÿ Äóò÷àê ². Ì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 23.03.2015 ðîêó î 09.15 ïðèç-

íà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

Êîìåðö³éíèé Áàíê "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî Òóðóíöåâà Âàëåíòèíà ²âàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ

çàáîðãîâàíîñò³, Òóðóíöåâ Âàëåíòèí ²âàíîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³ä-

ïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó:

ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

06.03.2015 ðîêó î 14.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â

íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) Ãðèá÷óê Çîºþ Ãðèãîð³âíîþ íà âóë. Êàëèíîâà, 21-À

ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ð-í³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â ñóì³æíèõ

ä³ëÿíîê ïðè ïðîâåäåíí³ çàçíà÷åíèõ ðîá³ò. Ö³ëü — ïðèâàòèçàö³ÿ ä³ëÿíêè çà âêà-

çàíîþ àäðåñîþ.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå â³ää³ëîì ïðè-

âàòèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

12 ëèñòîïàäà 1998 ð. , çà àäðåñîþ: âóë. Ðåâóöüêîãî, 19/1, êâ. 548 íà ³ì'ÿ

Ëóêàøåâè÷ Ñâ³òëàíè Ñåðã³¿âíè, Ëóêàøåâè÷ Â.Ï. , Ëóêàøåâè÷ ². Â. (â ð³âíèõ

äîëÿõ) ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîñâ³ä÷åííÿ ðåàá³ë³òîâàíîãî, âèäàíå Ëóãàíñüêîþ îáëàñíîþ êîì³ñ³ºþ

ç â³äíîâëåííÿ ïðàâ ðåàá³ë³òîâàíèõ Æåðåáöîâó Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó â³ä

06 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ñåð³ÿ II ¹ 135430, ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 3, ñåð³ÿ À, ¹ 040591 íà ³ì’ÿ

Çà¿êà Âîëîäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ó âàñ âèñîêèé åíåð-

ãîïîòåíö³àë, îäíàê çàïî-

ðóêà â³äì³ííîãî ñàìîïî-

÷óòòÿ — öå ô³çè÷íà ³ ïñèõîëîã³÷íà

ãàðìîí³ÿ, äå êîìïðîì³ñ ³íòåðåñ³â

ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü.Íå ïëèâ³òü ïðî-

òè òå÷³¿, àêòèâ³çóºòå ïðîòèä³þ. Â³çü-

ì³òü òàéì-àóò, ðîçñëàáòåñÿ ³ ÷åêàé-

òå, ïîêè äîëÿ ïîøëå ñèòóàö³¿, äå

âàøà ó÷àñòü îáîâ’ÿçêîâà.

ÒÅËÜÖßÌ õîäèòè â íåëþ-

áàõ íå çàãðîæóº: ð³äí³,

áëèçüê³, êîëåãè âàñ ëþá-

ëÿòü, â³äïîâ³äàéòå âçàºìí³ñòþ, ³ áó-

äåòå ùàñëèâèìè. Ïðàãí³òü äî ³äè-

ë³¿ â ñòîñóíêàõ çà áóäü-ÿêó ö³íó,

â÷àñíî äîïîìàãàéòå ëþäÿì ³ áîãî-

òâîð³òü äîìî÷àäö³â, ÷åðåç ð³äíèõ,

ñ³ì’þ Òâîðåöü òðàíñëþº áëàãîäàòü.

ÁËÈÇÍÞÊ²Â ÷åêàº óñï³ø-

íà ñàìîðåàë³çàö³ÿ â ïðî-

ôåñ³éí³é ñôåð³. Ïðàöþé-

òå ç òâîð÷èì íàòõíåííÿì, çàðîá-

ëÿéòå ãðîø³, âò³ëþéòå òâîð÷³ ³äå¿,

óêð³ïëþéòå ïîñàäîâå ðåíîìå. Äî-

ìàøí³ ñïðàâè òåæ íå ëèøàéòå íà

ñàìîïëèâ, òóò äîêëàäåí³ çóñèëëÿ

ïîâåðíóòüñÿ ñòîðèöåþ. ² ïàì’ÿòàé-

òå, ùî ñòàí çàêîõàíîñò³ (öüîãî ðî-

êó) º ëåéòìîòèâîì áóòòÿ!

ÐÀÊÈ,ïîïóòíèé â³òåð óñï³-

õó íàäóâàº æèòòºâ³ â³òðè-

ëà â ïåðñïåêòèâíîìó íà-

ïðÿì³. Äîòðèìóéòåñÿ äàíîãî ñëî-

âà,ðîá³òü âñå ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ: äèñ-

öèïë³íîâàí³ñòü, òâîð÷à ñàìîâ³ääà-

÷à — îñü ïåðåïóñòêà íà Îë³ìï ïî-

ïóëÿðíîñò³. Êðèòèêó ñïðèéìàéòå

îá’ºêòèâíî, áåç îáðàç ³ íå çàáóâàé-

òå óñóâàòè ïîìèëêè.

ËÅÂÈ, ìåòàþ÷èñü ì³æ ïå-

ðåäîâîþ òà òèëîì,çáàëàí-

ñóéòå «õî÷ó» ³ «òðåáà» ³

ïåðåâò³ëüòåñÿ â ãåíåðàëà òàºìíî-

ãî ôðîíòó! Óñï³õ ñóïðîâîäæóâàòè-

ìå òàºìíèõ ñòðàòåã³â, ÿê³ óì³þòü

ïë³äíî ñï³âïðàöþâàòè ç ä³ëîâèìè

êîìïàíüéîíàìè. ²íâåñòóéòå âëàñ-

í³ ðåñóðñè ó ïðèáóòêîâ³ ïðîåêòè,

á³çíåñ îòðèìàº äðóãå äèõàííÿ, îñ-

ê³ëüêè âäàñòüñÿ çíàéòè âñ³ ïëþñè

òà ì³íóñè â ðîáîò³ é óñóíóòè íåäî-

ë³êè.

Ä²ÂÈ, «ÿêèé ³øîâ, òàêó é

çäèáàâ» — öå ïðî âàñ. Âà-

ø³ ïàðòíåðè âïëèâîâ³, àâ-

òîðèòåòí³, òîæ íå â³äñòàâàéòå (ðåâ-

íîù³ òóò áåçï³äñòàâí³), à ñòàðàéòå-

ñÿ éòè â íîãó, â³äïîâ³äàòè âèìîãàì

³äåàëó îáðàíö³â.Íàõàáíî ïðèâ’ÿçó-

âàòè ¿õ äî øëþáíîãî ê³ëêà º áåç-

ãëóçäÿì, íèí³ ïîä³áíå ïðèâàáëþº

ïîä³áíå ³ öåìåíòóº ñîþç.

ÒÅÐÅÇÈ, êîíñóëüòóéòåñÿ,

ï³äáèðàéòå ïñèõîëîã³÷íèé

êëþ÷ äî ñåðäåöü çàëåæ-

íèõ â³ä âàñ ëþäåé, êîëåã, ïîì³÷íè-

ê³â, ðîáîòîäàâö³â, áóäüòå ðîçóìíè-

êàìè, àäæå çàðàç ñèëà ³ âëàäà íà

áîö³ ³íøèõ,à âàì çàëèøàºòüñÿ ò³ëü-

êè ãàðìîí³éíî âïèñóâàòèñÿ â ñè-

òóàö³¿ ³ ïî ìîæëèâîñò³ âåðõîâîäè-

òè, âðàõîâóþ÷è ÷óæ³ ³íòåðåñè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íà ðîìàíòè÷-

íîìó ãðåáåí³, ëþáîâí³ ÿí-

ãîëè ðàäî äîïîìàãàþòü

ñåðäå÷íîìó òð³óìôó.Íà ñëóæá³ ñë³ä

äåìîíñòðóâàòè ïðîôåñ³éíó ìàé-

ñòåðí³ñòü, òðóäÿãà-åíòóç³àñò âè í³-

âðîêó, äå êîíêóðåíòàì ðîáèòè í³-

÷îãî, àäæå â çìàãàíí³ çà ïðèç êðà-

ùîãî ôàõ³âöÿ ëàâðè óñï³õó íèí³

ä³ñòàíóòüñÿ ñàìå âàì.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ñ³ì’ÿ ³ êàð’ºðà âè-

ìàãàòèìóòü íàéàêòèâí³øèõ

çóñèëü. Îï³êóéòåñÿ áëèçü-

êèìè,ëàòàéòå ä³ðêè â ïñèõîëîã³÷í³é

àóð³ ðîäèíè. Ð³äíà îñåëÿ — äæåðå-

ëî æèòòºäàéíî¿ åíåðã³¿. Íà ðîáîò³

âåðõîâîäÿòü äåìîí³÷í³ ñèëè, áóäü-

òå îðãàí³çîâàíèìè, ñêðóïóëüîçíî ³

â÷àñíî âèêîíóéòå äîðó÷åí³ çàâäàí-

íÿ, íå ñâàð³òüñÿ ç øåôîì, ëàäüòå ç

êîëåêòèâîì.ßêùî «âîñêðåñíå» äàâ-

í³é ëþáîâíèé çâ’ÿçîê (â³í ìàº êàð-

ì³÷íó ïðè÷èíó),òðàíñôîðìóéòå éî-

ãî â äðóæáó, ³íàêøå çðóéíóºòå øëþá-

íèé ñîþç, à ïîò³ì áóäåòå ã³ðêî êà-

ÿòèñÿ ³ æàëêóâàòè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, àáè óíèêíóòè

êîíôë³êò³â (âñåðåäèí³ áó-

øóº àãðåñèâíèé äóõ), óíè-

êàéòå îòðóéíî¿ êðèòèêè,áóäüòå ïñè-

õîëîãîì, ïðèñëóõàéòåñÿ äî âèìîã

áëèçüêèõ, àäæå ó íèõ ³íø³ ñìàêè,

ïîòðåáè, ³äåàëè.Äîãîäæàþ÷è ñîá³,

çðîá³òü òàê, ùîá âàø³ ïðîïîçèö³¿,

³í³ö³àòèâè áóëè äî äóø³ âñ³ì, çàïà-

ëþâàëè íà ñï³ëüí³ çàõîäè.

ÂÎÄÎË²¯ ó ðîçêâ³ò³ æèòòº-

âèõ ñèë,äå ïðèñòðàñíå «õî-

÷ó» äèêòóº ñâî¿ óìîâè.Óçãî-

äæóéòå îñîáèñòó ñâîáîäó ä³é ç âè-

ìîãàìè îòî÷åííÿ, ³ä³òü íàçóñòð³÷ ¿õ

ïîáàæàííÿì. «Äàé» ³ «íà» ìàº áó-

òè çáàëàíñîâàíèì. Íà ÷óæå íå çà-

ç³õàéòå (òî â³ä ëóêàâîãî), áî ïîçáó-

äåòåñÿ é òîãî, ùî ìàºòå. Çì³íà îá-

ñòàíîâêè âêðàé ïîòð³áíà, âèïàäêî-

âèé çíàéîìèé ìîæå ñòàòè îðèã³-

íàëüíèì «çàêàäè÷íèì» äðóãîì,êî-

õàíöåì ÷è ä³ëîâèì ïàðòíåðîì.

ÐÈÁÈ, åíåðã³ÿ ôîíòàíóº,

âàì âñþäè ðàä³,äâåð³ ñåð-

äåöü â³äêðèò³ íàâñò³æ, â

ñëóæáîâîìó êîëåêòèâ³ áëàãîäàòü.

Íå ïðîìàõí³òüñÿ ç âèáîðîì ïàðò-

íåð³â, âàì ïîòð³áí³ õàçÿéíîâèò³

ïðàêòè÷í³ ñóïóòíèêè ÿê íà òåðåíàõ

ä³ëîâî¿ ñï³âïðàö³,òàê ³ â ïîäðóæíüî-

ìó æèòò³. Íà æàëü, òóò õàçÿéíóþòü

òåìí³ ñèëè, øòîâõàþ÷è íà ãð³õî-

âîäíó ñòåæêó.

Ðàíîê
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Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
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Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +3o
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Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 88 %
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Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÈÉ ñïîñ³á, ÿê çà-
ïðîñèòè äî ñåáå ìåðà ì³ñòà Àðà-
ì³ëü ³ Ïóò³íà, ïðèäóìàëè ì³ñöåâ³
æèòåë³, ðîçïîâ³äàº «Â ìèðå ÷óäåñ».
Ïðè÷èíîþ íàñò³ëüêè êóðéîçíîãî
çàïðîøåííÿ ñòàëî ïîâíå ³ãíîðó-
âàííÿ ¿õí³õ ñêàðã íà íåÿê³ñíó çà-
áóäîâó æèòëîâî¿ çîíè. Äëÿ òîãî,
ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó «ãîðå-ïî-
ë³òèê³â», æèòåë³ ïðèâåçëè é âèñè-
ïàëè êóïó ãíîþ ïåðåä áóä³âëåþ
àäì³í³ñòðàö³¿, à òàêîæ âñòàíîâè-
ëè íàìåò ç íàïèñîì «Çàïðîøóºìî
íà ÷àé». Áàãàòîêâàðòèðí³ æèòëîâ³
áóäèíêè ñïîðóäæóâàëèñÿ ç ÷èñ-
ëåííèìè ïîðóøåííÿìè. Áóä³âíèö-
òâî âåëîñÿ ó ïðîìèñëîâ³é çîí³ ì³ñ-
òà, à ñàìå æèòëî íå â³äïîâ³äàëî

ñó÷àñíèì ñòàíäàðòàì ÿêîñò³. Áó-
äèíêè çâåäåí³ çà «êàíàäñüêîþ òåõ-
íîëîã³ºþ» ³ íå â³äïîâ³äàþòü âè-
ìîãàì ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Ö³ îñåë³
ïîáóäîâàí³ ç äåðåâà ³ ìàþòü êàð-
òîíí³ ñò³íè.

Êð³ì òîãî, âîíè íå ï³äêëþ÷åí³
äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³¿, à ìàþòü âè-
ãð³áíó ÿìó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, äå-
ÿê³ êâàðòèðè âæå êóïëåí³, îäíàê
âëàñíèêè íå ìîæóòü îòðèìàòè ñâ³-
äîöòâà ïðî âëàñí³ñòü �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1900 — ó Ìþíõåí³ çàñíî-

âàíî ôóòáîëüíèé êëóá

"Áàâàð³ÿ". Íà ñüîãîäí³ íàé-

òèòóëîâàí³øèé êëóá

Í³ìå÷÷èíè "Áàâàð³ÿ" 15

ðàç³â ñòàâàâ ÷åìï³îíîì ³

22 ðàçè âèãðàâàâ êóáîê

êðà¿íè.

1917—â õîä³ ëþòíåâî¿ ðå-

âîëþö³¿ â Ðîñ³¿ ïîâñòàëè-

ìè ó Ïåòåðáóðç³ çàõîïëå-

íî ïîøòó, òåëåãðàô, âîê-

çàë; ðîçïóùåíî Äåðæàâíó

äóìó, ì³í³ñòð³â çààðåøòî-

âàíî. Çàì³ñòü Äóìè ñòâî-

ðåíî Òèì÷àñîâèé óðÿä ³

âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Ïåò-

ðîãðàäñüêî¿ ðàäè ðîá³òíè-

÷èõ äåïóòàò³â.

1932 — àíãë³éñüêèì ô³çè-

êîì Äæåéìñîì ×åäâ³êîì

â³äêðèòî íåéòðîí — åëå-

ìåíòàðíó ÷àñòèíêó, ÿêà íå

ìàº åëåêòðè÷íîãî çàðÿäó.

Çà öå â³äêðèòòÿ ó 1935 ðîö³

×åäâ³ê îòðèìàâ Íîáåë³âñü-

êó ïðåì³þ.

1932 — â Óêðà¿í³ óòâîðåí³

Êè¿âñüêà,Â³ííèöüêà,Äí³ïðî-

ïåòðîâñüêà, Îäåñüêà é

Õàðê³âñüêà îáëàñò³.

1954 — ó ïðåñ³ íàäðóêî-

âàíî óêàç Ïðåçèä³¿ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ ïðî ïå-

ðåäà÷ó Êðèìñüêî¿ îáëàñò³

ç³ ñêëàäó ÐÐÔÑÐ äî ñêëà-

äó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ.

1955 — ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿

Ïàðèçüêèõ óãîä 1954 ðî-

êó Ôåäåðàòèâíà Ðåñ-

ïóáë³êà Í³ìå÷÷èíà ñòàëà

ñóâåðåííîþ äåðæàâîþ —

Ôðàíö³ÿ, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ

³ ÑØÀ â³äì³íèëè ä³þ îêó-

ïàö³éíîãî ðåæèìó. Îäíî-

÷àñíî ç íàáóòòÿì ñóâå-

ðåí³òåòó ÔÐÍ ñòàëà ÷ëåíîì

ÍÀÒÎ.

Ðîñ³ÿíè «çàïðîñèëè» Ïóò³íà «íà ÷àé» êóïîþ
ãíîþ
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