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Íàçóñòð³÷ ï³äïðèºìöÿì
�Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèëà ïðîãðàìó ï³äòðèìêè á³çíåñó íà 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Ð³øåííÿ 
ïðî çàâåðøåííÿ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
â Êèºâ³ áóäå ïðèéíÿòî,
âèõîäÿ÷è ç ïîãîäíèõ
ïîêàçíèê³â

Ð³øåííÿ ïðî çàâåðøåííÿ îïàëþâàëü-

íîãî ñåçîíó çàëåæàòèìå â³ä ïîãîä-

íèõ óìîâ.«ßê ò³ëüêè, çã³äíî ³ç ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì, áóäå çàô³êñîâàíî

îïòèìàëüí³ òåìïåðàòóðí³ ïîêàçíè-

êè, ìè ãîòîâ³ áóäåìî âèìêíóòè îïà-

ëåííÿ»,— íàãîëîøóº çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëà-

äà ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çà-

âåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çà

óìîâè, ÿêùî ñåðåäíüîäîáîâà òåì-

ïåðàòóðà ïîâ³òðÿ òðè äí³ ïîñï³ëü

ñòàíîâèòèìå íå ìåíøå 8 Ñ°. «Ì³ñü-

êà âëàäà ïðàãíå çåêîíîìèòè òàê³

ö³íí³ äëÿ íàñ åíåðãîðåñóðñè ³ êîø-

òè, ÿê³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ïëàòÿòü çà

îïàëåííÿ, òîìó ãîòîâà çàâåðøèòè

îïàëþâàëüíèé ñåçîí çà óìîâè äî-

ñÿãíåííÿ îïòèìàëüíèõ òåìïåðàòóð-

íèõ ðåæèì³â»,— çàÿâèâ çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ó âè-

ïàäêó çàíàäòî âèñîêî¿ òåìïåðàòó-

ðè ó îñåë³ ñë³ä, ïåðø çà âñå, ç’ÿñó-

âàòè ïðè÷èíè ö³º¿ ñèòóàö³¿, âðàõî-

âóþ÷è õàðàêòåðèñòèêè áóäèíêó, ð³-

âåíü ïðîâåäåíèõ çàõîä³â óòåïëåí-

íÿ, ôàêòè ïåðåïðîåêòóâàííÿ îêðå-

ìèõ êâàðòèð òîùî. Ó ðàç³ âèíèê-

íåííÿ çàïèòàíü íåîáõ³äíî çâåðíó-

òèñÿ äî êîíòàêò-öåíòðó ì³ñüêî¿ âëà-

äè — 1551 àáî ÏÀÒ «Êè¿âíåíåðãî»

çà íîìåðîì 1588 ç³ ñòàö³îíàðíî-

ãî òåëåôîíó àáî (044) 202-15-88 ç

ìîá³ëüíîãî.

Ïðîêóðàòóðà â³äñóäèëà
1,8 ãà çåìë³ âîäíîãî
ôîíäó Äí³ïðà

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ñòî-

ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàâ Òî-

âàðèñòâî ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê çâ³ëü-

íèòè ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòó ä³ëÿíêó â

çàòîö³ «Âåðáëþæà» íà Äí³ïð³.

Ùå ó 1986 ðîö³ Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî òîâàðè-

ñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê íàäàëè ó

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,2 ãà äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðèáî-

ëîâíî-ñïîðòèâíî¿ áàçè.Âò³ì,ïåðåâ³ð-

êîþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî öÿ îðãà-

í³çàö³ÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿëà ùå 1,8

ãà àêâàòîð³¿ òà ïðèáåðåæíèõ çàõèñ-

íèõ ñìóã çàòîêè Äí³ïðà, äå âîíè íå-

çàêîííî ðîçì³ñòèëè ãîñïîäàðñüê³

ñïîðóäè òà àëüòàíêè.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Êèºâà çâåð-

íóëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ çâ³ëüíèòè

ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòó çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó âîäíîãî ôîíäó.

Ñóäîì àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âè-

ìîãè ïðîêóðàòóðè âèçíàíî çàêîííè-

ìè òà çàäîâîëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ÍÀ ÍÀÉÁËÈÆ×²É ñåñ³¿ Êè¿âðà-
äè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 19 áåðåçíÿ,
áóäå âèíåñåíèé íà ðîçãëÿä ïðî-
åêò ð³øåííÿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà
2015—2018 ðîêè».

Äàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ â÷îðà
ðîçãëÿäàâñÿ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿
ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèö-
òâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè. Â³í
îòðèìàâ îäíîãîëîñíó ï³äòðèì-
êó äåïóòàò³â. Äîêóìåíò ñòîñóº-
òüñÿ ïðîãðàìè, ÿêà äàñòü çìîãó
ìàòåð³àëüíî òà îñâ³òíüî ï³äòðè-
ìàòè ï³äïðèºìö³â. Òåðì³í ðåàë³-
çàö³¿ Ïðîãðàìè ðîçðàõîâàíèé íà
òðè ðîêè.

Íàðàç³ âæå ïðîéøëè ãðîìàä-
ñüê³ îáãîâîðåííÿ äîêóìåíòó çà
ó÷àñò³ ñàìèõ ï³äïðèºìö³â, ðàäè
äèðåêòîð³â ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, àñîö³àö³¿ ìàëîãî òà ñåðåä-
íüîãî ï³äïðèºìíèöòâà.

Çâè÷àéíî, í³ ó êîãî íåìà ñóì-
í³â³â, ùî äëÿ ðîçâèòêó òà âåäåí-
íÿ á³çíåñó á³çíåñìåíè ïîòðåáó-
þòü ï³äòðèìêè ç áîêó äåðæàâè.
Òèì ïà÷å, çâàæàþ÷è íà ñêëàäíå
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ñòàíîâè-
ùå â êðà¿í³.

Îäíèì ³ç àðãóìåíò³â íà êî-
ðèñòü ïðèéíÿòòÿ Ïðîãðàìè ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèö-
òâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè Àíà-
òîë³é Êàðïåíêî íàçèâàº òå, ùî
Êàáì³í òà Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà-

¿íè ïî äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê âíî-
ñÿòü ïåâí³ çì³íè àáî äîïîâíåí-
íÿ â çàêîíîäàâ÷³ àêòè. Âîíè â ðå-
çóëüòàò³ ïîëåãøóþòü àáî óñêëàä-
íþþòü æèòòÿ ï³äïðèºìö³â. Ïðî-
ãðàìà áóäå àäàïòóâàòè ñòîëè÷-
íèé á³çíåñ äî òèõ óìîâ, êîòð³
ñòâîðåí³ â äåðæàâ³.

«Ï³äïðèºìíèöòâî íà ñüîãî-
äí³øí³é äåíü çíàõîäèòüñÿ ó æàõ-
ëèâîìó ñòàí³ ïëþñ çíà÷íå êîëè-
âàííÿ âàëþòè. Òîæ íàÿâí³ñòü òà-
êî¿ ïðîãðàìè äàñòü çìîãó ô³íàí-
ñîâî ï³äòðèìàòè ï³äïðèºìñòâà. Öå
ìîæå áóòè ó âèãëÿä³ áåçâ³äñîò-
êîâèõ êðåäèò³â,— ïîÿñíþº ó êî-
ìåíòàð³ «Õðåùàòèêó» ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Àíàòîë³é Êàðïåí-
êî òà íàâîäèòü ïðèêëàä, ÿê öå
ìîæå ä³ÿòè íà ïðàêòèö³.— ßêùî
º ÿêàñü êîíêðåòíà ïðîãðàìà, ïëàí
ä³é ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà
³ ÿêèé áóäå ³íâåñòèö³éíî ïðèâàá-
ëèâèì, àëå éîìó ïîòð³áíà áóäå
äîïîìîãà äëÿ îôîðìëåííÿ çåì-
ë³, â òàêîìó âèïàäêó Êè¿âðàäà ãî-
òîâà éîìó â öüîìó äîïîìîãòè».

Çà éîãî ñëîâàìè, â ðàìêàõ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîãðàìè íà ðîçâèòîê
ï³äïðèºìíèöòâà ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ áåç-

â³äñîòêîâèõ êðåäèò³â. Êð³ì òîãî,
äîêóìåíò âêëþ÷àº â ñåáå é ïðî-
ñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºì-
ö³â. Öå â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç
ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â àáî ñïåö³-
àëüíèõ íàâ÷àíü.

Ç³ ñâîãî áîêó, â õîä³ îáãîâî-
ðåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ ÷ëåí êî-
ì³ñ³¿ Þë³ÿ Ëèìàð çàçíà÷èëà: «Ïðî-
ãðàìà äóæå àêòóàëüíà, îñîáëèâî
â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Àäæå
íà ñüîãîäí³ ó ï³äïðèºìö³â â³ä-
ñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ îòðèìàí-
íÿ êðåäèò³â. À öÿ ïðîãðàìà äàº
ìîæëèâ³ñòü öå çðîáèòè».

Ïàí Êàðïåíêî äîäàâ, ùî Ïðî-
ãðàìó áóäóòü âèíîñèòè íà íàéáëèæ-
÷ó ñåñ³þ Êè¿âðàäè.«Ìè õî÷åìî,ùîá
öåé ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòè óõâà-
ëèëè íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè,
îñê³ëüêè ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ìîæ-
íà áóäå âèä³ëèòè áþäæåòí³ êîøòè
íà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà.Íàðàç³ íàøà êîì³ñ³ÿ çâåð-
íóëàñÿ äî áþäæåòíî¿ ç ïðîõàííÿì
âèä³ëèòè 100 ìëí ãðí íà ï³äòðèì-
êó ï³äïðèºìö³â. Öå íåâåëèêà ñóìà,
àëå ÷è çíàéäóòüñÿ ãðîø³ â áþäæå-
ò³, ïîêè íåâ³äîìî. Òà äåïóòàòè îá³-
öÿþòü, ùî áóäóòü øóêàòè», — ñêà-
çàâ Àíàòîë³é Êàðïåíêî �

Äëÿ ðîçâèòêó òà ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèëà êîìïëåêñíó ïðî-
ãðàìó íà 2015-2018 ðîêè. Ñåðåä ³íøîãî, äîêóìåíò
ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ áåçâ³äñîòêîâèõ êðåäèò³â íà
ðîçâèòîê âëàñíî¿ ñïðàâè.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Äëÿ ðîçâèòêó òà ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèëà êîìïëåêñíó ïðîãðàìó, ÿêà ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ áåçâ³äñîòêîâèõ êðåäèò³â íà ðîçâèòîê
âëàñíî¿ ñïðàâè 
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ÌÅÒÀ ÀÊÖ²¯ — âèõîâàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ïî-
÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà ñâ³é íàðîä, çì³öíåííÿ
êóëüòóðíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó êðà¿íè, óò-
âåðäæåííÿ ¿¿ ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ
Ðóøíèêà íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ òà çàâåð-
øåííÿ âèøèâàííÿ Ðóøíèêà Âåëèêîìó Òà-
ðàñó. Âèêëàäà÷³ äåðæàâíî¿ ìîâè âèùèõ òà
ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñòóäåíòè,
øêîëÿð³ ÷èòàëè òâîðè Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Òà-
êîæ ïðèñóòí³ ïîäèâèëèñü íà åêðàí³ âèñòóï
Ãåðîÿ Óêðà¿íè ç Íåáåñíî¿ Ñîòí³ Ìàéäàíó
Ñåðã³ÿ Í³ãîÿíà. Ïðèñóòí³ âøàíóâàëè õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà
Ãåðî¿â ÀÒÎ.

×îòèðüîì ìàéñòðèíÿì, ÿê³ âèøèâàëè
Ðóøíèê Âåëèêîìó Òàðàñó, âðó÷èëè Ïîäÿêè
äðóæèíè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ àêö³¿
âñ³ îõî÷³ ìîãëè äîëó÷èòèñÿ äî âèøèâàííÿ
Ðóøíèêà, òèì ñàìèì âøàíóâàâøè ïàì’ÿòü
Êîáçàðÿ.

ßê ðîçïîâ³ëè îðãàí³çàòîðè, Ðóøíèê Âå-
ëèêîìó Òàðàñó âèøèâàëè 1 200 ÷îëîâ³ê. ² â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, ³ â Ìàð³óïîë³, ³ â óñ³õ îá-
ëàñòÿõ Óêðà¿íè. Âçÿëè ó÷àñòü íàâ³òü 18 ãó-
áåðíàòîð³â. Ëþäè, ÿê³ âèøèâàëè Ðóøíèê,
ä³ëèëèñÿ ñâîºþ åíåðãåòèêîþ, à îñê³ëüêè

ó÷àñòü â çàõîä³ áðàëè óñ³ îõî÷³ ç äîáðèìè
íàì³ðàìè, òî é åíåðãåòèêà öüîãî âèòâîðó
íàðîäíîãî ìèñòåöòâà ïîçèòèâíà.

«Á³ëüø çà âñå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïðàöþ-
âàòè ç³ øêîëÿðàìè: ÿêùî âîíè íàâ³òü íå
âì³þòü âèøèâàòè ³ í³êîëè íå òðèìàëè íèò-
êó ç ãîëêîþ, âñå îäíî äóæå çàö³êàâëåí³. Çà-
ê³í÷èâøè âèøèâàííÿ Ðóøíèêà, ïëàíóºìî
éîãî ïåðåäàòè Êàí³âñüêîìó ìóçåþ Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêà»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» Ìèêîëà
Ñòåïàíåíêî, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð àêö³¿
«Ðóøíèê Âåëèêîìó Òàðàñó». Òàêîæ â³í çàçíà-
÷èâ, ùî çàêëèê Òàðàñà Øåâ÷åíêà «Îáí³ì³òü-
ñÿ æ, Áðàòè ìî¿» º äóæå àêòóàëüíèì äëÿ
óêðà¿íö³â ñàìå çàðàç. Àäæå, ïî÷óâøè ö³
ñëîâà, íàâ³òü íå â³ðèòüñÿ, ùî ¿õ áóëî ñêàçà-
íî 150 ðîê³â òîìó.

ßê ðîçïîâ³ëà ñï³âîðãàí³çàòîð àêö³¿ «Ðóø-
íèê íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³» Òàìàðà Ñòåïàíåí-
êî, Ðóøíèê öåé âèøèâàëà óñÿ Óêðà¿íà òà ä³à-
ñïîðè ÷îòèðüîõ êðà¿í ñâ³òó — Ïîëüù³, Ìîë-
äîâè, ÑØÀ òà Êàíàäè. Åòíîãðàôè, ìàéñòðè
ðîçðîáëÿëè â³çåðóíêè. ª òàì ñèìâîëè ³ òðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, ³ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Äîâæè-
íà öüîãî Ðóøíèêà ñêëàäàº á³ëüøå 9 ìåòð³â.

Íà àêö³¿ áóâ ïðèñóòí³é ³ ïåðøèé êîñìî-
íàâò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êàäåíþê. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî êîëè çáèðàâñÿ ó êîñìîñ, éîìó äî-
çâîëèëè âçÿòè ç ñîáîþ ðå÷³, ð³äí³ ñåðöþ.
Òîæ â³í óçÿâ «Êîáçàð» Ò. Ã. Øåâ÷åíêà ³ ïîð-
òðåò ïîåòà, òðèçóá òà àóä³îêàñåòè ç óêðà¿í-
ñüêèìè ï³ñíÿìè.

«Êîáçàð — ïåðøà äðóêîâàíà êíèãà, ÿêà ïî-
áóâàëà â êîñìîñ³. Ï³ñëÿ ïðèçåìëåííÿ ÿ ïå-
ðåäàâ ¿¿ äî Êàí³âñüêîãî ìóçåþ»,— ðîçïîâ³â
êîñìîíàâò. Â³í ââàæàº, ùî óêðà¿íö³ ïîâèí-
í³ â³ä÷óâàòè ºäí³ñòü íå ëèøå íà òàêèõ çà-
õîäàõ, à ùîäíÿ, òîä³ é Óêðà¿íà áóäå ºäè-
íîþ �

Øåâ÷åíêî ºäíàº Óêðà¿íó
� Êèÿíè âëàñíîðó÷ âèøèâàëè Ðóøíèê Âåëèêîìó Êîáçàðåâ³

Ï³ä ÷àñ çàõîäó â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ Ðóøíèêà íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³ òà çàâåðøåííÿ âèøèâàííÿ Ðóøíèêà
Âåëèêîìó Òàðàñó

Äî 201-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåííÿ

Òàðàñà Øåâ÷åíêà òîâàðèñòâî «Çíàííÿ»,

Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Íàö³î-

íàëüíà ñï³ëêà ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè,

Àñîö³àö³ÿ «Ñïàäùèíà Óêðà¿íè», ÁÔ

«Óêðà¿íñüêèé ðóøíèê» òà ³íø³ ïðîâå-

ëè àêö³þ «Øåâ÷åíêî ºäíàº Óêðà¿íó».

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ
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ÂØÀÍÎÂÓÂÀÒÈ íà ïî÷àòêó áå-
ðåçíÿ ïàì’ÿòü Âåëèêîãî Êîáçàðÿ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà âæå ñòàëî ãàð-
íîþ òðàäèö³ºþ óêðà¿íñüêèõ øê³ë.
Ó 2015 ðîö³ â³äçíà÷àºòüñÿ 201 ð³÷-
íèöÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïîåòà.

Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 316 ç
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè ðîçòàøîâàíà ó ìàëüîâ-
íè÷îìó êóòî÷êó Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó. 11 áåðåçíÿ òóò â³äáóâñÿ êîí-
öåðò, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ Êîáçà-
ðÿ.

Òàëàíîâèò³ ó÷í³ ñï³âàëè ï³ñí³
íà ñëîâà Ò. Ã. Øåâ÷åíêà: «Ðåâå òà
ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé», «Çîðå ìîÿ
âå÷³ðíÿ». Ñòàðøîêëàñíèêè äåêëà-
ìóâàëè ïîåç³¿, ïîåìè «Ñîí», «Ë³-
ëåÿ» òà ³í. Òàêîæ ä³òè âèêîíóâàëè
õîðåîãðàô³÷í³ êîìïîçèö³¿ «Ïîëü-
êà», «Â³íî÷êè», «Óêðà¿íà» òà ³íø³.

«Óïðîäîâæ äâîõ òèæí³â ó øêî-
ë³ â³äáóâàëàñü íèçêà çàõîä³â ³ç âøà-
íóâàííÿ ïàì’ÿò³ Êîáçàðÿ. Öå ³ êîí-
êóðñè íà êðàùèõ çíàâö³â òâîð÷î-
ñò³ Øåâ÷åíêà, íà êðàùèõ ÷èòö³â, ³
âå÷³ð-ðåêâ³ºì çà âåëèêèì óêðà¿í-
ñüêèì ïîåòîì. Òàëàíîâèò³ ó÷í³ º
ó òèõ â÷èòåë³â, ÿê³ âêëàäàþòü â ¿õ-
íº âèõîâàííÿ ³ äóøó, ³ ñåðöå, ó ïå-
äàãîã³â «ç âåëèêî¿ ë³òåðè». Â íà-
ø³é øêîë³ ïðàöþþòü ñàìå òàê³. Ìè
õî÷åìî âèõîâàòè ä³òåé ç ì³öíèì
ïàòð³îòè÷íèì òà ìîðàëüíèì ñòðèæ-
íåì»,— ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð øêî-
ëè Îëüãà Êîíäèê.

Â øêîë³ âåëèêå çíà÷åííÿ íà-
äàºòüñÿ ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàí-
íþ. Ïîñò³éíî ïðîâîäÿòüñÿ âèõîâ-
í³ ãîäèíè, áëàãîä³éí³ àêö³¿, ó÷í³
òà ïåäàãîãè áåðóòü ó÷àñòü ó âîëîí-
òåðñüêîìó ðóñ³. Âñå öå º îñíîâîþ
äëÿ âèõîâàííÿ ñïðàâæí³õ ïàòð³î-
ò³â ñâîº¿ êðà¿íè.

Òàêîæ âåëèêó ñïðàâó ç íàö³î-
íàëüíîãî âèõîâàííÿ ðîçïî÷àâ ïå-
äàãîã³÷íèé êîëåêòèâ òîð³ê â³äêðèò-
òÿì Ë³òåðàòóðíî-åòíîãðàô³÷íîãî
ìóçåþ Ò. Øåâ÷åíêà. «Íàä éîãî ñòâî-
ðåííÿì ïðàöþâàëè âñ³ êàôåäðè:

ô³ëîëîãè âèâ÷àëè ³äå¿ ïîåòè÷íî¿
ñïàäùèíè Êîáçàðÿ, ³ñòîðèêè äî-
ñë³äæóâàëè ³ñòîðè÷íèé øëÿõ ðîç-
âèòêó Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÿê ïîåòà,
õóäîæíèêà; ãåîãðàôè âèâ÷àëè ì³ñ-
öÿ â³äâ³äóâàííÿ ïîåòà, éîãî ïîäî-
ðîæ³, àäæå â ð³çíèõ êóòî÷êàõ íà-
ðîäæóâàëèñÿ éîãî òâîðè. Äèâëÿ-
÷èñü åêñïîçèö³¿, ïðåäñòàâëåí³ â
ìóçå¿, ìè áà÷èìî íåîö³íåííèé
âêëàä â éîãî ñòâîðåííÿ ó÷í³â òà
¿õí³õ áàòüê³â, âñüîãî òâîð÷îãî êî-
ëåêòèâó. Áàãàòî åêñïîíàò³â äî íà-
øîãî ìóçåþ íàäàíî áàòüêàìè,ÿêèì,
íàïåâíî, ïåðåäàëèñÿ ö³ ðå÷³ ó ñïà-
äîê. Çâ³ñíî, ìè íå ìîæåìî ïîõâà-
ëèòèñü àâòåíòè÷íèìè ìàòåð³àëà-
ìè, îäíàê çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíî¿
òåõí³êè åëåêòðîííèõ àðõ³â³â òà â³-
äåîïðåçåíòàö³é ó÷í³ ìîæóòü ³í-
òåðàêòèâíî ïîäîðîæóâàòè ³íøè-
ìè ìóçåÿìè êðà¿íè, ñâ³òó. Ìè ñï³â-
ïðàöþºìî ç Íàö³îíàëüíèì ìóçå-
ºì Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Êèºâ³ òà
Øåâ÷åíê³âñüêèì íàö³îíàëüíèì

çàïîâ³äíèêîì ó Êàíåâ³»,— ðîçïî-
â³äàº Îëüãà Ïåòð³âíà.

Àëå öå íå ºäèíèé ìóçåé ó øêî-
ë³. Âñ³ îõî÷³ ìîæóòü â³äâ³äàòè ìó-
çåé ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó øêîëè. Òàì
ïðåäñòàâëåíî ñòåíäè ç ìàòåð³àëà-
ìè òà ñâ³òëèíàìè, íà ÿêèõ âèäíî,
ÿê ðîçâèâàâñÿ Äàðíèöüêèé ðàéîí,
ïðåäìåòè óêðà¿íñüêîãî ïîáóòó,
ëÿëüêè-ìîòàíêè, âèãîòîâëåí³ âëàñ-
íîðó÷ ó÷èòåëÿìè òà ó÷íÿìè.

Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ «Ðàäà áàòüê³â ì³ñòà Êèºâà» êå-
ð³âíèê ïðîåêòó «Áåçïåêà ³ííîâàö³é
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó» Þð³é Â³òîì-
ñüêèé âðó÷èâ çà ³í³ö³àòèâè áàòüê³â-
ñüêî¿ ãðîìàäè ãîëîâ³ ÌÎ, â÷èòå-
ëþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòó-
ðè Ë³í³ Øåâ÷åíêî ãðàíò çà ïîïó-
ëÿðèçàö³þ óêðà¿íñüêîãî ñëîâà ñå-
ðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ øêîëè.

Îáäàðîâàí³ âèõîâàíö³ çàêëàäó,
ãàðíî îðãàí³çîâàíå ñâÿòî, ÿñêðàâ³
êîñòþìè íå çàëèøèëè áàéäóæèì
í³êîãî ç ïðèñóòí³õ.

Ç³ ñë³â Îëüãè Êîíäèê,òðàäèö³é-
íèìè ³ ïî÷åñíèì çíàêîì âøàíó-
âàííÿ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ º çàêëþ÷-
í³ çàõîäè, ÿê³ ï³äâîäÿòü ï³äñóìêè
ó÷í³âñüêî¿ òâîð÷îñò³ ó øêîë³.

×èòàéòå, âèâ÷àéòå ³ â³ä÷óâàéòå
ñåðöåì ïîåç³þ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ,âî-
íà íàâ÷èòü âàñ ìóäðîñò³ æèòòÿ.

Ëþá³òü Óêðà¿íó òàê, ÿê ëþáèâ
¿¿ Òàðàñ Øåâ÷åíêî.

Ìèíàº 201 ð³÷íèöÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà, à éîãî ïî-

åç³ÿ, ïîåç³ÿ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ, æè-
âà, ïðîçîðà ³ â³ääçåðêàëþº ñüîãî-
äåííÿ. Õóäîæíèê, ïîåò, ãåí³é, ïðî-
ñâ³òèòåëü. ßêó á ïðîôåñ³þ ìàéáóò-
í³ ó÷í³ íå îáðàëè, åíåðã³ÿ Øåâ÷åí-
êîâèõ òâîð³â íàäèõàòèìå ¿õ íà
òâîð÷³ñòü ³ ñïðèÿòèìå óñï³õó òà ö³-
ëåñïðÿìîâàí³é æèòòºâ³é ïîçèö³¿.

Öüîãîð³÷ ó â³íîê Êîáçàðåâ³ äî-
äàºòüñÿ ùå îäèí áóêåò òâîð÷îñò³
ãëèáîêèõ øàíóâàëüíèê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè �

Óêðà¿íñüê³ øêîëÿð³ âøàíîâóþòü
ïàì’ÿòü Âåëèêîãî Êîáçàðÿ
� Êîíöåðò äî äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà ïðîâåëè ó øêîë³ ¹ 316

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà øêîëè Îëüãè Êîíäèê,âåëèêå çíà÷åííÿ â ïèòàíí³ íàö³îíàëüíîãî
âèõîâàííÿ ìàº òîð³ê â³äêðèòèé â ¿õíüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ Ë³òåðàòóðíî-
åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé Ò. Øåâ÷åíêà

Ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 316 â³äáóâñÿ êîíöåðò, ïðèñâÿ÷å-

íèé 201-é ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ó çàõîä³

âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ÐÓÎ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó, ãðîìàä-

ñüêèõ áàòüê³âñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðàö³âíèêè Íàö³îíàëüíîãî

ìóçåþ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Êóëüò ¿æ³ â ê³íî

Íà ôåñòèâàë³ êîðîòêîìåòðàæîê
ïðî ¿æó Food Film Festival ç³áðà-
í³ êðàù³ ðîáîòè ÑØÀ, ªâðîïè, Êà-
íàäè, Áðàçèë³¿, à òàêîæ óêðà¿í-
ñüêèõ ðåæèñåð³â. Êîíêóðñí³ ô³ëü-
ìè ïîä³ëåí³ çà êàòåãîð³ÿìè: Food
& People (â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî
¿æ³), Cook Book (ñòð³÷êè-ðåöåïòè),
Food & Travel (ãàñòðîíîì³÷í³ ïî-
äîðîæ³) ³ Food & Comedy (ãóìîð).
Ôåñòèâàëü ïðîéäå ó ê³íîòåàòð³ «Ê³-
íîïàíîðàìà» 14 ³ 15 áåðåçíÿ î 20.00,
ô³ëüìè äåìîíñòðóþòüñÿ ìîâîþ
îðèã³íàëó ç óêðà¿íñüêèìè ñóáòèò-
ðàìè. Âàðò³ñòü — 40 ãðí (ïåðåäïðî-
äàæ), 50 ãðí (ó äåíü ïîä³¿).

Êâàðòåò íàðîäíèõ
³íñòðóìåíò³â, êîíöåðòè 
íà ïîòðåáè Ìàëî¿ îïåðè, ÀÒÎ

14 áåðåçíÿ î 19.00 â Êè¿âñüêî-
ìó Áóäèíêó â÷åíèõ (âóë. Âîëîäè-
ìèðñüêà, 45-À) â³äáóäåòüñÿ ºäèíèé
ñîëüíèé êîíöåðò Êâàðòåòó íà-
ðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â «Ëàá³ðèíò»
(äîìðà, êíîïêîâèé àêîðäåîí, áà-
ëàëàéêà-êîíòðàáàñ). Ó ïðîãðàì³ —
òâîðè É. Áàõà, À. Â³âàëüä³, À. Ï’ÿö-
öîëëè, Ê. Áåäåëà, Î. Øìèêîâà òà ³í.
Âàðò³ñòü êâèòê³â — 50-130 ãðí.

14 áåðåçíÿ î 19.00 ó Docker’s ABC
â³äáóäåòüñÿ âåëèêèé áëàãîä³éíèé

êîíöåðò íà ï³äòðèìêó Óêðà¿í-
ñüêî¿ àðì³¿, îðãàí³çîâàíèé Àâòî-
ìàéäàíîì. Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ãðàòè-
ìóòü «The Âéî» òà «Íóìåð 482»,ïðî-
âåäóòü àóêö³îí àðòåôàêò³â ³ç çîíè
ÀÒÎ. Âàðò³ñòü êâèòê³â — 55 ãðí.

15 áåðåçíÿ î 18.00 â³äáóäåòüñÿ
áëàãîä³éíèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ
àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî õîðó
«Õðåùàòèê» òà äæàçîâèõ ìóçè-
êàíò³â, ÿêèé çáèðàº ãðîø³ íà ðå-
ìîíò äàõó áóä³âë³ Ìàëî¿ îïåðè. Ó
ïðîãðàì³ «Øëÿãåðè çâ³äóñ³ëü» õîð
âèêîíàº ïîïóëÿðí³ êîìïîçèö³¿
ñï³âàê³â (Ôðåää³ Ìåðê’þð³, Ôðåí-
êà Ñ³íàòðè, Åëòîíà Äæîíà) òà ìó-
çè÷íèõ ãóðò³â («ÀÁÁÀ», «Á³òëç») â
îðèã³íàëüíèõ àðàíæóâàííÿõ. ²í-
ôîðìàö³ÿ çà òåë. (044) 484-27-98

Â ìóçåÿõ — ëåêö³¿, ô³ëüìè,
êîíöåðòè

Â Íàö³îíàëüíîìó õóäîæíüîìó
ìóçå¿ (âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 6) 13 áå-

ðåçíÿ î 18.00 â ðàìêàõ ïðîåêòó
«Ãåðî¿÷íèé make-up» â³ä Öåíòðó
Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà ïîêàæóòü
ô³ëüì «Íåñêîðåí³» (1945) ç Àì-
âðîñ³ºì Áó÷ìîþ — åêðàí³çàö³þ îä-
íîéìåííî¿ ïîâ³ñò³ Áîðèñà Ãîðáà-
òîâà ïðî ãåðî¿÷íå æèòòÿ òà áîðîòü-
áó Äîíáàñó çà ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêó-
ïàö³¿. Òåìà çóñòð³÷³ —»Ãåðîé-çðàä-
íèê-æåðòâà: ëîã³êà îêóïàö³¿», ç ïå-
ðåäìîâîþ âèñòóïèòü ë³òåðàòîðêà
òà ³ñòîðèê Îëåíà Ñòÿæê³íà. Ó÷àñòü
çà âõ³äíèì êâèòêîì. 14 áåðåçíÿ î
16.00 â î÷³êóâàíí³ â³äêðèòòÿ íàé-
â³äîì³øî¿ á³ºíàëå ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà ó Âåíåö³¿ óñ³õ îõî÷èõ çà-
ïðîøóþòü íà çóñòð³÷ ç ìèñòåö-
òâîçíàâöåì Îëåãîì Ñèäîðîì-
Ã³áåë³íäîþ. Ï³ñëÿ — êîðîòêèé åêñ-
êóðñ åêñïîçèö³ºþ ðàçîì ç íàóêîâ-
öåì Þë³ºþ Çèíîâ³ºâîþ. 15 áåðåç-
íÿ î 14.00 â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðî-
åêòó ÍÕÌÓ òà ¥åòå-²íñòèòóòó «Ãå-
ðî¿. Ñïðîáà ³íâåíòàðèçàö³¿» ïðî-
éäå ëåêö³ÿ æóðíàë³ñòà Þð³ÿ Ìà-

êàðîâà «Ðàäÿíñüêå ì³ñòî: â³çó-
àëüíèé ³ ñîö³àëüíèé äîñâ³ä» —
ñïðîáà âäèâèòèñÿ â ìàëåíüêó ëþ-
äèíó ó âåëèêîìó ì³ñò³ ïåð³îäó ê³í-
öÿ «âåëèêî¿ ³ìïåð³¿». Êâèòêè: 40
ãðí, 15 ãðí äëÿ ñòóäåíò³â, 10 ãðí
äëÿ ïåíñ³îíåð³â ³ øêîëÿð³â.

14 áåðåçíÿ î 17.00 â ìóçå¿ Ìè-
õàéëà Áóëãàêîâà âëàøòóþòü çó-
ñòð³÷ ç ïèñüìåííèêîì Ñåðã³ºì
Îêñåí³êîì, àâòîðîì ôàíòàñòèêî-
ïðèãîäíèöüêî¿ òðèëîã³¿ äëÿ ï³ä-
ë³òê³â «Ë³ñîì. Íåáîì. Âîäîþ» ç
÷àºì ³ ïîäîðîææþ ïî ìóçåþ. Êâèò-
êè: äëÿ ä³òåé — 15 ãðí, äëÿ äîðîñ-
ëèõ — 30 ãðí. Çàïèñ çà òåë. (067)
502-34-53, (099) 142-78-39.

14 áåðåçíÿ î 16.00 â Ìóçå¿ ³ñòî-
ð³¿ Êèºâà â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò «Âå-
÷³ð ðîìàíòè÷íî¿ ì³í³àòþðè» àí-
ñàìáëþ «Ôðåñêè», ùî ðîçêðèº òå-
ìó òà ³äåþ ðîìàíòèçìó â êàìåðíèõ
òâîðàõ í³ìåöüêèõ êîìïîçèòîð³â —
Ð. Øóìàíà òà É. Áðàìñà, ôðàíöóç³â
— Ã. Ôîðå òà Ê. Ñåí-Ñàíñà, ðîñ³ÿí —
Î.Ãëàçóíîâà òà Ñ.Ðàõìàí³íîâà,íîð-
âåæöÿ Ê. Ñ³íä³íãà òà ³ñïàíöÿ Äå
Ôàë’¿. Âàðò³ñòü êâèòê³â — 70 ãðí.

Ëþäèíà â ÷àñè â³éíè

CSM çàïðîøóº íà ëåêö³þ Îëåê-
ñàíäðà ²âàøèíè «Ñonditio humana
â ÷àñè â³éíè», ÿêà â³äáóäåòüñÿ 13
áåðåçíÿ î 19.00 â Closer (âóë. Íèæ-
íüîþðê³âñüêà, 31). Êóëüòóðîëîã ïî-
ä³ëèòüñÿ äóìêàìè, ÷è âèíàõîäèòü
ëþäèíà «ã³ã³ºíó» æèòòÿ/â³éíè. Öå
ðîçê³ø ÷è çàïîá³æíèê ìîæëèâîãî
«çàìóëåííÿ» ëþäèíè? Âõ³ä â³ëüíèé.

Êëàñè÷íå ³ ñó÷àñíå ìèñòåöòâî 
â îäíîìó ïðîñòîð³

Ó ñóáîòó â Öåíòð³ ñó÷àñíîãî
ìèñòåöòâà Ì17 (âóë. Àíòîíîâè÷à,
102-104) â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà
Classic & Contemporary art, îð-
ãàí³çîâàíà àóêö³îííèì äîìîì «Çî-

ëîòèé Ïåðåòèí» íàïåðåäîäí³ òîð-
ã³â. Äî íå¿ óâ³éøëà äîá³ðêà óêðà¿í-
ñüêîãî òà ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà
îñòàíí³õ òðüîõ ñòîë³òü. Áëîê êëà-
ñè÷íîãî ìèñòåöòâà ê³íöÿ XIX —
ïåðøî¿ ïîëîâèíè XX ñòîë³òòÿ ïðåä-
ñòàâëåíèé ðîáîòàìè Äàâèäà Áóð-
ëþêà, Ñåðã³ÿ Ñâ³òîñëàâñüêîãî, Ñòå-
ïàíà Êîëåñíèêîâà, Ìèêîëè Áóðà-
÷åêà òà ³í. Ñåðåä òîï-ëîò³â áëîêó
Contemporary Art — êàðòèíè Îëåê-
ñàíäðà Ãíèëèöüêîãî, Ò³áåð³ÿ Ñ³ëü-
âàø³, Îëåãà Ò³ñòîëà, Ìèêîëè Ìà-
öåíêà òà ³í. Âñüîãî íà àóêö³îí³ áó-
äå âèñòàâëåíî á³ëüøå 150-òè ëî-
ò³â, âèñòàâêà òðèâàº äî òîðã³â 17
áåðåçíÿ.

Ä³òÿì — ïðîäîâæåííÿ
Äþéìîâî÷êè, äîðîñëèì —
ïåðôîðìàíñ ïðî øàõðàÿ
Àëüáåðòà

15 áåðåçíÿ î 13.00 òà î 16.00 â
òåàòð³ «Êîëåñî» (Àíäði¿âñüêèé óçâiç,
8) ïîêàæóòü âèñòàâó äëÿ ä³òåé «Äåíü
ïðèëüîòó Ëàñò³âêè, àáî Ïîö³ëó-
íîê Ïðèíöåñè», ñòâîðåíó çà ï’ºñîþ
ñó÷àñíîãî á³ëîðóñüêîãî äðàìàòóð-
ãà Îëåêñ³ÿ Äóäàðºâà çà ìîòèâàìè
êàçîê Ãàíñà Êð³ñò³àíà Àíäåðñåíà.
Ä³éñòâî â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç òðèñòà
ðîê³â ï³ñëÿ ïîä³é ó «Äþéìîâî÷-
ö³», à ãîëîâíîþ ãåðî¿íåþ âèñòó-
ïàº äî÷êà Äþéìîâî÷êè, Ïðèíöå-
ñà Äþì³.

15 áåðåçíÿ î 19.00 â Íàö³îíàëü-
í³é ìóçè÷í³é àêàäåì³¿ Óêðà¿íè
(âóë.Ãîðîäåöüêîãî,1-3/11) ïðåäñòàâ-
ëÿòü ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèé ïåð-
ôîðìàíñ «Àëüáåðò, àáî Íàéâè-
ùà ôîðìà ñòðàòè» çà ðîçïîâ³ääþ
Þð³ÿ Àíäðóõîâè÷à ïðî «âèäàòíî-
ãî íå÷åñòèâöÿ âñ³õ ÷àñ³â» Àëüáåð-
òà Âèðîçåìñüêîãî. Îêð³ì àâòîðà, ó
âèñòàâ³ áåðóòü ó÷àñòü êîíòðàáà-
ñèñò Ìàðê Òîêàð ³ ñï³âà÷êà Óëÿíà
Ãîðáà÷åâñüêà. Âàðò³ñòü êâèòê³â —
90-290 ãðí �

¯æà â ê³íî òà ö³êàâèíêè â ìóçåÿõ
Àëüòåðíàòèâó âåñíÿíèì ïðî-

ãóëÿíêàì ïðîïîíóþòü â ìóçå-

ÿõ, äå ïðîéäóòü ê³íîïîêàçè òà

ëåêö³¿. Â «Ê³íîïàíîðàì³» ïî-

êàæóòü êîðîòêîìåòðàæêè Food

Film Festival, â «Ì17» —

óí³êàëüíó åêñïîçèö³þ, à â òå-

àòðàõ—ïðåì’ºðí³ âèñòàâè.Äî-

ïîìîãòè â ðåêîíñòðóêö³¿ Ìà-

ëî¿ îïåðè ÷è çáîðó êîøò³â äëÿ

àðì³¿ ñëóõà÷³ ìàòèìóòü çìîãó

íà êîíöåðòàõ.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÒÎÐÀÌÈ ôåñòèâàëþ-
êîíêóðñó º ÒÎ «Ïðîä³ñ» (ì. Êè¿â,
Óêðà¿íà), ÒÎ «Interfest» (ì. Ðèãà,
Ëàòâ³ÿ), òâîð÷à ãðóïà Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òåàò-
ðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ ³ì. ². Ê. Êàð-
ïåíêà-Êàðîãî çà ï³äòðèìêè Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ òà Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìàòåð³ ³ ñåñ-
òðè — ìîëîä³ Óêðà¿íè».

Ó «MUSIC DANCE FEST-2015»
áåðóòü ó÷àñòü òâîð÷³ êîëåêòèâè
òà âèêîíàâö³ â³ä 4 äî 25 ðîê³â ç
ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè. Çîêðåìà
70 âîêàë³ñò³â, 10 âîêàëüíèõ ãðóï
òà 12 õîðåîãðàô³÷íèõ êîëåêòèâ³â.
Äî ñêëàäó æóð³ óâ³éäóòü â³äîì³

ä³ÿ÷³ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ, ïðî-
äþñåðè, ïðåäñòàâíèêè øîó-á³ç-
íåñó, ñåðåä ÿêèõ ñï³âà÷êè Í³íà
Ìàòâ³ºíêî, Àë³íà Ãðîñó, ñï³âàê
Îëåêñ³é Øïîðòüêî, êåð³âíèê ñòó-
ä³¿ òàíöþ áàëåòó «À6» Àíæåëà Êà-
ïîòÿ, Ìèêîëà Êîâàëü ³ Òàðàñ Êîïèë
ç ãóðòó «Va-Bank», àêòîð Àíàòî-
ë³é Ñóõàíîâ òà ³íø³. «Ìè ïðèñâÿ-
÷óºìî ôåñòèâàëü Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî,
âæå ïåðåäàëè ¿é â³äåîçâåðíåííÿ
ä³òåé òà êíèãó äèòÿ÷èõ â³ðø³â ³
ëèñò³â «Íà êðèëàõ á³ëèõ ãîëóá³â»,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ãîëîâà îðã-
êîì³òåòó ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó
Îëåêñàíäð ²ãíàòîâ.— Çàðàç Óêðà-
¿íó ï³äòðèìóþòü â ñâ³ò³, áàæàþòü,
ùîá íàø³ ä³òè ðîçïîâ³ëè ïðî ñâîþ
êðà¿íó òà ¿¿ òðàäèö³¿. Òîæ îñîáëè-
â³ñòþ íàøîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóð-

ñó º òå, ùî êðàù³ ó÷àñíèêè ìàþòü
çìîãó îòðèìàòè ñåðòèô³êàòè íà
ó÷àñòü â Ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³
«Baltic stage 2015», ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ ó êîíöåðòíîìó çàë³ «Äç³í-
òåð³» â ì³ñò³ Þðìàëà (Ëàòâ³ÿ) ç 15
ïî 19 ÷åðâíÿ».

«MUSIC DANCE FEST-2015» ïðî-
õîäèòèìå ó ñóáîòó, 14 áåðåçíÿ, ó
ïðèì³ùåíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêî-
ëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 23 ç ïîãëèáëå-

íèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó (âóë. Ïó-
òèâëüñüêà, 35). Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí (çà
â³êîâèìè êàòåãîð³ÿìè) ³ òðèâàòè-
ìå ç 10:00 äî 19:00. Íà ó÷àñíèê³â
òà ãîñòåé ÷åêàº áàãàòî ñþðïðèç³â,
çàïåâíÿþòü îðãàí³çàòîðè. Ï³ñëÿ
19:00 íà ãàëà-êîíöåðò³ âèñòóïà-
òèìóòü ïåðåìîæö³. Çàïðîøóþòü-
ñÿ âñ³ îõî÷³ �

«MUSIC DANCE FEST» 
çáèðàº òàëàíòè!
� Â ñòîëèö³ çìàãàòèìóòüñÿ îáäàðîâàí³ ä³òè ³ ìîëîäü

14 áåðåçíÿ â Êèºâ³ ïðîéäå ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü-

êîíêóðñ «MUSIC DANCE FEST-2015», ÿêèé øóêàº þí³ òàëàíòè

êðà¿íè ó ð³çíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà (âîêàë,õîðåîãðàô³ÿ,îðèã³íàëü-

íèé æàíð, òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî). Ïåðåìîæö³ ìàþòü çìîãó âçÿ-

òè ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³ «Baltic stage 2015» â Ëàòâ³¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà Food Film Festival êèÿíàì ïîêàæóòü 23 êîðîòêîìåòðàæêè, ïðèñâÿ÷åí³ ¿æ³

Ó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü òâîð÷³ êîëåêòèâè òà âèêîíàâö³ â³ä 4 äî 25 ðîê³â
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè
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� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ïðîãðàìó
íà âèõ³äí³
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження персонального складу комісії 

Київської міської ради 
із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків
Розпорядження № 111 від 6 березня 2015 року

Відповідно до статей 18, 26 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків» та на виконання рішення Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 201/5588 «Про
створення комісії Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожит%
ків»:

Затвердити	персональний	с�лад	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	із	забезпечення	реалізації	жит-

лових	прав	меш�анців	��ртожит�ів,	що	додається.

Голова В. Кличко 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови

06.03.2015	№	111

Персональний склад комісії Київської міської ради 
із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків

Пантелеєв	Петро	Оле�сандрович заст�пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації,	�олова	�омісії

Новиць�ий	Дмитро	Юрійович дире�тор	Департамент�	житлово-�ом�нальної

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

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

адміністрації),	заст�пни�	�олови	�омісії

Спасиб�о	Оле�сандр	Валерійович дире�тор	Департамент�	б�дівництва	та	житлово�о

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

заст�пни�	�олови	�омісії

Удод	Тетяна	Дмитрівна заст�пни�	начальни�а	�правління	— начальни�

відділ�	впровадження	ефе�тивних	методів

�правління	та	�он��рентно�о	середовища

�правління	розвит��	та	реформ�вання	житлово-

�ом�нальної	інфрастр��т�ри	Департамент�

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

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

державної	адміністрації),	се�ретар	�омісії

Ба�рій	Валентина	Михайлівна заст�пни�	дире�тора	Департамент�	�ом�нальної

власності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

адміністрації)

Б�дні�	Анатолій	Костянтинович президент	Все��раїнсь�о�о	об'єднання	�ромадян

"Асоціація	меш�анців	��ртожит�ів	У�раїни"	(за

з�одою)

Гал�ш�а	Олена	Михайлівна деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Гаря�а	Оле�	Оле�сандрович �олова	Шевчен�івсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Горб�нов	Ярослав	Володимирович �олова	Дніпровсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Дядю�	Оле�сандр	Володимирович �олова	ГО	"Кияни	об'єдн�ємось"	(за	з�одою)

Карет�о	Володимир	Оле�сандрович деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

К�тня�	Святослав	Ві�торович деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Левада	Сер�ій	Я�ович деп�тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Мартинч��	Сер�ій	Оле�сандрович �олова	Печерсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації

Меденцев	Ма�сим	Анатолійович перший	заст�пни�	начальни�а	ре�іонально�о

відділення	Фонд�	державно�о	майна	У�раїни	по	м.

Києв�	(за	з�одою)

Мельнич��	Андрій	Анатолійович т.в.о.	�олови	Голосіївсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Мондриївсь�ий	Валентин	Ми�олайович т.в.о.	�олови	Подільсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Онофрійч��	Вадим	Михайлович т.в.о.	�олови	Деснянсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Палаш	Ми�ола	Петрович �олова	�омітет�	захист�	меш�анців	��ртожит�ів

У�раїни	ВГО	"СТОУ	"Народна	Рада"	(за	з�одою)

Радчен�о	Віра	Михайлівна начальни�	�правління	розвит��	та	реформ�вання

житлово-�ом�нальної	інфрастр��т�ри

Департамент�	житлово-�ом�нальної

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

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

адміністрації)

Са�айда�	Ілля	Вадимович �олова	Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Сінцов	Геннадій	Львович �олова	Дарниць�ої	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації

Терещ��	Сер�ій	Петрович �оловний	спеціаліст	відділ�	перспе�тивно�о

розвит��	Управління	перспе�тивно�о	розвит��	та

�оординації	б�дівництва	Департамент�

б�дівництва	та	житлово�о	забезпечення

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Тіт�ов	Денис	І�орович провідний	спеціаліст	се�тора	з	юридичних	питань

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

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Циб�льща�	Оле�сандр	Леонідович �олова	Оболонсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації	

Ш��ро	Ма�сим	Юрійович �олова	Солом'янсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації

Керівнику апарату В. Бондаренко

Про започаткування у місті Києві 
щорічного свята паралімпійських видів спорту

Рішення Київської міської ради № 79/944  від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 39 Конституції України, Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ»,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 21.10.2005 № 1505/2005
«Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», рішення Київської міської ради від 24.06.99
№ 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у місті Києві недержавних масових заходів
політичного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру» та з метою забез%
печення розвитку паралімпійських видів спорту та відзначення спортсменів%паралімпійців Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1.	Започат��вати	�	місті	Києві	03	липня	щорічне	проведення	місь�о�о	свята —	дня	паралім-

пійсь�их	видів	спорт�.

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

ди	(Київсь�ій	місь�ій	державній	адміністра-

ції):

2.1.	Забезпечити	інформ�вання	�ромад-

сь�ості	міста	Києва,	фіз��льт�рно-спортив-

них	та	оздоровчих	за�ладів	інвалідів,	Київ-

сь�о�о	місь�о�о	центр�	з	фізичної	��льт�ри	і

спорт�	інвалідів	«Інваспорт»	щодо	започат-

��вання	щорічно�о	свята	паралімпійсь�их	ви-

дів	спорт�.

2.2.	Щорічно	розробляти	план	основних	за-

ходів	щодо	свят��вання	дня	паралімпійсь�их

видів	спорт�	�	місті	Києві,	про	я�і	йдеться	в

п�н�ті	1	цьо�о	рішення,	за	рах�но�	�оштів	про-

фільних	федерацій	та	�ромадсь�их	ор�аніза-

цій.

3.	Запровадити	�	�ом�нальних	засобах	ма-

сової	інформації	міста	р�бри��,	присвячен�	па-

ралімпійсь�им	видам	спорт�.

4.	Це	рішення	офіційно	оприлюднити	в	�а-

зеті	Київсь�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	сім’ї,	молоді	та	спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

6	березня	2015	р.	за	№ 42/1153

Про встановлення тарифів на послуги 
з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням операцій

поводження з побутовими відходами 
(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення)

Розпорядження № 186 від 2 березня 2015 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезен%
ня побутових відходів», від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», в межах функцій органу місце%
вого самоврядування:

1.	Встановити	тарифи	на	посл��и	з	вивезен-

ня	твердих	поб�тових	відходів	з	�рах�ванням

операцій	поводження	з	поб�товими	відходами

(збирання,	перевезення,	знеш�одження,	захо-

ронення),	що	додаються.

2.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня

йо�о	оприлюднення.

3.	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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

02	березня		2015	р.	№	186	

Тарифи 
на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 
(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення)

№
з/п

Суб'єкт господарювання Населення* Бюджетні
установи

Інші споживачі

грн за 1 куб.м 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА АЛЬТФАТЕР КИЇВ" 59,42 71,30 62,39 74,87 74,28 89,14

2. Комунальне підприємство "Автотранспортне
підприємство Шевченківського району"

54,90 65,88 57,65 69,18 68,63 82,36

3. ТОВ "ФІРМА "ВОЛОДАРDРОЗ" 58,00 69,60 60,90 73,08 72,50 87,00

4. ТОВ "Крамар Рісайклінг" 57,58 69,10 60,46 72,55 71,98 86,38

5. ТОВ "СЕЛТІК" 59,67 71,60 62,65 75,18 74,59 89,51

6. ТОВ"СПЕЦКОМУНТЕХНІКА" 60,08 72,10 63,08 75,70 75,10 90,12

7. ПрАТ "Київспецтранс" 59,58 71,50 62,56 75,07 74,48 89,38

*�В�том��числі�населення,�я�е�проживає���приватном��се�торі.

Керівник апарату  В.Бондаренко

Про організаційно%правові заходи, 
пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2014 року № 741/741
Розпорядження № 94 від 9 лютого 2015 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741
«Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації)»:

1.	Утворити	�омісію	з	припинення	Управлін-

ня	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о

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

державної	адміністрації)	(ЄДРПОУ	33746799)

шляхом	приєднання	йо�о	до	Департамент�

��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	(ЄДРПОУ	02231933)	(далі —	�омісія)	та	за-

твердити	її	с�лад,	що	додасться.

2.	Комісії:

2.1.	Здійснювати	�правління	справами	Управ-

ління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	відповідно	до

чинно�о	за�онодавства.

2.2.	Вжити	заходів,	передбачених	чинним	за-

�онодавством,	що	пов’язані	з	припиненням

Управління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�о-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	в	стро�

до	30	�р�дня	2015	ро��.

2.3.	Повідомити	відповідно�о	державно�о

реєстратора	за	місцем	державної	реєстра-

ції	Управління	охорони	��льт�рної	спадщини

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

про	прийняте	Київсь�ою	місь�ою	радою	рі-

шення	та	подати	в	�становленом�	за�оно-

давством	поряд��	необхідні	до��менти	для

внесення	запис�	до	Єдино�о	державно�о	ре-

єстр�	юридичних	осіб та	фізичних	осіб —	під-

приємців.

2.4.	Провести	інвентаризацію	майна	Управ-

ління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації).

2.5.	За	рез�льтатами	інвентаризації	с�лас-

ти	передавальний	а�т,	я�им	визначити	всі	пра-

ва	та	обов’яз�и,	майно	Управління	охорони

��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

ної	адміністрації),	що	переходить	до	Департа-

мент�	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації),	та	подати	йо�о	на	затвердження	ви-

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

ївсь�ій	місь�ій	державній	адміністрації).

2.6.	В	�становленом�	за�онодавством	по-

ряд��	попередити	працівни�ів	Управління	охо-

рони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації)	про	припинення	діяльно-

сті	цієї	�станови,	їх	наст�пне	вивільнення	та

забезпечити	дотримання	їх	соціально-право-

вих	�арантій	�	поряд��	та	на	�мовах,	визначе-

них	за�онодавством.

У	разі	відс�тності	�олови	�омісії	ви�онання	йо-

�о	обов’яз�ів	по�ладається	на	заст�пни�а	�о-

лови	�омісії.

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

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

державної	адміністрації)	передбачити	видат-

�и	для	забезпечення	фінанс�вання	Управлін-

ня	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації).

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

дження	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Старос-

тен�о	Г.	В.			

Голова В. Кличко

Затверджено

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

9	люто�о	2015	ро��	№ 94

Склад
комісії з припинення Управління охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання 

до Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Гр�здо	Сер�ій	Ми�олайович	 — заст�пни�	начальни�а	Управління	охорони	��льт�рної

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	�олова	�омісії

Попова	Діна	Оле�івна — дире�тор	Департамент�	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ністрації),	заст�пни�	�олови	�омісії

Гам�ла	Олена	Анатоліївна	 — начальни�	відділ�	б�х�алтерсь�о�о	облі��	та	звітності —

�оловний	б�х�алтер	Департамент�	��льт�ри	ви�онавчо-

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

жавної	адміністрації)

Г�меню�	Валентина	Ми�олаївна	 — в.	о.	завід�вача	се�тором	фінансово�о	забезпечення

та	звітності —	�оловно�о	б�х�алтера	Управління	охорони

��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

Ідоятова	Єв�енія	Ж�ма�аліївна	 — начальни�	відділ�	правово�о	забезпечення	роботи	апа-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	та	систематизації	пра-

вових	а�тів	юридично�о	�правління	апарат�	ви�онавчо�о

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

ної	адміністрації)

Литвинен�о	Наталія	Петрівна — �оловний	спеціаліст	з	питань	�адрової	роботи	Управ-

ління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

ністрації)

Медведч��	Наталія	Зіновіївна	 — завід�вач	се�тор�	правово�о	забезпечення	Департа-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Новохатня	Ві�торія	Василівна	 — �оловний	спеціаліст	відділ�	�правління	�орпоративни-

ми	правами	�правління	приватизації,	�орпоративних	прав,

форм�вання	і	розподіл�	�ом�нальної	власності	Департа-

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

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

міністрації)

Спіче�	Марина	Юріївна — начальни�	відділ�	�адрово�о	забезпечення	Департа-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

Комісія	з	припинення	Управління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	шляхом	приєднання	до	Департамент�

��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

знаходиться	за	адресою:	б�льв.	Т.	Шевчен�а,	3,	м.	Київ,	01004.

Стро�	заявлення	�редиторами	своїх	вимо�	до	Управління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	до	24	�віт-

ня	2015	ро��.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	

�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

6	березня	2015	р.	за	№ 42/1153

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Про направлення до м. Канни 
(Французька Республіка)

Розпорядження № 202 від 6 лютого 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року № 698 «Про вдосконалення по%
рядку здійснення службових відряджень за кордон», Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжна%
родних зв’язків на 2015—2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року
№ 73/938, з метою участі у Міжнародній виставці комерційної нерухомості «МІРІМ%2015» для представлення
інвестиційної політики міста Києва на міжнародному рівні:

1.	Відб�ваю	до	м.	Канни	(Франц�зь�а	Рес-

п�блі�а)	�	період	з	10	березня	2015	ро��	до	12

березня	2015	ро��.

2.	Відрядити	до	м.	Канни	(Франц�зь�а	Рес-

п�блі�а):

2.1	У	період	з	9	березня	2015	ро��	до	12

березня	2015	ро��:

— Баласиновича	Бо�дана	Оле�сандрови-

ча —	радни�а	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	від-

діл�	аналітично�о	забезпечення	діяльності	Ки-

ївсь�о�о	місь�о�о	�олови	�правління	ор�ані-

заційно-аналітично�о	забезпечення	діяльно-

сті	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	(патронатна

сл�жба)	апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації).

2.2	У	період	з	10	березня	2015	ро��	до	12

березня	2015	ро��:

— Целовальни�а	Сер�ія	Анатолійовича —

дире�тора	Департамент�	містоб�д�вання	та

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

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

трації).

3.	В�лючити	до	с�лад�	деле�ації	�	період	з

9	березня	2015	ро��	до	13	березня	2015	ро-

��:

— Містю�а	Оле�а	Оле�сандровича —	�ене-

рально�о	дире�тора	�ом�нально�о	підприєм-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

«Київсь�е	інвестиційне	а�ентство»;

— Бой�а	Віталія	Гри�оровича —	першо�о

заст�пни�а	�енерально�о	дире�тора	�ом�наль-

но�о	підприємства	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

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

ної	адміністрації)	«Київсь�е	інвестиційне	а�ент-

ство»;

— Терещен�о	Світлан�	Василівн� —	заст�п-

ни�а	�енерально�о	дире�тора	�ом�нально�о

підприємства	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	«Київсь�е	інвестиційне	а�ентство»;

— Пась�а	Іллю	Ми�олайовича —	заст�пни-

�а	начальни�а	відділ�	під�отов�и	інвестицій-

них	прое�тів	�ом�нально�о	підприємства	ви-

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	«Київ-

сь�е	інвестиційне	а�ентство»;

— Мар�ов�	Оле�сандр�	Геор�іївн� —	спе-

ціаліста	відділ�	«єдине	інвестиційне	ві�но»	�о-

м�нально�о	підприємства	ви�онавчо�о	ор�а-

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

державної	адміністрації)	«Київсь�е	інвестицій-

не	а�ентство».

4.	Апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації)	відповідно	до	чинно�о	за�онодав-

ства	забезпечити	Клич�а	В.	В.,	Баласинови-

ча	Б.	О.,	Целовальни�а	С.	А.	�оштами,	а	саме:

добовими	на	весь	час	їхньо�о	переб�вання	за

�ордоном	(врахов�ючи,	що	Клич�о	В.	В.	має

перший	ран�	державно�о	сл�жбовця,	Баласи-

нович	Б.	О.	має	третій	ран�	державно�о	сл�ж-

бовця)	та	�оштами	на	оплат�	проживання	�

�отелі	з�ідно	з	�ошторисом,	затвердженим	�е-

рівни�ом	апарат�	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

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

ної	адміністрації).

5.	Містю��	О.	О.	в	термін	до	19	березня

2015	ро��	надати	Київсь�ом�	місь�ом�	�оло-

ві	письмовий	звіт	про	відрядження.

6.	У	період	мо�о	відрядження	ви�онання

обов’яз�ів	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Панте-

леєва	П.	О.

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

дження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	березня	2015	р.	за	№ 32/1143

Про встановлення тарифів 
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надаються лікувально%профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я

Розпорядження № 171 від 26 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю%
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен%
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за%
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор%
мативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Ком�-

нальне	не�омерційне	підприємство	«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний	центр»	Оболонсь�о-

�о	район�	м.	Києва,	що	додаються.

2.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Ком�-

нальне	не�омерційне	підприємство	«Конс�ль-

тативно-діа�ностичний	центр	№ 1	Дарниць-

�о�о	район�	м.	Києва»,	що	додаються.

3.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Київ-

сь�ий	місь�ий	психоневроло�ічний	диспан-

сер	№ 3,	що	додаються.

4.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Київ-

сь�ий	місь�ий	поло�овий	б�дино�	№ 5,	що

додаються.

5.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Київ-

сь�а	місь�а	�лінічна	лі�арня	№ 17,	що	додаю-

ться.

6.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Київ-

сь�а	місь�а	�лінічна	лі�арня	№ 4,	що	додаю-

ться.

7.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Київ-

сь�ий	місь�ий	поло�овий	б�дино�	№ 2,	що

додаються.

8.	За	повнот�	та	достовірність	поданих	роз-

рах�н�ових	матеріалів,	за	я�ими	встановлюю-

ться	тарифи	на	посл��и	з	медично�о	обсл�-

�ов�вання,	�ерівни�	�станови	несе	відпові-

дальність,	передбачен�	за�онодавством	У�ра-

їни.

9.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з

дня	йо�о	оприлюднення.

10.	Контроль	за	ви�онанням	цьо�о	розпо-

рядження	по�ласти	на	заст�пни�ів	�олови	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано	

в	Головном�	територіальном�	�правлінні	юстиції	�	місті	Києві

11	березня	2015	р.	

за	№ 39/1150

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24 вересня 2014 року № 1056 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надаються 

лікувально%профілактичними державними закладами 
охорони здоров’я»

Розпорядження № 172 від  26 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо ре%
гулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про за%
твердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих ме%
дичних закладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд%
кування надання платних послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу вико%
навчої влади:

1.	Доповнити	розпорядження	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації)	від	24	вересня

2014	ро��	№ 1056	«Про	встановлення	тарифів

на	платні	посл��и	з	медично�о	обсл��ов�ван-

ня,	я�і	надаються	лі��вально-профіла�тични-

ми	державними	за�ладами	охорони	здоров’я»,

зареєстроване	в	Головном�	�правлінні	юсти-

ції	�	м.	Києві	07	жовтня	2014	ро��	за	№ 37/1090,

новими	п�н�тами	5-7	та�о�о	зміст�:

«5.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Держав-

на	�станова	«Центр	психіатричної	допомо�и	та

професійно�о	психофізіоло�ічно�о	відбор�	МВС

У�раїни»,	що	додаються.

6.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Цен-

тральний	�оспіталь	МВС	У�раїни,	що	додаю-

ться.

7.	Встановити	Тарифи	на	платні	посл��и	з

медично�о	обсл��ов�вання,	я�і	надає	Держав-

ний	за�лад	«Респ�блі�ансь�а	�лінічна	лі�арня

Міністерства	охорони	здоров’я	У�раїни»,	що

додаються.».

У	зв’яз��	з	цим	п�н�ти	5-7	вважати	відпо-

відно	п�н�тами	8-10.

2.	Це	розпорядження	набирає	чинності	з	дня

йо�о	оприлюднення.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Відповіді на сканворд Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 òà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 63 çà àäðåñîþ: âóë. Êàäåòñüêèé

Ãàé,5,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,24 êâ.ì,çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó
2,33 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 713 çà àäðåñîþ: âóë. Âîëãîãðàäñüêà,
6-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó
ãîäèíó 4,57 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 òà 2 ïîâåðñ³ ã³ìíàç³¿ «Ì³ëåí³óì» ¹ 318 çà àäðåñîþ:
âóë. ²âàíà Ïóëþÿ, 3 «Á», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 359,70 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
— ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó (ïîãîäèííî).
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 26,26 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÑÇØ ¹ 279 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ì-í Æóëÿíè,
âóë. Ëåí³íà, 50, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 710,31 êâ. ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ —
ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ
òðåíóâàíü ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè ïîãîäèííî). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 52,68 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
03087, ì.Êè¿â, âóë. Ï³òåðñüêà, 12, òåë. 242-21-71, ôàêñ 242-21-71.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

КОЛЬОРОПОДІЛ 

01034, Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 
ãàçåòè «Õðåùàòèê».
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü Áóä³âíèöòâî êîìïëåêñó áóä³âåëü òà ñïîðóä Ì³æíàðîäíîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó

ïî ïðîñï. Áðîâàðñüêèé, 15 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 3 ÷åðãà.
Ìåòîþ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà âèñòàâêîâèìè ïàâ³ëüéîíàìè, êîíôåðåíö-

çàëàìè, ïðèì³ùåííÿì óí³âåðñàëüíî¿ çàëè, îô³ñíèì áëîêîì òà ïðèì³ùåííÿì òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ,
êóõîííèì áëîêîì, çàëàìè õàð÷óâàííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì; ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü;
íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â â áþäæåò ì³ñòà.

Çàñîáè çä³éñíåííÿ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ïóñêîâ³ êîìïëåêñè âñòàíîâëåí³ íàñòóïíèì ÷èíîì:
âèñòàâêîâèé ïàâ³ëüéîí ç³ ñêëàäñüêèìè ïðèì³ùåííÿìè çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 12400 ì2.
ïðèì³ùåííÿ óí³âåðñàëüíîãî çàëó íà 2500 ãëÿäà÷³â òà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ñöåíè

â áëîö³ «Å», áàðè åï³çîäè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ íà ð³âí³ ðîçòàøóâàííÿ çàë³â øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ (2 ïîâåðõ)
ç ï³äçåìíîþ ÷àñòèíîþ íà ïîçíà÷ö³ -3,600 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18630 ì2.

âõ³äí³ ãðóïè âèñòàâêîâèõ ïàâ³ëüéîí³â (1 ïîâåðõ), çàëè øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ (2 ïîâåðõ), êîíôåðåíö-çàëè
(3 ïîâåðõ), òà òóàëåòè íà ïîçíà÷ö³ -3,600 çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 3810 ì2.

îô³ñíèé áëîê òà ïðèì³ùåííÿ òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ç íåîáõ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, êóõîííèé áëîê
çàãàëüíîãî õàð÷óâàííÿ (2 ïîâåðõ), äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ óí³âåðñàëüíîãî çàëó (3-6 ïîâåðõ)
çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 11330 ì2.

âèñòàâêîâèé ïàâ³ëüéîí çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 5870 ì2.
îô³ñíî-ñêëàäñüê³ ïðèáóäîâè äî ³ñíóþ÷èõ êîðïóñ³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 6500 ì2.
äâîïîâåðõîâ³ ï³äçåìí³ àâòîñòîÿíêè íà 393 ìàøèíîì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 12 830 ì2 òà

357 ìàøèíîì³ñöü çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïðèì³ùåíü 11 500 ì2.
Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü ÷è ìîæóòü âïëèâàòè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà:

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ áóäóòü âåíòèëÿö³éí³ âèõîäè ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó òà òðóáè

êîòåëüí³. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñòàíîâèòèìóòü: àçîòó ä³îêñèä — 0,019123 ò/ð³ê, âóãëåöþ îêñèä —
0,519849 ò/ð³ê, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ Ñ12-Ñ19 — 0,027779 ò/ð³ê, ìåòàí — 0,000075 ò/ð³ê, âóãëåöþ ä³îêñèä —
5,29 ò/ð³ê.

Âïëèâ íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïðèéìàºòüñÿ äîïóñòèìèé.
¥ðóíòè òà âîäí³ ðåñóðñè:
Äëÿ çàõèñòó ´ðóíò³â òà ïîâåðõíåâèõ âîä â³ä çàáðóäíåííÿ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äâåäåííÿ äîùîâèõ

òà òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ îá’ºêòà â ñèñòåìó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿.
Â³äõîäè, ùî áóäóòü óòâîðþâàòèñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà áóäóòü ïåðåäàâàòèñÿ íà ïîâîäæåííÿ

ñïåö³àë³çîâàíèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.
Âåðõí³é ðîñëèííèé øàð ´ðóíòó ñêëàäóºòüñÿ â áóðòè ç ïîäàëüøèì âèêîðèñòàííÿì ïðè îçåëåíåíí³ ïðèëåãëî¿

òåðèòîð³¿.
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííÿ ´ðóíòó,ïîâåðõíåâèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä íàôòîïðîäóêòàìè ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå

àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ ïðî¿çä³â.
Íàâåäåí³ âèùå çàõîäè ïî îõîðîí³ âîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ´ðóíò³â íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿
Ä³ëÿíêè çðîñòàííÿ ð³äêèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â ðîñëèí, çàíåñåíèõ ó ×åðâîíó êíèãó Óêðà¿íè, îá’ºêòè

ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ â³äñóòí³.
Ó ñêëàä³ ïðîåêòó ðîçðîáëåíî êîìïëåêñíèé ïëàí áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.
Íà ï³äñòàâ³ âèùåíàâåäåíîãî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî åêîëîã³÷íó äîïóñòèì³ñòü ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

â ÷àñòèí³ âïëèâó íà ôëîðó òà ôàóíó.
Ïåðåë³ê çàëèøêîâèõ âïëèâ³â
Êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ç óðàõóâàííÿì ôîíîâèõ

çàáðóäíåíü íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ.
Óòâîðåííÿ â³äõîä³â: ê³ëüê³ñòü óòâîðåíèõ â³äõîä³â íåçíà÷íà, ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè áóäå çä³éñíþâàòèñÿ

â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.
²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ çä³éñíåíî ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹11 (4607) â³ä 28.01.2015.
Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñü çã³äíî ç íîðìàìè ³

ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
Çàìîâíèê çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
- áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³þ ïðîâîäèòè çã³äíî ç íîðìàìè òà â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíî¿ ïðîåêòíî¿

äîêóìåíòàö³¿;
- ó ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ.

Âèêîíóâàòè âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè
ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ;

- âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â,
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä
01.06.2011 ð. ¹ 869 TOB «Êè¿âñüêà êîìóíàëüíà êîìïàí³ÿ» ðîçðàõîâàíî òàðèô
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ:
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 7, ÿêèé ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü
âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 09.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíêó òà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
TOB «Êè¿âñüêà êîìóíàëüíà êîìïàí³ÿ».

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ÒÎÂ «Êè¿âñüêà êîìóíàëüíà êîìïàí³ÿ», âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 1, ì. Êè¿â, äî
31 áåðåçíÿ 2015 ð.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ
Â³äïîâ³äà÷àì Êèð³é Òåòÿí³ Âîëîäèìèð³âí³, àäðåñà ÿêî¿: ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ê³ðîâà,

59, êâ. 486,òà Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ
ÀÑÊÀ» (ÏÐÀÒ «ÓÀÑÊ ÀÑÊÀ»), àäðåñà ÿêîãî: ì. Äîíåöüê, ïð-ò ²ëë³÷à, 100, íåîáõ³äíî ç’ÿâèòèñÿ
08.04.2015ð. îá 11.00 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à,
êàá. 114) äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êó÷ìåíêà Âÿ÷åñëàâà
Ìèõàéëîâè÷à äî Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà
êîìïàí³ÿ ÀÑÊÀ», Êèð³é Òåòÿíè Âîëîäèìèð³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ ñóì òà ìîðàëüíî¿ øêîäè.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
ìàòåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (03148, ì. Êè¿â, âóë. ß. Êîëàñà, 25) âèêëèêàº Ïøåíè÷íîãî Âàäèìà
Â³êòîðîâè÷à, ÿêèé ïðîæèâàº çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèð³÷íà, 19, êâ. 98 â³äïîâ³äà÷åì ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Ñëîáîäÿíþê Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âíè äî Ñëîáîäÿíþêà ²âàíà ²âàíîâè÷à ïðî ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ
òà çà çóñòð³÷íèì ïîçîâîì Ñëîáîäÿíþêà ²âàíà ²âàíîâè÷à äî Ñëîáîäÿíþê Â³êòîð³¿ Îëåêñàíäð³âíè, Ïøåíè÷íîãî
Âàäèìà Â³êòîðîâè÷à, Âàñâ³ëîâî¿ Ëþáîâ³ ²âàí³âíè, Âàñâ³ëîâî¿ Àííè Ãåîðã³¿âíè, ÿêà ä³º â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ òà
³íòåðåñàõ ä³òåé Ñîòí³êîâî¿ Àëüá³íè Â³êòîð³âíè òà Ñîòí³êîâî¿ Åâåë³íè Â³êòîð³âíè, Ñåðâóë³ Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à,
òðåò³ îñîáè: ÀÊÁ «Àðêàäà», ÎÎÏ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ ó ì. Êèºâ³, ÏÍÊÌÍÎ Ëåîí÷óê I.A., ÏÍÊÌÍÎ Ìàð÷åíêî
Î.²., Ïøåíè÷íà Íàòàë³ÿ Ëåîí³ä³âíà ïðî ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ òà Ïøåíè÷íà Íàòàë³ÿ Ëåîí³ä³âíà, ÿêà ïðîæèâàº
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïðèð³÷íà, 19, êâ. 98 íà â ÿêîñò³ òðåòüî¿ îñîáè íà 03.04.2015 ðîêó î 14.20.

Ó ðàç³ íåÿâêè òà íåïîâ³äîìëåííÿ ñóäó ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ
ó â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.

Ñóääÿ Â. Â. Áîðäåíþê

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî

â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 31.07.2014 ¹ 133/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè 

¹ 99-02/07.14 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ TOB «ÍÂÔ «ÑÂ — Ïëþñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

22899426) ïîðóøåííÿ ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» ó âèãëÿä³

àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 13, íà ² ïîâåðñ³ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 75,3 êâ.ì (áàëàíñîóòðèìóâà÷ -êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 13,
òåë. 284-54-76), ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð ïîãîäèííî¿ îðåíäè, â ðîáî÷³ äí³
óñòàíîâè (ïîíåä³ëîê -ï’ÿòíèöÿ ç 09.00 äî 16.00) òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ
êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 7 ãîäèí
îðåíäè â äåíü ñòàíîì íà 31.10.2014 — 109,20 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿
òà ðîáî÷³ äí³ óñòàíîâè).

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-08-58.

Ï. 4 îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, îïóáë³êîâàíîãî

â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» â³ä 03.03.2015 ¹30 (4626) ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â, 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

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî
ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì).

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà», ð/ð 26009262334 â ÀÁ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» ó ì. Êèºâ³,
ÌÔÎ 320478, ªÄÐÏÎÓ39611267 (ÿâëÿºòüñÿ ïëàòíèêîì ÏÄÂ).

Óìîâè êîíêóðñó:
- äîòðèìàííÿ âèìîã åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà îðåíäè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò Îðåíäîäàâöÿ àáî ³íøîãî ñóá’ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ ÇÌ² (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³

áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò);
- çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ïîäàº êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ òà ³íø³ ìàòåð³àëè ó êîíâåðòàõ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ»,

çàïå÷àòàíèõ ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 3 êâ³òíÿ 2015 ðîêó î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, êàá. 300.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 30 áåðåçíÿ 2015 ð. äî 18.00.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿:
- þðèäè÷íèìè îñîáàìè — ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, ê³ìí. 306 (â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ïí.- ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45;
- ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè — ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 18 ( â³ää³ë ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïí.- ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹ 112-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü
çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò òà âèä âàðòîñò³ — çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ îö³íêè
ìàéíà, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10.12.03
¹ 1891.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 29.08.2011
ð. ¹1270 ³ çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 19.09.2011ð. çà
¹1096/19834.

Âèìîãàìè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ º íàÿâí³ñòü:
â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â ñòîñîâíî îö³íêè îá’ºêòà, ùî ìàº ï³ä-

òâåðäæóâàòèñÿ ÷èííèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè äîêóìåíòàìè îö³íþâà÷³â òà ñâ³-
äîöòâàìè ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, âèäàíèìè â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á (îö³íþâà÷³â) ó Äåðæàâíîìó
ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà-
¿íè â³ä 19.12.01 ¹ 2355 ³ çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
28.12.01 çà ¹ 1092/6283;

äîñâ³äó ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ìàéíà, çîê-
ðåìà ïîä³áíîãî ìàéíà;

ïåðåë³êó îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îö³íêè
ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà, òà k îñîáèñòîãî äîñâ³äó ó ïðî-
âåäåíí³ îö³íêè ïîä³áíîãî ìàéíà;

ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðåòåíäåí-
òîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàé-
íà, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ
äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ìîæóòü áóòè äîïóùåí³ ñóá’ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíèõ
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðî-
ôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³», ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ ïðàê-
òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìàìè îö³íêè ìàéíà òà ñïåö³àë³-
çàö³ÿìè ó ìåæàõ öèõ íàïðÿì³â, ùî â³äïîâ³äàþòü îá’ºêòó îö³íêè.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì.Êèºâà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ â îäíîìó çàïå÷àòàíîìó êîíâåð-
ò³, äî ÿêîãî äîäàºòüñÿ ëèñò ç îïèñîì íàäàíèõ äîêóìåíò³â. Êîíêóðñíà äîêó-
ìåíòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç:

1. Ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè (â 1-ìó åêçåìïëÿð³):
- çàÿâà íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ (çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ) — íà êîæíèé

îá’ºêò îêðåìî.
- êîï³ÿ óñòàíîâ÷îãî äîêóìåíòà ïðåòåíäåíòà;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó øòàòíî-

ìó ñêëàä³ òà ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó
ïðî îö³íêó ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðåòåíäåí-
òîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàé-
íà, çàâ³ðåí³ ¿õ îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêó-
ìåíò³â îö³íþâà÷³â;

- êîï³ÿ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíîãî ïðåòåíäåí-
òó Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà (äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî
ïðåòåíäåíòà ùîäî éîãî äîñâ³äó ðîáîòè, êâàë³ô³êàö³¿ òà îñîáèñòîãî äîñâ³äó
ðîáîòè îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó éîãî øòàòíîìó ðîçêëàä³ òà äîäàòêîâî
çàëó÷àþòüñÿ íèì, ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³ ïîä³áíîãî ìàéíà
òîùî).

2. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîí-
âåðò³ ³ ì³ñòèòü ïðîïîçèö³þ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò, êàëüêóëÿö³¿ âèò-
ðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò, à òàêîæ òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 27.03.2015 ðîêó â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10.Òåëåôîíè äëÿ
äîâ³äîê: 202-61-71, 202-61-72.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 13.00 23.03.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ì. 510. Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68.

ÑÓÄÎÂÀ ÏÎÂ²ÑÒÊÀ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹757/22753/14-ö

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Âîëèíê³íà Ìàêñèìà ²ãîðîâè÷à, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â, áóë. Ë. Óêðà¿íêè, 14, êâ. 83, ó ñïðàâ³ ¹757/22753/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» äî Âîëèíê³íà M. ². ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ 31 áåðåçíÿ 2014 ð. î 10.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè é â ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó, ñïðàâà
ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äàíèõ ÷è äîêàç³â.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ãàéäàé Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à (ïð-ò Ìèðó, 19/18, êâ. 16, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé Áàíê «Ïðèâàòáàíê» äî Ãàéäàé Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 18.03.2015 ðîêó î 12.30 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë. Î. Àíòèïîâà

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô, ãðí./êâ.ì â ì³ñÿöü

Ïðè îïëàò³ 
äî 20-ãî ÷èñëà

Ïðè îïëàò³ 
ï³ñëÿ 20-ãî ÷èñëà

1 04201, ì. Êè¿â, âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 7 4,4515 4,4515

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêòè îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòó îðåíäè Âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

Ðîçì³ð ñòàð-
òîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè (àâàíñî-
âèé âíåñîê), ãðí

1 2 3 4 5

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ
«ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÎÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ»

1. Âáóäîâàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 -ãî ïîâåðõó ó æèòëîâîìó áóäèíêó çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 45,0 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî, 2-Á Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 2761,67 5523,34

2. Ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâîìó áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,9 êâ.ì çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, 8-À Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 1832,50 3665,0

3. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ó æèòëîâîìó áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
52,1 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàðøàëà Ðîêîññîâñüêîãî, 8-À

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, ïåðóêàðí³, ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 4703,75 9407,50

4. Íåæèòëîâà îêðåìî ðîçòàøîâàíà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,0 êâ.ì, çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, 7-Ã

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòó ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 866,0 1732,0

5. Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 30,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 6-Á Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 1726,67 3453,34

6. Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 32-À

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòó ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 1794,67 3589,34

7. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
15,8 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 23-À Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 1845,50 3691,0

8. Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 17,4 êâ.ì çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 13-À

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 528,65 1057,30

9. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 37,3
êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 14-À Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿, áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 1 ãðí íà ð³ê 2 ãðí

¹
ï/ï Àäðåñà îá’ºêòà

1. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 39,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 66/2, ë³ò. «À»

2. Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 768,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ðóäíºâà, 11à, ë³ò. «À»

3. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 185,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà Äîíöÿ, 25/89, ë³ò. «À»

4. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 641,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãîãîë³âñüêà, 39, ë³ò. «À»

5. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ßëèíêîâà, 58/60, ë³ò. «À»

6. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 31,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ªðåâàíñüêà, 19, ë³ò. «À»

7. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 19,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Çàëêè Ìàòå, 2/12à, ë³ò. «À»

8. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 26,4 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 53, ë³ò. «À»

9. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ñì³ëÿíñüêà, 8, ë³ò. «À»

10. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 56,5 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 67, ë³ò. «À»

11. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 45,4 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, Ó4, ë³ò. «À»

12. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 65,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïë. Ãåðî¿â Áðåñòó, 1

13. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 195,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Çàë³çíè÷íå øîñå, 41, ë³ò. «Æ»

14. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á»

15. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 27,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 15/4, ë³ò. «À»

16. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 77,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Òåë³ãè Îëåíè, 11

17. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 35,2 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüê³é, 196, ë³ò. «À»

18. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1003,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 10À, ë³ò. «À»

19. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 113,9 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126, ë³ò. «À, À’»

20. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 51,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüê³é, 8À

21.

Ìàéíîâèé êîìïëåêñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5969,30 êâ.ì —ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìîñêîâñüêèé,26à: àäì³í-
áóä³âëÿ, áîéëåðíà (âáóäîâàíà) (ë³òåðà À) ïëîùåþ 841,70 êâ.ì, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, áóä³â-
ëÿ êîâàëüñüêî-ïðåñîâàíîãî öåõó (ë³òåðà Á) ïëîùåþ 2802,40 êâ.ì, ñêëàä (ë³òåðè Â, Ä) ïëî-
ùåþ 831,30 êâ.ì, ìèéêà òà î÷èñí³ ñïîðóäè (ë³òåðà Ã) ïëîùåþ 750,80 êâ.ì, áëîê-ïîñò ç äíè-
ùåì êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîãî ïóíêòó (ë³òåðà Æ) ïëîùåþ 181,40 êâ.ì, áîêñ äëÿ ñòîÿíêè àâ-
òîìàøèí (ë³òåðè 3, È) ïëîùåþ 179,70 êâ.ì, ñêëàä òîâàð³â (ë³òåðè Å, Ë) ïëîùåþ 382,00 êâ.ì.

22. Íåæèë³ áóäèíêè — ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 25, ë³ò. «Å» ïëîùåþ 948,6 êâ.ì; âóë. Ñèðåöüêà, 25,
ë³ò. «Æ» ïëîùåþ 52,4 êâ.ì

23.

Íåðóõîìå ìàéíî: 
- íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 119,5 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. «1Ì»; 
- íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 257,5 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. «1Æ»; 
- íàâ³ñ ïëîùåþ 198,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. «1Ð»; 
- íàâ³ñ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. «1Í»; 
- íàâ³ñ ïëîùåþ 27,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. «Ø».

24.

×àñòêà ó ðîçì³ð³ 40,0 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-áåëüã¿éñüêî-í³ìåöüêîãî
ï³äïðèºìñòâà «ÌÐ²ß ÄÀÂ² ÄÀÉ», ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01032, ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 24.
Îñíîâí³ âèäè ïðîäóêö³¿ (ïîñëóã), ùî âèðîáëÿþòüñÿ: íàäàâàííÿ â îðåíäó âëàñíîãî íåðóõî-
ìîãî ìàéíà.
Ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â çã³äíî ç àíàë³òè÷íèì îáë³êîì: îñíîâíèõ çàñîá³â —
88 ³íâåíòàðíèõ îäèíèöü, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà — íåìàº, äîâãîñòðîêîâèõ ô³íàíñî-
âèõ ³íâåñòèö³é — íåìàº, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â — íåìàº.
Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó (âëàñíîãî êàï³òàëó) ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà: 13,80 ãðí.
Áàëàíñîâà çàëèøêîâà âàðò³ñòü îñíîâíèõ çàñîá³â — 10897041,73 ãðí. ñòàíîì íà 31.12.2014.
Ðîçì³ð çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 2076,38 êâ.ì.
Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: ì.Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 24.
Íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 6687207,56 ãðí.
Íàÿâí³ñòü îá’ºêò³â, øî ì³ñòÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ: í³.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ,åíåðãîïîòåíö³àë âè-
ñîêèé,õàðèçìà ñÿº,îäíàê
ñêàêàòè ñòð³ìãîëîâ ïîïåðå-

äó âñ³õ íåáåçïå÷íî, âñêî÷èòå â õà-
ëåïó.Íà ïåðøîìó ïëàí³ ìàº áóòè íå
«ÿ», à «ìè»,äå êîìïðîì³ñ ³íòåðåñ³â
ãðàº ïåðøó ñêðèïêó.Çàéì³òüñÿ âíóò-
ð³øí³ìè ïðîáëåìàìè, íàâåä³òü ëàä
ó äóõîâíèõ öàðèíàõ, çâ³ëüí³òü ñî-
â³ñòü â³ä îòðóéíèõ ãð³õîâíèõ øëà-
ê³â, íàêîïè÷åíèõ ïðîòÿãîì ðîêó.

ÒÅËÜÖ² ïðîäåìîíñòðóþòü
ñåáå òàëàíîâèòèìè ïñè-
õîëîãàìè, ùî äîïîìîæå

ìàí³ïóëþâàòè ðåñóðñîì êîëåêòè-
âó íà ñâ³é ñìàê, îäíàê êàðäèíàëü-
íî ì³íÿòè ùîñü ó âëàñí³é äîë³ âæå
ï³çíî, «ïî¿çä ï³øîâ», ³ íàïðÿìîê
éîãî ðóõó âëàñíîðó÷ íå çì³íèòè.
Ñòåæòå çà äðóæí³ì îòî÷åííÿì, ùî
ç’ÿâèëîñÿ ó âàø³é îðá³ò³, éîìó ñó-
äèëîñÿ ç³ãðàòè âàæëèâó ðîëü ó æèò-
ò³ íà òðèâàëèé ÷àñ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, â ïðîôåñ³é-
í³é ñôåð³ çàïóùåíî ïðî-
öåñ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ» íà

ùî âïëèíóòè âæå íåñïðîìîæí³.Çìè-
ð³òüñÿ,óíèêàéòå áóíò³â,ïðåòåíç³é,íå
ñâàð³òüñÿ ç êåð³âíèì ïåðñîíàëîì,
êîðèñò³ â³ä òîãî íå áóäå. Âè áëèñ-
êó÷èé ôàõ³âåöü ³ öå — çîëîòî, ÿêå
ìîæíà êîíâåðòóâàòè â ãðîø³, ñóì-
ë³ííî âèêîíóþ÷è âçÿò³ îáîâ’ÿçêè ³
áåðó÷èñü çà ë³â³ ï³äðîá³òêè.

ÐÀÊÈ, ï³ääàéòå æàðó ðî-
ìàíòè÷íèì ³ìïóëüñàì! Òå-
ìà îñîáèñòîãî æèòòÿ, ðåñ-

òàâðàö³¿ ñòîñóíê³â «áàòüêè-ä³òè»
º äîëåíîñíîþ, çà íåþ ìàéáóòíº.
Îäíàê êàð’ºðí³ êëîïîòè íå äàþòü
ñïîê³éíî ³ñíóâàòè, òóò ñåéñì³÷íà
àòìîñôåðà, àëå, êîíöåíòðóþ÷èñü
íà íèõ, âè ïîçáàâëÿºòå ñåáå äî-
ðîãîö³ííèõ ñèë, ÿê³ âàæëèâî âè-
òðàòèòè íà ñòâîðåííÿ ùàñëèâî¿
ëþáîâíî¿ îàçè.

ËÅÂÈ, âè — ÿñêðàâà åïà-
òàæíà îñîáèñò³ñòü, ïóáë³-
êà âàñ îáîæíþº,îäíàê äëÿ

äîñÿãíåííÿ óñï³õó, òâîð÷î¿ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿ ñë³ä ïîçáóòèñÿ ì³íóñ³â ó
âëàñíîìó ñâ³òîãëÿä³, ÿêèé âæå çàñòà-
ð³â ³ íå â³äïîâ³äàº äóõó ÷àñó. Ôàçà
«ïåðåçàâàíòàæåííÿ» ³äåîëîã³¿ ðîç-
ïî÷àëàñÿ!

Ä²ÂÈ, êëþ÷îâà òåìà — ìà-
òåð³àëüí³ ³ äóõîâí³ áëàãà,
ãàðìîí³çàö³ÿ âëàñíèõ òà

÷óæèõ çàïèò³â, äå éäå ïðîöåñ êàð-
ì³÷íèõ âçàºìîðîçðàõóíê³â. Ìîá³-
ë³çóéòåñÿ, ï³äêëþ÷³òü òàºìí³ âàæå-
ë³ âïëèâó, ó âàñ º êîëîñàëüíà ïðè-
õîâàíà ñèëà, àäæå â áèòâ³ ³íòåðå-
ñ³â êîíêóðóþ÷èõ ñòîð³í ïåðåìîãà
ìàº áóòè íåîäì³ííî çà âàìè! Â³ð-
òå ó âñå íàéêðàùå, ³ âîíî óñï³øíî
ìàòåð³àë³çóºòüñÿ.

ÒÅÐÅÇÈ,äîâêîëà êîíôðîí-
òàö³éíà àòìîñôåðà,íåäðó-
ãè òà âîðîãè ñêèíóëè îâå-

÷³ øêóðè ³ ïîêàçóþòü ³ñòèííèé ëèê,
çëèé ³ ïîðî÷íèé... ßê âèéòè ³ç ñêðó-
òè ³ íå îïèíèòèñÿ â íîêàóò³? Âàæêî,
àëå òðåáà,âàñ á’þòü—ïàäàéòå ³ ìóæ-
íüî âñòàâàéòå.Cèëè º,äðóãå äèõàí-
íÿ âêëþ÷èòüñÿ çàâäÿêè íåîðäèíàð-
íèì ð³øåííÿì, äîïîìîæóòü äàâí³
äðóç³, ïîêðîâèòåë³ çäàëåêó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïîëóì’ÿí³ òðó-
äÿãè,çáàâòå òðóäîâèé òåìï,
³íàêøå çàõâîð³ºòå, âñ³õ

ãðîøåé íå çàðîáèòè.Åêîíîìíî ðîç-
ïîä³ëÿéòå ñèëè, ÷àñ, íà ðîáîò³ âè-
ìàãàºòüñÿ íå ê³ëüê³ñòü, à ÿê³ñòü, âè-
äàâàéòå «íà-ãîðà» ïðîäóêò ãåí³àëü-
íî¿ òâîð÷îñò³. ² âè íà öå çäàòí³! Ç
íà÷àëüñòâîì — ÷óäîâ³ ñòîñóíêè, òóò
õîäèòå ó ôàâîðèòàõ, îäíàê íå äî-
çâîëÿéòå ñåáå «îñ³äëàòè», â³äìîâ-
òåñÿ â³ä îáòÿæëèâèõ çàâäàíü, ïîâ-
íîâàæåíü. Ãðîøåé á³ëüøå, í³æ çà-
ïëàíîâàíî äîëåþ, íå áóäå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ñâ³ò íèí³ ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê îäíà ðîäèíà,
ñóìë³ííî âèêîíóéòå ðîëü

âç³ðöåâîãî ñ³ì’ÿíèíà, áóäüòå ÷óé-
íèìè, ìèëîñåðäíèìè, äáàéòå ïðî
áëèçüêèõ, ð³äíèõ, êîëåã, äðóç³â —
ÿê ìàòåð³àëüíî,òàê ³ ìîðàëüíî,ï³ä-
áèðàþ÷è êëþ÷ äî ¿õí³õ ñåðäåöü.
ßêùî ñïàëàõóþòü ³ñòåðèêè — âè-
í³òü ñåáå.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íå ïð³òü, ÿê
áóëüäîçåð, íàâïðîñòåöü,
ñï³ëêóþ÷èñü ç ëþäüìè, à

îïàíîâóéòå âèòîí÷åíå ìèñòåöòâî
ïñèõîëîã³¿, òóò äæåðåëî æèòòºäàé-
íèõ ñèë. Îñîáëèâî â ð³äíèõ ñò³íàõ,
äå ïàëàõêîòèòü ðîçáóðõàíèé âóëêàí,
âèêèäàþ÷è íà ïîâåðõíþ ãð³õîâíèé
áðóä,íàêîïè÷åíèé çà òðèâàëèé ÷àñ.

ÂÎÄÎË²¯, ïîáóäóâàòè ìîñ-
òè ä³ëîâî¿ ñï³âïðàö³,
îá’ºäíàòèñÿ ç äîñâ³ä÷åíè-

ìè ³ áëàãîðîäíèìè ñîðàòíèêàìè
ïî äóõó Âñåâèøí³é äîïîìîæå. Øà-
íóéòå äàâí³õ ä³ëîâèõ êîìïàíüéî-
í³â, ðàçîì âäàñòüñÿ ãîðè ïåðåâåð-
íóòè, ðåàë³çóâàòè çàäóìàíå. À îñü
â³ä «áàëàñòó» ð³çíîìàí³òíèõ êîí-
òàêò³â, ëåãêèõ ïðèÿòåëüñüêèõ çâ’ÿç-
ê³â ñë³ä ïîçáàâëÿòèñÿ.

ÐÈÁÈ ïîçèö³îíóþòü ñåáå
ÿê ñàìîäîñòàòíÿ âëàäíà
îñîáèñò³ñòü, íà ÿêó ÷èíè-

òè òèñê, ìàí³ïóëþâàòè º áåçãëóç-
äÿì. Áóòè íà êîí³ — öå äîáðå, àëå º
íþàíñ... ÷åðåç äèñáàëàíñ «äàé» ³
«íà».ßêùî åãî¿ñòè÷í³ áàæàííÿ â³çü-
ìóòü ãîðó, ïðèãîòóéòåñÿ äî ôàòàëü-
íîãî ïàä³ííÿ. Ó âàñ çàâèùåíà ñà-
ìîîö³íêà, à ðåàëüí³ñòü äèêòóº ñâî¿
óìîâè, íà ÿê³ çîâñ³ì íå õî÷åòüñÿ
éòè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

ãîðîñêîï

15—21 áåðåçíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 áåðåçíÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Ó Ðîñ³¿ âæå é ¿æó óïàêîâóþòü
â «êîëîðàäñüê³» êîëüîðè
Ó ÊÐÀÌÍÈÖßÕ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ç’ÿâèëèñü îñîáëè-
â³ — «³äåîëîã³÷í³» — êðàáîâ³ ïàëè÷êè, ïèøå «7 Äí³â».

Ìàðàçì ï³äòðèìêè Ðîñ³ºþ áîéîâèê³â íà Äîíáàñ³ òà
óðà-ïàòð³îòèçìó ñÿãàþòü ñâîãî àïîãåþ.Âæå é õàð÷óâàí-
íÿ ïåðåòâîðþþòü íà åëåìåíò ïðîïàãàíäè.

Òàê,íà ïîëèöÿõ ìàãàçèí³â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà òåïåð
ìîæíà ïîáà÷èòè íå çâè÷àéí³, à «Äîáëåñí³ êðàáîâ³ ïà-
ëè÷êè».

Âî÷åâèäü, âñÿ ¿õ «äîáëåñòü» ïîëÿãàº â óïàêîâö³ êî-
ëüîð³â êîëîðàäñüêîãî æóêà.

Ôîòî êðàáîâèõ ïàëè÷îê «Äîáëåñòíûå» ðîçì³ñòèâ ó
Twitter êîðèñòóâà÷ ç í³êîì Nepareizais.Ïîêóïåöü çâåð-
íóâ óâàãó íà óïàêîâêó â êîëüîðàõ ãåîðã³ºâñüêî¿ ñòð³÷-
êè. Â Ìåðåæ³ ç ïðèâîäó íîâèíêè ðîçãîð³ëèñÿ çàïåêë³
ñóïåðå÷êè: ÷è ìàþòü ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè ïîä³áíó
ñèìâîë³êó âèðîáíèêè òîâàð³â ÷è í³? Äåÿêèì ïîä³áí³
ïðèêëàäè çäàëèñÿ îáðàçëèâèìè, ³íø³ âáà÷àþòü ó íèõ

ðîçóì³ííÿ âèðîáíèêàìè «ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿».ßê áè òàì
íå áóëî,â³ðíîï³ääàí³ «á³çíåñìåíè» ãàðÿ÷êîâî ïðîäîâ-
æóþòü åêñïëóàòóâàòè òðåíäè ïàòð³îòè÷íî¿ ñèìâîë³-
êè,÷³ïëÿþ÷è «êîëîðàäñüê³» ñòð³÷êè íà àëêîãîëü,ìàéî-
íåç òà ³íø³ òîâàðè øèðîêîãî âæèòêó �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1669 — ï³äïèñàíî Ãëóõ³âñüê³ ñòàòò³ — äîãîâ³ð ïðî ïðà-
âà óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â, óêëàäåíèé ì³æ Ìîñêâîþ òà êî-
çàöüêîþ ñòàðøèíîþ.
1781 — Â³ëüÿì Ãåðøåëü â³äêðèâ Óðàí, ñüîìó ïëàíåòó Ñî-
íÿ÷íî¿ ñèñòåìè.
1881 — ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ áîìáîþ, êèíóòîþ íàðîäî-
âîëüöåì ²ãíàò³ºì Ãðèíåâèöüêèì, áóâ ñìåðòåëüíî ïîðà-
íåíèé ðîñ³éñüêèé öàð (ç 1855 ð.) Îëåêñàíäð II Ðîìàíîâ.
Ïåð³îä éîãî ïðàâë³ííÿ îçíàìåíîâàíèé ïðèºäíàííÿì äî
Ðîñ³¿ Êàâêàçó, Êàçàõñòàíó, çíà÷íî¿ ÷àñòèíè Ñåðåäíüî¿
Àç³¿, ïðîâåäåííÿì ðÿäó âàæëèâèõ ðåôîðì (â³äì³íà êð³-
ïàöòâà, çåìåëüíà, ñóäîâà, âîºííà ðåôîðìè); îäíàê îñòàí-
í³ ðîêè ä³ÿëüíîñò³ öàðÿ â³äçíà÷åí³ ðåàêö³éíèì âíóòð³-
ïîë³òè÷íèì êóðñîì. Íîâèì ³ìïåðàòîðîì Ðîñ³¿ ñòàâ äðó-
ãèé ñèí Îëåêñàíäðà II 36-ð³÷íèé Îëåêñàíäð III.
1898 — 13-14 áåðåçíÿ ó Ì³íñüêó ïðîéøîâ I ç’¿çä Ðîñ³é-
ñüêî¿ ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿, êîòðèé ïðîãîëîñèâ
¿¿ ñòâîðåííÿ.
1917 — íàä áóä³âëåþ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè óõâàëåíî ï³ä-
íÿòè æîâòî-áëàêèòíèé ïðàïîð.
1961 — á³ëüøå 1500 ìåøêàíö³â Êóðåí³âêè â Êèºâ³ çà-
ãèíóëè ï³ñëÿ ïðîðèâó äàìáè é çàòîïëåííÿ ðàéîíó ïî-
òóæíèì ñåëåâèì ïîòîêîì ³ç â³äõîä³â âèðîáíèöòâà Ïåò-
ðîâñüêèõ öåãëÿíèõ çàâîä³â.
1979 — íàáóëà ÷èííîñò³ ªâðîïåéñüêà âàëþòíà ñèñòå-

ìà — â äåðæàâàõ-÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî
ñï³âòîâàðèñòâà ââåäåíî ºâðîïåéñüêó ãðîøîâó îäèíè-
öþ ÅÊÞ, ÷åðåç ÿêó ìàëà âèçíà÷àòèñü âàðò³ñòü êîæíî¿ ç
ºâðîïåéñüêèõ âàëþò çîêðåìà. Ïåðåäáà÷àëîñü âñòàíîâ-
ëåííÿ òâåðäèõ îáì³ííèõ êóðñ³â, êîëèâàííÿ ÿêèõ äîïóñ-
êàëîñÿ ëèøå â ñåðåäèí³ êðà¿í.
1988 — ó ßïîí³¿ ì³æ îñòðîâàìè Õîíñþ ³ Õîêêàéäî ââå-
äåíî â ä³þ íàéäîâøèé ó ñâ³ò³ òóíåëü «Ñåéêàí» — ïðî-
êëàäåíèé ï³ä ïðîòîêîþ Öóãàðó, â³í ìàº äîâæèíó 53,8
ê³ëîìåòðè, âêëþ÷àþ÷è 23,3 ê³ëîìåòðà ó ï³äâîäí³é ÷àñ-
òèí³.
1990 — ç’¿çä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÑÐÑÐ ïðèéíÿâ ïðîïî-
çèö³þ Ìèõàéëà Ãîðáà÷îâà ùîäî ñòâîðåííÿ â êðà¿í³ áà-
ãàòîïàðò³éíî¿ ñèñòåìè íà ÷îë³ ç ñèëüíèì ïðåçèäåíòîì.
1992 —Äåðæàâíà òåëåðàä³îìîâíà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè ïî-
÷àëà ïåðåäàâàòè ñèãíàëè ïåðåâ³ðêè ÷àñó (ÑÏ×). Ñèãíà-
ëè êè¿âñüêîãî ÷àñó ïî÷àëè ëóíàòè íà õâèëÿõ ñâ³òîâîãî åô³-
ðó.
1993 — ïåðåìîãà ç íàéá³ëüøèì ðàõóíêîì â ³ñòîð³¿ óêðà-
¿íñüêî¿ õîêåéíî¿ çá³ðíî¿: Óêðà¿íà — Áåëüã³ÿ — 37:2.
1999 — ó ïîºäèíêó, ùî â³äáóâñÿ ó Íüþ-Éîðêó, Åâàíäåð
Õîë³ô³ëä, ÷åìï³îí ç áîêñó çà âåðñ³ÿìè WBA ³ IBF òà Ëå-
íîêñ Ëüþ³ñ, ÷åìï³îí çà âåðñ³ºþ WBC, çáåðåãëè ñâî¿ çâàí-
íÿ — á³é çà òèòóë àáñîëþòíîãî ÷åìï³îíà ñâ³òó ó íàäâàæ-
ê³é êàòåãîð³¿ çàê³í÷èâñÿ óí³÷èþ.
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