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Çðàíêó àóäèò, à ââå÷åð³ 
åíåðãîçáåðåæåííÿ
� Â Êè¿âðàä³ õî÷óòü ðîç³áðàòèñÿ, ÿê åêîíîìíî îñâ³òëþâàòè ³ îá³ãð³âàòè êîìóíàëüí³ îá’ºêòè

Â³òàë³é Êëè÷êî 
â Áèê³âí³ âøàíóâàâ
ïàì’ÿòü æåðòâ 
ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âøàíóâàâ

ïàì’ÿòü æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é,

ìàñîâî çàõîðîíåíèõ ó Áèê³âí³ íà Êè-

¿âùèí³. Ðàçîì ç ïåðøèìè îñîáàìè

äåðæàâè,ïîñëàìè ³íîçåìíèõ êðà¿í òà

ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêîñò³ Â³-

òàë³é Êëè÷êî ïîêëàâ êâ³òè äî ìîãèë

æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é òà âçÿâ

ó÷àñòü â ïàíàõèä³ ³ ì³òèíãó-ðåêâ³ºì³.

Ìåð Êèºâà çàçíà÷èâ, ùî Áèê³â-

íÿíñüêà òðàãåä³ÿ º îäí³ºþ ç íàéñòðàø-

í³øèõ ñòîð³íîê â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Â³í

íàãîëîñèâ, ùî ò³ëüêè çà ðîêè «âåëè-

êîãî òåðîðó» æåðòâàìè ñòàëè ïîíàä

ñòî òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Óêðà¿íè.

«Ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ ðåïðåñ³é áóëà ô³-

çè÷íî çíèùåíà àêòèâíà ³íòåëåêòó-

àëüíà òà äóõîâíà åë³òà óêðà¿íñüêî¿

íàö³¿. Íà ñüîãîäí³ äîñòåìåííî íåâ³-

äîìà òî÷íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ áóëè

âèçíàí³ «âîðîãàìè íàðîäó» òà çàêà-

òîâàí³ çà ñâî¿ ïîãëÿäè.À «÷èñòêà» çà

âñþ ðàäÿíñüêó åïîõóòîðêíóëàñÿ ì³ëü-

éîí³â»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà äîäàâ, ùî óêðà¿íö³ ÿê

÷àñòèíà ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè íå

ïîâèíí³ äîïóñòèòè ïîâåðíåííÿ òî-

òàë³òàðèçìó, ïåðåñë³äóâàííÿ ³ çíè-

ùåííÿ ëþäåé ÷åðåç ¿õí³ ïîãëÿäè ³

ïîçèö³þ.

Ãðîìàä³ ì³ñòà 
ïîâåðíóòî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
íà áåðåç³ Äí³ïðà 
âàðò³ñòþ ïîíàä 
300 ìëí ãðèâåíü

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì. Êèºâà çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâ ïðîêóðàòóðè Ïå÷åð-

ñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ òà çîáîâ’ÿçàâ

áóä³âåëüíó êîìïàí³þ ïîâåðíóòè òå-

ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ìàéæå 9 ãà çåì-

ë³ íà Íàáåðåæíî-Ïå÷åðñüê³é äîðî-

ç³ ó Êèºâ³. Âàðò³ñòü öèõ çåìåëü ñêëà-

äàº ïîíàä 300 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ,ï³äñòàâîþ äëÿ

ïðåä’ÿâëåííÿ ïîçîâó ñòàëî íåâèêî-

íàííÿ òîâàðèñòâîì óìîâ äîãîâîðó

ùîäî ñâîº÷àñíîãî âíåñåííÿ îðåíä-

íî¿ ïëàòè çà çåìëþ,çàáîðãîâàí³ñòü ç

ÿêî¿ ñòàíîâèòü ìàéæå 1 ìëí ãðèâåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåí-

íÿìè ïðîêóðàòóðà çâåðíóëàñü äî ñó-

äó ç ïîçîâîì, ó ÿêîìó âèìàãàëà ðîç³-

ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà ïîâåðíóòè

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñòîëè÷í³é ãðîìàä³.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè ïðîêó-

ðîðà òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíî-

ìó îáñÿç³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-

â³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè.

ÇÐÎÑÒÀÍÍß òàðèô³â íà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè òà íàïðóæåíà ñèòóàö³ÿ
ç ïîñòà÷àííÿì åíåðãîíîñ³¿â çðîáè-
ëè ïèòàííÿ ¿õ åôåêòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ íàð³æ-
íèì êàìåíåì â ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿
âëàäè. Ïðî öå ãîâîðÿòü ùîäíÿ ³
îñü óæå ð³ê. Àëå â Êè¿âðàä³ ââàæà-
þòü, ùî íàñïðàâä³
äëÿ îùàäëèâîãî âè-
êîðèñòàííÿ ðåñóð-
ñ³â çðîáëåíî íåáà-
ãàòî. ×åðåç öå äå-
ïóòàò Îëåêñàíäð
Ïàáàò âí³ñ íà ðîç-

ãëÿä êîëåã ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî
ïðîâåäåííÿ åíåðãåòè÷íèõ îáñòå-
æåíü îá’ºêò³â áþäæåòíî¿ ñôåðè
ì³ñòà Êèºâà». Äîêóìåíò â÷îðà îá-
ãîâîðèëè íà çàñ³äàíí³ áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿.

«Ñüîãîäí³ äóæå áàãàòî ³íôîðìà-
ö³¿ çâó÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Ùî ìè ïîâèíí³ éî-
ãî çàáåçïå÷èòè, ùî âñå ó íàñ áóäå
òàêå åíåðãîçáåð³ãàþ÷å,ùî ìè ñò³ëü-
êè åíåðã³¿ çáåðåæåìî, ùî ñàì³ ñòà-
íåìî åíåðãåòè÷í³ ³ çáåðåæåí³. Àëå
òî âñå ðîçìîâè. Ñâî¿ì ïðîåêòîì ÿ
õî÷ó çàïóñòèòè ðåàëüíèé, à ãîëîâ-

íå êîìïëåêñíèé ïðîöåñ»,—ïîÿñíèâ
Îëåêñàíäð Ïàáàò.

Éäåòüñÿ ïðî åíåðãîàóäèò áþ-
äæåòíèõ óñòàíîâ ì³ñòà. Äî 1 ñåðï-
íÿ ðàéîííèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ïëà-
íóþòü äîðó÷èòè ñôîðìóâàòè ïåðå-
ë³ê îá’ºêò³â,ÿê³ ïîòðåáóþòüîáñòåæåí-
íÿ.Ï³ñëÿ öüîãî áóäå ïðîâåäåíî êîí-
êóðñ íà âèêîíàâöÿ—îáåðóòü,õòî æ
çä³éñíþâàòèìå àóäèò. Çãîäîì âæå
çà éîãî ðåçóëüòàòàìè áóäóòü âèçíà-
÷àòèñÿ, õòî, ùî ³ äå óòåïëþâàòèìå,
ÿê îñâ³òëþâàòèìå.

«Ñïåðøó ôîðìóºìî ïåðåë³ê óñ³õ
îá’ºêò³â—çàãàëüíèé ïóë.Ïîò³ì øó-
êàºìî ³íâåñòîðà,ÿêèé ïðîâåäå àóäèò
íà öèõ îá’ºêòàõ. ² òîä³ âæå çà éîãî
ðåçóëüòàòàìè áóäå çðîçóì³ëî, äå
òðåáà ì³íÿòè â³êíà, äå ëàìïè, à äå
ñòàâèòè òåïëîíàñîñ. Ñüîãîäí³ êà-
æóòü, ùî º êîìó ³ àóäèò ïðîâîäè-
òè, ³ êîìó óòåïëþâàòè. Àëå ñò³ëü-
êè ÷àñó çãàÿíî... Äîñ³ íåìàº ÷³òêî¿
çàäà÷³ ³ç çàáåçïå÷åííÿ åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³. Íåìàº ñìèñëó ðîáèòè öå
òî÷êîâî — çàì³íèòè îäíå â³êíî â
ê³ìíàò³, à ñêð³çü äìå. Íåîáõ³äíèé
êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä. Ò³ëüêè òîä³ öå
äàñòü â³ä÷óòíèé åôåêò»,— óïåâíå-
íèé Îëåêñàíäð Ïàáàò.

Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ â÷îðà ïðîåêò
íå ï³äòðèìàëà.Ïðîòå,çà ñëîâàìè ¿¿
àâòîðà, ó öüîìó ³ íå áóëî íåîáõ³ä-
íîñò³,îñê³ëüêè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ
íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî áþäæåò-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ïðîåêò âñå æ

áóäå âèíåñåíî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿,òèì
ïà÷å, ùî éîãî ñõâàëèëà ïðîô³ëüíà
êîì³ñ³ÿ ÆÊÃ.

Àîòíà îñòàíí³é ñåñ³¿ êîëåãè á³ëüø
îõî÷å ï³äòðèìóâàëè Îëåêñàíäðà Ïà-
áàòà ³ 67 ãîëîñàìè ïðîãîëîñóâàëè
çà éîãî ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ðîç-
ðîáêó ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ 
îá’ºêò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ â êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷èìè ëàìïî÷êàìè».«Ì³é
ïðîåêò ð³øåííÿ ÿêðàç ìàº äàòè â³ä-
ïîâ³äü íà çàïèòàííÿ,ñê³ëüêè òàêèõ
ëàìïî÷îê ïîòð³áíî,äå ³ ÿê óòèë³çó-
âàòè â³äïðàöüîâàí³ â³äõîäè. Âèõî-
äÿ÷è ç öüîãî, òåæ ÷åðåç òåíäåð îá-
ðàòè âèêîíàâöÿ»,—ïîÿñíèâ ïàí Ïà-
áàò.Âèá³ð ëàìï â³äáóâàòèìåòüñÿ äî-
ñèòü ïðèñê³ïëèâî.¯õ çàêóï³âëÿ ó âå-
ëèê³é ê³ëüêîñò³ äàñòü çìîãó çàîùà-
äèòè êîøòè. «Áî òà æ ñàìà ìîäåëü
ëàìïè óìîâíî ìîæå âàðòóâàòè 140
ãðí çà îäíó, êîëè òè êóïóºø äåñÿòü
øòóê, ³ 40 ãðí çà øòóêó, êîëè áåðåø
¿õ 10 òèñÿ÷ çà îïòîâîþ ö³íîþ», —
ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ïàáàò.Êð³ì òî-
ãî,îñâ³òëåííÿ òàêèìè ëàìïàìè ìàº
â ðåçóëüòàò³ çàáåçïå÷èòè ñóòòºâó
åêîíîì³þ âèòðàò íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ.Äåïóòàòíàâ³â ïðèêëàä—â ãðóä-
í³ 2014 ðîêó åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè
ëàìïàìè îáëàäíàëè âñþ áóä³âëþ
ÊÌÄÀ. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóí-
êàìè,öå äîçâîëèòüçàîùàäèòè áëèçü-
êî ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü çà ï³âòîðà
ðîêó �

Îñâ³òëåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè ëàìïàìè ìàº â ðåçóëüòàò³ çàáåçïå÷èòè ñóòòºâó åêîíîì³þ âèòðàò íà åëåêòðîåíåðã³þ

íîâèíè

Ô
îò

î 
Á

îð
èñ

à 
Ê

Î
Ð

Ï
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Óñ³ áþäæåòí³ óñòàíîâè íåçàáàðîì ìîæóòü ïðîéòè
åíåðãîàóäèò. Ðàéàäì³í³ñòðàö³ÿì ïëàíóþòü äîðó÷è-
òè äî 1 ñåðïíÿ ñôîðìóâàòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ùî
ïîòðåáóþòü îáñòåæåííÿ. Àóäèòîðà îáåðóòü íà êîí-
êóðñ³. Çà ðåçóëüòàòàìè îáñòåæåíü áóäóòü êîì-
ïëåêñíî ïðîâîäèòèñü çàõîäè åíåðãîçáåðåæåííÿ.
Òàêå ïðîïîíóºòüñÿ ïðîåêòîì ð³øåííÿ, ÿêèé âèíå-
ñóòü íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Òèì ÷àñîì íà
îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ äåïóòàòè âæå ï³äòðèìàëè
ðîçðîáêó ïðîãðàìè çàì³íè â îá’ºêòàõ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ çâè÷àéíèõ ëàìïî÷îê 
íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³.
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ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ðîçïî÷àëà êîíñòðóêòèâíèé ä³à-
ëîã ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ðèíêó ðåêëàìè. Ïåðåãîâîðè
âæå ïðèíîñÿòü ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè â ðîáîò³ ùîäî
î÷èùåííÿ ì³ñòà â³ä íåçàêîííèõ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â. Ó
í³÷ ç ñóáîòè íà íåä³ëþ, 17 òðàâíÿ öüîãî ðîêó, ÒÎÂ
«ÏÐÀÉÌ ÃÐÓÏ» äåìîíòóâàëî ç ôàñàäó áóä³âë³ Ì³æ-
íàðîäíîãî ãîòåëüíî-îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. ×åðâî-
íîàðì³éñüê³é, 9/2 ÷îòèðíàäöÿòü ùèò³â-ïðèçìàòðî-
í³â. Òåðì³í ä³¿ äîçâîë³â íà ö³ íîñ³¿ ìèíóâ, à ïîäàëü-
øå ¿õíº ïåðåáóâàííÿ íà öüîìó ì³ñö³ ñóïåðå÷èòü Êîí-
öåïö³¿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Êèºâ³.

«Ìè ïî÷àëè ä³àëîã ç ðèíêîì. Îïåðàòîðè çìóøå-
í³ ïîãîäæóâàòèñÿ ç íîâèì ñòàâëåííÿì ì³ñòà äî ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ ñàì³ çí³ìàþòü íåçàêîíí³ íîñ³¿.
Äóìàþ, ùî ïî÷èí êîìïàí³¿ «ÏÐÀÉÌ ÃÐÓÏ» ï³äòðè-
ìàþòü é ³íø³ ó÷àñíèêè ðèíêó»,— ï³äêðåñëèëà â. î.
äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» Íàòàë³ÿ Ãîí÷àðîâà.

ßê ïîâ³äîìèëè â êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³,
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ³ç öüîãî ñàìîãî áóäèíêó äåìîíòó-

âàòèìå ñâî¿ íåçàêîíí³ åêðàíè, áàíåðè-ïàííî òà äà-
õîâ³ êîíñòðóêö³¿ êîìïàí³ÿ «Ñ³ò³óñ».

«Ìè ³íòåíñèâíî ïðàöþºìî, âèêîíóþ÷è äîðó÷åí-
íÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Áóäå
çðîáëåíî âñå, ùîá Êè¿â ñòàâ ñïðàâæíüîþ ºâðîïåé-
ñüêîþ ñòîëèöåþ»,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ãîí÷àðîâà �
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Øêîëÿð³ çíàòèìóòü ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó

Ó «Êè¿âðåêëàì³» äîìîâèëèñü ³ç á³çíåñîì ïðî äåìîíòàæ
íåçàêîííèõ á³ëáîðä³â

ÄÍßÌÈ ïîä³ëüñüê³ çåëåíáóä³âö³ ïî÷àëè áëàãîóñò-
ð³é ñêâåðó Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî. Çîêðåìà ðîçïî÷à-
ëè âñòàíîâëåííÿ ëàâ äëÿ â³äïî÷èíêó òà óðí. Çàïëà-
íîâàíî âñòàíîâèòè 21 ëàâó ³ 13 óðí. Ðîäçèíêîþ âè-
ðîá³â º íàïèñàí³ ïðÿìî íà ëàâàõ â³äîì³ âèñëîâè
Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè. Òàêîæ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áó-
äóòü âèñàäæåí³ êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿ òà çàïóùåíî
ôîíòàí.

ßê ïîâ³äîìèëè ó Ïîä³ëüñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿,òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ùî
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåí³ ñàäîâî-ïàðêîâîãî
îáëàäíàííÿ, äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â òî-
ùî, â³äãóêíóëîñÿ íà ïðîïîçèö³þ êåð³âíèöòâà ðàéî-
íó äîëó÷èòèñÿ äî áëàãîóñòðîþ �

Ó ñêâåð³ íà Ïîäîë³ âñòàíîâëþþòü ëàâè ç íàïèñàíèìè íà íèõ
â³äîìèìè âèñëîâàìè Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà äî
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñóäó ì³ñòà Êèºâà ïðåä’ÿâëåíî ïî-
çîâ ùîäî âèçíàííÿ íåçàêîííèì
â³ä÷óæåííÿ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
ïðèì³ùåíü äåðæàâíî¿ óñòàíîâè
«²íñòèòóò åâîëþö³éíî¿ åêîëîã³¿
ÍÀÍ Óêðà¿íè» (ïàðê «Ôåîôàí³ÿ»),
ùî íàëåæàòü Íàö³îíàëüí³é àêà-
äåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.

Óñòàíîâëåíî, ùî ó 2010 ðîö³
ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ íàóêîâîãî çàêëàäó
çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 400 ì2

áóëî çàðåºñòðîâàíî çà ô³çè÷íîþ
îñîáîþ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Âî-
ðîøèëîâñüêîãî ðàéñóäó ì³ñòà
Äîíåöüêà, í³áèòî óõâàëåíîãî ùå
ó 1999 ðîö³.

Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ðàéîí-
íèé ñóä ì³ñòà Äîíåöüêà òàêó ñïðà-
âó í³êîëè íå ðîçãëÿäàâ òà ð³øåí-
íÿ ùîäî â³ä÷óæåííÿ äåðæàâíî-
ãî ìàéíà ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
íå óõâàëþâàâ.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòó-
ðîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ïîäàíî äî ñóäó ïîçîâ ç âèìî-
ãîþ ñêàñóâàòè çàïèñ äåðæàâ-
íîãî ðåºñòðàòîðà ïðî ðåºñòðà-
ö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ïðèì³-
ùåííÿ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè çà
ô³çè÷íîþ îñîáîþ.

Íàãàäàºìî, ùî ó áåðåçí³ ïî-
òî÷íîãî ðîêó Îêðóæíèé àäì³-
í³ñòðàòèâíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çà-
äîâîëüíèâ ïîçîâ ïðîêóðàòóðè
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà òà âèçíàâ íåçàêîííèì ïåðå-
äà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü ïðè-
ì³ùåíü ÄÏ «Ë³êóâàëüíî-ïðîô³-
ëàêòè÷íèé êîìïëåêñ «Ôåîôà-
í³ÿ», ÿêà áóëà òàêîæ çä³éñíåíà
íà ï³äñòàâ³ íå³ñíóþ÷îãî ð³øåí-
íÿ ñóäó. Çà öèì ôàêòîì ïðîêó-
ðàòóðîþ ðàéîíó ðîçïî÷àòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíà-
êàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4. ñò.
190 ÊÊ Óêðà¿íè (øàõðàéñòâî).
Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº �

Ïðîêóðàòóðà âèìàãàº ïîâåðíóòè 
ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü ìàéíî
Íàóêîâîãî öåíòðó «Ïàðê «Ôåîôàí³ÿ»

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ îðãàí³çàö³ÿ «Íà-
ðîäíå â³äðîäæåííÿ» ñï³ëüíî ç
Ñîëîì’ÿíñüêèì ðàéîííèì öåí-
òðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá çàïðîâà-
äæóþòü ïðîåêò «ÀÐÒ ðåàá³ë³òàö³ÿ»
òà «Áåçáàð’ºðíà àðõ³òåêòóðíà îñ-

â³òà» äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ¿õí³õ
ä³òåé.

Ó ðàìêàõ ïðîåêò³â ïðîïîíóþ-
òüñÿ áåçêîøòîâí³ çàíÿòòÿ ç îá-
ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, õóäîæ-
íüî¿ ï³äãîòîâêè òà àäàïòàö³¿ ìàé-
áóòí³õ àá³òóð³ºíò³â äî íàâ÷àííÿ
â óí³âåðñèòåò³. Òàêó ³í³ö³àòèâó
ï³äòðèìàëè êåð³âíèêè Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè òà àð-
õ³òåêòóðíîãî ôàêóëüòåòó.

Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ çàïðîøóº âñ³õ îõî÷èõ çà
àäðåñîþ: âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 6 �

Äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ¿õí³õ ä³òåé
çàïðîâàäæóþòü ïðîåêòè 
«ÀÐÒ ðåàá³ë³òàö³ÿ» ³ «Áåçáàð’ºðíà
àðõ³òåêòóðíà îñâ³òà»

ÂÆÅ 39-É Ð²Ê ïîñï³ëü ï³ä ãàñëîì «Þ²Ð — çà áåçïå-
êó äîðîæíüîãî ðóõó» â ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ îãëÿä-êîí-
êóðñ çàãîí³â — þíèõ ïîì³÷íèê³â ÄÀ². Ìåòà çàõîäó —
çàëó÷åííÿ øêîëÿð³â äî ó÷àñò³ â ðîáîò³ ç ïîïåðåäæåí-
íÿ äèòÿ÷îãî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèç-
ìó, ïðîïàãóâàííÿ áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà äîðîç³ ñå-
ðåä ìîëîä³, ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-ñëóæá³
ñòîëè÷íî¿ ÄÀ².

Öüîãî ðàçó çë³ò þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó â³äáóâñÿ
ìèíóëîãî òèæíÿ íà áàç³ ÇÍÇ ¹ 219, ùî â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 10 êîìàíä
Þ²Ð øê³ë — ïåðåìîæö³â ðàéîííèõ êîíêóðñ³â. Á³ëü-
øå ñòà þ³ð³âö³â íå ëèøå ïîä³ëèëèñü äîñâ³äîì ðîáî-
òè, à ùå ³ ïîçìàãàëèñÿ ó çíàíí³ ÏÄÐ.

Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó — óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì³ñòà
Êèºâà òà Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó — ïåðåä ïî÷àòêîì çìàãàíü ïðèâ³òàëè ä³òåé ç ïå-
ðåìîãîþ íà ðàéîííèõ çìàãàííÿõ òà ïîáàæàëè óñï³-
õ³â êîæí³é êîìàíä³.

Ïðîãðàìà êîíêóðñó ñêëàäàëàñÿ ç íèçêè çàâäàíü,
ÿê-îò òåîðåòè÷í³ ³ñïèòè, ç ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàí-
íÿ çíàíü òîùî. Ä³òè çìàãàëèñÿ ó êîíêóðñàõ: «Çíàâ-
ö³ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó», «Þíèé ðåãóëþâàëü-
íèê», âåëîåñòàôåòà «Áåçïå÷íå êîëåñî», «Ìåäè÷íà
äîïîìîãà» òà òâîð÷èé óðîê-âèñòóï «Àã³òáðèãàäè».

Íàéâàæëèâ³øèì åòàïîì êîíêóðñó «Çíàâö³ ïðà-
âèë äîðîæíüîãî ðóõó» áóâ ³ñïèò íà çíàííÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðóõó.

«Òàê³ çàõîäè, áåçñóìí³âíî, äóæå âàæëèâ³, àäæå
âñ³ øêîëÿð³ âäîñêîíàëþþòü ñâî¿ çíàííÿ ç Ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó,— çàçíà÷àº âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì³ñòà Êèºâà ²ãîð Ï³â-
íåíêî.— Òîìó òèõ, õòî ïðîãðàâ, òóò ³ íå ïîâèííî áó-
òè. Ñëîâà âäÿ÷íîñò³ õî÷ó âèñëîâèòè ïåäàãîãàì —
êåð³âíèêàì êîìàíä çà òå, ùî âîíè çíàõîäÿòü ÷àñ
òà ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòè ä³òåé äîðîæí³é ãðàìîò³ ³ â
òàêèé ñïîñ³á âíîñÿòü âàãîìèé âíåñîê ó ïîïåðå-
äæåííÿ äèòÿ÷îãî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìó» �

Çåëåíáóä³âö³ âèñàäèëè 
ïîíàä 1 ì³ëüéîí êâ³ò³â

Ó ÊÈªÂ² òðèâàº àêòèâíå âèñà-
äæåííÿ êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè. Ïðà-
ö³âíèêè ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» âæå
âèñàäèëè ïîíàä 1 ì³ëüéîí êâ³ò-
êîâî¿ ðîçñàäè, çîêðåìà: êàííè,
êëåîìó, æîðæèíè, ñàëüâ³þ, ÷îð-
íîáðèâö³, õëîðîô³òóì. Òàê,
ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè ïîïðà-
öþâàëè íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, ó
ñêâåð³ íà âóë. Õîëìîãîðñüê³é â
×îðíîáèëüñüêîìó ñêâåð³, íà âóë.
Ñèìèðåíêà, ó Ïàðêó Ïàðòèçàí-
ñüêî¿ Ñëàâè òà ³íøèõ. Íàðàç³ òðè-
âàþòü ðîáîòè íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³, âóë. Õðåùàòèê, ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, Îäåñüê³é òà
Õàðê³âñüê³é ïëîù³, ïðîñï. Ì. Áà-
æàíà.

Êð³ì öüîãî, çåëåíáóä³âö³ äî
â³äçíà÷åííÿ Äí³â Ïàì’ÿò³ òà Ïå-
ðåìîãè çä³éñíèëè áëàãîóñòð³é ³
âïîðÿäêóâàëè òåðèòîð³¿ 32 îá’ºê-
ò³â, íà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ïàì’ÿòí³

çíàêè ÷è ìåìîð³àëè ç óâ³÷íåí-
íÿ ïîñòàòåé òà ïîä³é Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè.

«Äî Äíÿ Êèºâà ïëàíóºìî âèñà-
äèòè ùå 1 ì³ëüéîí êâ³òêîâî¿ ðîç-
ñàäè, à ç 25 òðàâíÿ ïî÷íåìî âèñà-
äæåííÿ àìïåëüíèõ ðîñëèí ó òåð-
ìî÷àø³. Öå äèçàéíåðñüêå ð³øåí-
íÿ äóæå ñïîäîáàëîñü êèÿíàì»,—
çàçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ñåðã³é Ñèìî-
íîâ.

Íàãàäàºìî, ùî ïîíàä 18 ãà çå-
ëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåáóâàº
ï³ä êâ³òíèêàìè, ÿê³ îôîðìëþ-
þòü ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ ó ôîð-
ì³ êëóìá, ðàáàòîê, ì³êñ-áîðäå-
ð³â, àëüï³éñüêèõ ã³ðîê òîùî. Êâ³ò-
êîâà ðîçñàäà âèðîùóºòüñÿ â îðàí-
æåðåéíèõ ãîñïîäàðñòâàõ ÊÎ «Êè-
¿âçåëåíáóä», ÿêà çàäîâîëüíÿº îñ-
íîâí³ ïîòðåáè ì³ñòà ó ïîñàäêî-
âîìó ìàòåð³àë³ �

ÏÐÎÒßÃÎÌ ïåðøîãî êâàðòàëó äî-
õîäè â³ä íàäàííÿ ïîñëóã ÊÏ «Êè-
¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» çðîñëè íà 11 %.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ï³ä-
ïðèºìñòâà Âîëîäèìèð Ïåðøèí.

«Áîðîòüáà ç³ çëîâæèâàííÿìè
ñåðåä ïàðêóâàëüíèê³â, ñèñòåìà-
òè÷íèé ìîí³òîðèíã ¿õíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ äàþòü ñâî¿ ðåçóëüòàòè. Çà

ï³äñóìêàìè ïåðøîãî êâàðòàëó
êîíñòàòóºìî çðîñòàííÿ äîõîä³â
â³ä ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã ïîð³âíÿíî ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî
ðîêó íà 11 % — äî 12,1 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü. Íà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü
çðîñëè íàäõîäæåííÿ â³ä ïîñëóã
äåííîãî ïàðêóâàííÿ. Òàêîæ ìàé-
æå äî 6 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çá³ëü-

øèëèñÿ íàäõîäæåííÿ â³ä ïàðêó-
âàëüíîãî çáîðó»,— çàçíà÷èâ Âî-
ëîäèìèð Ïåðøèí.

Âîäíî÷àñ â³í íàãàäàâ, ùî ç ïî-
÷àòêó ðîêó ç ï³äïðèºìñòâà áóëî
çâ³ëüíåíî ïîíàä 100 îñ³á — êîí-
òðîëåð³â-ïàðêóâàëüíèê³â, íà÷àëü-
íèê³â ó ðàéîíàõ òà ¿õí³õ çàñòóï-
íèê³â �

Ó ñòîëèö³ íà 11 % çðîñëè äîõîäè â³ä ïàðêóâàííÿ
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ÀÍÀÒÎË²É ÑÎËÎÂ’ßÍÅÍÊÎ íà-
â÷àâñÿ þðèñïðóäåíö³¿, â³í ì³ã ñòà-
òè ñë³ä÷èì ç åêîíîì³÷íèõ çëî÷è-
í³â. Òèì íå ìåíøå, ìèñòåöòâî çàâ-
æäè áðàëî ãîðó, ³ ñèí çíàìåíèòî-
ãî òåíîðà çðîáèâ êàð’ºðó ÿê ðåæè-
ñåð. Íà ñöåí³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè
â³í ïîñòàâèâ ñïåêòàêë³ «Ìîéñåé»,
«ßðîñëàâ Ìóäðèé», «Äîí Êàðëîñ»,
«Íàòàëêà Ïîëòàâêà», «Êàçêà ïðî
öàðÿ Ñàëòàíà» ³ «Çàïîðîæåöü çà
Äóíàºì». À äî 150-ð³÷÷ÿ òåàòðó
ìð³º ïðî ïîñòàíîâêó «Òàðàñà Áóëü-
áè».

ßêà âàøà ðåïåðòóàðíà ïî-
ë³òèêà?

À. Ñ.: Ïîêè ÿ ïðàöþþ â Îïåð-
íîìó òåàòð³, áóäó â³äñòîþâàòè êëà-
ñèêó, áî âîíà â³÷íà ³ ñàìå íà í³é
´ðóíòóºòüñÿ ðåïåðòóàð áóäü-ÿêî-
ãî âåëèêîãî îïåðíîãî òåàòðó ñâ³-
òó. ß íå ïðèõèëüíèê àðõà¿êè, àëå
îáåð³ãàþ ÷èñòîòó æàíðó. ² âïåâíå-
íèé, ùî á³ëüø³ñòü ãëÿäà÷³â õîäÿòü
äî íàñ, ùîáè ïîáà÷èòè ùîñü êðà-
ñèâå, çðîçóì³ëå ³ áëèçüêå. Â Óêðà-
¿í³ º åïàòàæí³ ðåæèñåðè, ÿê³ âñ³ìà
ñèëàìè íàìàãàþòüñÿ ñþäè ïðî-
ðâàòèñÿ, ùîá óòíóòè ùîñü åêñòðà-
âàãàíòíå, ñêàíäàëüíå. Àëå â Íà-
ö³îíàëüí³é îïåð³ ÿ çàâæäè áóäó
ñòîÿòè íà ñòîðîæ³ ïðåêðàñíîãî!

ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ñó÷àñ-
íîãî òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà?

À. Ñ.: ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî
ðåàë³çàö³þ àâòîðñüêèõ ïàðòèòóð
â òîìó ³ñòîðè÷íîìó ñåðåäîâèù³, â
ÿêîìó ¿¿ çàäóìóâàâ àâòîð, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó îñòàíí³ äî-
ñÿãíåííÿ òåõí³êè ³ â³ÿííÿ òåàò-
ðàëüíî¿ åñòåòèêè, òî ÿ öå â³òàþ.
Àëå ÿêùî ðåæèñåð áåðå, íàïðè-
êëàä, îïåðó «Êàðìåí», ñòâîðåíó
äâîìà ãåí³ÿìè — Ìåð³ìå ³ Á³çå, ³
ïåðåíîñèòü ä³þ âèñòàâè â ñó÷àñ-
íèé áîðäåëü, òî ÿ äî öüîãî ñòàâ-
ëþñÿ íåãàòèâíî. Îñê³ëüêè çà öèì
ñòî¿òü ëèøå öèí³÷íå áàæàííÿ åêñ-

ïëóàòóâàòè ðîçêðó÷åíèé áðåíä.
Àäæå ìîæíà çàìîâèòè äðàìàòóð-
ãó ñöåíàð³é ñïåêòàêëþ, ñó÷àñíèé
êîìïîçèòîð íàïèøå ìóçèêó — ³
ñòàâ, ÿê õî÷åø. Áåçóìîâíî, º óäà-
÷³, òàê³ ÿê «²ñóñ Õðèñòîñ — ñóïåð-
ç³ðêà», àëå öå îäèíè÷íèé âèïàäîê.
Òåðì³íîì «ñó÷àñíå ìèñòåöòâî»
ïðèêðèâàºòüñÿ åëåìåíòàðíå îøó-
êàííÿ ñïîæèâà÷à, äå åêñïëóàòó-
ºòüñÿ êëàñè÷íèé áðåíä, ïðè÷îìó
â êîðèñëèâèõ ö³ëÿõ.

×îìó â ªâðîï³ òàêå ïîïóëÿðíå
ñó÷àñíå ìèñòåöòâî? Öå ÷èñòèé á³ç-
íåñ. Ïîñòàâèòè õîðîøèé îïåðíèé
ñïåêòàêëü, íàïðèêëàä, «À¿äó», âè-
êîðèñòîâóþ÷è âñ³ íèí³øí³ òåõí³÷-
í³ ìîæëèâîñò³, îá³éäåòüñÿ â 1-1,5
ìëí ºâðî. Ó ñó÷àñíîìó ïðî÷èòàí-
í³ (÷îðíèé êàá³íåò, äåñÿòü ñëàé-
ä³â, êîñòþìè) ö³íà áóäå ì³í³ìàëü-
íîþ, âèòðàòè íà ï³àð — 200-300
òèñ. ºâðî, à âàðò³ñòü êâèòê³â îäíà-
êîâà. Òîæ çà 1-1,5 ìëí ºâðî ìîæ-
íà ïîñòàâèòè ï’ÿòü òàêèõ «À¿ä», à
êàñîâèé åôåêò áóäå á³ëüøèì. Ó
ï³äñóìêó âèõîäèòü, ùî ïîñòàíî-
âî÷í³ âèòðàòè çíèæåí³ âï’ÿòåðî,
à ê³ëüê³ñòü ïîñòàíîâîê çá³ëüøè-
ëàñÿ òàêîæ ó ï’ÿòü ðàç³â! Âò³ì, ¿õ
òâîð÷à ö³íí³ñòü íóëüîâà. À îñê³ëü-
êè âñå öå íàâ’ÿçóºòüñÿ ñîö³óìó ðî-
êàìè, òî ëþäè ïîñòóïîâî ïî÷èíà-
þòü â³ðèòè, ùî öå ³ º ñó÷àñíå ìèñ-
òåöòâî.

ß àæ í³ÿê íå ðåòðîãðàä. Ñó÷àñ-
íå ìèñòåöòâî áåçïåðå÷íî ³ñíóº.
Íàïðèêëàä, â îïåðíîìó ñâ³ò³ òâîð-

÷³ñòü Ïàâàðîòò³, Äîì³íãî — öå ñó-
÷àñíå ìèñòåöòâî. Ê³ëüêà ðîê³â òî-
ìó â Äîíåöüêîìó òåàòð³, ÿêèé íî-
ñèòü ³ì’ÿ áàòüêà,áóëà ÷óäîâî ïîñòàâ-
ëåíà îïåðà «Ëåòþ÷èé Ãîëëàíäåöü».
Íàø òåàòð ïèøàºòüñÿ äîñÿãíåí-
íÿìè Ëþäìèëè Ìîíàñòèðñüêî¿,
Äìèòðà Ïîïîâà, Îëåêñàíäðà Ãóð-
öÿ, Ìèõàéëà Ä³äèêà, Ñåðã³ÿ Ìàãå-
ðè, Òàðàñà Øòîíäè òà áàãàòüîõ ³í-
øèõ.

Òâîðè, ñòâîðåí³ ó ïîäîðîæàõ

Äî 21 òðàâíÿ ó âèñòàâêîâ³é çà-
ë³ ãàëåðå¿ «Ìèòåöü» (âóë. Âåë. Âà-
ñèëüê³âñüêà, 12) òðèâàº ïåðñîíàëü-
íà âèñòàâêà íàðîäíîãî õóäîæíè-
êà Óêðà¿íè, ëàóðåàòà Íàö³îíàëü-
íî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà Ìàð³¿ Ëåâèòñüêî¿. Ãëÿ-
äà÷àì ïîêàçóþòü åñê³çè äî ñïåêòàê-
ë³â òà åñê³çè òåàòðàëüíèõ êîñòþ-
ì³â, ñòâîðåí³ çà îñòàíí³ 5 ðîê³â.
Çîêðåìà ³ ìàíåêåíè ç êîñòþìàìè
ãîëîâíèõ ïåðñîíàæ³â ñïåêòàêë³â.
Âñ³ ö³ âáðàííÿ ñòâîðþâàëèñÿ âðó÷-
íó ç âèêîðèñòàííÿì óí³êàëüíèõ
òåõí³ê øèòòÿ. Îêð³ì òåàòðàëüíèõ

ðîá³ò, Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà ðåïðåçåí-
òóº ñâî¿ ñòàíêîâ³ òâîðè, íàïèñàí³
ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé ªâðîïîþ, Àç³-
ºþ òà Àìåðèêîþ. Â³äâ³äóâà÷³ çìî-
æóòü ïîáà÷èòè ïåéçàæ³ Òóðå÷÷è-
íè, ªãèïòó, ²çðà¿ëþ, Âåëèêîãî êàíü-
éîíó â Àìåðèö³, à òàêîæ çàìàëüîâ-
êè ïðèðîäè ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

Äëÿ ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îá-
ðàçó òåàòðó Ìàð³ÿ Ëåâèòñüêà çíà-
õîäèòü íàòõíåííÿ ó ïðèðîä³.

«Äëÿ òîãî, ùîáè íàïèñàòè íåáî
â òåàòðàëüíèõ äåêîðàö³ÿõ, éîãî ïî-
òð³áíî íàïèñàòè ç ïðèðîäè. Òàê
ñàìî, ÿê ³ êâ³òó÷³ ã³ëêè, âîäó, òðà-
âó,— ðîçïîâ³ëà õóäîæíèöÿ.— Êî-
ëè ÿ âïåðøå ïðàöþâàëà ç ³òàë³é-
ñüêèì ðåæèñåðîì íàä îïåðîþ «Òó-
ðàíäîò», òî ñïåö³àëüíî ïî¿õàëà äî
Êèòàþ. Ïðàöþþ÷è íàä «Êàçêîþ
ïðî öàðÿ Ñàëòàíà», ¿çäèëà äî Ìîñ-
êâè. Òàì ÿ øóêàëà ð³øåííÿ äëÿ
äðóãîãî àêòó — ³ çíàéøëà éîãî â
ìóçåÿõ Êðåìëÿ. Öå áóëè ïåðëèíè
íà ñòàðîâèííèõ êîñòþìàõ. Ìî¿
âðàæåííÿ çãîäîì ïåðåòâîðèëèñÿ íà
«ì³ñòî ïåðëèí» ó ñïåêòàêë³. Ïåðåä
ïîñòàíîâêîþ «Äîíà Êàðëîñà» äâà
òèæí³ ïðîâåëà â ²ñïàí³¿» �

??

??

Þâ³ëÿðè Îïåðè
Àíàòîë³é Ñîëîâ’ÿíåíêî, ÿêî-

ìó öüîãîð³÷ âèïîâíèëîñÿ 35

ðîê³â, ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»

ïðî ðåïåðòóàðíó ïîë³òèêó ³

ñó÷àñíå òåàòðàëüíå ìèñòåö-

òâî, à õóäîæíèöÿ Ìàð³ÿ Ëå-

âèòñüêà, ÿêà â³äçíà÷èëà 60-

ð³÷÷ÿ, çàïðîøóº íà àâòîðñüêó

âèñòàâêó.

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ | «Õðåùàòèê»

� Â êâ³òí³ äí³ íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóâàëè
ãîëîâíèé ðåæèñåð ³ ãîëîâíèé õóäîæíèê
òåàòðó

ÍÀÐÀÄÓ ç ïèòàíü ðîçâèòêó ê³-
íî-òåàòðàëüíî¿ îñâ³òè ïðîâåëè
â îäíîìó ç ÷îòèðüîõ êîðïóñ³â
ÊÍÓÒÊ³Ò íà ßðîñëàâîâîìó Âàëó,
ÿêèé ìàº íàéïðèñòîéí³øèé âè-
ãëÿä. Ïðîáëåìè ç ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íèì çàáåçïå÷åííÿì áóëè
ïðîäåìîíñòðîâàí³ ó â³äåî, â³ä-
çíÿòîìó â ð³çíèõ ïðèì³ùåííÿõ
çàêëàäó. Ðàí³øå ó ÇÌ² âæå ç’ÿâ-
ëÿëèñÿ ðîçñë³äóâàííÿ, â ÿêèõ ïî-
êàçóâàëè ïðîãíèëèé ïàðêåò â
àóäèòîð³ÿõ íà Õðåùàòèêó, æàõ-
ëèâ³ òóàëåòè ³ ïóíêò ïðèéîìó âòî-
ðèííî¿ ñèðîâèíè íà òåðèòîð³¿
íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó íà Ùîðñà, 18,

çà ö³ºþ æ àäðåñîþ — â³äñóòí³ñòü
ÿê³ñíî¿ òåõí³êè ³ ìîæëèâîñò³ íà-
ÿâíîþ ñêîðèñòàòèñÿ â «Óêðê³íî-
õðîí³ö³».

Çà ñëîâàìè ðåêòîðà Îëåêñ³ÿ Áåç-
ã³íà, îñòàíí³ òðè ðîêè óí³âåðñè-
òåò ôàêòè÷íî íå îòðèìóº êîøò³â
â³ä äåðæàâè, òîìó ðåìîíò íå íà
÷àñ³: ãðîøåé ëåäü âèñòà÷àº íà âè-
ïëàòó áîðã³â çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Ç³ ñâîãî áîêó, êè¿âñüêà âëàäà
äàº çíà÷í³ ï³ëüãè íà îðåíäó ïðè-
ì³ùåíü ³ âèìàãàº ¿õíüîãî ñòðàõó-
âàííÿ (â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëå-
íîãî ïîëîæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî
ñòðàõóâàííÿ äåðæìàéíà). ßê çà-

óâàæèëà «Õðåùàòèêó» äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ Ä³-
àíà Ïîïîâà, êëþ÷îâèì º íå ïèòàí-
íÿ ôîðìè âëàñíîñò³, à ïèòàííÿ
çì³í çàêîíîäàâñòâà, ùî ÷àñîì íå
äàº åôåêòèâíî âêëàäàòè ãðîø³ ÿê
äåðæàâ³ òà êîìóíàëüíèì ³íñòèòó-
ö³ÿì, òàê ³ ïðèâàòíîìó ñåêòîðó.

Ïîðÿä ³ç êîðïóñîì çà àäðåñîþ
âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 40 çíàõîäèòüñÿ
îäèí ³ç íàéïðîáëåìí³øèõ äîâãîáó-
ä³â ñòîëèö³. Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó
ðåêîíñòðóêö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïëîù³,ðîç-
ðîáëåíîãî â äàëåêîìó 1976-ìó ðî-
ö³, òóò ìàâ áóòè çáóäîâàíèé íîâèé

íàâ÷àëüíèé êîðïóñ òîä³ ùå ³íñòè-
òóòó ³ì. Êàðïåíêà-Êàðîãî. ×åðåç
íåñòà÷ó êîøò³â áóä³âíèöòâî äîñ³
íå â³äíîâëåíî. Äëÿ ïîòåíö³éíîãî
³íâåñòîðà ä³ëÿíêà óí³âåðñèòåòó íà
ßðâàëó — öå ëàñèé øìàòîê çåìë³
³ ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè. Çà ÷àñ³â ìåðà
Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî îá’ºêò â³ä-
äàëè â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó ñòî-
ëè÷í³é êîìïàí³¿, òåïåð ÊÌÄÀ äî-
ñ³ ñóäèòüñÿ çà ïðàâî ñêàñóâàòè äî-
ãîâ³ð íà îðåíäó.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-
õàéëî Ðàäóöüêèé ââàæàº çà äîö³ëü-
íå îãîëîñèòè íîâèé ³íâåñòèö³é-

íèé êîíêóðñ. Íàïðèêëàä, äâà ðî-
êè òîìó Êè¿âðàäà äîçâîëèëà óí³âåð-
ñèòåòó ðîçðîáèòè ïðîåêò çåìëå-
óñòðîþ íà âóë. Ùîðñà, 18.

Âèêëàäà÷³ ÂÍÇ ðîçóì³þòü, ùî
ô³íàíñóâàííÿ íà ð³âí³ ïîëüñüêèõ
àáî í³ìåöüêèõ ìèñòåöüêèõ âèø³â
íàðàç³ íåìîæëèâå, ðåêòîð íàçâàâ
10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ð³ê ÿê ì³-
í³ìàëüíó ñóìó äëÿ íîðìàëüíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó. Íà-
ð³âí³ ç Ì³íêóëüòîì öèì ïèòàííÿì
ìàº îï³êóâàòèñÿ Ì³í³ñòåðñòâî ô³-
íàíñ³â.

Íà íàðàä³ îçâó÷óâàëè é ³íø³
ïðîáëåìè: â³äñóòí³ñòü ó íîâîìó
çàêîí³ ïðî îñâ³òó íîðì, ðîçðîáëå-
íèõ ñïåö³àëüíî äëÿ ìèñòåöüêèõ
ÂÍÇ, ñêëàäíîù³ ó âèðîáíèöòâ³ ñòó-
äåíòàìè ê³íîïðîäóêö³¿. Çîêðåìà
â³öå-ïðåì’ºð äàâ äîðó÷åííÿ, àáè
âñ³ êóëüòóðí³ çàêëàäè Ì³íêóëüòó
áåçïåðåøêîäíî íàäàâàëè ñâî¿ ïðè-
ì³ùåííÿ òà òåðèòîð³¿ äëÿ çéîìîê
ñòóäåíòñüêèõ ê³íîðîá³ò �

Êð³çü ãíèëèé ïàðêåò
äî êàííñüêèõ ã³ëîê
� Âëàäà âçÿëàñÿ çà âèð³øåííÿ ïðîáëåì ê³íî-òåàòðàëüíî¿ îñâ³òè

ßê äîïîìîãòè ïðîâ³äíîìó âèøó ãàëóç³, îáãîâîðþâàëè íà íà-

ðàä³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà é ì³í³ñòðà êóëü-

òóðè Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿

âëàäè, ê³íî³íñòèòóö³é òà àäì³í³ñòðàö³¿ ÂÍÇ.

Äàð³ÿ ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Вечірній�Київ»�створено�для�під�отов-

�и,�вип�с�����світ��азети�«Вечірній�Київ»�та��азети�«Хрещати�»,�розповсюдження�їх�серед�насе-

лення,���вільном��продаж��в�У�раїні�та�за�її�межами.

1.2.�Ком�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Вечірній�Київ»�(далі —�Підприємство)

є�правонаст�пни�ом,�реор�анізованих�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від_______

№__________�«Про�реор�анізацію��ом�нальних�підприємств»��ом�нально�о�підприємства�«Реда�-

ція��азети�«Вечірній�Київ»�та��ом�нально�о�підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Реда�ція��азе-

ти�«У�раїнсь�а�столиця».

1.3.�Засновни�ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�вист�пає

Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Засновни�).

1.4.�Підприємство�є��ом�нальним��омерційним��нітарним�підприємством,�засобом�масової

інформації�Київсь�ої�місь�ої�ради,�заснованим�на��ом�нальній�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�і�безпосередньо�підпоряд�ов�ється���своїй�діяльності�Департамент��с�спільних

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�(далі —�Департамент).

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Наймен�вання�Підприємства:

повне —��ом�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Вечірній�Київ»;

с�орочене —�КП�«Вечірній�Київ».

2.2.�Місцезнаходження�Підприємства:�місто�Київ,�в�лиця�Бо�дана�Хмельниць�о�о,�26-Г.

3.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Основним�завданням�Підприємства�є�видання�та�розповсюдження��азет�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�»,�я��офіційно�о�видання,�та�«Вечірній�Київ»�з�метою�поширення�їх�серед�чи-

тачів.

3.2.�Підприємство�створене�з�метою�поширення�об’є�тивної�інформації�про�політичне,�е�о-

номічне,�соціальне,�д�ховне,�спортивне�життя�в�місті�Києві,�У�раїні�та�про�події�за�ордоном�та

отримання�приб�т���шляхом�здійснення�виробничої,�тор�овельної�та�посередниць�ої�діяльно-

сті,�ви�онання�робіт�та�надання�посл��,�здійснення�зовнішньое�ономічної�діяльності.

3.3.�Предметом�діяльності�підприємства�є:

ви�отовлення�та�реалізація�самостійно�або�разом�з�іншими���раїнсь�ими�та�зар�біжними�ор-

�анізаціями�і�за�прямими�замовленнями�др��ованої�прод��ції;�реда�ційна�діяльність;

видавничо-полі�рафічна�діяльність;

розповсюдження��азет�«Хрещати�»,�«Вечірній�Київ»�та�іншої�др��ованої�прод��ції;

транспортно-е�спедиційна�діяльність;

ре�ламна�діяльність;

вистав�ова�діяльність;

оптова�і�роздрібна�тор�івля�прод��цією�власно�о�виробництва�та�іншою�прод��цією,�папе-

ром,��артоном,��ни�ами,�ж�рналами�та��анцелярсь�им�приладдям;

надання�юридичних,��онс�льтаційних,�інформаційних�та�інших�посл���підприємствам,��ста-

новам,�ор�анізаціям�і��ромадянам���сфері�державних�за��півель;

видавнича�діяльність�(матеріально-технічне�забезпечення�реда�цій��азет�«Хрещати�»�та�«Ве-

чірній�Київ»);

створення�видавничої�бази;

ор�анізація�і�проведення�виставо�,�лотерей�відповідно�до�норм�чинно�о�за�онодавства;

створення�тор�овельної�мережі�та�провадження�тор�овельної�діяльності�для�реалізації�др�-

�ованої�прод��ції;

провадження�зовнішньое�ономічної�діяльності���поряд��,�встановленом��за�онодавством;

співпраця�з�державними�та�недержавними�іноземними�інформаційними�а�ентствами,�в�то-

м��числі,�проведення�обмін��на�паритетних�засадах�творчими��р�пами,��ореспондентсь�ими

п�н�тами.

3.4.�Види�діяльності,�що�підля�ають�ліценз�ванню,�здійснюються���поряд��,�встановленом�

за�онодавством�У�раїни.

4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Підприємство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Господарсь�им�та�Ци-

вільним��оде�сами�У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�інформацію»,�«Про�др��овані�засоби�масо-

вої�інформації�(прес�)�в�У�раїні»�та�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради

У�раїни,���азами�Президента�У�раїни,�де�ретами,�постановами�та�розпорядженнями�Кабінет�

Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�цим�Стат�том.

4.2.�Підприємство�є�юридичною�особою�з�дня�йо�о�державної�реєстрації.

4.3.�Підприємство�здійснює�свою�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь�ої�самостійності,

має�самостійний�баланс,�розрах�н�овий,�валютний�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат-

���із�своїм�наймен�ванням�та�ідентифі�аційним��одом,�штампи,�блан�и.�Підприємство�може

мати�товарний�зна�,�я�ий�реєстр�ється�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

4.4.�Підприємство�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�належно�о�йом�

майна�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни.

4.5.�Підприємство�не�несе�відповідальності�за�зобов’язаннями�Засновни�а�та�Департамен-

т�,�а�Засновни��та�Департамент�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов’язаннями�Підприємства.

4.6.�Підприємство�має�право���встановленом��поряд�����ладати���оди,�наб�вати�майнові�та

особисті�немайнові�права,�б�ти�стороною���с�довом��процесі�відповідно�до�вимо��чинно�о�за-

�онодавства�У�раїни.

5.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Майно�Підприємства�становлять�основні�фонди�та�обі�ові��ошти,�а�та�ож�інші�матеріаль-

ні�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображається�в�самостійном��балансі.

5.2.�Розмір�стат�тно�о��апітал��Підприємства�становить�5000�(п’ять�тисяч)��ривень.

5.3.�Майно�Підприємства�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за-

�ріплене�за�ним�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

Підприємство�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з

баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

5.4.1.�Грошові�та�матеріальні�внес�и�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�.

5.4.2.�Доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльно-

сті.

5.4.3.�Доходи�від�цінних�паперів.

5.4.4.�Кредити�бан�ів�та�інших��редиторів.

5.4.5.�Капітальні�в�ладення�та�дотації�з�бюджет�.

5.4.6.�Майно,�придбане�в�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встанов-

леном��за�онодавством�поряд��.

5.4.7.�Інші�джерела,�не�заборонені�чинним�за�онодавством�У�раїни.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’�ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Підприємство�має�право:

6.1.1.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�центральних�і�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�а�та�ож�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�інфор-

мацію,�до��менти�і�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

6.1.2.�Зал�чати�до�співробітництва�інші�засоби�масової�інформації,�підприємства,��станови,

ор�анізації,�вчених,�а�та�ож�працівни�ів�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор�анів�місцево�о�само-

вряд�вання�за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами.

6.1.3.�Зал�чати�до�роботи�на�до�овірних�засадах�спеціалістів�та�е�спертів,���том��числі�іно-

земних,�самостійно�визначати��мови�оплати�їхньої�праці.

6.1.4.�Здійснювати�придбання�чи�оренд�вати�майно�юридичних�і�фізичних�осіб.

6.1.5.�Утворювати�тимчасові�творчі��оле�тиви�та�інші�ор�анізаційні�стр��т�ри,�я�і�сприяють

йо�о�творчо-виробничій�діяльності.

6.1.6.�Визначати�в��становленом��поряд���розмір��оштів,�що�спрямов�ються�на�виробничий

і�соціальний�розвито��Підприємства,�оплат��праці�йо�о�працівни�ів.

6.1.7.�Самостійно�визначати�обся��і�цін��одно�о�примірни�а:��азети,�інформаційно�о�бюлете-

ня�та�додат�ів�до�ньо�о,�що�видаються�підприємством.

6.1.8.�Створювати�в��становленом��поряд���філії,�представництва,��ореспондентсь�і�п�н�ти

в�У�раїні�та�в�інших��раїнах,�а�та�ож�мати�власних�і�спеціальних��ореспондентів�(з�числа���ра-

їнсь�их�та�іноземних��ромадян).

6.1.9.�Створювати�в��становленом��поряд���разом�з�іншими�підприємствами�та�ор�анізаці-

ями,�реда�ціями,�інформаційними�а�ентствами�спіл�и,�асоціації�та�інші�об’єднання�для��оор-

динації�діяльності�й�захист��своїх�інтересів,�а�та�ож�брати��часть�в�їх�діяльності.

6.1.10.�Відо�ремлені�стр��т�рні�підрозділи�Підприємства�діють�на�підставі�затверджених�ним

положень.�Керівництво�їх�діяльністю�здійснюють�особи,�я�і�призначаються�на�посади�та�звіль-

няються�з�посад�дире�тором�Підприємства.

6.1.11.�Підприємство�в�повном��обсязі�володіє�правом�власності�на�створен��ним�інформа-

цію.

6.2.�Обов’яз�и�Підприємства:

6.2.1.�Забезпеч�вати�вип�с��та�реалізацію��азети�«Вечірній�Київ»�та��азети�«Хрещати�».

6.2.2.�Своєчасно�сплач�вати�подат�и�та�інші�відрах�вання�з�ідно�з�за�онодавством.

6.2.3.�Здійснювати�б�дівництво,�ре�онстр��цію,�а�та�ож��апітальний�ремонт�основних�фон-

дів,�забезпеч�вати�своєчасне�освоєння�нових�виробничих�пот�жностей�та�я�найшвидше�вводи-

ти�в�дію�придбане�обладнання.

6.2.4.�Здійснювати�оперативн��діяльність�з�матеріально-технічно�о�забезпечення�виробниц-

тва.

6.2.5.�Відповідно�до���ладених�до�оворів�забезпеч�вати�виробництво�та�вип�с��своєї�про-

д��ції.

6.2.6.�Створювати�належні��мови�для�висо�опрод��тивної�праці,�забезпеч�вати�додержання

за�онодавства�про�працю,�правил�та�норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и,�соціально�о�стра-

х�вання.

6.2.7.�Здійснювати�заходи�щодо�вдос�оналення�ор�анізації�заробітної�плати�працівни�ів�з�ме-

тою�посилення�їх�матеріальної�заці�авленості�я����рез�льтатах�особистої�праці,�та��і�в�за�аль-

них�підс�м�ах�роботи.

6.2.8.�Забезпеч�вати�е�ономне�і�раціональне�ви�ористання��оштів�і�своєчасні�розрах�н�и�з

працівни�ами.

6.2.9.�Ви�он�вати�норми�і�вимо�и�щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

раціонально�о�ви�ористання�і�відтворення�природних�рес�рсів�та�забезпечення�е�оло�ічної�без-

пе�и.

6.3.�Підприємство�здійснює�б�х�алтерсь�ий,�оперативний�облі��та�веде�статистичн��звітність

з�ідно�з�за�онодавством.

6.4.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�Підприємства�нес�ть�персональн��відповідальність�за

додержання�поряд���ведення�та�достовірності�облі���та�статистичної�звітності.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.�Управління�Підприємством�здійснюється�дире�тором-�оловним�реда�тором�Підприємства.

7.2.�Дире�тор-�оловний�реда�тор�Підприємства�призначається�та�звільняється�з�посади�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�на��онтра�тній�основі.

7.3.�Дире�тор-�оловний�реда�тор�Підприємства�може�мати�заст�пни�ів�за�напрям�ами�ді-

яльності�Підприємства.

7.3.1.�Дире�тор-�оловний�реда�тор�Підприємства�в�межах�своїх�повноважень:

самостійно�виріш�є�питання�діяльності�Підприємства�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,���ла-

дено�о��онтра�т��та�цьо�о�Стат�т��за�винят�ом�тих,�що�віднесені�до��омпетенції�засновни�а

Підприємства;

несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�Підприємство�завдань,�визна-

чених�Стат�том,�дотримання�фінансової�дисципліни,�дотримання�за�онодавства�У�раїни;

діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�Підприємство�в�ор�анах�державної

влади�і�місцево�о�самовряд�вання,�інших�ор�анізаціях,���відносинах�з�юридичними�особами�та

�ромадянами;

розпоряджається��оштами�та�майном�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни,�рішень

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

�ої�державної�адміністрації)�та�цьо�о�Стат�т�;

несе�відповідальність�за�форм�вання�та�ви�онання�фінансових�планів;

затвердж�є�ор�анізаційн��стр��т�р�,�чисельність,�штатний�розпис�і��ошторис�Підприємства,
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положення�про�йо�о�стр��т�рні�підрозділи�в�том��числі�відо�ремлені,�розподіл�обов’яз�ів�між

працівни�ами,�вживає�заходів�щодо�заохочення�та�на�ладення�стя�нень�на�працівни�ів�Підпри-

ємства���встановленом��поряд��;

��межах�повноважень�видає�на�ази�і�дає�дор�чення,�обов’яз�ові�для�ви�онання�працівни�а-

ми�Підприємства;

може�передавати�частин��своїх�повноважень�своїм�заст�пни�ам.

7.4.�Заст�пни�и�дире�тора�Підприємства,�інші�працівни�и�Підприємства�призначаються�на�по-

сади�і�звільняються�з�посад�дире�тором —��оловним�реда�тором�Підприємства.

7.5.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�або�інших�форм,�що

ре��люють�тр�дові�відносини�працівни�а�з�Підприємством.

7.6.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема,�поліпшення��мов�праці,��арантії�обов’яз�ово�о

медично�о�страх�вання�членів�тр�дово�о��оле�тив��визначаються��оле�тивним�до�овором��

межах�за�онодавства�У�раїни.

7.7.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�власни�а�надається�дире�тор� —��о-

ловном��реда�тор�,�а�від�імені�тр�дово�о��оле�тив� —��олові�профспіл�ово�о��омітет�.�Коле�-

тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�і�е�ономічні�відносини�тр�дово�о��оле�ти-

в��з�адміністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально�о�розвит��.

7.8.�У�Підприємстві�створюється�реда�ційна��оле�ія�(далі —�ред�оле�ія)�я��дорадчий�ор�ан

�правління�діяльністю�щодо�вирішення�питань�під�отов�и�та�вип�с�����світ�др��ованих�засобів

масової�інформації —��азети�«Вечірній�Київ»�та��азети�«Хрещати�»,�я�а�очолюється�дире�то-

ром —��оловним�реда�тором�Підприємства.

7.9.�Ред�оле�ія��творюється�з�семи�осіб.�Ред�оле�ія�діє�на�підставі�положення�про�неї,�я�е�за-

твердж�ється�дире�тором�Підприємства.�Рішення�ред�оле�ії�набирає�чинності�після�йо�о�затвер-

дження�дире�тором�Підприємства.�До�с�лад��ред�оле�ії,��рім�дире�тора,�йо�о�заст�пни�ів,�вхо-

дять�та�ож�один�представни��від�Засновни�а�та�три�представни�и�тр�дово�о��оле�тив��Під-

приємства.�С�лад�ред�оле�ії�затвердж�ється�дире�тором —��оловним�реда�тором�Підприєм-

ства.�Ред�оле�ія�форм�ється�один�раз�на�2�ро�и.

7.10.�Члени�ред�оле�ії�від�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�обираються�на�зборах�тр�до-

во�о��оле�тив��Підприємства�стро�ом�на�два�ро�и.�Вибори�до�ред�оле�ії�проводяться�на�аль-

тернативній�основі�шляхом�таємно�о��олос�вання.�Обраним�вважається�той�працівни�,�я�ий

набрав�50%��олосів�членів�тр�дово�о��оле�тив�,�я�і�взяли��часть���зборах.

8.� ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,� ЕКОНОМІЧНА� І� СОЦІАЛЬНА� ДІЯЛЬНІСТЬ� ПІДПРИ-

ЄМСТВА

8.1.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності

Підприємства�є�приб�то�.

8.2.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом

с�ладання���поряд���та�за�формою,�що�визначаються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�ю-

ться�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

8.3.�Керівни��Підприємства�зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�онан-

ня�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�при-

б�т��,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним

фінансовим�планом.

8.4.�Відрах�вання�частини�приб�т���до�бюджет��м.�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначе-

ном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

8.5.�Приб�то��Підприємства�ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою

місь�ою�радою.

8.6.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�фор-

мою,�що�визначаються�Департаментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

8.7.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльно-

сті�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�оно-

давством�У�раїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

8.8.�Матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�підприємства�здійснюється�я��за�рах�но�

власних��оштів�Підприємства,�та��і�за�рах�но���оштів�місцево�о�бюджет�.

8.9.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльно-

сті�здійснюється�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

9.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�Підприємство�самостійно�здійснює�зовнішньое�ономічн��діяльність.

9.2.�У�процесі�здійснення�зовнішньое�ономічної�діяльності�Підприємство��ер�ється���повно-

м��обсязі�правами�юридичної�особи�з�ідно�з�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

9.3.�Підприємство�самостійно�веде�е�спортно-імпортні�операції�або�дор�чає�їх�ведення�спе-

ціалізованим�зовнішньое�ономічним�(тор�овим)�ор�анізаціям�на�до�овірній�основі.

9.4.�Валютна�вир�ч�а,�одержана�Підприємством�в�рез�льтаті�зовнішньое�ономічної�діяльно-

сті,�після�сплати�подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�зарахов�ється�на�валютний�рах�но�

Підприємства.

10.�ПРИПИНЕННЯ�ДІЯЛЬНОСТІ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднан-

ня,�поділ,�перетворення)�або�лі�відації —�за�рішенням�Засновни�а�або��повноважено�о�ним�ор-

�ан�,�чи�за�рішенням�с�д��відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

10.2.�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�Під-

приємства,��арант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

10.3.�Майно�Підприємства,�що�залишиться�після�задоволення�претензій��редиторів,�ви�о-

ристов�ється�за�рішенням�Засновни�а�Підприємства.

Київський міський голова 
В. Кличко

Продовження�додат�а

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№�74/939.�Почато����номері�за�13�травня�2015�ро��

План роботи III � IV сесій Київської міської ради VII скликання на січень � грудень 2015 року

Про врегулювання деяких питань у сфері поводження з
побутовими відходами

II квартал 2015 року Директор Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
Новицький Д. Ю.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Києві

III квартал 2015 року Директор Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища Білоцерковець Д. О.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про затвердження проекту Програми розвитку Київського
зоологічного парку на 2015 � 2018 роки

I квартал 2015 року Перший заступник директора � начальник управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища Мавлянов Д. Б.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про надання земельним ділянкам статусу скверу упродовж 2015 року Депутати Київської міської ради В. о. генерального директора КО
"Київзеленбуд" Субботін В. М.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про надання гірничого відводу упродовж 2015 року Перший заступник директора � начальник управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища Мавлянов Д. Б.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про погодження підприємствам та установам міста клопотань про
надання надр з метою геологічного вивчення, у тому числі
дослідно�промислової розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значення (підземних вод) та місцевого
значення (піску) у м. Києві

упродовж 2015 року Перший заступник директора � начальник управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища Мавлянов Д. Б.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про встановлення меж зон санітарної охорони водозбірних
свердловин у м. Києві

упродовж 2015 року Перший заступник директора � начальник управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища Мавлянов Д. Б.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

Про оголошення об'єктів природно�заповідного фонду
пам'ятками природи місцевого значення у м. Києві

упродовж 2015 року Перший заступник директора � начальник управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища Мавлянов Д. Б.

Голова комісії Андрійко Р. Ю.

6. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
транспорту та зв'язку

Про формування пропозицій щодо внесення змін до проекту
бюджету та Програми соціально�економічного розвитку міста
Києва у 2015 році

січень 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Голова комісії І. Піковський

Про затвердження правил користування водними об'єктами для
плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві

протягом I�го кварталу
2015 року

Департамент транспортної інфраструктури Голова комісії І. Піковський

Про надання дозволу на демонтаж та перевлаштування
матеріальних активів проекту "Створення сучасної
телекомунікаційної інфраструктури міста Києва та забезпечення її
розвитку"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Начальник КП "Київський
метрополітен" Брагінський В. В.

Голова комісії І. Піковський

Про внесення змін до статуту комунальної корпорації
"Київавтодор"

I�ше півріччя 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Секретар комісії І. Кісільов 
Член комісії А. Мельничук

Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 3 до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про
встановлення місцевих податків та зборів в м. Києві"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Секретар комісії І. Кісільов 
Член комісії О. Гаряга

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24
грудня 2009 року № 907/2976 "Про невідкладні заходи щодо
влаштування велосипедних доріжок у місті Києві"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Член комісії А. Логвін

Про затвердження Міської цільової програми розвитку
електронного урядування та технічного захисту інформації в місті
Києві на 2015 � 2018 роки

I�ше півріччя 2015 року Начальник управління електронного урядування та захисту
інформації Коновал В.

Голова комісії І. Піковський

Про надання дозволу комунальному підприємству "Міжнародний
аеропорт "Київ" (Жуляни) на продаж майна, яке належить до
комунальної власності територіальної громади міста Києва

протягом 2015 року Генеральний директор КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)
Нестеренко О. М.

Секретар комісії І. Кісільов

Про надання згоди на передачу рухомого складу зі сфери
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до сфери управління
Міністерства інфраструктури України

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П.

Голова комісії І. Піковський
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Про затвердження Концепції розміщення зупинкових комплексів
та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту в
м. Києві

січень 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П.

Голова комісії І. Піковський

Про визначення джерел фінансування для погашення
заборгованості КП "Київпастранс" за поставлені в минулі роки
транспортні засоби (трамвайні вагони та тролейбуси)

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П.

Заступник голови комісії 
О. Гриценко

Про затвердження нових тарифів на проїзд у міському
наземному транспорті (підстава � Закон України "Про
електричний транспорт", розділ IV, ст. 14)

січень � лютий 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П.

Заступник голови комісії 
О. Гриценко

Про залучення інвестиційних коштів до міського бюджету для КП
"Київпастранс" для оновлення трамвайного парку

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П.

Член комісії О. Гаряга

Про внесення змін та доповнень до статуту комунальної
корпорації "Київавтодор", затвердженого рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 311/3386 "Про затвердження
статуту комунальної корпорації "Київавтодор"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київавтодор" Жуков В. А.

Секретар комісії І. Кісільов

Про реорганізацію комунального підприємства "Учбово�курсовий
комбінат"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київавтодор" Жуков В.А.

Член комісії О. Гаряга

Про реорганізацію комунального підприємства "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київавтодор" Жуков В. А.

Член комісії А. Логвін

Про формування пропозицій до проекту бюджету та Програми
соціально�економічного розвитку міста Києва на 2016 рік щодо
розвитку дорожньо�транспортного комплексу

протягом 2015 року Департамент транспортної інфраструктури Генеральний директор КП
"Київпастранс" Майзель С. П. Начальник КП "Київський
метрополітен" Брагінський В. В. Генеральний директор КП
"Київавтодор" Жуков В. А.

Голова комісії І. Піковський

7. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
місцевого самоврядування,
регіональних та
міжнародних зв'язків

Про найменування (перейменування) вулиць (тощо) у м. Києві упродовж 2015 року Директор департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П Голова комісії Бродський О. Я.

Про затвердження положення про Порядок організації та
проведення недержавних масових громадських заходів,
культурно�просвітницького, спортивного, видовищного
характеру, а також проведення кіно� та телезйомок у місті Києві

I квартал 2015 року,
переноситься з плану
роботи поточного року

Директор департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Голова комісії Бродський О. Я.

Про надання дозволів на створення органів самоорганізації
населення в м. Києві

упродовж 2015 року Секретаріат Київської міської ради Голова комісії Бродський О. Я.

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України

упродовж 2015 року Керівник апарату КМДА Бондаренко В. В. Голова комісії Бродський О. Я.

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України

упродовж 2015 року Керівник апарату КМДА Бондаренко В. В. Голова комісії Бродський О. Я.

Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії
Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого
самоврядування

IV квартал 2015 року Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Фіданян О. Г. Голова комісії Бродський О. Я.

Про внесення змін до рішення Київради від 15.12.2014 
№ 842/7078 "Про затвердження міської комплексної програми
"Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012 � 2016 рр."

до кінця 2015 року,
переноситься з плану
роботи поточного року

Секретаріат Київської міської ради Департамент суспільних
комунікацій

Голова комісії Бродський О. Я.

Про затвердження нової редакції Статуту територіальної громади
міста Києва

до кінця 2015 року,
переноситься з плану
роботи поточного року

Секретаріат Київської міської ради Голова комісії Бродський О. Я.

Про затвердження Положення про порядок делегування
повноважень органам самоорганізації населення в м. Києві

II � III квартали 2015 року,
переноситься з плану
роботи поточного року

Секретаріат Київської міської ради Голова комісії Бродський О. Я.

Про деякі заходи сприяння виконанню міської комплексної
програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012 � 2016 рр."

упродовж 2015 року Секретаріат Київської міської ради Голова комісії Бродський О. Я.

Про заходи сприяння розвитку органів самоорганізації населення до кінця 2015 року,
переноситься з плану
роботи поточного року

Секретаріат Київської міської ради Департамент суспільних
комунікацій

Голова комісії Бродський О. Я.

Структурні підрозділи КМДА

Про затвердження міської цільової програми на 2016 � 2020 роки
"Київ інформаційний"

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Постійна комісія Київської
міської ради з питань місцевого
самоврядування, регіональних
та міжнародних зв'язків

Про затвердження положення про громадські слухання в місті
Києві

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Постійна комісія Київської
міської ради з питань місцевого
самоврядування, регіональних
та міжнародних зв'язків

Про затвердження цільової програми зміцнення і розвитку
міжнародних зв'язків на 2015 � 2018 роки

протягом 2015 року Начальник управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) Голота Т. А.

Постійна комісія Київської
міської ради з питань місцевого
самоврядування, регіональних
та міжнародних зв'язків

8. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
інформаційної політики та
реклами

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.01.2012 № 20/7357 "Про затвердження Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві"

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, управління з питань реклами,
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Голова комісії Окопний О. Ю.

Про внесення змін у Порядок розміщення зовнішньої реклами в
м. Києві

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, управління з питань реклами,
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Член комісії Калініченко О. В.

Про внесення змін у Порядок розміщення інформаційних вивісок протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, управління з питань реклами,
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Член комісії Калініченко О. В.

Розробка технологічної картки проходження дозвільної
документації

протягом 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу обов'язків, управління з питань реклами,
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Голова комісії Окопний О. Ю.

Проект рішення Київради щодо реорганізації телерадіокомпанії
"Київ" шляхом створення на її базі суспільного телебачення міста
Києва

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Секретар комісії Назарова Р. Р.

Проект рішення Київради "Про реорганізацію газети "Вечірній
Київ"

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Секретар комісії Назарова Р. Р.

Надання висновків постійної комісії щодо призначення або
звільнення директора теле� та радіомовної організації та
головних редакторів друкованих засобів масової інформації
Київської міської ради, підготовка проектів рішень з порушених
питань

протягом 2015 року Постійна комісія Київради з питань інформаційної політики та
реклами

Секретар комісії Назарова Р. Р.

Розгляд та погодження редакційних статутів друкованих засобів
масової інформації Київської міської ради

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Секретар комісії Назарова Р. Р.

Призначення членів редакційної ради комунального
підприємства "Радіостанція "Голос Києва" та телекомпанії "Київ"

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Секретар комісії Назарова Р. Р.

Структурні підрозділи КМДА

Про внесення змін до порядку розміщення реклами в м. Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 серпня
2011 року № 37/6253

протягом 2015 року Директор Департаменту суспільних комунікацій Хонда М. П. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
інформаційної політики та
реклами
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9. Постійна комісія Київської
міської ради з питань
власності

Про формування комунальної власності територіальної громади
міста Києва, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.
Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 02 грудня
2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва"

упродовж 2015 року Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А. Голова комісії Береговий Ю. М.

Про передачу в оренду (позичку) комунального майна
територіальної громади міста Києва, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.
Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про передачу у безоплатне користування (позичку) об'єктів
нерухомості, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

упродовж 2015 року Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А. Голова комісії Береговий Ю. М.

Про приватизацію об'єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про продовження строків завершення будівництва об'єктів
незавершеного будівництва

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про списання, продаж (транспортних засобів), демонтаж,
знесення комунального майна територіальної громади міста
Києва, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про списання основних засобів, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та перебувають у
володінні та користуванні публічного акціонерного товариства
"КИЇВЕНЕРГО"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "КИЇВЕНЕРГО"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про списання основних засобів, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та перебувають у
володінні та користуванні публічного акціонерного товариства
"АК "Київводоканал"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "АК "Київводоканал"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про демонтаж та списання основних засобів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва та
перебувають у володінні та користуванні публічного акціонерного
товариства "Київгаз"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про надання дозволу на продаж та списання автотранспортних
засобів, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про демонтаж та списання шляхом ліквідації основних засобів,
що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва (будівлі і споруди)

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про надання комунального майна територіальної громади міста
Києва під заставу

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про створення, реорганізацію, ліквідацію комунальних
підприємств, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.
Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), районні в місті Києві державні адміністрації

Голова комісії Береговий Ю. М.

Проект рішення Київської міської ради "Про реорганізацію
комунального підприємства "ШляховоEексплуатаційне
управління по ремонту та експлуатації автомобільних шляхів та
споруд на них "Магістраль"

упродовж 2015 року Виконуючий обов'язки директора Департаменту транспортної
інфраструктури Шпильовий І. Ф.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Проект рішення Київської міської ради "Про реорганізацію
комунального підприємства "УчбовоEкурсовий комбінат"

упродовж 2015 року Виконуючий обов'язки директора Департаменту транспортної
інфраструктури Шпильовий І. Ф.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про передачу об'єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва під реконструкцію, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

Про внесення змін до додатка до рішення Київської міської ради
від 24 червня 2004 року № 322/1532 "Про затвердження переліку
об'єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва,
що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва"

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту економіки та інвестицій Поворозник М. Ю.

Голова комісії Береговий Ю. М. 

Про передачу (віднесення до сфери управління) комунального
майна територіальної громади міста Києва до державної
власності, територіальних громад міст, областей, районів, селищ
України, в тому числі:

упродовж 2015 року Заступник голови Київської міської державної адміністрації
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва Гудзь А. А.

Голова комісії Береговий Ю. М.

І Н А В Г У Р А Ц І Я Х

Г Е Н Е О П К Л І Р

І М О Р Т Е Л І Л Л Е

Л Е М У Р Т О Р Щ

З А М И С Е Л О Д А

С И Л А Т А Р О М А Т

Д І К К Е Н С Е И

Н А Я П О Т А Й Н И К

Відповіді на сканворд 

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Íàóêè, 33.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 13,29 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

(ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó ðîçëèâó òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè), (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 203010,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 2 961,41 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó â ì.Êèºâ³ "Ðîçðàõóíêîâèé öåíòð

"Ãîëîñ³¿âî" (ïðîñï. Íàóêè, 13, ì. Êè¿â, 03028, òåë./ôàêñ 501-60-39).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Êðàâ÷åíêî ªâãåíà Áîðèñîâè÷à
(âóë. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 13, êâ. 26, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
Êîìåðö³éíèé Áàíê "Ïðèâàòáàíê"äî Êðàâ÷åíêî ªâãåíà Áîðèñîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 21.05.2015 ðîêó î 9.01 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí-
íîãî 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
çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

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

Ñóääÿ Ë. Î. Àíòèïîâà

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Êàôòþ Àíàòîë³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, 07.08.1950
ðîêó íàðîäæåííÿ (îñòàííÿ â³äîìà àäðåñà ÿêîãî: 03048, ì. Êè¿â, âóë. Åðíñòà, 8, êâ. 14), ÿêèé º
â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 760/11787/14-ö (2/760/838/15) çà ïîçîâîì Ñëºïêî
Ëþáîâ³ Â³òàë³¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 05.06.2015
ðîêó íà 13.45, ÿêå â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25,
êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áó-
äå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Ñóääÿ Êèöþê Â. Ñ.

Ôàêñèì³ëå (òî÷íà êîï³ÿ ï³äïèñó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ — ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" Á³ëèêà Àíäð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à, ùî âèêîíàíà ó âèãëÿä³
ïå÷àòêè) ââàæàòè íåä³éñíèì. Äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äïèñàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ôàêñè-
ì³ëüíîãî ï³äïèñó ãîëîâè ïðàâë³ííÿ — ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿â-
âîäîêàíàë" Á³ëèêà Àíäð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèìè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

1
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑ-
ËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎ-

ÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)
1 ïîâåðõ

ÀÇÅÐÁÀÉ-
ÄÆÀÍÑÜÊÀ

ÂÓË., 8-Á
742,18

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ (ðîçì³-

ùåííÿ äèòÿ÷îãî ñïîðòèâíîãî êëóáó)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.03.2015

19,36 14365,00

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
ó ãðí Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

1.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÆÌÀ×ÅÍÊÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ ÂÓË., 10

(ÄÍÇ ¹ 535)
76,40

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑ-
ÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²É-

ÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
(ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè

äîøê³ëüíîãî â³êó)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2014

31,38 
çà 1 êâ. ì Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí 2397,44

2.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,

òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÊÈÁÀËÜ×È×À
ÌÈÊÎËÈ ÂÓË.,

10-À (ÄÍÇ
¹ 471)

55,50

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑ-
ÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²É-

ÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
(íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2014

3,47
çà 1 ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí 15,96
(Ïí, Ñð: 15.30-16.30, Âò: 15.30-16.50,

×ò: 15.30-16.15,
Ïò: 15.30-16.00)

3.

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ 
(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

Íàï³â-
ï³äâàë

ÒÓÌÀÍßÍÀ ÎÂÀ-
ÍÅÑÀ ÂÓË., 2 

(Ë³öåé ¹ 208)

80,10 
(ïîãîäèííî)

5,38 
(ïîñò³éíî)

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓ-
ÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ïî ï³äãîòîâö³ âîä³¿â
êàòåãîð³¿ "Â")

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2014

25,98 çà 1 ãîä.
149,43 

çà 1 êâ. ì

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí 155,88
(Ïí, Ñð, Ïò: 18.30-20.30) 

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí. 803,93

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 376188 íà ³ì’ÿ
×åðåì³ñ³íà Âàëåð³ÿ ªâãåí³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ÿêùî äëÿ âàñ ì³ðè-

ëîì æèòòºâèõ ö³ííîñòåé º

ìàòåð³àëüí³ áëàãà—îòðè-

ìàºòå ¿õ äîñòàòíüî. Îäíàê íå õë³-

áîì ºäèíèì æèâå ëþäèíà...Îäíî÷àñ-

íî äáàéòå ³ ïðî äóõîâíèé ðåñóðñ.

Äëÿ ÒÅËÜÖ²Â îñíîâíèì êà-

ï³òàëîì º íå ãðîø³, à êîí-

òàêòè ç äîñâ³ä÷åíèìè ìàéñ-

òðàìè ñâîº¿ ñïðàâè, åðóäîâàíèìè

ëþäüìè.Âè àâòîðèòåòí³,âïëèâîâ³,ïðî-

òå îäèí â ïîë³ íå âî¿í,äîðîæ³òüïîðÿä-

íèìè îñîáàìè,íà ÿêèõìîæíà ïîêëàñ-

òèñÿ, ÿê³ íå çðàäÿòü ó ñêðóòíó ìèòü.

ÁËÈÇÍÞÊÈ ïðèâàáëþâà-

òèìóòü³íòåëåêòóàëüíèì øàð-

ìîì,ùî çðîáèòü ¿õ íàäçâè-

÷àéíî ïîïóëÿðíèìè, ïðèìíîæóþ÷è

êîëî ñèìïàòèê³â.Îäíàê âèñëîâëþé-

òåñÿ ëèøå òîä³,êîëè íàäàäóòü ñëîâî.

×àð³âíèì ÐÀÊÀÌ âèçíà-

÷åíî ïîæèíàòè òå, ùî ïî-

ñ³ÿëè ðàí³øå, — óðîæàé

áàãàòèé.Ïîùàñòèòü âäàëî ðîçâ’ÿçà-

òè ãîðä³ºâ³ âóçëè êàðì³÷íèõ ïðîá-

ëåì, íàêîïè÷åíèõ çà ïîïåðåäí³é

ì³ñÿöü. Íàñàìïåðåä â ñ³ìåéí³é, ïî-

äðóæí³é, ä³ëîâ³é ñôåðàõ.

ËÅÂÈ, êàð’ºðíèé ìàðàôîí

òðèâàº,âè ÿñêðàâà ïóáë³÷íà

ïåðñîíà, ÿêà ìàº íå êðàñó-

âàòèñÿ,à ãàðìîí³éíî âïèñà-

òèñÿ â ïîñàäîâó ³ºðàðõ³þ,â÷èòèñÿ ÿê

êåðìóâàòè,òàê ³ ï³äêîðÿòèñÿ âèñîêèì

÷èíàì.Íåîáõ³äíî çàêð³ïèòè áóäü-ÿê³

ä³ëîâ³ òà ïðèÿòåëüñüê³ çâ’ÿçêè,ùî ïðè-

íîñÿòüêîðèñòü,ñïðèÿþòüîá³çíàíîñò³.

Ä²ÂÈ,â ðîë³ íåôîðìàëüíî-

ãî êîëåêòèâíîãî ë³äåðà âè

íåïåðåâåðøåí³, âäàëî êî-

ðèñòóéòåñÿ ãðóïîâèì ðåñóðñîì, öå

÷àñ ìàêñèìàëüíî¿ âèãîäè.À êîëè ïî-

ñòàâèëè çà ìåòó óêð³ïèòè êàð’ºðí³

ðóáåæ³,ìîæåòå öå çðîáèòè òàºìíèì

÷èíîì, àäæå ìàºòå âïëèâ íà êåð³â-

íèé ïåðñîíàë.

ÒÅÐÅÇÈ, äóõîâíå ïðåîáðà-

æåííÿ, äå çàä³ÿí³ ðåñóðñè

(ìàòåð³àëüí³,ìîðàëüí³,åíåð-

ãåòè÷í³),òðèâàº.Çàéìàéòåñÿ á³çíåñîì,

â÷³òüñÿ äáàéëèâî ãîñïîäàðþâàòè ñï³ëü-

íèìè áëàãàìè,íå çàçäð³òü,òîä³ é âàì

ïåðåïàäå ëàñèé øìàò çäîáóòê³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,íàîäèíö³ âè—

ÿê áèëèíî÷êà â ïîë³,â³äêðè-

òà âñ³ì çëèì â³òðàì. Äî-

ñÿãòè áàæàíèõ âåðøèí ñàìîòóæêè

³ íå ñïîä³âàéòåñÿ,ò³ëüêè â ãàðìîí³é-

í³é ïàð³, ä³ëîâ³é êîìàíä³ çäàòí³ îò-

ðèìàòè ïðîäóêòèâíèé ðåçóëüòàò.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,íå ãîðäóéòå,ðî-

á³òü ïðàêòè÷í³ ïîñëóãè,ñà-

ìîâ³ääàíî ñëóæ³òü ëþäÿì

³ ìàòèìåòå âëàäó íàä íèìè.Íèí³ â³ä-

÷àëþâàòè â ñàìîñò³éíå ïëàâàííÿ ïðî-

òèïîêàçàíî, ìàêñèìàëüíîãî óñï³õó

äîá’ºòåñÿ,ñòàâøè íà ñòåçþ ð³âíîïðàâ-

íî¿ ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,ï³äçàðÿäêà æèò-

òºâîãî àêóìóëÿòîðà ùàñòÿì

òðèâàº. Âè ñàìîäîñòàòíÿ,

òàëàíîâèòà âñåá³÷íî ðîçâèíåíà îñî-

áèñò³ñòü,ñàìå òàêà «êîäîâà óñòàíîâ-

êà» äîïîìîæå óñóíóòè êîìïëåêñè,

âñåëèòüâïåâíåí³ñòü,çðîáèòüíåâðàç-

ëèâèìè äëÿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîáëåì.

ÂÎÄÎË²¯, ÷óæèõ äëÿ âàñ

íå ³ñíóº, ÿêùî äîëÿ çâå-

ëà ç êèìîñü, çíà÷èòü, ïðî-

ÿâ³òü ìàêñèìóì ãóìàííî¿ òóðáîòè

ïðî öèõ ëþäåé...

ÐÈÁÈ, âëàøòóéòå ñàí³òàð-

íèé äåíü ³ íàâåä³òü ëàä â

ñóâåðåííîìó ïðîñòîð³, ïî-

çáóäüòåñÿ ñòàðèõ ðå÷åé, ïðèâåä³òü

â ïîðÿäîê ðîáî÷å ì³ñöå, ïðè÷åïó-

ð³òü äîìàøí³ ïåíàòè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 40 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

ãîðîñêîï

19 òðàâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 òðàâíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü
ïàì’ÿò³ ïîë³òðåïðåñîâàíèõ, â Òó-
ðå÷÷èí³ — Äåíü ìîëîä³ ³ ñïîðòó,
ó Ô³íëÿíä³¿ — Äåíü ïàì’ÿò³ çàãèá-
ëèõ.

1051 — ó ñîáîð³ Ðåéìñà Àííà,

íàéìîëîäøà äî÷êà êè¿âñüêîãî êíÿ-

çÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, êîðîíóâà-

ëàñü íà ôðàíöóçüêèé ïðåñòîë ÿê

äðóæèíà êîðîëÿ Ãåíð³õà I Êàïåòà.

1861 — ó Ñóìàõ â³äêðèòî ïåð-

øó â Óêðà¿í³ íåä³ëüíó øêîëó.

1971 — ç êîñìîäðîìó Áàéêî-

íóð ðàêåòîþ-íîñ³ºì «Ïðîòîí-Ê»

çàïóùåíî ðàäÿíñüêó àâòîìàòè÷íó

ì³æïëàíåòíó ñòàíö³þ «Ìàðñ-2» òðå-

òüîãî ïîêîë³ííÿ.27 ëèñòîïàäà 1971

ðîêó âîíà ñòàëà ïåðøîþ ó ñâ³ò³

ñòàíö³ºþ,ÿêà äîñÿãëà ïîâåðõí³ ïëà-

íåòè.

1980 — íà åêðàíè ÑÐÑÐ âèé-

øîâ ô³ëüì Àíäð³ÿ Òàðêîâñüêîãî

«Ñòàëêåð» çà ìîòèâàìè ðîìàíó áðà-

ò³â Ñòðóãàöüêèõ «Ï³êí³ê íà óçá³÷-

÷³».Â ãîëîâíèõ ðîëÿõ çíÿëèñü Îëåê-

ñàíäð Êàéäàíîâñüêèé,Àíàòîë³é Ñî-

ëîí³öèí, Ìèêîëà Ãðèíüêî ³ Àë³ñà

Ôðåéíäë³õ.

2005 — íà êîíôåðåíö³¿ ì³í³ñ-

òð³â îñâ³òè êðà¿í ªâðîïè ó Áåðãåí³

(Íîðâåã³ÿ) ì³í³ñòð îñâ³òè Óêðà¿íè

Ñòàí³ñëàâ Í³êîëàºíêî ï³äïèñàâ â³ä

³ìåí³ Óêðà¿íè Áîëîíñüêó äåêëàðà-

ö³þ — óãîäó ùîäî ñòàíäàðòèçàö³¿

ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-

ãî ïðîöåñó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ âèùî¿

øêîëè â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Êâ³òêîâà ªâðîïà ó Êèºâ³

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÍÀ ÑÏ²ÂÎ×ÎÌÓ ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî
ëàíäøàôòíîãî ïàðêó â Êèºâ³ â ðàì-
êàõ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ªâðîïè â³ä-
êðèòî âèñòàâêó êâ³ò³â «Óêðà¿íà ºâ-
ðîïåéñüêà»,ÿêà öüîãî ðîêó ïðèñâÿ-
÷åíà 65-ð³÷÷þ ñòâîðåííÿ ÅÑ. Òðè-
âàòèìå åêñïîçèö³ÿ äî 14 ÷åðâíÿ.
Îá’ºìí³ êâ³òêîâ³ êîìïîçèö³¿ âèêî-
íàíî â êîëüîðàõ ïðàïîð³â ³ ñèìâî-
ë³â äåñÿòè êðà¿í-÷ëåí³â,ÿê³ 1949 ðî-
êó ñòâîðèëè Ðàäó ªâðîïè. Êîæåí ç
äåñÿòè ðàéîí³â ñòîëèö³ ïðåäñòàâ-
ëÿâ îäíó ç äåðæàâ.

Âèñòàâêó êâ³ò³â â³äâ³äàâ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í ïîñèä³â íà
ëàâî÷ö³ á³ëÿ êîìïîçèö³¿,ÿêîþ ïðåä-
ñòàâëåíî ²ðëàíä³þ,òà ïîä³ëèâñÿ ñåê-
ðåòîì,ùî,çà ïîâ³ð’ÿì,áàæàííÿ,çà-
ãàäàíå íà ö³é ëàâö³, çáóâàºòüñÿ.

Ïàí Êëè÷êî çàïðîñèâ óñ³õ êèÿí

ïðèõîäèòè ñ³ì’ÿìè äèâèòèñüíà êâ³ò-
êîâ³ êîìïîçèö³¿. Àäæå òðàâåíü —
íàéêðàùèé ì³ñÿöü.Óöþ ïîðó â ñòî-
ëèö³ çåëåíî òà áàãàòî êâ³ò³â.

Ìåð ïîñï³ëêóâàâñÿ àíãë³éñüêîþ
ç ó÷íÿìè ñòîëè÷íî¿ øêîëè ¹ 20.
Â³í çàóâàæèâ, ùî ï³äë³òêè ðîçìîâ-
ëÿþòü ìàéæå áåç àêöåíòó. «Äîáðå,
ùî ñïðàâæí³ óêðà¿íö³, íîâå ïîêî-
ë³ííÿ, ðîçìîâëÿþòü àíãë³éñüêîþ.
ßêùî ìè õî÷åìî äî ªâðîïè,òî ïî-
âèíí³ áóòè äîáðå ³íòåãðîâàíèìè»,—
çàçíà÷èâ ïàí Êëè÷êî.

Ìåð ïîäÿêóâàâ óñ³ì, õòî âêëà-
äàâ ñâ³é òðóä ó öþ âèñòàâêó. «Êîëè
ïåðåáóâàºø òóò, òî â³ä÷óâàºø, ùî
òè—ó ªâðîï³.Õî÷åòüñÿ,ùîá ÿêíàé-
á³ëüøå êèÿí ïðîâîäèëè òóò ñâ³é ÷àñ.
ß íå çì³ã çàðàç âçÿòè ç ñîáîþ ä³òåé,
ïðîòå ï³çí³øå îáîâ’ÿçêîâî ïîâåð-
íóñÿ ñþäè ç íèìè»,— ïîä³ëèâñÿ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Òàêîæ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ çàçíà-
÷èâ, ùî áóëî á äîáðå, àáè òàê³ âè-

ñòàâêè ïðîõîäèëè â óñ³õ 10 ðàéîíàõ
Êèºâà.

Õðèñòèíà Ãàâðèëþê, ãîëîâíèé
äèçàéíåð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä», ðîç-
ïîâ³ëà, ùî äëÿ âèñòàâêè çíàäîáè-
ëîñü áëèçüêî 300 òèñÿ÷ êâ³ò³â, à çà-
ãàëüíà ïëîùà âñ³õ êîìïîçèö³é ñòà-
íîâèòü ïîíàä 2 òèñ. êâ. ì. Äëÿ òîãî,
ùîá çðîáèòè îäíó êîìïîçèö³þ,ïî-
òð³áíî á³ëüøå 10 ñïåö³àë³ñò³â.Öå ³ äè-
çàéíåð, ³ ìàéñòðè.

«Êîæåí äåíü ðîá³òíèêè ïî ÷åð-
ç³ îõîðîíÿþòü êîìïîçèö³¿,ïîëèâà-
þòü êâ³òè, ÿêùî òðåáà, òî é äîñà-
äæóþòü»,—ïîÿñíþº ïàí³ Ãàâðèëþê.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» Ñåðã³ÿ Ñè-
ìîíîâà,êîìïîçèö³þ,ÿêà ïðåäñòàâ-
ëÿº Óêðà¿íó, ñòâîðèëè îñòàííüîþ.
«ß ïîäèâèâñÿ: äåñÿòü êðà¿í ÅÑ º, à
Óêðà¿íè íåìàº. Òà ðîçïîðÿäèâñÿ
ñòâîðèòè êîìïîçèö³þ, ÿêà ïðåä-
ñòàâëÿòèìå Óêðà¿íó íà âèñòàâö³»,—
äîäàâ â³í �
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