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Ð³øåííÿ ïî Îñîêîðêàõ Êè¿âðàäà
ïðèéìàòèìå ÷åðåç òèæäåíü
� Êëè÷êî âí³ñ ïðîåêò ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ç çàáóäîâíèêîì ³ ñòâîðåííÿ ñêâåðó

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà
ÄÏÒ 45 ãà 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ
âóë. Êðæèæàíîâñüêîãî, áóëüâ. Âåð-
íàäñüêîãî, âóë. Êðàñíîâà òà çàë³ç-
íè÷íî¿ êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ çàòâåðäèëè â÷îðà äåïóòàòè. Çà-
ãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè —
45 ãà. «Òàì º ðîçðàõóíêè, ùî ìàþòü
çðîáèòè. Íàïðèêëàä, áóä³âíèöòâî
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 201 òèñ. êâ. ì. Òîáòî 2 593
êâàðòèðè. Â íèõ æèòèìå 5 860 îñ³á.
¯ì áóäå íå ëèøå íå ò³ñíî, àëå é êîì-
ôîðòíî. Àäæå äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
ìåøêàíö³ ìàòèìóòü 22 òèñ. êâ. ì çà-
êëàä³â — àïòåêè, ìàãàçèíè òîùî»,—
ðîçïîâ³â ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ñòî-
ëèö³ Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê. Íà âêà-
çàí³é òåðèòîð³¿ ç’ÿâèòüñÿ ê³ëüêà íî-
âèõ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â:
ñàäîê íà 75 ì³ñöü íà òåðèòîð³¿ çà-
âîäó îô³ñíèõ ìåáë³â, ñàäîê-ïî÷àò-
êîâà øêîëà íà 125 îñ³á íà òåðèòî-
ð³¿ Ìåõáóäó, ñàäî÷îê íà 50 ì³ñöü
íà òåðèòîð³¿ Íàóêà-ñïîðò. Ïëîùó
çåëåíèõ íàñàäæåíü ïëàíóþòü çá³ëü-
øèòè ç 4,8 äî 5,6 ãà. «Ê³ëüê³ñòü ðî-
áî÷èõ ì³ñöü çðîñòå ç 1 330 äî 5 100.
Öå äóæå âàæëèâî äëÿ Êèºâà, ùîá
ëþäè ìîãëè ïðàöþâàòè»,— ñêàçàâ
ïàí Öåëîâàëüíèê.

Ãðîìàä³ ïîâåðíóëè 
äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

Êè¿âðàäà 67-ìà ãîëîñàìè ï³äòðè-
ìàëà ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî íåïîíîâ-
ëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çàáóäîâ-
íèêó ÒÎÂ «ÀÑÊÌÀ-ÊÐÈÌ» ïî âóë.
Ëüâ³âñüê³é, 18 òà ñòâîðåííÿ ñêâå-
ðó íà ö³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-
ùåþ ó 1,5 ãà. Äàíèé ïðîåêò ï³äãî-
òóâàëà òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êî-
ì³ñ³ÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Òåòÿíè Ìå-
ë³õîâî¿. «Ð³øåííÿì åêñ-Êè¿âðàäè
çàáóäîâíèêó äîçâîëÿëîñü ìàñîâå
çíèùåííÿ ë³ñîâèõ íàñàäæåíü íà
ïëîù³ ïîíàä 1 ãà, ùî âèêëèêàëî
ãîñòðèé ñîö³àëüíèé êîíôë³êò ì³æ
çàáóäîâíèêîì ³ ãðîìàäîþ. Íå âñòà-
íîâëåíèìè îñîáàìè íà ö³é ä³ëÿí-
ö³ áóëî çä³éñíåíî ñïðîáè çíèùèòè
áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ õ³ì³÷íèì
òà ìåõàí³÷íèì ñïîñîáàìè»,— ïîâ³-
äîìèëà Òåòÿíà Ìåë³õîâà. Çàáóäîâ-
íèê ìàâ íàì³ð çâåñòè áàãàòîïîâåð-
õîâèé æèòëîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñ
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì. Çàì³ñòü öüî-
ãî íà âêàçàí³é ä³ëÿíö³ îáëàøòóþòü
ñêâåð. Ùå îäíèì ñâî¿ì ð³øåííÿì
ï³äòðèìàëè ïîâåðíåííÿ ó âëàñí³ñòü
Êèºâà çåìë³, ÿêà, âñóïåðå÷ ³ñíóâàí-
íþ íà í³é ïðèâàòíèõ ãàðàæ³â ãà-
ðàæíî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó
«Ãîëîñ», áóëà ïåðåäàíà ï³ä çàáó-
äîâó. Éäåòüñÿ ïðî ä³ëÿíêó çà àäðå-
ñîþ: Öèìáàë³â ßð, 31 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³. Òàì òåæ ïëàíóâàëè
çâåñòè êîìïëåêñ âèñîòîê. Ïðîòå 70
äåïóòàò³â ïðîãîëîñóâàëè çà â³äìî-
âó ó ïðîäîâæåíí³ äîãîâîðó îðåíäè
ç çàáóäîâíèêîì.

ÏÅÐÅÄ ïî÷àòêîì ó÷îðàøíüîãî çà-
ñ³äàííÿ â Êè¿âðàä³ ïàíóâàâ ï³äíå-
ñåíèé íàñòð³é. Ñâÿòî Âîçíåñ³ííÿ
Ãîñïîäíüîãî çá³ãëîñÿ ç Äíåì âèøè-
âàíêè.Ïðàêòè÷íî âñ³ äåïóòàòè ïðèé-
øëè ó âèøèòèõ ñîðî÷êàõ. Êðàñèâ³
³ óñì³õíåí³ ôîòîãðàôóâàëèñÿ ãóð-
òîì ³ ïîîäèíö³. Áóâ ³ùå îäèí ïðè-
ºìíèé ìîìåíò—ó äåïóòàò³â ç’ÿâèâ-
ñÿ íîâèé êîëåãà. Çàì³ñòü äåïóòàòà
Îëåêñ³ÿ Ìàëîâàöüêîãî òåïåð íà êî-
ðèñòü êèÿí ïðàöþâàòèìå íàñòóï-
íèé ïî ñïèñêó «ÓÄÀÐ-Ñîë³äàðí³ñòü»
Áîãäàí Áîáðîâñüêèé. Ìàëîâàöüêèé
ñêëàâ ìàíäàò ó çâ’ÿçêó ç îáðàííÿì
äî ñêëàäó Âèùî¿ ðàäè þñòèö³¿. Íî-
âîñïå÷åíèé äåïóòàò 1984 ðîêó íà-
ðîäæåííÿ ³ ìàº äâ³ âèù³ îñâ³òè —
þðèñòà ³ ïîë³òîëîãà.

Çàâ³òàëè íà ñåñ³þ â÷îðà ³ äâà íà-
ðîäí³ äåïóòàòè — Áîðèñëàâ Áåðåçà
òà ²ãîð Ëóöåíêî.Îáîõ òóðáóâàëà ñè-
òóàö³ÿ ç íåçàêîííîþ çàáóäîâîþ.
Îñîáëèâî ùî ñòîñóºòüñÿ íåäàâíüî¿
ñóòè÷êè íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ ìåòðî
«Îñîêîðêè». Íàðäåïè çàêëèêàëè
ñêàñóâàòè ãàíåáí³ ð³øåííÿ ÷àñ³â ïî-
ïåðåäíüî¿ âëàäè. À ïîêè âîíè âè-
ãîëîøóâàëè ñâî¿ ïðîìîâè, ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿê ³ îá³öÿâ,
âí³ñ ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ðîç³ðâàí-
íÿ äîãîâîðó îðåíäè ç çàáóäîâíè-
êîì.«Êîíôë³êòí³ áóä³âíèöòâà—öå
ãîëîâíèé á³ëü, ÿêèé ä³ñòàâñÿ íàì ó
ñïàäîê. Ìè çàðàç âèð³øóºìî ïðîá-

ëåìè, ÿê³ áóëè çàêëàäåí³ äåê³ëüêà
ðîê³â òîìó.Àëå ¿õ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçó-
âàòè, ³ ìè áóäåìî öå ðîáèòè.ß çàðå-
ºñòðóâàâ ³ ñüîãîäí³ âíîøó ïðîåêò
ð³øåííÿ ïðî ðîçòîðãíåííÿ äîãîâî-
ðó îðåíäè òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè ïðî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà Îñîêîðêàõ. ² ö³é ä³-
ëÿíö³ ìàº áóòè íàäàíèé ñòàòóñ ñêâå-
ðó. «Çåëåíáóä» îòðèìàâ çàâäàííÿ
ïðèâåñòè òåðèòîð³þ äî ëàäó,îçåëå-
íèòè òà âèñàäèòè äåðåâà»,— çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî ³ñòîð³ÿ ç ä³ëÿíêîþ íà Îñîêîð-
êàõ —öå ùå îäèí ïðèêëàä òîãî, êî-
ëè á³çíåñ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè ³í-
òåðåñè ãðîìàäè, ðîçóì³òè ñâîþ ñî-
ö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,âåñòè ä³à-
ëîã ç ëþäüìè, à íå çâîäèòè ïàðêà-
íè. Ìåð çàçíà÷èâ, ùî âè¿çäèâ íà
ì³ñöå, ñï³ëêóâàâñÿ ç ìåøêàíöÿìè,
³ âîíè ï³äòðèìóþòü ³äåþ ñòâîðåí-
íÿ ñêâåðó. Òèì ÷àñîì ì³ñüêà âëàäà
îá³öÿº ëþäÿì þðèäè÷íèé çàõèñò,
ÿêùî ¿õ ñóäîâå ïåðåñë³äóâàííÿ ïî÷-
íå çàáóäîâíèê.Ì³ñüêèé ãîëîâà çâåð-
íóâñÿ äî äåïóòàòà Ñåðã³ÿ Êîòâèöü-
êîãî,ÿêîãî ïîâ’ÿçóþòü ç êîìïàí³ºþ-
çàáóäîâíèêîì, ³ çàïðîïîíóâàâ éî-
ìó ñêëàñòè ìàíäàò.«Êèÿíè äîâ³ðè-
ëè äåïóòàòàì â³äñòîþâàòè ¿õí³ ïðà-
âà ³ ³íòåðåñè.ßêùî äåïóòàò ñòàâèòü
íà ïåðøå ì³ñöå ñâî¿ á³çíåñ-³íòåðå-
ñè, òî â³í íå ïîâèíåí çíàõîäèòèñÿ
ó ö³é çàë³.Äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñåðã³é
Êîòâèöüêèé çàðàç çíàõîäèòüñÿ ó ö³é
çàë³. ² ÿ çâåðòàþñÿ äî âàñ, ùîá âè
ñêëàëè ìàíäàò»,— ñêàçàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ðîç³ðâàí-
íÿ äîãîâîðó îðåíäè ³ ñòâîðåííÿ
ñêâåðó ïîâèíåí ïðîéòè çåìåëüíó
êîì³ñ³þ. Äëÿ ãîëîñóâàííÿ â³í áóäå
âèíåñåíèé âæå íà íàñòóïíå çàñ³-
äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ ÷åðåç òèæ-
äåíü — 28 òðàâíÿ.

Â÷îðà Â³òàë³é Êëè÷êî ñïåö³àëü-
íî îãîëîñèâ ïåðåðâó ³ á³ëüøå ï³â-
ãîäèíè ñï³ëêóâàâñÿ ç àêòèâ³ñòà-
ìè. Â³í çàïåâíèâ, ùî ð³øåííÿ áó-
äå íà êîðèñòü ãðîìàäè. Âò³ì, çà-
êëèêàâ âèð³øóâàòè âñ³ ïðîáëåìí³
ïèòàííÿ öèâ³ë³çîâàíî, áåç ïîáî-
¿ù, à ùå — ïðîçîðî, â³äêðèòî ³ â
ðàìêàõ çàêîíó.

Ñóäÿ÷è ç íàñòðî¿â äåïóòàòñüêî-
ãî êîðïóñó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó çà-
áóäîâíèêà òàêè çàáåðóòü. Îäíàê íà
ñåñ³¿ ïðîëóíàëè ö³ëêîì ñïðàâåäëè-
â³ äóìêè.«Íàøå ð³øåííÿ íå ïîâèí-
íî áóòè ïîë³òè÷íèì. Âîíî ìàº áó-
òè ïðàâîâèì. Ðåâîëþö³ÿ ã³äíîñò³
òîìó ³ â³äáóëàñÿ, ùî íå áóëî äîòðè-
ìàííÿ ïðàâà.Ìåí³ íàãàäàëî öå «òð³é-
êè», ÿê³ ï³ñëÿ æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿,
«êåðóþ÷èñü ðåâîëþö³éíîþ ïðàâî-
ñâ³äîì³ñòþ»,âèíîñèëè âèðîê—ðîç-
ñòð³ëÿòè.Òàê ñàìî ìè ñüîãîäí³ çíàé-
øëè âèííîãî ³ âèíåñëè âèðîê. Àëå
ð³øåííÿ ìàº áóòè ïðàâîâèì. Çå-
ìåëüíèé êîäåêñ âèçíà÷àº ï³äñòàâè
äëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó.Íå âèêëþ-
÷àþ, ùî òàê³ ï³äñòàâè â ö³é ñèòó-
àö³¿ º. Òðåáà ðîç³áðàòèñÿ, ùîá ïî-
ò³ì çàáóäîâíèê ÷åðåç ñóä íå ñêàñó-
âàâ íàøå ð³øåííÿ ³ âîíî âèéøëî
ÿê ïîïóë³çì, à íå ñïðàâæíÿ äîïî-
ìîãà ãðîìàä³»,— ââàæàº äåïóòàò

Îëåêñàíäð Õàð÷åíêî. Â³í äîäàâ, ùî
ðàçîì ç êîëåãàìè âæå ãîëîñóâàâ çà
31 ïðîåêò ðîç³ðâàííÿ ïîä³áíèõ äî-
ãîâîð³â, âíàñë³äîê ÷îãî ãðîìàä³ ïî-
âåðíóëè áëèçüêî 80 ãà çåìë³, ñòâî-
ðèëè 32 ñêâåðè çàãàëüíîþ ïëîùåþ
35 ãà. Äî ðå÷³, îäíå òàêå ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè ñóä óæå ñêàñóâàâ.

Ñåêðåòàð áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Ãå-
îðã³é ßñèíñüêèé ñêàçàâ, ùî â Êèºâ³
äîâêîëà çàáóäîâ âèíèêëà äóæå íå-
çäîðîâà ñèòóàö³ÿ.«Äóæå áàãàòî ñïå-
êóëÿö³é, êîëè, íå ðîç³áðàâøèñü, º
äîçâîëè ÷è í³,îãîëîøóþòüáóä³âíèö-
òâî íåçàêîííèì ³ òàêèì, ùî ñóïå-
ðå÷èòü ³íòåðåñàì ãðîìàäè. Öå äó-
æå ïîãàíà ïðàêòèêà. Áî ò³ ³íâåñòî-
ðè, ÿê³ ïðàöþþòü çàêîííî, ÿê³ áó-
äóþòü âàæëèâ³ îá’ºêòè, ñòâîðþþòü
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ñïëà÷óþòü ïîäàòêè,
çà ðàõóíîê ÿêèõ ãðîìàäà îòðèìóº
ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ,ó íèõ ïðîñ-
òî çíèêàº ìîòèâàö³ÿ. Òèõ ñóìë³í-
íèõ ³íâåñòîð³â, ùî â òàêèé âàæêèé
÷àñ âêëàäàþòü ãðîø³ ó ðîçâèòîê
ì³ñòà, ìè ïîâèíí³ íîñèòè íà ðó-
êàõ»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò. Çà éîãî
ñëîâàìè, äëÿ çíÿòòÿ íàïðóãè ùî-
äî íàøóì³ëèõ çàáóäîâ íåîáõ³äíî
ïðîâåñòè ïîâíèé àóäèò äîçâîë³â òà
îïðèëþäíèòè âñ³ äîêóìåíòè íà
ñïåö³àëüíîìó ïîðòàë³. Ùîá ïîðî-
çóì³òèñÿ ç ãðîìàäîþ, íåîáõ³äíî
ïîñèëèòè ä³àëîã. ßñèíñüêèé
âïåâíåíèé ó äîö³ëüíîñò³ ñòâîðåí-
íÿ ïðè Êè¿âðàä³ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè,
ï³ä ÷àñ çàñ³äàíü ÿêî¿ àêòèâ³ñòè ³
ìåøêàíö³ îòðèìóâàëè á â³äïîâ³ä³
íà âñ³ çàïèòàííÿ �

Äåíü âèøèâàíêè â Êè¿â-
ðàä³ ñóïðîâîäæóâàâñÿ
îáãîâîðåííÿì ðåçî-
íàíñíî¿ òåìè çàáóäîâè
íà Îñîêîðêàõ. Îáãîâî-
ðèòè ¿¿ ïðèéøëè ³ ãðî-
ìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, ³ íà-
ðîäí³ äåïóòàòè. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
âí³ñ ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-
ðó îðåíäè ç çàáóäîâíè-
êîì òà ñòâîðåííÿ ñêâåðó
íà ïðîáëåìí³é ä³ëÿíö³.
Äîêóìåíò ìàº ïðîéòè
çåìåëüíó êîì³ñ³þ ³ áóäå
âèíåñåíèé íà ñåñ³þ ÷å-
ðåç òèæäåíü, 28 òðàâíÿ.
Ìåð çàêëèêàâ âèð³øó-
âàòè ïðîáëåìè çàáóäîâ
öèâ³ë³çîâàíî áåç ïîáî-
¿ù ³ âèêëþ÷íî ó ïðàâî-
âîìó ïîë³.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Â÷îðà Â³òàë³é Êëè÷êî ñïåö³àëüíî îãîëîñèâ ïåðåðâó ó ðîáîò³ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ³ á³ëüøå ï³âãîäèíè ñï³ëêóâàâñÿ ç àêòèâ³ñòàìè
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ÊÀÒÅÐÈ, âèøêà ³ç ðÿòóâàëüíèêîì
³ ìîëîä³ âîëîíòåðè ó ÷åðâîí³é óí³-
ôîðì³. Íà ïëÿæàõ ì³ñòà òåïåð áó-
äå òàê, ÿê ó ô³ëüìàõ ïðî «ðÿòóâàëü-
íèê³â Ìàë³áó». Ëþäè ñïîê³éíî â³ä-
ïî÷èâàòèìóòü, à çà íèìè óâàæíî
ñïîñòåð³ãàòèìå ðÿòóâàëüíèê. ßê-
ùî ùîñü òðàïèòüñÿ,òî íà äîïîìî-
ãó ïðèáóäå áðèãàäà ìåäèê³â. À ïî-
êè ñåçîí ùå íå ïî÷àâñÿ, ðÿòóâàëü-
íèêè ïðîâîäÿòü íàâ÷àííÿ. Ï³ä ÷àñ
çàõîäó âîëîíòåðè ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà íàìàãàëèñÿ ïðèâåñòè äî òÿìè
óìîâíîãî ïîòîïåëüíèêà ³ ïîêàçó-
âàëè æóðíàë³ñòàì, ùî ïîòð³áíî ðî-
áèòè, àáè âðÿòóâàòè æèòòÿ ëþäè-
íè. Ïî ïðè¿çäó ìåðà ì³ñòà çàâäàí-
íÿ äëÿ ó÷àñíèê³â çíà÷íî óñêëàä-
íèëèñÿ. Íà âîä³ çàãîð³âñÿ ÷îâåí, ³
îäíà ëþäèíà âèïàëà ó âîäó, ³íøà
îáãîð³ëà, íà ùàñòÿ, óñå óìîâíî. Îö³-
íþþ÷è ä³¿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àííÿ, Â³-
òàë³é Êëè÷êî íàéïåðøå çàÿâèâ, ùî

íà óñ³õ ñòîëè÷íèõ ïëÿæàõ ìàþòü
áóòè âñòàíîâëåí³ ïàòðóëüí³ âåæ³
äëÿ ðÿòóâàëüíèê³â ³ ïîñò³éíî çà
áåçïåêîþ êèÿí ìàþòü ñë³äêóâàòè
ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³ âîëîíòåðè. «Ìè

ïåðåáóâàºìî íà íàâ÷àííÿõ, äå â³ä-
ïðàöüîâóþòü ð³çí³ ñïîñîáè íàäàí-
íÿ äîïîìîãè íà âîä³ òèì, õòî öüî-
ãî ïîòðåáóº. Öüîãî ðîêó íà êîæíî-
ìó ñòîëè÷íîìó ïëÿæ³ áóäóòü âñòà-

íîâëåí³ ñïåö³àëüí³ îãëÿäîâ³ âåæ³,
íà ÿêèõ ïåðåáóâàþòü ðÿò³âíèêè.
Íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ìè çàëó-
÷àºìî âîëîíòåð³â, ÿê³ òàêîæ áåðóòü
ó÷àñòü ó ïàòðóëþâàíí³ ïëÿæ³â ï³ä

÷àñ êóïàëüíîãî ñåçîíó. Êîæåí ð³ê,
íà æàëü, òðàïëÿþòüñÿ íåùàñí³ âè-
ïàäêè íà âîä³. ² ìè äóæå ñïîä³âà-
ºìîñü, ùî öüîãî ðîêó íå âèíèêíå
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà êè¿â-
ñüêèõ ïëÿæàõ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é
Êëè÷êî. Îêð³ì áåçïåêè, ì³ñüêîãî
ãîëîâó òóðáóâàëî ³ ïèòàííÿ áëàãî-
óñòðîþ ì³ñöü â³äïî÷èíêó á³ëÿ âî-
äè òà íàÿâí³ñòü âáèðàëåíü ³ äóøî-
âèõ êàá³í. «Ìåí³ ñêàçàëè, ùî ðÿòó-
âàëüí³ ñëóæáè íà 100 % ãîòîâ³ äî
ðîáîòè. ß äàâ çàâäàííÿ ï³äãîòóâà-
òè âñ³ ïëÿæ³ — ùîá âîíè áóëè ïðè-
áðàí³ ³ íàëåæíî îáëàøòîâàí³. Êà-
á³íêè äëÿ ïåðåâäÿãàííÿ, òóàëåòè,
ñì³òòºâ³ áàêè — âñå ïîâèííî áóòè
ìàêñèìàëüíî ï³äãîòîâëåíèì ³ ÷èñ-
òèì»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.
Íàñê³ëüêè ÷èñòî ìîæå áóòè ï³ä âî-
äîþ, íàéêðàùå çíàþòü âîäîëàçè.
Âîíè ïîâ³äîìèëè ìåðó ì³ñòà, ùî
ï³ä âîäîþ çíàõîäÿòüñÿ êóïè ñì³ò-
òÿ ³ éîãî âèêèäàþòü íåäîáðîñîâ³ñ-
í³ â³äïî÷èâàëüíèêè. «Çíàõîäèìî
áàêè,ëåæàêè, ð³çíèé íåïîòð³á. Âñå,
ùî çàâãîäíî, ìîæåìî çíàéòè íà
äí³»,— çàçíà÷èâ áðèãàäèð âîäîëà-
ç³â Ìèõàéëî Áà÷èíñüêèé. Ó ñâîþ
÷åðãó, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ
«Ïëåñî» Äåíèñ Ï³êàëîâ îá³öÿº íà
öüîìó ïëÿæ³ ïîâíó ÷èñòîòó. «Öåí-
òðàëüí³ çîíè â³äïî÷èíêó ì³ñòà ïðè-
áèðàòèìå ñó÷àñíà êë³í³íãîâà êîì-
ïàí³ÿ. Ìè õî÷åìî ïîäèâèòèñÿ, íà-
ñê³ëüêè öå âèÿâèòüñÿ åôåêòèâíèì.
Ó íàñ áóëà ïðîáëåìà òîð³ê: ïî âñüî-
ìó ì³ñòó îäíà ºäèíà äóøîâà íà ïëÿ-
æ³ ×îðòîðèé. Â öüîìó ðîö³ ¿õ áóäå
21»,— çàçíà÷èâ Äåíèñ Ï³êàëîâ. Íà-
ðàç³ â ì³ñò³ çàâåðøóºòüñÿ ï³äãîòîâ-
êà ðåøòè ì³ñüêèõ öåíòðàë³çîâà-
íèõ ïëÿæ³â. Â³òàë³é Êëè÷êî äàâ çàâ-
äàííÿ ¿õ î÷èñòèòè ³ íàëåæíèì ÷è-
íîì ï³äãîòóâàòè äî êóïàëüíîãî ñå-
çîíó, ùîá êèÿíè â³ä÷óâàëè ñåáå
áåçïå÷íî òà êîìôîðòíî ï³ä ÷àñ â³ä-
ïî÷èíêó íà Äí³ïð³ �

Â³äïî÷èíîê 
ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì
� Â³äòåïåð óñ³ ñòîëè÷í³ ïëÿæ³ ïàòðóëþâàòèìóòü «ðÿòóâàëüíèêè

Ìàë³áó» â óí³ôîðì³ ÿñêðàâî-÷åðâîíîãî êîëüîðó

Ðàçîì ³ç ãîëîâàìè ðàéîí³â òà êåð³âíèöòâîì ÊÏ "Ïëåñî" Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá ì³ñòà ïåðåä
ïî÷àòêîì ïëÿæíîãî ñåçîíó

Ë³òî óæå íå çàáàðèëîñÿ, ³ â

ïåðø³ äí³ ñïåêè ìåð Êèºâà

ïðî³íñïåêòóâàâ ì³ñüê³ ïëÿæ³.

Ðàçîì ³ç ãîëîâàìè ðàéîí³â òà

êåð³âíèöòâîì ÊÏ «Ïëåñî» Â³-

òàë³é Êëè÷êî îãëÿíóâ ïëÿæ

×îðòîðèé íà Òðóõàíîâîìó îñ-

òðîâ³. Ñàìå òàì íàéá³ëüøå

âë³òêó â³äïî÷èâàº êèÿí. Íà

âëàñí³ î÷³ î÷³ëüíèê ñòîëèö³

ïîáà÷èâ, ÿê ïðàöþþòü áðèãà-

äè ðÿòóâàëüíèê³â íà âîä³ ³ ñó-

ø³, òàêîæ â³í äàâ äîðó÷åííÿ

ï³äãîòóâàòè äî ïî÷àòêó íîâî-

ãî ñåçîíó âñ³ 11 ïëÿæ³â.
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Î×ÅÂÈÄÍÎ, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ñòîëè÷íèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â
ïîòðåáóþòü íàâåäåííÿ ïîðÿäêó.
Õî÷à ðåìîíòóâàòè òà óòðèìóâàòè
ö³ îá’ºêòè ïîâèíí³ ³íâåñòèö³éí³
êîìïàí³¿ ç ïðàâîì òîðã³âë³ â íèõ.
Äëÿ öüîãî ì³ñüêà âëàäà ïðîâîäè-
ëà ³íâåñòêîíêóðñ, çà ðåçóëüòàòà-
ìè ÿêîãî ïåðåìîæöÿìè áóëè âèçíà-
÷åí³ ï’ÿòü êîìïàí³é: ÒÎÂ «Òîðãî-
âà ðàäà» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ³ Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîíàõ, ÒÎÂ «Ìàêñ —
Òîðã-2011» ó Äí³ïðîâñüêîìó òà
Øåâ÷åíê³âñüêîìó, ÒÎÂ «Óêðà¿í-
ñüêèé áóä³âåëüíèé õîëäèíã» â Îáî-
ëîíñüêîìó òà Ïîä³ëüñüêîìó, ÒÎÂ
«Ñåíò³ñ» â Äàðíèöüêîìó òà Ñâÿòî-
øèíñüêîìó, ÒÎÂ «Ì³ñòåð Êë³í» ó
Ïå÷åðñüêîìó ³ Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîíàõ. ² íà óòðèìàííÿ ¿ì áóëî
ïåðåäàíî 228 ïåðåõîä³â.

Çàçíà÷èìî — ùîäî êîæíîãî ³í-
âåñòèö³éíîãî îá’ºêòà áóëà âèçíà-
÷åíà âàðò³ñòü çä³éñíåííÿ çàõîä³â
³ç éîãî îáëàøòóâàííÿ. Îäíàê ó ïî-
äàëüøîìó çà ³í³ö³àòèâè ³íâåñòî-
ð³â òà îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñó áó-
ëè âíåñåí³ çì³íè. Â ðåçóëüòàò³ ÷î-
ãî çàõîäè ç óòðèìàííÿ òà ðåìîí-
òó áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè,
à ïåð³îäè÷í³ñòü ¿õ îáîâ’ÿçêîâîãî
âèêîíàííÿ ñêàñîâàíà.

Îäíàê ïåðåâ³ðêà «Êè¿âàâòîäî-
ðó» çàñâ³ä÷èëà, ùî ô³íàíñóâàííÿ
³íâåñòîð³â ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ
òà óòðèìàííÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â ç êîæíèì ðîêîì çìåíøóºòü-
ñÿ. Âñ³ ä³¿ ôàêòè÷íî çâîäèëèñÿ äî

ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ. «Ò³ºþ ÷è ³í-
øîþ ì³ðîþ æîäåí ³íâåñòîð íå âè-
êîíóº âñ³õ âèìîã»,— çàçíà÷èâ ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ çàñòóïíèê
ãåíäèðåêòîðà ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
Âàëåíòèí Îñèïîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ïîðóøåííÿ ð³çí³ — çîêðåìà
òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè ðîçì³ùåí³ ç
ïîðóøåííÿì áóä³âåëüíèõ íîðì,
íàÿâíèé íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé
ñòàí ïåðåõîä³â òà íåíàëåæíèé ¿õ
ñàí³òàðíèé ñòàí òîùî.

Ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî âæå ÷àñ
íàâåñòè ëàä ó öüîìó ïèòàíí³, é ãî-

ëîâà Ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü òîðã³âë³, ï³ä-
ïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òè-
êè Àíàòîë³é Êàð-
ïåíêî. «Ö³ ³íâåñòî-

ðè íå âèêîíóþòü ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü,
³ ÿ âçàãàë³ íå ðîçóì³þ, ÿê ìîæíà
áóëî äîâåñòè äî òàêîãî ñòàíó çíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.
ß íå êàæó ïðî âñ³, àëå º òàê³, äå ³ñ-
íóº àáñîëþòíà àíòèñàí³òàð³ÿ, áðóä-
íî...»,— çàçíà÷èâ ïàí Êàðïåíêî.

Òîìó äåïóòàòè ï³äòðèìàëè
çâåðíåííÿ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» äî
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-
âåñòèö³é ç ïðîïîçèö³ºþ ðîç³ðâà-
òè äîãîâîðè ç öèìè ³íâåñòîðà-
ìè.

Äî òîãî æ íàðàç³, ÿê çàçíà÷èâ
ïàí Îñèïîâ, «Êè¿âàâòîäîð» â³ä-
ïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
¹ 381 â³ä 25 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó
ãîòóº ïåðåäà÷ó ï³äçåìíèõ ïåðå-
õîä³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó íèõ íà
áàëàíñ³, äî ãîñïîäàðñüêîãî â³ä-
àííÿ ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» �

Ó Êèºâ³ íàâåäóòü ëàä 
³ç òîðã³âëåþ ó ïåðåõîäàõ
� ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïëàíóº ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éí³ äîãîâîðè 

ç êîìïàí³ÿìè ÷åðåç áåçëàä ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ

Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ, àíòèñàí³òàð³ÿ, ñòèõ³éíà òîðã³âëÿ — ³ öå ùå íå âñå, ùî ìîæíà ïîáà÷è-

òè ó á³ëüøîñò³ ñòîëè÷íèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. Ïðè öüîìó ³íâåñòîðè, ÿêèì ïåðåäàíî íà óòðè-

ìàííÿ ö³ ïåðåõîäè, ñâî¿õ äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü íå âèêîíóþòü. Íàòîì³ñòü, âèõîäÿ÷è ç âëàñ-

íèõ ³íòåðåñ³â, ò³ëüêè îðãàí³çîâóþòü òàì òîðã³âëþ. Ïðî öå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ñåðåä ãîëîâíèõ ïîðóøåíü ôàõ³âö³ íàçèâàþòü çîêðåìà òå, ùî òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè
ðîçì³ùåí³ ç ïîðóøåííÿì áóä³âåëüíèõ íîðì, íàÿâíèé íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé
ñòàí ïåðåõîä³â òà íåíàëåæíèé ¿õ ñàí³òàðíèé ñòàí 

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À



ÊÓËÜÒÓÐÀ
22 òðàâíÿ 2015 ð.

¹72(4668)

3

Ðîçâàæàºìîñÿ ó ïàðêó

Çà ³í³ö³àòèâè êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîç-
âèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà» òà çà
ï³äòðèìêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè 24 òðàâíÿ ó ñòîëèö³ âïåð-
øå â³äçíà÷àòèìóòü â Ìàð³¿íñüêî-
ìó ïàðêó ªâðîïåéñüêèé äåíü ïàð-
ê³â. Ãîëîâíîþ ³äåºþ çàõîäó º ïðè-
âåðíåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî
ïðèðîäíî¿ êðàñè ªâðîïè òà ¿¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ îòðè-
ìàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ï³äòðèìêè ³í³-
ö³àòèâè. Íàðàç³ öåé äåíü ñèìâî-
ë³çóº ì³æíàðîäíó ñîë³äàðí³ñòü â
îõîðîí³ òà çàõèñò³ ïðèðîäè. Ñâÿòî
çàïî÷àòêîâàíî Ôåäåðàö³ºþ ªÂÐÎ-
ÏÀÐÊ (Europarc Federation) — ºâðî-
ïåéñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ùî îá’ºä-
íóº ïàðêîâ³ òåðèòîð³¿ â 36-òè ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ. Ñàìå 24 òðàâ-
íÿ 1909 ðîêó ó Øâåö³¿ áóëî çàêëà-
äåíî ïåðøèé ³ç äåâ’ÿòè íàö³îíàëü-
íèõ ïàðê³â. ªâðîïåéñüêèé äåíü
ïàðê³â â³äçíà÷àþòü ç 1999 ðîêó.

Ó ðàìêàõ ïîä³¿ â³äáóäåòüñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ íîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó ïàðê³â Êèºâà, à òàêîæ íåùî-
äàâíî ñòâîðåíîãî ÁÔ «Íàø³ Ïàð-
êè», ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî º ðîç-
ðîáêà òà âò³ëåííÿ ñó÷àñíèõ ïðî-
ãðàì ðåôîðìóâàííÿ ïàðê³â ñòî-
ëèö³ çà ðàõóíîê ìåöåíàò³â òà ñïîí-
ñîð³â. Â ïðîãðàì³: ñí³äàíêè ó çå-
ëåíèõ îàçàõ Êèºâà (éîãà, ô³òíåñ,
ïðåçåíòàö³¿ â³ä åêî-ðåñòîðàí³â,
á³áë³îòåêà ïðîñòî íåáà, çîíà hand-
made, lounge-çîíà ç 10.00 äî 18.00),
âèñàäæåííÿ Àëå¿ õâîéíèõ äåðåâ
(î 12.00), òàíöþâàëüí³ ìàéñòåð-
êëàñè (î 13.00), ïðåçåíòàö³ÿ ÊÏ
«Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà», ôîíäó «Íàø³
Ïàðêè» (î 14.00), ïðåçåíòàö³ÿ
Showroom â³ä Êè¿âñüêîãî ïëàíå-
òàð³ÿ (î 15.00), ðre-party ôåñòè-
âàëþ «Ìóøëÿ Äæàç», Smooth Jazz
Operation (î 17.00).

Êîíöåðò äî Äíÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿
ïèñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè

24 òðàâíÿ î 14.00 ó Ìèõàéë³â-
ñüêîìó Çîëîòîâåðõîìó ñîáîð³ â³ä-
áóäåòüñÿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöü-
êå ñâÿòî äî Äíÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïè-
ñåìíîñò³ ³ êóëüòóðè. Ó íüîìó â³çü-
ìóòü ó÷àñòü: õîð Êè¿âñüêî¿ ïðàâî-
ñëàâíî¿ áîãîñëîâñüêî¿ àêàäåì³¿,
Àêàäåì³÷íèé êàìåðíèé õîð «Õðå-
ùàòèê», Àíñàìáëü ñîë³ñò³â «Áëà-
ãîâ³ñòü». Ó ïðîãðàì³ ïðîçâó÷àòü
òâîðè Ä. Áîðòíÿíñüêîãî, À. Âåäå-
ëÿ, Ê. Ñòåöåíêà, Ì. Ëèñåíêà, ³íøèõ
àâòîð³â, äóõîâí³ òà êëàñè÷í³ òâî-
ðè ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ, ïîëüñüêîþ,
áîëãàðñüêîþ òà ³íøèìè ìîâàìè.

Çàõ³ä îðãàí³çîâóþòü Äåïàðòà-
ìåíò êóëüòóðè òà Äåðæàâíà àãåí-
ö³ÿ ïðîìîö³¿ êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêå ñâÿòî
ïîâ’ÿçàíî ç ³ìåíàìè âåëèêèõ ïðî-
ñâ³òèòåë³â — ñâÿòèõ ð³âíîàïîñ-
òîëüíèõ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, ÿê³ çà-
êëàëè ôóíäàìåíò ò³º¿ äóõîâíî¿
ñï³ëüíîñò³ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â.
Âõ³ä â³ëüíèé.

Ìèñòåöüêà ïàë³òðà 
òà ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü

23 òðàâíÿ ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó (àðêà
Äðóæáè íàðîä³â) âèõîâàíö³ äè-
òÿ÷èõ õóäîæí³õ øê³ë òà ãóðòê³â
â³çüìóòü ó÷àñòü ó ë³òíüîìó ïëå-
íåð³ â ðàìêàõ á³ºíàëå «Ìèñòåöü-
êà ïàë³òðà Êèºâà». Òîãî æ äíÿ
â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáóäåòü-
ñÿ ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêî¿ àêàäå-
ì³÷íî¿ ìóçèêè «Çà ºäèíó ºâðî-

ïåéñüêó Óêðà¿íó». Âõ³ä çà çà-
ïðîøåííÿìè, ÿê³ áåçêîøòîâíî
ìîæíà îòðèìàòè â Ìóçå¿ òåàò-
ðàëüíîãî, ìóçè÷íîãî òà ê³íîìèñ-
òåöòâà Óêðà¿íè (âóë. Ëàâðñüêà, 9,
êîðï. 26).

Ê³íîìàíàì — àìåðèêàíñüêå
íåçàëåæíå ê³íî

Ç 21 ïî 24 òðàâíÿ â Êèºâ³, çà ï³ä-
òðèìêè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà-
¿í³, ïðîéäå ôåñòèâàëü àìåðèêàí-
ñüêîãî ê³íî «Íåçàëåæí³ñòü». Òðà-
äèö³éíî îðãàí³çàòîðè ïðåäñòàâ-
ëÿòü ïðîãðàìó ç äîêóìåíòàëüíèõ
òà õóäîæí³õ ô³ëüì³â ð³çíî¿ òåìàòè-
êè: åêîëîã³÷í³, ïîë³òè÷í³, ñîö³àëü-
í³. Ïîêàçè ñóïðîâîäæóâàòèìóòü-
ñÿ îáãîâîðåííÿìè, ïàíåëüíèìè
äèñêóñ³ÿìè ³ ìàéñòåð-êëàñàìè.
Çîêðåìà ïîêàæóòü äîêóìåíòàëü-
íó ñòð³÷êó «Í³÷ çíèêàº» ïðî òàê
çâàíå ñâ³òëîâå çàáðóäíåííÿ ³ øê³ä-
ëèâ³ íàñë³äêè ïîñòóïîâîãî çíèê-
íåííÿ í³÷íîãî íåáà. Òàêîæ óâàç³
ãëÿäà÷³â ïðåäñòàâëÿòü ô³ëüì ïðî
êðèçó ó ãàçåòí³é ³íäóñòð³¿ «×îðíî-
á³ë³ ³ âèìèðàþ÷³», êîìåä³þ «Ôåð-
ìà ó âàíòàæ³âö³», ñòð³÷êó «Òàð³ëêè
ó ïîâ³òð³», ÿêà äîñë³äæóº áàãàòî-
çíà÷íó ñóòü ¿æ³ òà ¿¿ çäàòí³ñòü îá’ºä-
íóâàòè ëþäåé, òà ³íø³. Â³äâ³äóâà-
òè ïîêàçè äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî
â ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» (çàë «Ñ³íåìà-
òåêà») ìîæíà áåçêîøòîâíî, çà ïî-
ïåðåäíüîþ ðåºñòðàö³ºþ.

Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ïðàöþâà-
òèìå ëàáîðàòîð³ÿ ç ê³íîâèðîáíèö-

òâà äëÿ ìîëîäèõ ìèòö³â «²íä³
Ëàá» — öèêë ïðàêòè÷íèõ ìàéñòåð-
êëàñ³â ç³ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòàëü-
íèõ ô³ëüì³â. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè
ëàáîðàòîð³¿, 10 êîðîòêîìåòðàæ-
íèõ ñòð³÷îê, áóäå ïîêàçàíî ï³ä ÷àñ
ôåñòèâàëþ.

Ñâÿòî êíèãîëþá³â

Óñ³õ øàíóâàëüíèê³â êíèãè, ëþ-
áèòåë³â ÷èòàííÿ çàïðîøóº XI Êè-
¿âñüêà ì³æíàðîäíà êíèæêîâà
âèñòàâêà, ÿêà òðèâàòèìå äî 24
òðàâíÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ (âóë.
Õðåùàòèê, 2). Â³äâ³äóâà÷³â ïîçíàé-
îìëÿòü ç êðàùèìè çðàçêàìè ïðî-
äóêö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ
âèäàâíèöòâ, à òàêîæ ïîë³ãðàô³÷-
íèìè òà êíèãîòîðãîâåëüíèìè ï³ä-
ïðèºìñòâàìè, á³áë³îòåêàìè òà
êíèæêîâèìè êëóáàìè,äèòÿ÷èìè ë³-
òåðàòóðíèìè æóðíàëàìè òà ãàçå-
òàìè, åëåêòðîííèìè âèäàííÿìè
òà ñïåö³àë³çîâàíèìè ³íòåðíåò-ïîð-
òàëàìè. Íà âèñòàâö³ áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî õóäîæíþ, íàóêîâó, íà-
â÷àëüíó, ³ñòîðè÷íó, êðàºçíàâ÷ó,
ìóçè÷íó,äèòÿ÷ó ë³òåðàòóðó íà áóäü-
ÿê³ ñìàêè.

Â ðàìêàõ çàõîäó ïðîâîäèòèìóòü-
ñÿ òåìàòè÷í³ êðóãë³ ñòîëè, áðèô³í-
ãè ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü êíèãîâè-
äàííÿ, ñåì³íàðè, ìàéñòåð-êëàñè,
àâòîãðàô-ñåñ³¿. Òàêîæ ãîñòåé ÷å-
êàþòü «Êíèæêîâà âåñåëêà» (äèòÿ-
÷à ïðîãðàìà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ³í³ö³-
àòèâè «Äîäàé ÷èòàííÿ»: ñòâîðåí-
íÿ êîëüîðîâèõ êíèæîê, ÷èòàöüê³

êîíêóðñè òà êâåñòè), êíèãîîá³ã
«Êíèãà äëÿ äðóãà» (áëàãîä³éíèé
çá³ð êíèã äëÿ ïîïîâíåííÿ ôîíä³â
ïðîâ³íö³éíèõ äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê
Óêðà¿íè).

Ìèñòåöòâî òàòóþâàííÿ 
òà áîä³-àðòó

22-24 òðàâíÿ 2015-ãî â ñòîëè÷-
íîìó àðò-çàâîä³ Ïëàòôîðìà (âóë.
Á³ëîìîðñüêà, 1-à) â³äáóäåòüñÿ íàé-
ìàñøòàáí³øèé çàõ³ä ó ñâ³ò³ òàòó-
êóëüòóðè Óêðà¿íè — 11-é Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü «Tattoo
Collection». Àðò-ïîä³ÿ ïðèñâÿ÷å-
íà ìèñòåöòâó òàòóþâàííÿ, ï³ðñèí-
ãó òà áîä³-àðòó. Ïðîòÿãîì òðüîõ
äí³â õóäîæíèêè ò³ëåñíîãî æèâî-
ïèñó ç óñüîãî ñâ³òó îðãàí³çóþòü
ìàéñòåð-êëàñè, ïåðôîìàíñè òà ð³ç-
íîìàí³òí³ êîíêóðñè. À íàéñì³ëè-
â³ø³ ó÷àñíèêè «Tattoo Collection»
çìîæóòü îáðàòè ìàëþíîê ³ çðîáè-
òè ñîá³ òàòóþâàííÿ ïðÿìî íà ì³ñ-
ö³ ó âïîäîáàíîãî ìàéñòðà. Â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëþ áóäå ïðîâîäèòèñü
êîíêóðñ òàòó-ðîá³ò â³ä ìàéñòð³â ç
ð³çíèõ êðà¿í çà êóáîê «Golden
Machine».

Â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàº íàñè÷åíà
òðèäåííà ïðîãðàìà — âèñòóï ðîê-
ãðóï (23 òðàâíÿ âèñòóïèòü ãóðò
BRUTTO, âõ³ä 50 ãðí), êîíêóðñ õó-
äîæíèê³â, ãðàô³ò³, áîä³-àðòó, òåàò-
ðàëüí³ ïåðôîðìàíñè, øîó áàéêå-
ð³â, ëèöàðñüê³ òóðí³ðè òà âîãíÿíå
øîó. Â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ «Tattoo
Collection» â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò

Óêðà¿íè ç ïàðêóðó, ñïîðòèâí³ çìà-
ãàííÿ,ñêåéò-ïàðê.Ïðàöþâàòèìå íà-
ìåòîâå ì³ñòå÷êî, îá³öÿþòü ïîêà-
çè ô³ëüì³â ï³ä â³äêðèòèì íåáîì,
í³÷íó ïðîãðàìó. Âàðò³ñòü êâèòêà:
95 ãðí (íà îäèí äåíü), 225 ãðí (íà
òðè äí³).

Ðå÷³ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â 
òà äèòÿ÷³ òîâàðè

UAmade Fest OPEN AIR ïðî-
ïîíóº ïîºäíàòè â³äïî÷èíîê ³ êóï³â-
ëþ òîâàð³â. Â³äáóäåòüñÿ â³í 23 òðàâ-
íÿ ç 11.00 â Ïàðêó «Ïðèðîäà» (Áðî-
âàðñüêèé ïðîñïåêò, 11) — öå ë³ò-
í³é ðåñòîðàí ç ìàéäàí÷èêîì íà
âîä³, â³äêðèòèé çàë, ïîíòîí íà âî-
äîéì³ òà ïàðê. Òåìàòè÷í³ çîíè ôåñ-
òèâàëþ: äåêîð, îäÿã, ÿðìàðîê äî-
ìàøíüîãî äåêîðó òà äèçàéíåð-
ñüêèõ ðå÷åé, ìàéñòåðí³, ôóä-êîðò,
äèòÿ÷à çîíà. Âõ³ä: 30 ãðí, ä³òÿì
áåçêîøòîâíî.

Òàêîæ ó ñóáîòó â êè¿âñüêîìó
ïàðêó «Ïåðåìîãà» (ì. «Äàðíèöÿ»,
âóë. Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà) ïðîéäå
Baby Áàçàð — ñïåö³àë³çîâàíå ñ³-
ìåéíå ñâÿòî, äå ìàìè áóäóòü ïðî-
äàâàòè íåïîòð³áí³ äèòÿ÷³ ðå÷³.
Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç êîðèñíèõ ³
ö³êàâèõ ëåêö³é. Çîêðåìà ðîçêà-
æóòü ïðî äèòÿ÷å òà ñ³ìåéíå çäî-
ðîâå õàð÷óâàííÿ, ïåðåâàãè òà
«ï³äâîäí³ êàìåí³» ïîäîðîæåé ç
ä³òüìè íà áëèçüê³ ³ äàëåê³ â³äñòà-
í³. Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü âèâ÷èòè
ê³ëüêà êîðèñíèõ âïðàâ ç éîãè, à
òàêîæ ä³çíàòèñÿ ïðî ïðèíöèï
ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ ³ ðîç-
ïîðÿäîê äíÿ äëÿ âàã³òíèõ. Ó çî-
í³ ðîçâàã äëÿ â³äâ³äóâà÷³â Baby
Áàçàð îðãàí³çàòîðè ïðèãîòóâàëè
ôîòîçîíè, ê³íîêàñòèíãè, òàíö³,
êîíêóðñè, ñìà÷íó ¿æó òà ³ãðè ç
ìóëüòèïë³êàö³éíèìè ãåðîÿìè Åñ-
ê³ìîñêîþ ³ Âåäìåäåì. Âõ³ä â³ëü-
íèé.

22-24 òðàâíÿ â Êèºâ³ â³äáóäåòü-
ñÿ ïåðøèé ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêèõ
òîâàð³â FabrikaMarket ç âåñíÿ-
íèìè æ³íî÷èìè êîëåêö³ÿìè. Íà
ïåðøîìó ÒÖ «Ãëîáóñ» 3 äí³ áóäóòü
ïðåäñòàâëåí³ âåñíÿí³ ñóêí³, âçóò-
òÿ òà àêñåñóàðè, êîëåêö³¿ â³ä âè-
ðîáíèê³â Óêðà¿íè ç³ çíèæêîþ. À
ùå — ëåêö³¿, ìàéñòåð-êëàñè, ôî-
òîçîíà òà çðó÷í³ ïðèì³ðî÷í³.

Ìàðàôîí ç äðóæèíàìè 
íà ïëå÷àõ

23 òðàâíÿ íà Îáîëîíñüê³é íà-
áåðåæí³é â³äáóäåòüñÿ «Wife car-
rying in Ukraine» — çàõîïëþþ÷èé
ìàðàôîí íà øâèäê³ñòü, âïðàâí³ñòü
òà ñèëó ïî÷óòò³â! «Áåðè ñâîþ äðó-
æèíó àáî ä³â÷èíó, âäÿãàé çðó÷íèé
îäÿã òà ïðèéìàé ó÷àñòü ó çàõîä³»,—
çàïðîøóþòü îðãàí³çàòîðè. Ðåºñ-
òðàö³ÿ ïàð î 10.00, ïî÷àòîê ìàðà-
ôîíó îá 11.00. Âàðò³ñòü ó÷àñò³ äëÿ
ïàðè — 200 ãðí.

Ôåñòèâàëü àìàòîðñüêèõ òåàòð³â

Ç 22 ïî 24 òðàâíÿ â ïðèì³ùåí-
í³ Öåíòðó õóäîæíüî¿ òà òåõí³÷íî¿
òâîð÷îñò³ «Ïå÷åðñüê» (âóë. Ìîñ-
êîâñüêà, 3) â³äáóäåòüñÿ X þâ³ëåé-
íèé ì³ñüêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ñà-
ìîä³ÿëüíèõ àìàòîðñüêèõ êîëåê-
òèâ³â «Êè¿âñüêà òåàòðàëüíà âåñ-
íà». Ôåñòèâàëü îðãàí³çîâàíèé Äå-
ïàðòàìåíòîì êóëüòóðè òà Êè¿â-
ñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì íàðîä-
íî¿ òâîð÷îñò³ òà êóëüòóðîëîã³÷-
íèõ äîñë³äæåíü. Ïðîòÿãîì òðüîõ
äí³â ãëÿäà÷àì ïîêàæóòü ñ³ì âè-
ñòàâ â³ä ñòîëè÷íèõ òåàòð³â-ñòó-
ä³é. Âõ³ä â³ëüíèé. Äîâ³äêè çà òåë.
(044) 281-37-77 �

Äåíü ïàðê³â, ñëîâ’ÿíñüêà
ìóçèêà,òàòó ³ êíèãè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ó ñóáîòó â³äçíà÷àòèìóòü ªâðîïåéñüêèé äåíü ïàðê³â, à â Ìèõàéë³âñüêî-

ìó Çîëîòîâåðõîìó ñîáîð³ ïðîâåäóòü ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêå ñâÿòî äî Äíÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ïèñåì-

íîñò³ ³ êóëüòóðè. Òàêîæ ãîñòåé çàïðîøóþòü íà Êè¿âñüêó êíèæêîâó âèñòàâêó, ïîêàçè àìåðèêàí-

ñüêîãî íåçàëåæíîãî ê³íî, ìàðêåòè òà ôåñòèâàëü «Tattoo Collection».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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1.�Провести�28�травня�2015�ро��о�10.00�пле-

нарне�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради�VII

слиання���сесійній�залі�Київсьої�місьої�ради

(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати,�36,�4-й�поверх).

2.�Серетаріат��Київсьої�місьої�ради�здійс-

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

безпечення�під�отови�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради

VII�слиання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�проетом�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�«Про�порядо

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

ди�VII�слиання�28.05.2015»,�сформованим

Президією�Київсьої�місьої�ради,�довести�до

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

сьої�місьої�ради,��олів�деп�татсьих�фрацій

Київсьої�місьої�ради,�ерівниів�стр�т�рних

підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�працівниів�серетаріат��Київсьої�місь-

ої�ради���встановленом��поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Святошинського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 404/1269 від 16 квітня 2015 року
Відповідно до статей 57, 58�1, 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Кримінально�

го процесуального кодексу України, враховуючи подання начальника територіального управління Держав�
ної судової адміністрації України в місті Києві від 17.03.2015 № 6�1777/15, протокол засідання постійної комі�
сії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією від 26.03.2015
№ 5/18, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�списо�присяжних�Святошин-

сьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва�з�ідно�з�до-

датом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�дотримання�заонності,�право-

поряд��та�боротьби�з�ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

16.04.2015�№ 404/1269

Список присяжних Святошинського районного суду міста Києва

1.�Чернено�Вітор�Михайлович

2.�Годлевсьий�Анатолій�Петрович

3.�Браж��Оле��Миолайович

4.�Ясінсьий�Анатолій�Альбертович

5.�Д�дни�Маро�Анатолійович

6.�Висоцьий�Вітор�Віторович

7.�С�шевич�Ярослав�Олесандрович

8.�Кац�н�Марія�Миолаївна

9.�Сипо�Олесандр�Гри�орович

10.�Конєв�Олесандр�Петрович

11.�Горобець�Анатолій�Леонтійович

12.�Щербаов�Юрій�Дмитрович

13.�П’ятнич��І�ор�Петрович

Київський міський голова
В. Кличко

Про присвоєння імені Кравчука Володимира 
середній загальноосвітній школі I — III ступенів № 275 

Деснянського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 407/1272 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним
особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв та дат історичних подій», враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 25
лютого 2015 року № 1, а також з метою увічнення пам’яті Кравчука Володимира Сергійовича Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Присвоїти�середній�за�альноосвітній�шо-

лі�I —�III�ст�пенів�№ 275�Деснянсьо�о�район�

міста�Києва�ім’я�Кравч�а�Володимира.

2.�Вионавчом��ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьій�місьій�державній�адміністрації)�про-

вести�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви-

онання�п�нт��1�цьо�о�рішення.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�Київра-

ди�в��азеті�Київсьої�місьої�ради�«Хрещати».

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’язів,�постійн�

омісію�Київсьої�місьої�ради�з�питань��ль-

т�ри�та�т�ризм��і�постійн��омісію�Київсьої

місьої�ради�з�питань�освіти,�на�и�та�іннова-

ційної�політии.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 2 жовтня 2013 року № 42/9630 

«Про визначення мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв. метра загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб»
Рішення Київської міської ради № 420/1285 від 21 квітня 2015 року

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, статті 95 Житлового ко�
дексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253 «Про затвер�
дження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», вра�
ховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства
України від 11 листопада 2014 року № 307 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України на 2015 рік», лист Міністерства регіонального розвитку, будівниц�
тва та житлово�комунального господарства України від 28 жовтня 2014 року № 7/15�12809 «Про індекси змі�
ни вартості станом на 1 жовтня 2014 року», з метою актуалізації розміру мінімальної вартості місячної орен�
ди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб та мінімального розміру плати за користуван�
ня житловим приміщенням за договором піднайму Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�2�жовтня�2013�ро��№ 42/9630

«Про�визначення�мінімальної�вартості�місячної

оренди�1�в.�метра�за�альної�площі�нер�хомо-

�о�майна�фізичних�осіб»:

1.1.�У�п�нті�1�рішення�цифри�«7,53»�заміни-

ти�цифрами�«8,91».

1.2.�У�п�нті�3�рішення�цифри�«5,03»�заміни-

ти�цифрами�«6,13».

2.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення,�але�не�раніше�1�січ-

ня�2015�ро�.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань перевірки діяльності 

автозаправних станцій (в тому числі газових) 
на території міста Києва

Рішення Київської міської ради № 413/1278 від 16 квітня 2015 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Ки�

ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, з метою захис�
ту населення від техногенних наслідків та недопущення порушень норм чинного законодавства України Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

Київсьої�місьої�ради�з�питань�перевіри�ді-

яльності�автозаправних�станцій�(в�том��числі

�азових)�на�території�міста�Києва�(далі —�тим-

часова�онтрольна�омісія).

2.�Обрати�персональний�слад�тимчасової

онтрольної�омісії:

�олова�тимчасової�онтрольної�омісії —�Да-

нилено�Віталій�Васильович,�деп�тат�Київсьої

місьої�ради;

члени�тимчасової�онтрольної�омісії:

— Піовсьий�І�ор�Олесандрович,�деп�тат

Київсьої�місьої�ради;

— Костю�Сер�ій�Анатолійович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Панч��Олесій�Олесандрович,�деп�тат

Київсьої�місьої�ради;

— Кісільов�І�ор�Петрович,�деп�тат�Київсьої

місьої�ради;

— Міщено�Олесандр�Гри�орович,�деп�тат

Київсьої�місьої�ради;

— Пабат�Олесандр�Віторович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Семенено�Олесандр�Анатолійович,�де-

п�тат�Київсьої�місьої�ради;

— Кримча�Сер�ій�Олесандрович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Карето�Володимир�Олесандрович,�де-

п�тат�Київсьої�місьої�ради;

— Гресь�Мар�Віторович,�деп�тат�Київсьої

місьої�ради;

— Меліхова�Тетяна�Іванівна,�деп�тат�Київ-

сьої�місьої�ради;

— Бродсьий�Олесандр�Яович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Гапч��Масим�Миолайович,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради;

— Костю�Олесандр�Анатолійович,�деп�тат

Київсьої�місьої�ради.

3.�Основними�завданнями�роботи�тимчасо-

вої�онтрольної�омісії�є�перевіра�діяльності

автозаправних�станцій�та��азових�автозаправ-

них�станцій�на�території�міста�Києва�на�пред-

мет�відповідності�їх�діяльності�вимо�ам�заоно-

давства�Ураїни�та�інтересам�територіальної

�ромади�міста�Києва;�визначення�необхідно-

сті�приведення�таих�об’єтів���відповідність

до�норм�чинно�о�заонодавства�або�їх�демонта-

ж�.

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

онтрольної�омісії —�шість�місяців.

5.�Попередній�звіт�тимчасової�онтрольної

омісії�про�вионан��робот��та�пропозиції�за-

сл�хати�на�пленарном��засіданні�сесії�Київсьої

місьої�ради�не�пізніше�місячно�о�термін��з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

6.�Матеріально-технічне,�інформаційне�та

ор�анізаційне�забезпечення�роботи�тимчасової

онтрольної�омісії�поласти�на�серетаріат�Ки-

ївсьої�місьої�ради.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�постійн��омісію�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�транспорт��та�зв’яз�.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про зміни у складі комісії з припинення 

Голосіївської районної у місті Києві ради
Розпорядження № 87 від 3 лютого 2015 року

Унести�зміни�до�слад��омісії�з�припинен-

ня�Голосіївсьої�районної���місті�Києві�ради,

затверджено�о�розпорядженням�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2010

ро��№ 787�(в�редації�розпорядження�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�від�09�люто�о

2011�ро��№ 175),�вилавши�йо�о�в�новій�ре-

дації,�що�додається.

Голова В. Кличко

Затверджено�

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

30�вересня�2010�ро��№ 787�

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�03.02.2015�№�87)

Склад 
комісії з припинення Голосіївської районної у місті Києві ради

Крилю�Андрій�Тіт�сович� — перший�заст�пни��олови�Голосіївсьої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації,��олова�омісії

Іщ��Оле��Васильович — заст�пни��олови�Голосіївсьої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації,�заст�пни��олови�омісії

Корнієць�Сер�ій�Дарович — перший�заст�пни�диретора�Департамент��ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни��олови�омісії

Берлюта�Любов�Василівна — начальни�відділ��б�х�алтерсьо�о�облі��та�звітності-

�оловний�б�х�алтер�Голосіївсьої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Г�ртова�Алла�Володимирівна —�оловний�спеціаліст�відділ��ор�анізації�діловодства�Голо-

сіївсьої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Кожевниова�Олена�Василівна — начальни�фінансово�о��правління�Голосіївсьої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Лендєл Лариса�Петрівна� —��оловний�спеціаліст�відділ��правово�о��забезпечення

Департамент��освіти�і�на�и,�молоді�та�спорт��вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)

Мельнич� Андрій�Анатолійович� —�тимчасово�вион�ючий�обов’язи��олови��Голосіївсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�деп�тат�Ки-

ївсьої�місьої�ради

М�зиа Юрій�Леонідович� —�начальни�відділ��б�х�алтерсьо�о�облі���правління

праці�та�соціально�о�захист��населення�район��Голосіївсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

На�мено Олена�Петрівна —�заст�пни�начальниа�юридично�о�відділ��Голосіївсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Панч� Людмила�Іванівна —��оловний�еономіст�відділ��фінансів�місцевих��ор�анів�вла-

ди�і�самовряд�вання�Департамент��фінансів�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Рябоонь�Марина�Андріївна — �оловной�спеціаліст��правління�онтролю�еспл�атації�жит-

лово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�Департамент��житлово-

ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Чернишов Кирило�Олесійович —�начальни�відділ��з�питань�майна�ом�нальної��власності

Голосіївсьої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до складу робочої групи з питань протидії
корупції у закладах охорони здоров’я

Розпорядження № 88 від 3 лютого 2015 року

Унести�зміни�до�слад��робочої��р�пи�з�пи-

тань�протидії�ор�пції���заладах�охорони�здо-

ров’я,�затвердженою�розпорядженням�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�від�17

�р�дня�2014�ро��№ 1473,�вилавши�йо�о�в�но-

вій�редації,�що�додається.

Голова В. Кличко

Затверджено

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�17.12.2014�№ 1473

в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�03.02.2015�№�88

Склад робочої групи 
з питань протидії корупції у закладах охорони здоров’я

Бондарено�Володимир
Володимирович

ерівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради
(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Баранова�Катерина
Олесандрівна

начальни��правління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п�
до�п�блічної�інформації�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої
місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Ільїн�Геннадій
Володимирович

деп�тат�Київсьої�місьої�ради,�заст�пни��олови�постійної
омісії�з�питань�дотримання�заонності,�правопоряд��та
боротьби�з�ор�пцією�Київсьої�місьої�ради�(за�з�одою)

Опадчий�І�ор�Михайлович деп�тат�Київсьої�місьої�ради,�серетар�постійної�омісії�з
питань�дотримання�заонності,�правопоряд��та�боротьби�з
ор�пцією�Київсьої�місьої�ради�(�за�з�одою)

Ри�ан�Михайло�Михайлович диретор�Департамент��охорони�здоров'я�вионавчо�о�ор�ан�
Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної
адміністрації)

Кри�нов�Юрій
Володимирович

деп�тат�Київсьої�місьої�ради,��олова�постійної�омісії
Київсьої�місьої�ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціальної
політии�(за�з�одою)

Колти�Осана�Тарасівна заст�пни�диретора�Департамент��-�начальни��правління
а�дит��Департамент��вн�трішньо�о�фінансово�о�онтролю�та
а�дит��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
місьої�державної�адміністрації)

Климено�Анатолій�Петрович �оловний�спеціаліст��правління�з�питань�правоохоронної
роботи,�запобі�ання�та�протидії�ор�пції�апарат��вионавчо�о
ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної
адміністрації)

Мартинч��Володимир
Юрієвич

заст�пни��олови�омітет��по�боротьбі�з�ор�анізованою
злочинністю�та�ор�пцією�міста�Києва�(за�з�одою)

Сердю�Вітор�Гри�орович президент�Все�раїнсьої�Ради�захист��прав�та�безпеи
пацієнтів�(за�з�одою)

Рад�цьий�Михайло
Борисович

заст�пни��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,
ерівни�робочої��р�пи

Івасено�Михайло
Миолайович

заст�пни�начальниа��правління�з�питань�правоохоронної
роботи,�запобі�ання�та�протидії�ор�пції�апарат��вионавчо�о
ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної
адміністрації),�заст�пни�ерівниа�робочої��р�пи

Керівник апарату В. Бондаренко

Про здійснення організаційно� правових заходів 
щодо реорганізації управління у справах жінок, інвалідів, 

ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 89 від 3 лютого 2015 року
Відповідно до статей 105, 107 Цивільного кодексу України, статті 54 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», статті 492 Кодексу законів про працю України, на виконання рішення Київської міської
ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)»;

1.�Заст�пни���олови�Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації�Рад�цьом��М.�Б.�вжити

заходів�щодо�попередження�начальниа��прав-

ління���справах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�йо�о�заст�пниів�про�можливе�звіль-

нення�через�два�місяці�з�дня�попередження��

зв’яз��з�реор�анізацією�шляхом�приєднання�до

Департамент��соціальної�політии�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації).

2.�Департамент��соціальної�політии�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�розро-

бити�та�подати�на�затвердження�в��становле-

ном��поряд��зміни�до�положення,�стр�т�ри

та�чисельності�працівниів,�пов’язані�з�реор-

�анізацією��правління���справах�жіно,�інвалі-

дів,�ветеранів�війни�та�праці�вионавчо�о�ор�а-

н��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�шляхом�приєднання�до

Департамент��соціальної�політии�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації).

3.�Утворити�омісію�з�реор�анізації��прав-

ління���справах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�шляхом�приєднання�до�Департамент�

соціальної�політии�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�та�затвердити�її�слад,�що�до-

дається.

4.�Комісії�з�реор�анізації��правління���спра-

вах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�шля-

хом�приєднання�до�Департамент��соціальної

політии�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції):

4.1.�Здійснювати��правління�справами��прав-

ління���справах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�яе�припиняється�відповідно�до�чинно-

�о�заонодавства.

4.2.�Вжити�заходів,�передбачених�заоно-

давством,�що�пов’язані�з�реор�анізацією��прав-

ління���справах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації):

4.2.1.�Провести�інвентаризацію�майна��прав-

ління���справах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�та�передати�рез�льтати�інвентаризації�до

Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�на�за-

твердження�в��становленом��поряд�.

4.2.2.�За�рез�льтатами�інвентаризації�слас-

ти�передавальний�ат,�яим�визначити�всі�пра-

ва�та�обов’язи,�майно��правління���справах

жіно,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації),�що�пе-

реходить�до�Департамент��соціальної�політи-

и�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�по-

дати�на�затвердження�в��становленом��поряд-

�.

4.2.3.�В��становленом��заонодавством�по-

ряд��попередити�працівниів��правління���спра-

вах�жіно,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�про�при-

пинення�йо�о�діяльності�та�забезпечити�дотри-

мання�їх�соціально-правових��арантій���поряд-

��та�на��мовах,�визначених�заонодавством.

5.�Встановити�стро�заявлення�редитора-

ми�своїх�вимо��до��правління���справах�жіно,
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інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�два�місяці�з�дня

оп�блі�вання�повідомлення�про�рішення�що-

до�припинення�юридичної�особи.

6.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�Рад�цьо�о�М.�Б.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про створення робочої групи з питань забезпечення участі 
м. Києва у Рамковій програмі Європейського Союзу 

з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
Розпорядження № 90 від 3 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами�членами, з іншої сторони», з метою забезпечення успіш�
ної участі м. Києва у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»:

1.�Утворити�робоч���р�п��з�питань�забезпе-

чення��часті�м.�Києва���Рамовій�про�рамі�Єв-

ропейсьо�о�Союз��з�досліджень�та�інновацій

«Горизонт�2020»�(далі�— робоча��р�па)�та�за-

твердити�її�слад,�що�додається.

2.�Робочій��р�пі:

2.1.�Визначити�відповідно�до�потреб�м.�Ки-

єва�основні�напрями�роботи�в�межах�Рамо-

вої�про�рами�Європейсьо�о�Союз��з�дослі-

джень�та�інновацій�«Горизонт�2020»�та�під�от�-

вати�механізм�подальшо�о�впровадження�ре-

з�льтатів�в�м.�Києві.

2.2.�Запрош�вати�за�потреби�на�свої�засідан-

ня�представниів�Київсьої�місьої�ради,�стр�-

т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації),�інших�ор�анів�державної�влади,�під-

приємств,��станов,�ор�анізацій,�представниів

�ромадсьості���встановленом��поряд�.

3.�Ор�анізаційне,�матеріально-технічне�та�ін-

формаційне�забезпечення�робочої��р�пи�по-

ласти�на��правління�міжнародних�зв’язів�апа-

рат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�поласти�на�першо�о�заст�пниа��олови�Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації.

Голова В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀÌ²ÑÜÊÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про визнання обраним наступного 

за черговістю депутата Київської міської ради
Постанова № 3154 від 20 травня 2015 року 

До Київської міської виборчої комісії 20 травня 2015 року надійшло звернення від депутата Київради Ма�
ловацького Олексія Володимировича, в якому повідомляється про його призначення Верховною Радою Укра�
їни членом Вищої ради юстиції.

В статті 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції» вказано, що члени Вищої ради юстиції не мають пра�
ва суміщати свою посаду з будь�якими посадами в органах місцевого самоврядування, у тому числі із стату�
сом депутата міської ради.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депута�
та місцевої ради припиняються достроково за наявності підстав, засвідчених офіційними документами, без
прийняття рішення відповідної ради у разі обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Кон�
ституцією України і Законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень.

Керуючись офіційною інформацією із сайтів Верховної Ради України та Вищої ради юстиції про склад Ви�
щої ради юстиції, до якої призначено Маловацького Олексія Володимировича, та відповідною заявою, Ки�
ївська міська виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�На�підставі�ч.�І�статті�81�Заон��Ураїни

«Про�вибори�деп�татів�Верховної�Ради�Авто-

номної�Респ�бліи�Крим,�місцевих�рад�та�сільсь-

их,�селищних,�місьих��олів»���зв’яз��з�при-

пиненням�повноважень�деп�тата�Київсьої�місь-

ої�ради�Маловацьо�о�Олесія�Володимирови-

ча�визнати�обраним�деп�татом�Київсьої�місь-

ої�ради�VII�слиання�наст�пно�о�за�чер�овіс-

тю�андидата���деп�тати���виборчом��спис��Ки-

ївсьої�місьої�місцевої�ор�анізації�Політичної

Про реєстрацію депутата Київської міської ради
Постанова № 3155 від 20 травня 2015 року 

Керуючись ч.2 статті 81 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та на підставі постанови Київської міської вибор�
чої комісії від 20.05.2015 року № 3154 про визнання Бобровського Богдана Леонідовича обраним депутатом
Київської міської ради, а також на підставі особистої заяви про реєстрацію депутатом і про відсутність ін�
шого представницького мандата, Київська міська виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.�Зареєстр�вати�обрано�о�деп�тата�Київ-

сьої�місьої�ради�7�слиання�в�ба�атоман-

датном��виборчом��ор�зі�Бобровсьо�о�Бо�-

дана�Леонідовича�та�видати�деп�татсье�по-

свідчення�встановлено�о�зраза�на�пленарно-

м��засіданні�Київсьої�місьої�ради.

2.�Цю�постанов��направити�до�Київсьої

місьої�ради�та�до�Центральної�Виборчої�Ко-

місії�і�оприлюднити�в��становлений�заоном

спосіб.

Голова Комісії М. Б. Терещенко

партії�«УДАР�(Ураїнсьий�Деморатичний�Аль-

янс�за�Реформи)�Віталія�Клича»�Бобровсьо-

�о�Бо�дана�Леонідовича�1984�ро��народжен-

ня,��ромадянина�Ураїни,�безпартійно�о,�ос-

віта�вища,�диретор�ТОВ�«Київ�Медіа�Рес�рс»,

проживає�в�місті�Києві.

2.�Цю�постанов��оприлюднити�в��становле-

ний�заоном�спосіб.

Голова Комісії М. Б. Терещенко

ївсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації),�заст�пни��олови�робочої��р�пи

Голота�Тарас�Анатолійович — начальни��правління�міжнародних�зв’язів�апарат�

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),�серетар�робочої��р�-

пи

Новицьий�Дмитро�Юрійович — диретор�Департамент��житлово-ом�нальної�інфра-

стр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Фіданян�Олена�Гри�орівна — диретор�Департамент��освіти�і�на�и,�молоді�та

спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)

Поворозни�Миола�Юрійович — диретор�Департамент��еономіи�та�інвестицій�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)

Шпильовий Іван�Федорович —�перший�заст�пни�диретора�Департамент���транс-

портної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Репі Володимир�Михайлович� —�диретор�Департамент��фінансів�вионавчо�о��ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Ри�ан Михайло�Михайлович� —�диретор�Департамент��охорони�здоров’я��вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)

Білоцеровець Дмитро�Олесандрович�—�диретор�Департамент��місьо�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Устимено Світлана�Миолаївна —�перший�заст�пни�диретора�Департамент���соці-

альної�політии�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Целовальни Сер�ій�Анатолійович� —�диретор�Департамент��містоб�д�вання�та��архіте-

т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)

Містю Оле��Олесандрович —��енеральний�диретор�ом�нально�о��підприємства

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�«Київсье�інвестиційне

а�ентство»

Галено Осана�Миолаївна� —�диретор�ом�нальної�на�ово-дослідницьої���стано-

ви�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�«На�ово-дослідниць-

ий�Інстит�т�соціально-еономічно�о�розвит��міста»

На�мено Дмитро�Володимирович —�диретор�ом�нально�о�підприємства��вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�«Гр�па�впровадження�проет��з

енер�озбереження�в�адміністративних�і��ромадсьих

б�дівлях�м.�Києва».

Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�03.02.2015�№�90

Склад
робочої групи з питань забезпечення участі м. Києва у Рамковій програмі

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

Ніонов�І�ор�Володимирович — перший�заст�пни��олови�Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації,��олова�робочої��р�пи

Пантелеєв�Петро�Олесандрович — заст�пни��олови�Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації,�заст�пни��олови�робочої��р�пи

Баласинович�Бо�дан�Олесандрович — радни��олови�відділ��аналітично�о�забезпечення�ді-

яльності��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції�(патронатна�сл�жба)�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Ки-
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К У П Е Р Д І А Л О Г

О Л І Щ И Н А Р О

С М Е Т А Н А П А Б Д
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Відповіді на сканворд 

Передплата�для�піль!ових�&ате!орій
з достав&ою�!азети�в�поштов,�с&ринь&,

на�місяць ......................................................................8�!рн.�00�&оп.

на�3�місяці..................................................................24�!рн.�00�&оп.

на�6�місяців ................................................................48�!рн.�00�&оп.

на�12�місяців..............................................................96�!рн.�00�&оп.

на�місяць ......................................................................28�!рн.�00�&оп.

на�3�місяці ....................................................................84�!рн.�00�&оп.

на�6�місяців ................................................................168�!рн.�00�&оп.

на�12�місяців ..............................................................336�!рн.�00�&оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2015 рік
22094

Передплатні�ціни
на�місяць ....................................................................12�!рн.�00�&оп.

на�3�місяці..................................................................36�!рн.�00�&оп.

на�6�місяців ................................................................72�!рн.�00�&оп.

на�12�місяців............................................................144�!рн.�00�&оп.

на�місяць ......................................................................40�!рн.�90�&оп.

на�3�місяці ..................................................................122�!рн.�70�&оп.

на�6�місяців ................................................................245�!рн.�40�&оп.

на�12�місяців ..............................................................490�!рн.�80�&оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

TOB "Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ"
ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011
¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

äëÿ çàòâåðäæåííÿ.
Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 

ÒÎÂ "Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì:

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
TOB "Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì:

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 08.06.2015 ðîêó î 09.15

ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Áàíê "Ô³íàíñè òà Êðåäèò" äî Çåëåíñüêîãî Îëåêñ³ÿ ²âàíîâè÷à ïðî

ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³. Çåëåíñüêèé Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå

çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü

â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

ÒÎÂ “ÊÏ “Óêðà¿íñüêà Æèòëîâà Êîìïàí³ÿ” ïîâ³äîìëÿº ìåøêàíö³â áóäèíêó çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ä³ëîâà, 4 ïðî òå, ùî òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó
òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïî âèùåâêàçàíîìó áóäèíêó ñòàíîâèòü 6,33 ãðí/ì êâ.

çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð áóäèíêó. Ç ïåðåë³êîì ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòþ òà ïåð³îäè÷í³ñòþ

âèêîíàííÿ âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà ñòåíä³ ï³ä’¿çäó áóäèíêó. Âàø³ çàóâàæåííÿ
òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 22.05.2015 ð. ïî 04.06.2015 ð.

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à
Îìåëü÷åíêî Òàðàñà Âëàäèñëàâîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà
¹ 752/6700/15-ö, ðîçãëÿä ïðèçíà÷åíî íà 17.06.2015 ð. î 10.00.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-À, êàá. 23.

Ñóääÿ Ì.². Øê³ðàé

2 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó î 10.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) àâòîãàðàæíîãî êîîïåðàòèâó"Òþëüïàí" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, âóëèöÿ Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 6-Á.

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
TOB "Öåíòðàãðîáóä".

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â (êð³ì ï. 1) —
2 ðîêè 364 äí³. Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè äëÿ îá'ºêòà
ï. 1 — 1 ð³ê.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü
êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³
äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿
ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê
íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ
ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,
ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî

ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;
- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ

òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî

ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³

ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè

îñîáàìè:
- äîêóìåíòè,ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿

îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2, 3) ïðåòåíäåíòà

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;
- äîâ³äêó,ÿêà çàñâ³ä÷óº,ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ îêðåìîãî

âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà
çàÿâíèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè
îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1,2, 11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì êîï³þ
çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò , ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.

4.Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó
(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî
ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 12.06.2015 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 îá 14.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè
çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò
ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³).Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ
ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè,
ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü
(áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäàþòüñÿ â
îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿"

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —
08.06.2015 (êàá.510).Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77,202-61-76.×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.—÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ï'ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà 

òà Ìåòðîëîã³÷íî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

"Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â
ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013ð. ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó
ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà
òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóä³âíèöòâîì òà ðåêîíñòðóêö³ºþ óñòàíîâ îñâ³òè, áóä³âíèöòâîì îá'ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó

Çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ðàéîíó"Ôåîôàí³ÿ", óòî÷íåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïàðàìåòð³â
çàáóäîâè, óäîñêîíàëåííÿ àíñàìáëåâî¿ ñòðóêòóðè, ³ç çàáåçïå÷åííÿì îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ ïàðêó "Ôåîôàí³ÿ" — ïàì'ÿòêè ñàäîâî-ïàðêîâîãî
ìèñòåöòâà íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ.

Ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî
ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàº âèñîêó êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿì:

1) ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ ï³äïðèºìñòâàìè òà óñòàíîâàìè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå:

- ñòâîðåííÿ øê³ëüíîãî ì³ñòå÷êà ç áóä³âíèöòâîì íîâèõ øê³ëüíèõ êîðïóñ³â, ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó ç áàñåéíîì òà ñïîðòèâíèìè çàëàìè òà
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ øêîëè ¹ 236;

- áóä³âíèöòâî äèòÿ÷èõ êîìïëåêñ³â ó ñêëàä³: äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä — ïî÷àòêîâà øêîëà — áàñåéí;

- áóä³âíèöòâî âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â;

- ñòâîðåííÿ â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ;

- áóä³âíèöòâî íåâåëèêèõ îêðåìî ðîçòàøîâàíèõ öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ.

2) ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â â áàãàòîïîâåðõîâèõ ãàðàæàõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íãàõ;

3) íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ.

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â â îáñÿç³ 1045,0 òèñ.ì2.Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê:
ðîçì³ùåííÿ øê³ëüíîãî ì³ñòå÷êà íà 3045 ó÷í³â, ë³öåþ íà 750 ì³ñöü, äâîõ äèòÿ÷èõ êîìïëåêñ³â ó ñêëàä³: äèòÿ÷à äîøê³ëüíà óñòàíîâè íà 350 ì³ñöü
òà ïî÷àòêîâà øêîëà íà 200 ì³ñöü òà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíî¿ äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 150 ì³ñöü.

Ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà
åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ âóëèöü Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî,Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà òà Ìåòðîëîã³÷íî¿ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 20.06.2015.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì
ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿
ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè â³ä ñêëàäñüêèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿
òà ñêëàäóâàííÿ äåïàðòàìåíòó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äèðåêö³¿ çàáåçïå÷åííÿ

âèðîáíèöòâà, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: 02222, ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Ïóõ³âñüêà, 1-À.

Îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü â³ää³ëó ðåàë³çàö³¿ òà ñêëàäóâàííÿ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ ñêëàäñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà äëÿ öåíòðàë³çîâàíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â Òîâàðèñòâà.

Íà òåðèòîð³¿ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü äåïàðòàìåíòó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÀÒ
"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"íàðàõîâóºòüñÿ 3 íåîðãàí³çîâàíèõ äæåðåë âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ (çâàðþâàëüí³ àïàðàòè äëÿ ðó÷íîãî äóãîâîãî åëåêòðîçâàðþâàííÿ, ïîñò ãàçîâîãî ð³çàííÿ ñòàë³,
çáåð³ãàííÿ ³ çàïðàâêà àâòîíàâàíòàæóâà÷³â äèçåëüíèì ïàëèâîì), à çàãàëüíèé îáñÿã âèêèä³â ñòàíîâèòü
0,007 ò/ð³ê òà 0,011 ã/ñ.

Çà ñòóïåíåì âïëèâó íà çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ îá'ºêò â³äíîñèòüñÿ äî òðåòüî¿ ãðóïè.
Ìàêñèìàëüí³ âåëè÷èíè âèêèä³â íå ïåðåâèùóþòü ã³ã³ºí³÷íèõ íîðìàòèâ³â íà ìåæ³ ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿
çîíè òà â ñåëèùí³é çîí³ ³ â³äïîâ³äàþòü ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì âèìîãàì ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè
íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, òåë. (044) 546-08-70.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, 1, âóë. Âîëêîâà, 10, 1 ïîâåðõ, çàãàëü-
íà ïëîùà, êâ.ì — 22,82, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàð-
í³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì —71,49 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —1631,35,
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àí-
òè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äíî á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç
Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —10 ðî-
áî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â,
ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ìåëüíèêîâà 39, ï³äâàë. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,7 êâ.ì. Ö³ëüîâå
ïðèçíà÷åííÿ — ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó (çàíÿòòÿ ç êàðàòå) (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 659400 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 129, 79 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.

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

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

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

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 554,08 58,44

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 8,07 0,85

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 0,00

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 562,15 59,29

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 0,00

Ïîñëóãè áàíêó 5,74 0,60

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 567,89 59,90

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 681,47 71,88

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñ-
ò³ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 29,88 -

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,49 -

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 3,83 -

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 2,80 -

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 -

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 37,00 -

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 -

Ïîñëóãè áàíêó 0,38 -

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 37,38 -

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 44,86 -

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 22.05.2015 ðîêó ïî 05.06.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â,
âóë. Êóäðÿøîâà, 16, îô. 380, òåë./ôàêñ (044) 220-11-58/59.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè ãðí

(áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 15 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 468-23-29)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 30,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. ²ëë³í-

ñüêà, 3/7 ë³ò. À 3 ê. (1 ïîâåðõ)

Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè 3274,31 6548,62

ð/ð: 35412001001000,
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 26199074

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 49,30 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Áóëãàêî-
âà, 13 ë³ò. À (1,2 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 1652,65 3305,30

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê"

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 66,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîí-

ãàäçå, 20 ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

2714,89 5429,78

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 84,10 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîí-

ãàäçå, 20 ë³òåð Â' (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

3459,44 6918,88

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹3 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 242-22-91)

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 10,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ñîö³àë³ñ-
òè÷íà, 12 (2 ïîâåðõ)

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 759,10 1518,20

ð/ð: 35426003000987,
Áàíê: ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 019937847

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 (ò. 564-52-54)

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 3,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øî-
ñå, 121 ê.26 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó 1183,36 2366,72
ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì.Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 01981738

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò. 417-34-26)

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 63,80 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é
Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè 7917,43 15834,86 ð/ð: 26001300696901,

Áàíê: ÒÂÁÂ ¹ 126/0104 
ÏÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê

Óêðà¿íè", ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 055878438.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 30,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é

Âàë, 16 (2 ïîâåðõ)
Ïåðóêàðíÿ 3642,42 7284,84

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá'ºäíàííÿ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì³ñò³ Êèºâ³ (ò. 463-74-82)

9.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 96,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ôðóíçå,

103- À, ê.11 (öîêîëüíèé ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 5133,66 10267,32

ð/ð 37112005001207
â ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà, Êîä áàíêó
820019, ªÄÐÏÎÓ 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹9 (ò. 440-11-44)

10.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 7,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ðèçüêà, 1,

ë³êóâàëüíèé êîðïóñ (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïå-
äè÷íèõ âèðîá³â 889,55 1779,10

ð/ð 35422201049175 â ÃÓÄÊÑÓ
ì. Êèºâà, Êîä áàíêó 820019,

ªÄÐÏÎÓ 25680295



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ —íàäçâè÷àéíî êîí-

òàêòí³, ìîòîðí³, åíòóç³àçì

á’º íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì,

îäíàê êàðì³÷íå ìèíóëå ïðîäîâæóº

êðîêóâàòè ïîðó÷, çìóøóþ÷è äî çó-

ñòð³÷åé ç äàâí³ìè çíàéîìèìè ç ìåòîþ

äîîïðàöþâàííÿ ñï³ëüíèõ ïðîãðàì,

àêòèâ³çóþ÷è â ïàì’ÿò³ óñ³ åìîö³¿.

ÒÅËÜÖ²,ðåàë³çàö³ÿ âëàñíèõ

áàæàíü íàáèðàº óñï³øíîãî

òåìïó,ñèëè ôîíòàíóþòü.Îá-

ñòàâèíè ñïðèÿþòüâèð³øåííþ ïðîôå-

ñ³éíèõ,ìàòåð³àëüíèõ,ñ³ìåéíèõïðîá-

ëåì, ÿê³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³. Òðóä³òüñÿ ç

òâîð÷èì âîãíåì ³ ìàòèìåòå âñå, ùî

õî÷åòüñÿ, ôîðòóíà ïîñì³õàòèìåòüñÿ

çðàçêîâèì ñ³ì’ÿíèíàì ³ ïðàöåëþáàì.

ÁËÈÇÍÞÊÀÌ ÷àñ äîêîð³í-

íî çì³íèòè ñåáå ³ ðîçïðî-

ùàòèñÿ ç ïîãàíèìè çâè÷-

êàìè,ïðèäáàòè ìîäíèé ãàðäåðîá òà

íàâåñòè ñòèëüíèé «ìàðàôåò».Ìîá³-

ë³çóéòå ïðèðîäíó ÷àð³âí³ñòü,ïîòóæ-

íèé åíåðãîïîòåíö³àë òà îùàñëèâ-

ëþéòå ïðàãìàòè÷íèõ áëàãîâ³ðíèõ.

ÐÀÊÈ âèïðîì³íþþòü ôëþ-

¿äè ÷àð³âíîñò³, ïðèâàáëþ-

þ÷è ñèìïàòèê³â,îäíàê äëÿ

ïðîôåñ³éíèõ ñïðàâ öå ì³íóñ.Â³ä³é-

ä³òü óò³íü,çàøèôðóéòåñÿ,äî 21 ÷åðâ-

íÿ òðèâàº ïåð³îä çâ³ò³â ïåðåä Íå-

áåñàìè.Ïåðåîñìèñëþéòå ñâî¿ â÷èí-

êè çà îñòàíí³é ð³ê,êàéòåñÿ â ïîìèë-

êàõ òà ãð³õàõ ³ î÷èùàéòå ñîâ³ñòü.

ËÅÂÈ ó ðîçêâ³ò³ ñèë, æèòòÿ

ôîíòàíóº,÷àñ âíåñòè êîðåê-

òèâè ó ìàéáóòíº.Öüîìó ïî-

ñïðèÿº âàø íåïåðåâåðøåíèé àâòîðè-

òåò ³ óì³ííÿ íàëàãîäæóâàòè äðóæí³

çâ’ÿçêè ç ëþäüìè,ïóáë³êà âàñ îáîæíþº!

Ä²ÂÈ,íà êàð’ºðíîìóíåáîñõè-

ë³ ñîíÿ÷íî,àêòèâ³çóéòå ïðîôå-

ñ³éí³ òàëàíòè,ïîäðóæ³òüñÿ ç êå-

ð³âíèì ïåðñîíàëîì,ñàìå ÷àñ çàâîéîâó-

âàòè ïîñàäîâ³ âåðøèíè.Ï³ä äóäêó÷óæèõ

³íòåðåñ³â òàíöþâàòè íå ñë³ä,êåðóéòåñÿ

âëàñíèìè áàæàííÿìè—òî ñâÿòå!

ÒÅÐÅÇÀÌ ïîñì³õàºòüñÿ ôîð-

òóíà â äàëåêèõêðàÿõ,òàì âà-

øå ùàñòÿ.Ä³ëîâà îá³çíàí³ñòü,

âñåá³÷íà ïî³íôîðìîâàí³ñòü,âèñîê³ ïî-

êðîâèòåë³ â äðóæí³õ êîëàõ—òî çîëî-

òèé êàï³òàë, ³ âè íèì âîëîä³ºòå!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ìàòåð³àëüíèé

ñòàí òà ðåàêö³ÿ íà ãðîø³ áåç-

ïîñåðåäíüî âïëèâàòèìóòü

íà äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ æèòòºâî¿ ìå-

òè. Â ä³ëîâ³é ñôåð³ äîñòóï äî ÷óæèõ

ðåñóðñ³â áóäå â³ëüíèé,âàø âïëèâ íà

ëþäåé, ñèòóàö³¿ ñòð³ìêî çðîñòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,áîéîâå ïðîòèñòî-

ÿííÿ â ïàðòíåðñòâ³ òðèâàòè-

ìå äî 24 ÷åðâíÿ.Çóì³ºòå áëà-

ãîðîäíî óòðèìàòè îáîðîíó,äå ñóïåð-

íèêè ïîêàæóòü ³ñòèííèé ëèê,— ÷åñòü

âàì ³ õâàëà. À ïîò³ì âèð³øóéòå: äàë³

éòè ðàçîì ÷è ðîç³éòèñÿ ïîëþáîâíî.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌâèçíà÷åíî ðîç-

ãð³áàòè àâã³ºâ³ ñòàéí³ íà ðî-

áîò³,³íòåëåêòóâàñ í³âðîêó—

âïîðàºòåñÿ â³äì³ííî.Õî÷åòå ðîçáàãà-

ò³òè, áåð³òüñÿ çà äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ,

ï³äðîáëÿéòå íà ñòîðîí³, âèã³äí³ ïðî-

ïîçèö³¿ íàäõîäèòèìóòü ðåãóëÿðíî.

ÂÎÄÎË²̄ Â î÷³êóþòü ïðèºìí³

ñþðïðèçè,æèòòÿ ïðåêðàñíå!

Òâîð³òü,êîõàéòåñÿ,ðîçâàæàé-

òåñÿ,âàñ âñþäè çóñòð³÷àþòü ç ëþáîâ’þ

³ ðàä³ñòþ.² ÿêùî çíàéøëè ñâîþ ãàðìî-

í³éíó ïàðó (à ÿêùî í³,òî øóêàéòå!), ãî-

ëóáòåñÿ ç ìèëèìè,àäæå âàø ñîþç º áëà-

ãîñëîâåííèì ³ íàéá³ëüøèì ñêàðáîì.

ÐÈÁÈ ïðèðå÷åí³ ðîçðèâàòèñÿ ì³æ

äîìîì òà ðîáîòîþ.Ïðàö³âíèê

âè ïîëóì’ÿíèé,òðóäîâèé åíòó-

ç³àçì ôîíòàíóº,áóäü-ÿêó ðîáîòó çäàòí³

âèêîíàòè íà âèñîêîìóïðîôåñ³éíîìóð³â-

í³.² õî÷à íà÷àëüñòâî óçàõâàò³,íà êàð’ºðíå

çðîñòàííÿ íå ðîçðàõîâóéòå.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 751ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 65 %

ãîðîñêîï

24—30 òðàâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 òðàâíÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41280
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Ì³æíàðîäíèé äåíü á³îëîã³÷íî-
ãî ð³çíîìàí³òòÿ

1856 — ðîñ³éñüêèé êîëåêö³î-

íåð æèâîïèñó Ïàâëî Òðåò’ÿêîâ ïðè-

äáàâ êàðòèíó «Ñïîêóñà» ³ êàðòèíó

Âàñèëÿ Õóäÿêîâà «Ñóòè÷êà ç ô³í-

ëÿíäñüêèìè êîíòðàáàíäèñòàìè»,

ùî ïîêëàëî ïî÷àòîê çàñíóâàííþ ó

Ìîñêâ³ Òðåò’ÿêîâñüêî¿ ãàëåðå¿, â³ä-

êðèòî¿ äëÿ øèðîêî¿ ïóáë³êè ó ñåðï-

í³ 1892 ðîêó.

1861 — â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³

Êàíåâà â³äñëóæèëè ïàíàõèäó ³ íà

×åðíå÷³é ãîð³ ïåðåïîõîâàëè îñ-

òàíêè Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åí-

êà, ÿê³ áóëè ïðèâåçåí³ ç Ïåòåðáóð-

ãà. Âë³òêó 1884 ðîêó íà Òàðàñîâ³é

ãîð³ çáóäóâàëè ïåðøèé íàðîäíèé

ìóçåé — «Òàðàñîâó ñâ³òëèöþ», à íà

ìîãèë³ âñòàíîâèëè ìîíóìåíòàëü-

íèé ÷àâóííèé ïàì’ÿòíèê-õðåñò çà

ïðîåêòîì àêàäåì³êà Ñè÷óãîâà. Ó

1989 ðîö³ íà öüîìó ì³ñö³ ç’ÿâèâñÿ

Øåâ÷åíê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé çà-

ïîâ³äíèê.

1936 — ãðîþ ì³æ ëåí³íãðàä-

ñüêèì «Äèíàìî» ³ ìîñêîâñüêèì

«Ëîêîìîòèâîì», ÿêà ïðîéøëà ó

Ëåí³íãðàä³ (íèí³ — Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã) ³ çàê³í÷èëàñü ïåðåìîãîþ

ãîñïîäàð³â ç ðàõóíêîì 5:1, ðîç-

ïî÷àâñÿ ïåðøèé ðåãóëÿðíèé ÷åì-

ï³îíàò ÑÐÑÐ ç ôóòáîëó.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó ñîöìåðåæàõ ïðîäàþòü ïîðòàòèâí³ ìàíãàëè
³ç ïàëàþ÷èì Êðåìëåì
Ó ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ìåðåæàõ äî òðàâíåâèõ ñâÿò ïî÷à-
ëè ïðîäàâàòè ïîäàðóíêîâ³ ïîðòàòèâí³ ìàíãàëè ³ç
ïàëàþ÷èì Êðåìëåì, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ. Ìåòàëåâó
êîíñòðóêö³þ ìàíãàëà çðîáèëè ó âèãëÿä³ ðåçèäåí-
ö³¿ ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà — Êðåìëÿ,
à íà îäíó ³ç âåæ ïîì³ñòèëè îêî Ñàóðîíà — ñèìâî-
ëó çëà ³ç â³äîìî¿ ñàãè «Âîëîäàð ïåðñí³â». Ñåð³þ
ïîðòàòèâíèõ ìàíãàë³â ¿¿ ðîçðîáíèêè íàçâàëè «Ìîð-
äîð ó âîãí³». «Íàðåøò³ ìè ñòâîðèëè ïàðò³þ ïîäà-
ðóíêîâèõ ìàíãàë³â «Mordor on Fire» ç³ çðó÷íèì
ÿùèêîì äëÿ çáåð³ãàííÿ ³ ïåðåíåñåííÿ. Í³ùî òàê íå
çàñïîêîþº íåðâè, ÿê âèãëÿä ïàëàþ÷îãî Ìîðäîðà
òèõèì ë³òí³ì âå÷îðîì»,— ïèøóòü ó ñîöìåðåæàõ
òâîðö³ êðåàòèâíèõ ìàíãàë³â.

Ïðè öüîìó êîíñòðóêö³ÿ ëåãêî ñêëàäàºòüñÿ, à ïå-
ðåíîñèòè ¿¿ ìîæíà ó ñïåö³àëüí³é çðó÷í³é êîðîá-

ö³. ×àñòèíó ãðîøåé, ÿê³ çàðîáëÿòü íà ïðîäàæó, ïëà-
íóþòü â³äïðàâèòè äî öåíòð³â ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè äëÿ á³éö³â ÀÒÎ �
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