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«Í³» —íåçàêîííèì çàáóäîâàì!
� Ó Êèºâ³ ³ñíóº ÷åðãà íà äåìîíòàæ ïðîáëåìíèõ îá’ºêò³â, çâåäåíèõ

³ç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà

Ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ
ñòîëèö³ ïî÷àëè
âïðîâàäæóâàòè
áåçêîøòîâíèé Wi-Fi

Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» ç’ÿâèâñÿ áåç-
êîøòîâíèé Wi-Fi, ÿêèì ìîæå ñêîðèñ-
òàòèñü êîæåí îõî÷èé. Àäðåñà éîãî
â³ëüíîãî äîñòóïó — park_pobedy. Â
òàêèé ñïîñ³á ñòàðòóâàâ ï³ëîòíèé ïðî-
åêò ³ç çàïðîâàäæåííÿ áåçêîøòîâíî¿
ìåðåæ³ Wi-Fi â ñòîëè÷íèõ ïàðêàõ òà
ñêâåðàõ.

Ó ïàðêó «Ïåðåìîãà» ïðîåêò ðå-
àë³çîâàíî ñèëàìè êîìóíàëüíîãî îá’ºä-
íàííÿ «Êè¿âçåëåíáóä» òà äåðæàâíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà «²íòåëçàõèñò» ñï³ëü-
íî ç Äí³ïðîâñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ºþ.

Çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà «Êè¿âçåëåíáóäó» Ñåðã³ÿ Ñèìî-
íîâà,íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³ëüíèé Wi-
Fi ç’ÿâèòüñÿ é íà Ðóñàí³âñüê³é íàáå-
ðåæí³é.

Ïðîêóðàòóðà ïîâåðíóëà
çåìëþ âàðò³ñòþ ïîíàä
8 ìëí ãðèâåíü

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.Êè-
ºâà çàäîâîëåíî ïîçîâ ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàíî ïðèâàòíå
ï³äïðèºìñòâî ïîâåðíóòè òåðèòîð³-
àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,3 ãà ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³.

Âêàçàíà çåìëÿ áóëà íàäàíà â
îðåíäó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïîáóòîâîãî êîìïëåê-
ñó. Îäíàê ï³äïðèºìñòâî ïîðóøèëî
óìîâè äîãîâîðó, íå çàâåðøèâøè áó-
ä³âíèöòâî ó â³äâåäåíèé òåðì³í íà
âêàçàí³é ä³ëÿíö³, à òàêîæ íåñâîº÷àñ-
íî ñïëà÷óþ÷è îðåíäíó ïëàòó, çàáîð-
ãóâàâøè äî áþäæåòó ïîíàä 190 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Êèºâà çâåð-
íóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç âè-
ìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà
ïîâåðíóòè çåìëþ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ ì³ñòà.

Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìî-
ãè ïðîêóðîðà â ïîâíîìó îáñÿç³.

Âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â
ôîòîêîíêóðñó «Âñå
ïî÷èíàºòüñÿ ç Êèºâà»

Çà ³íôîðìàö³ºþ óïðàâë³ííÿ òóðèç-
ìó ÊÌÄÀ,âèçíà÷åíî ïåðåìîæö³â ôî-
òîêîíêóðñó «Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç Êèºâà»,
ÿêèé òðèâàâ ç 7 äî 27 òðàâíÿ 2015
ðîêó. Òàê, äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà-
ä³éøëî ïîíàä 2000 ôîòî. Îðãàí³çà-
òîðàìè çàõîäó âèñòóïèëè óïðàâë³í-
íÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ òà Êîíñîðö³óì «Êè-
¿â òóðèñòè÷íèé».

Ïåðåìîæö³â ôîòîêîíêóðñó îáðà-
íî ó íàñòóïíèõ íîì³íàö³ÿõ: «Êè¿â —
ì³ñòî íà Äí³ïð³» (Äîâãîòåëåñ ²ãîð),
«Êè¿â — çåëåíå ì³ñòî» (Nabeel
Mohammad (Éîðäàí³ÿ)), «Êè¿â äóõîâ-
íèé»» (Ñìèê ²ëëÿ), «Êè¿â — ì³ñòî êî-
õàííÿ» (Õîìåíêî Ñâ³òëàíà) òà áàãà-
òî ³íøèõ ìèòö³â.

ÊÎÌÏÀÍ²ß «²íòåðãàë-Áóä», ÿêà
çâîäèòü ñêàíäàëüíó áóä³âëþ â Äå-
ñÿòèííîìó ïðîâóëêó, íà âèìîãó
Êè¿âðàäè ïî÷àëà äåìîíòàæ äâîõ
âåðõí³õ ïîâåðõ³â ³ç âîñüìè âæå
çáóäîâàíèõ.

Ùå ó êâ³òí³ çàáóäîâíèêó áóëî
çàïðîïîíîâàíî êîìïðîì³ñ: àáî â³í
çíîñèòü äâà îñòàíí³ ïîâåðõè, àáî
ç íèì ðîçðèâàþòü äîãîâ³ð îðåí-
äè. Àäæå êîìïëåêñ çâîäÿòü â îõî-
ðîíí³é çîí³. Çàáóäîâíèê íà ö³ óìî-
âè ïîãîäèâñÿ.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè —
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³-
êîâ îñîáèñòî âçÿâ äî ðóê êóâàëäó
òà ðîçïî÷àâ äåìîíòàæ âåðõí³õ ïî-
âåðõ³â. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ï³ä ÷àñ çà-
õîäó çãàäàâ ñëîâà ç â³äîìî¿ ïîåìè
«Êàìåíÿð» ²âàíà Ôðàíêà: «Ëóïàé-
òå ñþ ñêàëó! Íåõàé í³ æàð, í³ õî-
ëîä íå ñïèíèòü âàñ!».

Àëå ïàí Ðåçí³êîâ çàçíà÷èâ, ùî
â³í íå ðóéí³âíèê ³ íå ï³äòðèìóº
ïðîòèçàêîííîãî çíåñåííÿ îá’ºêò³â.
Â³í ÿê þðèñò ³ ÿê â³äïîâ³äàëüíèé
ãðîìàäÿíèí ââàæàº, ùî âñå ìàº
â³äáóâàòèñÿ çà Çàêîíîì ç âåëèêî¿
ë³òåðè ÷åðåç öèâ³ë³çîâàí³ ïåðåìî-
âèíè, ãîëîñóâàííÿ â Êè¿âðàä³.

«Çàðàç ñòîëè÷íà âëàäà äîâåëà,
ùî ï³ä ÷àñ êàäåíö³¿ ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ³ Êè¿âðàäè, íå-
çâàæàþ÷è íà ïîë³òè÷í³ âïîäîáàí-
íÿ, òðåáà âèêîíóâàòè âèìîãè âëà-
äè. ² âëàäà äîâåëà, ùî ìîæå ïðèìó-
ñèòè âèêîíóâàòè ïðèéíÿò³ ð³øåí-
íÿ. À ð³øåííÿ º òàêèì: íå ìîæíà
áóäóâàòè òå, ùî çàáîðîíåíî. ² çà-
áóäîâíèê îòðèìàâ çèñê, áî â³í ïðî-
ÿâèâ ñüîãîäí³ âåëèêó ìóæí³ñòü. ß
ðîçóì³þ,ùî êîìåðö³éíî öå äóæå äî-
ðîã³ êâàäðàòí³ ìåòðè, àëå ³íâåñòî-
ðè äîâåëè, ùî º ïðåäñòàâíèêàìè

ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíå-
ñó, ÿêèé ìîæå éòè íà êîìïðîì³ñ»,—
ïðîêîìåíòóâàâ äåìîíòàæí³ ðîáî-
òè Îëåêñ³é Þð³éîâè÷.

Â³í ïîÿñíèâ, ùî º ÷èìàëèé ïå-
ðåë³ê áóä³âåëü ó Êèºâ³, ÿê³ ñïîðó-
äæóþòüñÿ íåçàêîííî. Çàâäàííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè — ïîêàçàòè áóä³-
âåëüíîìó á³çíåñó, ùî â ñòîëèö³
ìîæíà áóäóâàòè ëèøå ç äîòðè-
ìàííÿì çàêîí³â, áóä³âåëüíèõ íîðì
³ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ — ³ òîä³ í³-
õòî íå çàâàæàòèìå. À îñü íå íàä-
òî ÷åñí³ çàáóäîâíèêè ïîâèíí³ çðî-
çóì³òè, ùî áóäå çíåñåíî íå ò³ëü-
êè äâîïîâåðõ³âêè, à é òðèïîâåð-
õ³âêè.

«Öå «ïåðøà ëàñò³âêà», ÿêà ïîêà-
æå ³íâåñòîðàì, ùî ïîòð³áíî äî-
òðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ãðè»,— äîäàâ
ïàí Ðåçí³êîâ.

Íàðîäíèé äåïó-
òàò Óêðà¿íè ²ãîð Ëó-
öåíêî ïîäÿêóâàâ âè-
ñîêîïîñàäîâöþ çà
«ïåðøó ëàñò³âêó» ó
áîðîòüá³ ç íåçàêîí-
íèìè çàáóäîâàìè ³ ðîçïîâ³â, ùî
â³í òà ³íø³ íåáàéäóæ³ ïî÷àëè áî-
ðîòüáó ç öèì çàáóäîâíèêîì ùå çà
÷àñ³â ïðàâë³ííÿ Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à. Ò³ëüêè â 2013-2014 ðîêàõ ¿õí³
ñïðîáè ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç âëàñíè-
êàìè áóäìàéäàí÷èêà çàê³í÷óâà-
ëèñÿ ñóòè÷êàìè.

«ß ïðîòè òîãî, ùîá ó òàêîìó ³ñ-
òîðè÷íîìó ì³ñö³ áóäóâàëè áàãàòî-
ïîâåðõ³âêó, òèì á³ëüøå öå — áó-
ôåðíà çîíà ïàì’ÿòêè âñåñâ³òíüîãî
çíà÷åííÿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, îñîáëè-
âî ö³íí³ çåìë³. Òà é óçàãàë³: öþ ä³-
ëÿíêó äàâàëè çîâñ³ì íå äëÿ áóä³â-
íèöòâà»,— ðîçïîâ³â ²ãîð Ëóöåíêî.

Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî ÷àñòî
êðèòèêóâàâ ì³ñüêó âëàäó, àëå öüî-
ãî ðàçó äóæå âäÿ÷íèé ¿é — îñî-
áëèâî, ÿêùî âñå æ ñïðàâà ä³éäå äî
ê³íöÿ.

²ãîð Ëóöåíêî ââàæàº, ùî éîãî
îáîâ’ÿçîê — äîâåñòè öþ áîðîòüáó
äî ïåðåìîãè, àäæå áàãàòî àêòèâ³ñ-
ò³â, ÿê³ ïë³÷-î-ïë³÷ áîðîëèñÿ ïðî-
òè çâåäåííÿ öüîãî îá’ºêòà â ³ñòî-
ðè÷í³é ÷àñòèí³ Êèºâà, çàãèíóëè â
ÀÒÎ. Äåïóòàò çàëèøèâ ñîá³ íà çãàä-
êó êàì³í÷èê ç äåìîíòàæó áóä³â-
íèöòâà. Â³í ìð³º ñòâîðèòè åêñïî-
çèö³þ ç òàêèõ àðòåôàêò³â.

Îêð³ì öüîãî áóëî ñêëàäåíî àêò
ïðî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 12.02.2015 ð. ³ ïî÷àòîê ðîá³ò ç
äåìîíòàæó âåðõí³õ ïîâåðõ³â áóä³â-
ë³ â Äåñÿòèííîìó ïðîâóëêó, 3-5.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå â³äïðà-
öüîâàíî äîêóìåíò ïðî âçàºìîðî-
çóì³ííÿ ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ ³ çàáó-
äîâíèêîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóâàòè-
ìå òå, ùî ì³ñüêà âëàäà íå ìàòèìå
ïðåòåíç³é äî çàáóäîâíèêà, îñê³ëü-
êè â³í âèêîíàâ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè �

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ îñîáèñòî âçÿâ äî ðóê êóâàëäó òà ðîçïî÷àâ äåìîíòàæ âåðõí³õ ïîâåðõ³â íåçàêîííî¿ çàáóäîâè
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Ó ñåðåäó çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ ïðî³íñïåêòóâàâ ïðîá-
ëåìíèé áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê, ðîçòàøîâàíèé ó
Äåñÿòèííîìó ïðîâóëêó, 3-5. Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
«²íòåðãàë-Áóä» ùå 29 òðàâíÿ ìàëà ðîçïî÷àòè òóò
ðîáîòè ç äåìîíòàæó âåðõí³õ ïîâåðõ³â «âèñîòêè».

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Â ÊÎËÎÍÍ²É çàë³ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ï³äïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ
ñòàëî ñõîæèì íà âåëèêèé óðî÷èñòèé çà-
õ³ä. Áóëè ïðèñóòí³ìè ãîëîâè ðàéîí³â, çàñòóï-
íèêè ãîëîâè ÊÌÄÀ òà ïðåäñòàâíèêè ç 28-
ìè ð³çíèõ ïðîôñï³ëêîâèõ êîëåêòèâ³â ì³ñ-

òà Êèºâà. Öÿ ïîä³ÿ, çà ñëî-
âàìè ãîëîâè ïðîôñï³ëêè
ñòîëèö³ Âàëåíòèíà Ìåëü-
íèêà, º ä³éñíî âàæëèâîþ
äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà. ×èì
ñàìå — â³í äàë³ îá´ðóíòó-
âàâ òàêèìè ôðàçàìè: «Öå

óãîäà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê ì³ñòà íà 3
ðîêè. Öåé äîêóìåíò — êîíêðåòíèé ïëàí
ä³é äëÿ âëàäè. Â óãîä³ º 8 ðîçä³ë³â — ç åêî-

íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, îïëàòè ïðàö³ òîùî. Êî-
æåí ³ç íèõ ïåðåäáà÷àº äåÿê³ ïðåôåðåíö³¿ òà
ðîçâèòîê ïåâíî¿ ãàëóç³. Ùîäî îïëàòè ïðà-
ö³ — ìè ïðàãíåìî, àáè çíèêëî òàêå ãàíåá-
íå ÿâèùå, ÿê çàáîðãîâàí³ñòü. Òàêîæ ìè ñòà-
âèëè ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàò-
í³ äëÿ êèÿí, âðàõîâóþ÷è âñ³ ïîäîðîæ÷àí-
íÿ, çîêðåìà — ³ êîìóíàëüíèõ òàðèô³â. Äëÿ
ïðèêëàäó, º çàáîâ’ÿçàííÿ ñòîð³í ùîð³÷íî
ñïðèÿòè çìåíøåííþ íåëåãàëüíî¿ çàéíÿ-
òîñò³ íà 20 %. ª ïèòàííÿ ðîçâèòêó â³ò÷èç-
íÿíîãî âèðîáíèêà. Ïîåòàïíî òà ïîêâàð-
òàëüíî ìè áóäåìî ïðîâîäèòè çáîðè ³ â³ä-
êðèòî ïîâ³äîìëÿòè, ùî ìè çìîãëè âä³ÿòè,
à ùî çàâàæàëî íàì âèêîíàòè ò³ ÷è ³íø³ ïî-
ëîæåííÿ óãîäè».

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëî-
ñèâ, ùî â³í ãîòîâèé ïðàöþâàòè 24 ãîäèíè
íà äîáó, àáè ï³äïðèºìñòâà ðîçâèâàëèñÿ ³
ñòâîðþâàëèñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà çðîñòà-
ëà çàðîá³òíà ïëàòíÿ. «Ñüîãîäí³ íåïðîñò³ äëÿ
êðà¿íè ÷àñè. ² ìè âñ³ ðîçóì³ºìî, ùî, ï³ä-
òðèìóþ÷è îäèí îäíîãî, ðàçîì çìîæåìî ñòà-
á³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Ñüîãîäí³ ìè ï³äïèñó-
ºìî óãîäó, ÿêà, ó ïåðøó ÷åðãó, äåêëàðóº ãî-
òîâí³ñòü äî ñï³âïðàö³ òà âçàºìíî¿ äîïîìî-
ãè. Ç³ ñâîãî áîêó ÿ íå ò³ëüêè äåêëàðóþ, à é
ãîòîâèé äî åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ ì³ñü-
êîþ âëàäîþ òà ðîáîòîäàâöÿìè ³ ïðîôñï³ë-
êàìè ñòîëèö³. Àäæå âñ³ ìè ðîçóì³ºìî, íà-
ñê³ëüêè âàæëèâî ñüîãîäí³, ùîáè ï³äïðèºì-

ñòâà, á³çíåñ ïðàöþâàëè, çàáåçïå÷óâàëè êè-
ÿí ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè, ñïëà÷óâàëè ïîäàòêè
äî áþäæåòó ì³ñòà»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî. Çîêðåìà â äîêóìåíò³ ïåðåäáà÷å-
íèé êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî
á³çíåñó, ÿê³ íàïîâíþþòü áþäæåò ñòîëèö³,
òà ïîøóê øëÿõ³â àëüòåðíàòèâíèõ ôîðì ³
ìåòîä³â ¿õ ï³äòðèìêè. ßê-îò ùîäî ðîçðîá-
êè ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ
çàêëàä³â Êèºâà äëÿ çàëó÷åííÿ òà ïðîäàæó
ïðîäóêò³â âèðîáíèöòâà êè¿âñüêèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, çä³éñíåííÿ ï³äòðèìêè âèðîáíèê³â
³ìïîðòíî-çàì³ííî¿ ïðîäóêö³¿ òà êîìïëåêñ
ðåøòè çàõîä³â �

Äîãîâ³ð äîðîæ÷èé
çà îá³öÿíêè
� Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ

òðèñòîðîííþ Òåðèòîð³àëüíó óãîäó äëÿ ïîêðàùåííÿ
ð³âíÿ æèòòÿ ïðàöþþ÷èõ êèÿí

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ òðèñòîðîííþ Òåðèòîð³àëüíó óãîäó ç ïðåäñòàâíèêàìè
ñòîëè÷íèõ ïðîôñï³ëîê òà ðîáîòîäàâö³â

Ìåìîðàíäóì áóëî ñêð³ïëåíî ï³äïèñàìè ì³ñüêî¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèêîì ðîáî-

òîäàâö³â ñòîëèö³, à òàêîæ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîôñï³ëîê. Ñêëàäàºòü-

ñÿ óãîäà ç 8-ìè ðîçä³ë³â.Ó í³é çàêëàäåí³ ïóíêòè ç åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, îïëà-

òè ïðàö³ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ìîëîä³.
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Ïàíå Ñåðã³þ, ÿê âàì ôåñ-
òèâàëü, ùî ñïîäîáàëîñÿ?

Ñ. Ö.: Ñïîäîáàëîñÿ, ïåðø çà
âñå, òå, ùî, ïîïðè íàø³ ïîáîþâàí-
íÿ, â³í â³äáóâñÿ. Ìè ïåðåæèâàëè,
÷è ïðèéäóòü ëþäè, ÷è ïî÷óþòü,
ÿê âïëèíå íåñò³éêà ïîãîäà, àäæå
÷èìàëî çàõîä³â íà â³äêðèòîìó ïî-
â³òð³. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî íàâ³òü äâà
äí³ íåïîãîäè íå çàâàäèëè àêòèâ-
íîñò³: ñïî÷àòêó ëþäåé áóëî
íåáàãàòî, òà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ äí³â, îñîáëèâî âäåíü òà óâå-
÷åð³, ïàðê ³ì. Î. Ñ. Ïóøê³íà áóâ
âåëåëþäíèé. Àëå ãîëîâíå òå, ùî ìè
îá’ºäíàëè âñ³ ò³ ³í³ö³àòèâè, êîòð³
íàðîäæóâàëèñÿ â ð³çíèõ ðàéîíàõ,
ì³ñöÿõ, ãðîìàäàõ ñòîëèö³, ò³ ïðî-
åêòè, ÿê³ éøëè â³ä äóø³ êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà. Ó òîìó ÷èñë³ é íàø³
ïðîåêòè, êîòð³ çàïî÷àòêóâàëè ó
ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäñüêèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè. Ìè õîò³ëè ç³áðàòè ¿õ
äîêóïè, îö³íèòè, ïîêàçàòè ëþ-
äÿì.

Ñêëàäíî áóëî âèÿâèòè ïå-
ðåìîæöÿ «Best Urban Social
Startup»?

Ñ. Ö.: Ìè, æóð³, ïðàöþâàëè ïðî-
òÿãîì 9-òè ãîäèí ï³ä ÷àñ ïåðøî¿
ñåñ³¿, êîëè îáèðàëè 10 ³ç 162-õ ïðî-
åêò³â. À 31 òðàâíÿ, ï³ñëÿ ïðåçåí-
òàö³¿ íîì³íàíò³â ïåðåä çàãàëîì, à
ëþäåé ó êîíôåðåíö-çàë³ ç³áðàëî-
ñÿ áàãàòî, ìè îö³íþâàëè ö³ 10 ïðî-
åêò³â, ³ öå òàêîæ òðèâàëî ê³ëüêà
ãîäèí. Áàëè, îö³íêè, âñå áóëî âðà-
õîâàíî é ï³äðàõîâàíî. Ïîò³ì ìè
ùå ðàç îáãîâîðþâàëè é, íàðåøò³,

âèðîáèëàñÿ çàãàëüíà äóìêà, ÿêà é
áóëà îçâó÷åíà.

Ìè ðàçîì ç âàìè â³òàºìî
ïåðåìîæö³â. Àëå öå ïîçèö³ÿ
âñüîãî ñêëàäó æóð³. Âàì îñîáèñ-
òî ÿê³ ïðîåêòè ñïîäîáàëèñÿ?

Ñ. Ö.: Îñîáèñòî ìåí³ ñïîäîáà-
ëèñÿ ê³ëüêà ïðîåêò³â. Çîêðåìà öå
êîííåêò-òåéáë: êð³çü äâîðè, êð³çü
ïðîñòîðè ïðîâîäÿòü äîâãèé ñò³ë,
á³ëÿ ÿêîãî çáèðàþòüñÿ ëþäè é çàé-
ìàþòüñÿ ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ. ²äåÿ
÷óäîâà, çä³éñíåíí³ñòü, ìîæëèâî,

íå çîâñ³ì (â óìîâàõ Êèºâà,— àâò.).
Îäåñèòè, íàïðèêëàä, ìàþòü öå ó
ñâî¿õ äâîðàõ âæå ê³ëüêà ñòîë³òü.
ß íå ïîáà÷èâ îñîáëèâî¿ íîâèçíè,
àëå äóæå ãàðíî ïîäàíî, ³ öå äîá-
ðà, ãóìàí³ñòè÷íà ³äåÿ. Òàêîæ ÷ó-
äîâèé ïðîåêò ùîäî ñòâîðåííÿ
êàðòîãðàô³÷íîãî öåíòðó Êèºâà,
ÿêèé áè ïîºäíóâàâ áàãàòî øàð³â
ìàï. Áàãàòî øàð³â ó íàøîìó ì³ñü-
êîìó êàäàñòð³ âæå íàïîâíþþòü-
ñÿ, íàïðèêëàä, íåçàêîíí³ áóä³â-
íèöòâà. Íà ôåñòèâàë³ çàïðîïîíî-
âàíî ñòâîðèòè êàðòè ì³ñöü, äå
ïðèéìàòèìóòüñÿ âèêîðèñòàí³ áà-
òàðåéêè íà óòèë³çàö³þ, àáî êàð-
òà ì³ñöü, äå ìîæíà áåçïå÷íî òà
çàòèøíî ãóëÿòè áàòüêàì ç ä³òü-
ìè, ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó. Äî ðå-
÷³, ö³êàâèé ïðîåêò ïðî çì³íó êî-
ëüîðó ë³õòàð³â, ñêàæ³ìî, ó ïàðêó
ïðè íàáëèæåíí³ äî íèõ. Âè ìîæå-
òå îáðàòè ñâ³é êîë³ð íà ñìàðòôî-
í³, à ç íàáëèæåííÿì äî ë³õòàðÿ
ëàìïî÷êà íàáóâàº òàêîãî æ êî-
ëüîðó. Íàçóñòð³÷ âàì éäå ëþäè-
íà, ó ÿêî¿ ³íøèé óëþáëåíèé êî-
ë³ð. ² âè ìîæåòå, çóñòð³âøèñü, ïî-
ºäíàòè äâà êîëüîðè, ÿê³ ñòâîðÿòü
òðåò³é êîë³ð.

Ùîäî ïåðåìîæö³â, ïðîåêò
ïðî á³áë³îòåêè...

Ñ. Ö.: ×óäîâèé ïðîåêò ùîäî òî-
ãî, ÿê ï³äíÿòè ñîö³àëüíó àêòèâ-
í³ñòü íàâêîëî öèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³
çàéíÿò³ á³áë³îòåêàìè. Âè çíàºòå,
ùî á³áë³îòåêè ó íàñ ïî âñüîìó ì³ñ-

òó ðîçïîä³ëåí³ çà äîñòóïí³ñòþ ëþ-
äåé. Àëå æèòòÿ ¿õíº, íà æàëü, òà-
êå ìëÿâå... Òîìó ïðîåêò ïåðåäáà-
÷àº ï³äíÿòè àêòèâí³ñòü ëþäåé íà
áàç³ öèõ á³áë³îòåê.

Êèÿíè, ç ÿêèìè ìè ñï³ë-
êóâàëèñÿ, òà é ãîñò³ ôåñòèâàëþ
ãîâîðèëè ïðî ïðîåêò ùîäî äå-
ðåâ.

Ñ. Ö.: Òàê, ó òàêèé ñïîñ³á ìè õî-
÷åìî äîëó÷èòè ëþäåé äî îçåëå-
íåííÿ Êèºâà, ïîâåðíóòè éîãî ìè-
íóëó ñëàâó, êîòðà ïîëÿãàëà â òîìó,
ùî ó íàñ óï’ÿòåðî á³ëüøå çåëåí³
áóëî, í³æ ó Ïàðèæ³. ² ïðîåêò ïå-
ðåäáà÷àº, ùî ëþäèíà, ïðîõîäÿ÷è
ïî Êèºâó, áà÷èòü ì³ñöå, äå âîíà
ââàæàº ìîæíà ïîñàäèòè äåðåâî. À
ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ (âðàõîâóþ÷è
³íæåíåðí³, ï³äçåìí³ êîìóí³êàö³¿)
îòðèìóº ïðàâî çðîáèòè öå. ² òàì
áóäå òàáëè÷êà ç ¿¿ ³ìåíåì.

Ãîëîâíèé ï³äñóìîê ôåñ-
òèâàëþ, íà âàøó äóìêó?

Ñ. Ö.: Ôåñòèâàëü ïîêàçàâ, ùî
àêòèâí³ñòü ëþäåé â Êèºâ³ çðîñëà
çà îñòàíí³ ðîêè, àáî é ì³ñÿö³, íåé-
ìîâ³ðíî. ² öþ àêòèâí³ñòü ìè âñ³-
ëÿêî õî÷åìî ï³äòðèìàòè. Âè çíà-
ºòå, ùî ïåðøà ïðåì³ÿ (200 òèñ. ãðí)
ï³äå ÿê ãðàíò êîìàíä³-ïåðåìîæ-
öþ íà ðîçâèòîê ïðîåêòó. Îêð³ì òî-
ãî, ñïîíñîðè ç ³íøèõ ïðîãðàì óæå
äåÿêèì ô³íàë³ñòàì âèäàëè ãðàí-
òè ïî 10 òèñ. ãðí äëÿ ðîçâèòêó ¿õ
ïðîåêò³â �

??

??

??

??

??

??

Ñåðã³é ÖÅËÎÂÀËÜÍÈÊ: 

«Óñ³ ïðîåêòè éøëè â³ä äóø³»
Ôåñòèâàëü ïðîåêò³â ì³ñüêîãî

ðîçâèòêó «PRO ì³ñòî» çàâåð-

øèâñÿ, àëå äî íîâîãî çàëèøè-

ëîñÿ ìåíøå ðîêó.Ïðèíàéìí³,º

ïîïåðåäíº áà÷åííÿ îðãàí³çà-

òîð³â ïðî ðåãóëÿðí³ñòü ôåñòè-

âàëþ. Ïðî ïåðåá³ã çàõîäó, ï³ä-

ñóìêè òà éîãî çíà÷åííÿ

«Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè,ãîëîâíèé àðõ³òåê-

òîð Êèºâà Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê.
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Ôåñòèâàëü äëÿ ³ãðîìàí³â 
òà ìð³éíèê³â

Ïåðøèé ñòîëè÷íèé ôåñòèâàëü ïîïóëÿð-
íî¿ êóëüòóðè Kyiv Comic Con â³äáóäåòüñÿ
6—7 ÷åðâíÿ â Óêðà¿íñüêîìó Äîì³. Â ïðîãðà-
ì³: ïîêàçè òà îáãîâîðåííÿ ê³íî, òóðí³ðè ç
â³äåî- òà íàñò³ëüíèõ ³ãîð, ëåêö³¿ òà ìàéñòåð-
êëàñè â³ä ïèñüìåííèê³â-ôàíòàñò³â òà
õóäîæíèê³â, ïðåçåíòàö³¿ êîì³êñ³â, êîñïëå-
ºðè ³ ðîëüîâèêè, êëóáè íàñò³ëüíèõ ³ãîð, ³í-
òåðàêòèâíà ïðîãðàìà äëÿ ä³òåé, çóñòð³÷³ ç
ö³êàâèìè ãîñòÿìè. Ðîçêëàä íà ñàéò³
comiccon.kiev.ua. Ñâîþ ïðîäóêö³þ ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü ìàãàçèíè ñóâåí³ð³â òà ³ãîð.
Âõ³ä 100 ãðí (îäèí äåíü), 150 ãðí (äâà äí³).

Â³äêðèòòÿ Àðò-ï³êí³êà Ñëàâè Ôðîëîâî¿

6 òà 7 ÷åðâíÿ â Ïàðêó ³ìåí³ Ïóøê³íà îô³-
ö³éíî ñòàðòóº Àðò-ï³êí³ê Ñëàâè Ôðîëîâî¿.
Íà ãîñòåé ÷åêàþòü áåçêîøòîâí³ çàíÿòòÿ éî-
ãîþ òà õóäîæí³ ìàéñòåð-êëàñè, ôîòîêâåñò,
êîðèñí³ ëåêö³¿ é êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîã³â,
òàíö³,«Ïóøê³íñüê³ ÷èòàííÿ» òà ìóçè÷íà ïðî-
ãðàìà. Òàêîæ ç 11.00 äî 19.00 ïðàöþâàòèìå
ÿðìàðîê TUT USE OPEN ç ÿê³ñíèìè ³ äóøåâ-
íèìè ðå÷àìè óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â. Ðîç-
êëàä ïîä³é íà ñàéò³ artpicnic.org.

Íà «Îë³ìï³éñüêèé» —
çà êíèæêàìè

5—7 ÷åðâíÿ ç 11.00 äî 19.00 ó ÍÑÊ «Îë³ì-
ï³éñüêèé» â³äáóäåòüñÿ Äåâ’ÿòèé âåñíÿíèé
êè¿âñüêèé êíèæêîâèé ÿðìàðîê ÌÅÄÂ²Í.

Â³í çáåðå ïîíàä 60 ó÷àñíèê³â. Â ïðîãðà-
ì³ — àâòîãðàô-ñåñ³¿ òà çóñòð³÷³ ç àâòîðàìè
êíèæîê, ïðåçåíòàö³¿ é ìàéñòåð-êëàñè, êîí-
öåðòè òà ðîçâàãè. Â ñóáîòó — òðàäèö³éíèé
Äèòÿ÷èé äåíü. Ïðîãðàìà íà ñàéò³ www.med-
vin.kiev.ua. Âõ³ä â³ëüíèé. Ïîðÿä â³äáóâà-
òèìåòüñÿ âèñòàâêà-ïðîäàæ  ìàòåð³àë³â òà
hand-made ðîá³ò, à íà âóëèö³ — ÿðìàðîê
óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â.

«Î-FEST 2015» îá’ºäíàº Êè¿â ³ Áó÷ó

III Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòèâàëü
«Î-FEST 2015» ïîºäíàº êëàñè÷íèé ³ open-
air ôîðìàòè. Â³äâ³äàòè çàõ³ä ìîæíà 6 ÷åðâ-
íÿ ó ìàëüîâíè÷îìó ïàðêó ì³ñòà Áó÷à òà 7
÷åðâíÿ — ó ñòîëè÷í³é îïåðåò³ (ö³íà 60—220
ãðí). Öüîãîð³÷ ó êîíöåðòàõ â³çüìóòü ó÷àñòü
ïðîâ³äí³ àðòèñòè, ìóçèêàíòè é äèðèãåíòè
ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, â³ä Êèòàþ äî Êàçàõ-
ñòàíó òà Êàíàäè. Òåìà «Î-FEST 2015» — ìþ-
çèêë. Ó÷àñíèêè äîñë³äæóâàòèìóòü øëÿõ
ðîçâèòêó ìþçèêëó â³ä çàðîäæåííÿ äî ñüî-
ãîäåííÿ, à òàêîæ ïðîäåìîíñòðóþòü âñ³ ñòè-
ëüîâ³ îñîáëèâîñò³ æàíðó. Òàêîæ ó ïðîãðàì³ —
âèñòàâêè íàðîäíèõ ðåìåñåë ³ êàðòèí ñó-
÷àñíèõ õóäîæíèê³â, ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèé
ä³àëîã PoezoFonia, âèñòóïè ìóçè÷íèõ ³ òàí-
öþâàëüíèõ êîëåêòèâ³â, êîíöåðòè êàìåð-
íèõ àíñàìáë³â, ìàéñòåð-êëàñè, êóë³íàðí³
ñìàêîëèêè, ðîçâàãè äëÿ ä³òåé.

Ïîäîðîæ äî êîçàöüêî¿ äîáè 

Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà çàïðîøóº âñ³õ îõî-
÷èõ íà «Ëèöàðñüêó í³÷, àáî Í³÷ ïåðåä
áîºì», ùî òðèâàòèìå ç 6 íà 7 ÷åðâíÿ 2015
ç 21.00 ³ äî ñâ³òàíêó. Â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé
êëóá «Êóð³íü ïå÷åðñüêî¿ ñîòí³ Îïàíàñà Ïå-
ðåäðèìèðñüêîãî» ðåêîíñòðóþº ïîä³¿ ïåð³î-
äó Âèçâîëüíî¿ â³éíè 1648—1657 ðð.

Ãîñò³ çàõîäó ìàþòü çìîãó çàíóðèòèñü ó
êîçàöüêèé ïîáóò, ï³çíàòè çâè÷à¿ Â³ëüíèõ,
ïðîéòè ñïðàâæí³é áîéîâèé âèøê³ë ³ç âèêî-
ðèñòàííÿì äåòàëüíèõ ðåêîíñòðóêö³é êîçàöü-
êîãî îçáðîºííÿ òà ñïîðÿäæåííÿ. Íà âñ³õ ÷å-
êàº í³÷íà âàðòà ó êîçàöüêîìó òàáîð³, ïðèãî-

òóâàííÿ íà âîãí³ àâòåíòè÷íèõ ñòðàâ, òîâà-
ðèñüêà òðàïåçà òà êîçàöüê³ ï³ñí³.

Âèõ³äí³ â îïåð³

6 ÷åðâíÿ î 15.00 â ñòîëè÷íîìó ê³íîòåàò-
ð³ «Êè¿â» â³äáóäåòüñÿ ê³íîïîêàç îïåðè Äî-
í³öåòò³ «Äîí Ïàñêàëü» (125 õâ., ³òàë. ìî-
âîþ ç ñèíîïñèñîì). Ó ïîñòàíîâö³ Zurich
Opera House àêöåíò çðîáëåíî íà ëþäÿíî-
ñò³ é í³æíîñò³ — áàãàòî â ÷îìó çàâäÿêè õà-
ðèçì³ äèâíîãî òåíîðà Ðóäæåðî Ðàéìîíä³,
ÿêèé ãðàº ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Âàðò³ñòü êâèòêà
120 ãðí.

Ìóçèêà, âåäìåäèêè, ñèð, âèíî 
³ «áàðàõîëêà»

Âèõ³äíèìè ó ðàìêàõ Kyiv Open Air íà ë³ò-
í³é åñòðàä³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó â³äáóäåòü-
ñÿ «Ìóøëÿ äæàç Â³êåíä». Ó ñóáîòó ç 16.00
íà ñöåí³ ãðàòèìóòü Samba Kolo, Ëàóðà Ìàð-
ò³, ²ãîð Çàêóñ, Îëåêñàíäð Ëåáåäåíêî, Íàòà-
ëÿ Ëåáåäºâà, à â íåä³ëþ ç 18.00 ïðîçâó÷èòü
äæåì-ñåéøí Adu-Aleksandrov Band. Âõ³ä
â³ëüíèé.

6 òà 7 ÷åðâíÿ â ãàëåðå¿ «Ëàâðà» (âóë. Ëàâð-
ñüêà, 1) ïðîéäå ôåñòèâàëü Kiev Food & Wine
Festival. Îá³öÿþòü ðîçêàçàòè ³ ïîêàçàòè, ÿê
âèðîáëÿºòüñÿ ñèð, íàâ÷àòü ðîçáèðàòèñÿ â
íüîìó. Çàïëàíîâàí³ ëåêö³¿ âèíîðîá³â ³ ñî-
ìåëüº, à òàêîæ äåãóñòàö³éíà çîíà. Âõ³ä 40
ãðí (áîêàë ó ïîäàðóíîê).

Ó ñóáîòó ç 11.00 äî 20.00 çà àäðåñîþ: âóë.
Ïëàòîíà Ìàéáîðîäè (Ìàíó¿ëîâà), 8 âëàø-
òîâóþòü Òåää³-ï³êí³ê «Íà Äà÷³» ó ôîðìà-
ò³ Garden Party («ïîñèäåíüêè ó ñàäî÷êó»).
Ìîæíà áóäå êóïèòè ùîñü ö³êàâå òà îðèã³-
íàëüíå äëÿ ñåáå ³ ñâî¿õ äðóç³â, âçÿòè ó÷àñòü
ó ö³êàâîìó îáãîâîðåíí³ òà äîñë³äæåíí³ «²äå-
àëüíîãî äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà» ó ì³ñüêîìó
ïðîñòîð³. Âõ³ä â³ëüíèé ç ³ãðàøêîâèì âåä-
ìåäèêîì, ðåòðî-ðîìàíòèêà â³òàºòüñÿ.

Ó íåä³ëþ íà «Àðò-çàâîä³ Ïëàòôîðìà»
(âóë. Á³ëîìîðñüêà, 1) âëàøòóþòü ÷åòâåðòó
áëàãîä³éíó áàðàõîëêó The New Old. Îêð³ì
ðîçïðîäàæ³â ðå÷åé, ï³äãîòóâàëè ìóçè÷íó
ïðîãðàìó, ¿æó ³ çîíó â³äïî÷èíêó. Âñ³ ç³áðà-
í³ êîøòè ï³äóòü íà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ
â ÎÕÌÀÒÄÈÒ, ÿêå ðÿòóº æèòòÿ ñîòåíü ìà-
ëþê³â. Çáèðàòèìóòü òàêîæ ìàêóëàòóðó, îäÿã
³ äèòÿ÷³ êíèãè. Âõ³ä â³ëüíèé �

Ôàíòàñòèêà, ìþçèêëè ³ àðò-ï³êí³ê
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÒÎÐÎÌ òðàäèö³éíîãî
êîíêóðñó, ùî ïðîõîäèòü âæå ìàé-
æå 15 ðîê³â, º Öåíòðàëüíà á³áë³îòå-
êà ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé ì³ñ-
òà Êèºâà çà ï³äòðèìêè Äåïàðòà-
ìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ òà Ìóçåþ
³ñòîð³¿ Êèºâà. Ùå íà ïî÷àòêó ðîêó
ìàëåíüê³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ — ÷è-
òà÷³ äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê òà ó÷í³ õó-
äîæí³õ øê³ë â³ä 5 äî 16 ðîê³â — îò-
ðèìàëè çàâäàííÿ íàìàëþâàòè ñâî¿
âðàæåííÿ â³ä â³äâ³äóâàííÿ ìèñ-

òåöüêèõ çàêëàä³â òà âèçíà÷íèõ
ì³ñöü Êèºâà (òåàòðè, ìóçå¿, á³áë³î-
òåêè, àðõ³òåêòóðí³ ñïîðóäè, ïàð-
êè, ñêâåðè). Äî êîíêóðñó áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî 85 ðîá³ò ó ð³çíèõ òåõí³-
êàõ, ÿê³ ìîæíà ïîáà÷èòè íà âèñòàâ-
ö³. «Òåìó êîíêóðñó ìè âèçíà÷àº-
ìî â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â Êèºâ³ òà â Óêðà¿í³,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» çàââ³ä³ëîì
ìèñòåöòâà Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé Ñâ³ò-

ëàíà ×åðíîâà.— Â ïîïåðåäí³ ðîêè
öå áóëè âèäàòí³ êèÿíè, ªâðî-2012.
Öüîãîð³÷ àêòèâíó ó÷àñòü âçÿëè á³á-
ë³îòåêè ï’ÿòè ðàéîí³â — öå Ïîä³ëü-
ñüêèé, Äàðíèöüêèé, Ïå÷åðñüêèé,
Øåâ÷åíê³âñüêèé ³ Äí³ïðîâñüêèé,
à òàêîæ ÷îòèðè õóäîæí³ ñòóä³¿ ì³ñ-
òà». Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ ðî-
ê³â, ïåðåìîæö³â ó ð³çíèõ â³êîâèõ
êàòåãîð³ÿõ îáèðàòè íå ñòàëè, äèï-
ëîìàìè ³ ãðàìîòàìè â³äçíà÷èëè
âñ³õ ó÷àñíèê³â.

Íà ìàëþíêàõ ä³òè çîáðàçèëè
ì³ñöÿ, äå ëþáëÿòü ïðîâîäèòè ñâ³é
÷àñ: ïàðêè, ìóçå¿ Øåâ÷åíêà, Õà-
íåíê³â òà âîäè, çîîïàðê, ïëàíåòà-
ð³é, òåàòð ëÿëüîê ³ îïåðó, à òàêîæ
çíàêîâ³ îá’ºêòè — Çîëîò³ Âîðîòà,
ñõèëè Äí³ïðà, Ïèðîã³â, Àíäð³¿â-
ñüêó öåðêâó òà Êèºâî-Ïå÷åðñüêó
ëàâðó. «Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ
öèðê, ÿ â³äâ³äóþ éîãî äåñü ðàç íà
ð³ê ³ íàìàëþâàëà, ùîá áà÷èòè ùî-
äíÿ,— ïîä³ëèëàñÿ 7-ð³÷íà Íàä³ÿ

Ñí³öàð, ÿêà íàâ÷àºòüñÿ â øêîë³
¹ 271 íà Âèíîãðàäàð³.— Â öèðêó
äóæå ö³êàâî, ëþáëþ àêðîáàò³â». Â
ñòóä³¿ ïðè øêîë³ âîíà íàìàëþâà-
ëà ä³â÷èíêó íà îáðó÷³ ï³ä êóïîëîì
öèðêó òà ñîáàêó, ùî ñòðèáàº ÷åðåç
âîãíÿíèé îáðó÷ íà àðåí³. «Íà ìî-
ºìó ìàëþíêó — ñòàòó¿ Áàòüê³âùè-
íè-ìàòåð³, Êèÿ, Ùåêà ³ Õîðèâà ç
ñåñòðîþ Ëèá³äü, à òàêîæ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà. ßê íà ìåíå, ö³ ïàì’ÿò-
íèêè íàéá³ëüøå âåëè÷àþòü Êè-
¿â»,— ââàæàº 12-ð³÷íà ó÷åíèöÿ ã³ì-
íàç³¿ ¹ 39 Îêñàíà Ìèñþðà, ÿêà
âæå äâà ðîêè çàéìàºòüñÿ â ñòóä³¿
«Àðò-ëèñòî÷êè».

Îçíàéîìèòèñÿ ç äèòÿ÷îþ òâîð-
÷³ñòþ çàïðîøóþòü äî ô³ë³àëó Ìó-
çåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà íà ÷åòâåð-
òîìó ïîâåðñ³ Óêðà¿íñüêîãî äîìó
(âóë. Õðåùàòèê, 2). Âèñòàâêà ïðà-
öþº äî 28 ÷åðâíÿ. Âõ³ä â³ëüíèé �

Êè¿â î÷èìà ä³òåé
� Ä³òëàõè íàìàëþâàëè óëþáëåí³ ì³ñöÿ ð³äíîãî ì³ñòà

Êèÿí çàïðîøóþòü ïîñëóõàòè äæàç ³

ìþçèêëè, êóïèòè êíèæîê, â³äâ³äàòè

ôåñòèâàë³ ñèðó é âèíà òà ïîïóëÿðíî¿

êóëüòóðè, à òàêîæ çàâ³òàòè íà í³÷ — ïå-

ðåíåñòèñÿ ó XVII ñòîë³òòÿ.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Äî Äíÿ Êèºâà â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà äèòÿ-

÷îãî ìàëþíêó.Äî íå¿ óâ³éøëè ðîáîòè ó÷àñíèê³â êîíêóðñó «Êè-

¿â òà êèÿíè î÷èìà ä³òåé», ÿêèé öüîãîð³÷ â³äáóâàâñÿ ï³ä ãàñ-

ëîì «ßñêðàâèé ñâ³ò ìèñòåöüêèõ âðàæåíü!».

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»Ô
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹52 (1452) |ï’ÿòíèöÿ | 5 ÷åðâíÿ 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради

щодо надання допомоги киянам — учасникам
антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час

проведення антитерористичної операції
Рішення Київської міської ради № 454/1318 від 14 травня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", з метою
забезпечення соціального захисту киян ) учасників антитерористичної операції та їх сімей, а також сімей
загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�04�березня�2015�ро���165/1030�"Про�внесення

змін�до�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.

Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015�ро�и"�та

фінанс�вання�її�заходів���2015�році"�та�і�зміни:

1.1.����У�п�н�ті�2�рішення:

абзац�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

-�на�надання�одноразової�адресної�соціальної

матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям

соціально�незахищених�верст�населення,

ветеранам�війни�м.�Києва�— 227536,4�тис.��рн;

абзац�4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

-�на�забезпечення�надання�допомо�и�на

поховання��иян�— �часни�ів�АТО�та��омпенсацію

витрат,�пов'язаних�із�доро�овартісним�лі��ванням,

��том��числі�ендопротез�ванням�та�протез�ванням

о�а��иян�— �часни�ів�АТО,�— 1875,0�тис.��рн,

доповнити�абзацом�та�о�о�зміст�:

-�на�придбання��омпле�сних�проїзних��вит�ів

��КП�"Київсь�ий�метрополітен"�для��омпенсації

проїзд��місь�им�пасажирсь�им�транспортом

�часни�ів�АТО,�— 3300,0�тис.��рн.

1.2.�П�н�т�3�рішення�доповнити�абзацом

та�о�о�зміст�:

-�розроблення�та�затвердження�поряд��

проведення�без�оштовно�о�поховання��иян�–

�часни�ів�антитерористичної�операції,�на�я�их

не�поширюється�дія�статті�14�За�он��У�раїни�"Про

поховання�та�похоронн��справ�".

1.3.�П�н�т�6�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"6.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

спрям�вати�видат�и�в�обсязі�1014,6�тис.��рн

Київсь�ом��місь�ом��центр��соціальних�сл�жб

для�сім'ї,�дітей�та�молоді�для�забезпечення

надання��омпле�сної�соціально-психоло�ічної

допомо�и��иянам�— �часни�ам�антитерористичної

операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей

за�иблих�(померлих)��иян�під�час�проведення

антитерористичної�операції".

1.4.�Після�п�н�т��6�доповнити�новим�п�н�том

7�та�о�о�зміст�:

"7.�Департамент��житлово-�ом�нальної

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

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

адміністрації)�спрям�вати�видат�и�в�обсязі

1500,0�тис.��рн�на�забезпечення�безоплатно�о

поховання��иян�— �часни�ів�антитерористичної

операції,�на�я�их�не�поширюється�дія�статті�14

За�он��У�раїни�"Про�поховання�та�похоронн�

справ�".

У�зв'яз���з�цим�п�н�ти�7-11�вважати�п�н�тами

8-12.

1.5.�Затвердити�зміни�до�місь�ої�цільової

про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011

-�2015�ро�и",�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

04�березня�2015�ро���№�165/1030),�з�ідно�з

додат�ом�1�до�цьо�о�рішення.

1.6.�Додато��2�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�04�березня�2015�ро���№�165/1030

"Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�17�люто�о�2011�ро���№�19/5406�"Про

затвердження�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.

Наз�стріч��иянам"�на�2011-2015�ро�и"�та

фінанс�вання�її�заходів���2015�році"�ви�ласти

в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09�жовтня�2014�ро���№�271/271�"Про�надання

додат�ових��арантій��часни�ам�антитерористичної

операції�та�членам�їх�сімей"�та�і�зміни:

2.1.�В�абзаці�2�п�н�т��6,�абзаці�3�п�н�т��9

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня

2014�ро���№�271/271�"Про�надання�додат�ових

�арантій��часни�ам�антитерористичної�операції

та�членам�їх�сімей",�абзаці�др��ом��п�н�т��4

Поряд���надання�допомо�и��иянам�— �часни�ам

антитерористичної�операції�та�сім'ям��иян,�я�і

за�ин�ли�під�час�проведення�антитерористичної

операції,�затвердженом��рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№�271/271,

абзаці�5�п�н�т��6�Поряд���по�риття�витрат�на

оплат��житлово-�ом�нальних�посл����иянам

— �часни�ам�антитерористичної�операції,

членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих

(померлих)� �иян� під� час� проведення

антитерористичної�операції,�затвердженом�

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня

2014�ро���№�271/271�слова�"а�для�осіб,�я�і

переб�вають� в� зоні� проведення

антитерористичної�операції",�вил�чити.

2.2.�Після�п�н�т��9�доповнити�новим�п�н�том

10�та�о�о�зміст�:

"10.�Встановити,�що��ияни�— �часни�и

антитерористичної�операції,�я�і�брали�(бер�ть)

�часть�в�проведенні�антитерористичної�операції,

забезпеч�ються�проїзними��вит�ами�на�всі

види��ом�нально�о�пасажирсь�о�о�транспорт�

за�ально�о��орист�вання�(�рім�та�сі,�транспортних

засобів,�що�працюють�в�режимі�маршр�тно�о

та�сі�та�місь�ої�еле�трич�и)�міста�Києва���разі,

я�що�піль�а�щодо�забезпечення�проїзними

�вит�ами�або�без�оштовний�проїзд�всіма�видами

�ом�нально�о�пасажирсь�о�о�транспорт�

за�ально�о��орист�вання�не�встановлені�їм

чинним�за�онодавством�У�раїни�чи�рішеннями

Київсь�ої�місь�ої�ради,�на�підставі�заяви,�до

я�ої�додаються��опії:

паспорта,� довід�и� про� присвоєння

ідентифі�аційно�о�номера�та�до��ментів,�що

підтвердж�ють� безпосередню� �часть� в

антитерористичній�операції,�зо�рема��опії

довід�и,�виданої�за�формою,�визначеною

Поряд�ом�надання�стат�с���часни�а�бойових�дій

особам,�я�і�захищали�незалежність,�с�веренітет

та�територіальн��цілісність�У�раїни�і�брали

безпосередню��часть�в�антитерористичній

операції,� забезпеченні� її� проведення,

затвердженим�постановою�Кабінет��Міністрів

У�раїни� від�20� серпня�2014�ро���№�413,

до��ментів�про�безпосереднє�зал�чення�до

ви�онання�завдань�антитерористичної�операції

в�районах�її�проведення,�направлення�(приб�ття)

�� відрядження� до� районів� проведення

антитерористичної�операції,�їх�переб�вання�в

та�их�районах�з�метою�ви�онання�завдань�із

захист�� незалежності,� с�веренітет�� та

територіальної�цілісності�У�раїни�шляхом

безпосередньої��часті�в�антитерористичній

операції,�забезпеченні�її�проведення�(витя�и�з

на�азів,�дире�тив,�розпоряджень,�посвідчень

про�відрядження,�оперативних�завдань,�ж�рналів

бойових�дій,�бойових�донесень,�дисло�ацій,

�ни��нарядів,��рафі�ів�несення�сл�жби,�звітів,

зведень,�донесень,�матеріалів�спеціальних

(сл�жбових)�розслід�вань�за�фа�тами�отримання

поранень,�а�та�ож�інші�офіційні�до��менти,

видані�державними�ор�анами,�що�містять

достатні�до�ази�про�безпосередню��часть�особи

��ви�онанні�завдань�антитерористичної�операції

��районах�її�проведення)".

У�зв'яз���з�цим�п�н�ти�10-12�вважати�п�н�тами

11-13.

2.3.�Підп�н�т�11.8�п�н�т��11�рішення�ви�ласти

в�та�ій�реда�ції:

"11.8.�Забезпечити�безоплатне�поховання

за�иблих� (померлих)� �иян� — �часни�ів

антитерористичної� операції,� на� я�их� не

поширюється�дія�статті�14�За�он��У�раїни�"Про

поховання�та�похоронн��справ�",�та�затвердити

порядо��поховання�за�иблих�(померлих)��иян

— �часни�ів�антитерористичної�операції,�на

я�их�не�поширюється�дія�статті�14�За�он��У�раїни

"Про�поховання�та�похоронн��справ�".

3.�Внести�до�Поряд���надання�допомо�и

�иянам�— �часни�ам�антитерористичної�операції

та�сім'ям��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції,�затверджено�о

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня

2014�ро���№�271/271�"Про�надання�додат�ових

�арантій��часни�ам�антитерористичної�операції

та�членам�їх�сімей"�(��реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№�525/525),

та�і�зміни:

3.1.�Абзац�1�п�н�т��4�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"4.�Матеріальна�допомо�а�надається�щорічно:".

3.2.�В�абзаці�2�п�н�т��7�слова�"Граничних�цін

на�технічні�та�інші�засоби�реабілітації�для�інвалідів,

дітей-інвалідів�та�інших�о�ремих��ате�орій

населення�на�2015�рі�,�затверджених�на�азом

Міністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�від

15�січня�2015�ро���№�20,�зареєстрованих��

Міністерстві�юстиції�У�раїни�за�№�86/26531"

вил�чити.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціальної

політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�14.05.2015�№�454/1318

Зміни 
до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 ) 2015

роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011
№ 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради 

від 04 березня 2015 року № 165/1030)
1.�У�розділі�1�"Паспорт�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011�-�2015

ро�и":

1.1.�У��рафі�3�позиціях�9�та�9.1.�цифри�"1566867,5"�замінити�цифрами�"1568367,5".

1.2.�У��рафі�3�позицію�6�доповнити�словами�"Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)".

2.�У�розділі�4�"Об�р�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв'язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел

фінанс�вання;�стро�и�та�етапи�ви�онання"�Про�рами�частин��др����доповнити�абзацами�та�о�о

зміст�:

-�забезпечення�безоплатно�о�поховання��иян�— �часни�ів�антитерористичної�операції,�за�иблих

(померлих)�під�час�антитерористичної�операції,�на�я�их�не�поширюється�дія�статті�14�За�он�

У�раїни�"Про�поховання�та�похоронн��справ�";

-�забезпечення�придбання��омпле�сних�проїзних��вит�ів���КП�"Київсь�ий�метрополітен"�для

�омпенсації�проїзд��місь�им�пасажирсь�им�транспортом��часни�ів�АТО.

3.�У�розділі�7�"Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"

на�2011�-�2015�ро�и":

3.1.�П�н�ти�1,�2�позиції�1�ви�ласти�в�новій�реда�ції.

3.2.�Доповнити�розділ�7�позиціями�14,�15.

тис.��рн

№
п/п

Назва
напряму
діяль�
ності
(пріо�
ритетні
завда�
ння) 

Перелік
заходів
Програ�
ми

Строк
вико�
нання
захо�
ду

Вико�
навці

Джерела
фінансу�
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний
результат

І етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014
рік

2015 рік

1 Адресна
мате�
ріальна
допо�
мога

1. Нада�
вати од�
норазову
адресну
соціальну
ма�
теріальну
допомогу
окремим
кате�
горіям
соціаль�
но неза�
хищених
верств
населен�
ня, вете�
ранам
війни 
м. Києва

2011�
2015

Депар�
тамент
соціаль�
ної
політи�
ки

бюджет
м. Києва

21449,5 380951,5 199367,2 227536,4 І етап 
Показники про�
дукту 
Кількість одер�
жувачів � 142,1
тис. осіб (2 вип�
лати) 
Показник ефек�
тивності 
Середній розмір
допомоги �105
грн 
Показник якості
Відсоток збіль�
шення серед�
нього розміру
допомоги до
минулого року �
5%
ІІ етап 
Показники про�
дукту 
Кількість одер�
жувачів � 450,0
тис. осіб (7 вип�
лат) 
Показник ефек�
тивності 
Середній розмір
допомоги� 510
грн на рік 
Показник якості
Відсоток збіль�
шення серед�
нього розміру
допомоги до
минулого року �
100 %
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2. Забезпечен�
ня надання
допомоги на
поховання ки�
ян�учасників
АТО та ком�
пенсацію вит�
рат, пов'яза�
них із дорого�
вартісним
лікуванням, у
тому числі ен�
допротезу�
ванням га
протезуван�
ням ока, киян
� учасників
АТО

2011�
2015

Депар�
тамент
соціаль�
ної
політи�
ки

Бюджет
м. Києва

0,0 0,0 0,0 5408,5 1 82,6 ІІ етап 
Показники
продукту 
Кількість
одержувачів � 
1) 6 осіб �
дороговартісне
лікування 
2) 150 осіб �
допомога на
поховання
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги 
1)250,0 тис. грн. 
2) 2,5 тис. грн.
Показник якості 
1) відсоток
збільшення
кількості
одержувачів до
минулого року �
100%; 
2) збільшення
кількості
одержувачів до
минулого року �у
1,9 разу

Забезпе�
чення по�
ховання
киян �
учасників
антите�
рорис�
тичної
операції

Забезпечення
безоплатного
поховання ки�
ян �учасників
антитерорис�
тичної опе�
рації, на яких
не поши�
рюється дія
статті 14 Зако�
ну України
"Про похован�
ня та похо�
ронну справу"

2015 Депар�
тамент
житло�
во�ко�
муналь�
ної
інфра�
структу�
ри

Бюджет
м. Києва

0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 ІІ етап 
Показники
продукту 
Кількість � 328
чол. 
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги 4573
грн

5. Забезпе�
чення
безкош�
товного
проїзду
міським
паса�
жирсь�
ким
транс�
портом
учасників
АТО

Забезпечення
придбання
комплексних
проїзних
квитків у КП
"Київський
метрополітен"
для компен�
сації проїзду
міським паса�
жирським
транспортом
учасників АТО

2015 Депар�
тамент
соціаль�
ної
політи�
ки

Бюджет
м. Києва

0,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 ІІ етап 
Показники
продукту 
Кількість
одержувачів �
1000 осіб
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги 
1) 550,0 грн 
2) 275,0 грн

4.�Розділ�8�"Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"

на�2011—2015�ро�и"�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"8.�Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�"Т�рбота.�Наз�стріч��иянам"�на�2011—2015

ро�и"

тис.��рн

Обсяг коштів,
які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат
на виконання
ПрограмиІ II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів,
усього, у тому
числі:

78716,1 475849,8 336234,9 119855,3 557711,4 1568367,5

Бюджет м.
Києва

78716,1 475849,8 336234,9 119855,3 557711,4 1568367,5

Кошти інших
джерел

� � � � � � 

Київський міський голова В. Кличко 

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.03.2015�№165/1030�

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради��від�14.05.2015�№�454/1318)

Фінансування 
у 2015 році заходів міської цільової програми  «Турбота. Назустріч киянам»
на 2011—2015 роки" районними в місті Києві державними адміністраціями

(в тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася
станом на 01.01.2015) 

тис. грн

Оболонська 1476,5 712,0 300,1 10,0 150,0 304,4

Печерська 522,0 52,8 313,4 15,0 39,4 101,4

Подільська 1502,9 590,0 745,8 2,0 13,0 152,1

Святошинська 2404,6 409,8 1349,5 115,8 73,0 456,5

Солом'янська 1407,4 437,8 660,0 0,0 56,0 253,6

Шевченківська 1388,9 454,8 641,8 44,8 44,6 202,9 

Разом: 13444,7 4614,2 5450,1 260,4 634,6 2485,4

Районні в місті
Києві державні
адміністрації

Всього Забезпечення
надання одно�
разової адрес�
ної матеріаль�
ної допомоги
малозабезпе�
ченим
верствам насе�
лення м.
Києва, які опи�
нилися в
складних
життєвих обс�
тавинах

Забезпечення
безкоштовним
харчуванням
та продуктови�
ми наборами
малозабезпе�
чених одино�
ких громадян
та інших верств
населення м.
Києва

Відзначення
річниць та
вшанування
учасників
ліквідаці
наслідків аварії
на Чорно�
бильській АЕС

Організація
громадських
та інших робіт
тимчасового
характеру для
залучення без�
робітних, які
перебувають
на обліку в
службі зайня�
тості, та інших
категорій осіб

Надання комп�
лексної
соціально�пси�
хологічної до�
помоги киянам
� учасникам
АТО, членам їх
сімей та чле�
нам сімей за�
гиблих (по�
мерлих)
киян під час
проведення
АТО

Голосіївська 785,5 409,6 321,9 10,0 44,0 0,0

Дарницька 956,6 502,2 99,7 0,0 101,1 253,6

Деснянська 1437,6 524,7 375,3 42,8 89,0 405,8

Дніпровська 1562,7 520,5 642,6 20,0 24,5 355,1

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 19.03.2015 № 275/1140 «Про проведення конкурсного відбору

кандидатів на заміщення вакантних посад керівників 
засобів масової інформації Київської міської ради»

Рішення Київської міської ради № 457/1321  від 14 травня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

та пунктів 2, 3, 4 Порядку призначення керівників засобів масової інформації, затвердженого рішенням Ки)
ївської міської ради від 24.02.2005 № 119/2695, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

від�19.03.2015�№ 275/1140�«Про�проведення

�он��рсно�о�відбор���андидатів�на�заміщення

ва�антних�посад��ерівни�ів�засобів�масової�ін-

формації�Київсь�ої�місь�ої�ради»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�тах�1�та�6�рішення�слова�«�олов-

но�о�реда�тора��азети�«Вечірній�Київ»�ви�лю-

чити.

1.2.�У�п�н�ті�6�цифри�«01.06.2015»�замінити

цифрами�«01.09.2015».

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

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

ради�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�-

лами.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 14 липня 2011 року № 378/5765 «Про питання впорядкування

діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку 
та інформаційних технологій»

Рішення Київської міської ради № 464/1328  від 14 травня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про телекому)

нікації», з метою підвищення ефективності використання об’єктів права комунальної власності та створення
сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню в галузі зв’язку та інформаційних технологій
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

від�14�липня�2011�ро���№ 378/5765�«Про�пи-

тання�впоряд��вання�діяльності�с�б’є�тів��ос-

подарювання�в��ал�зі�зв’яз���та�інформацій-

них�техноло�ій»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�1�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«1.�Дор�чити��ом�нальном��підприємств�

«Київжитлоспеце�спл�атація»�здійснювати�мо-

ніторин��та��оординацію�розміщення�с�б’є�-

тами��осподарювання�теле�ом�ні�аційних�ме-

реж�та�обладнання���(на)�об’є�тах��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�та�их�я�:�нежитлові�б�дин�и,�інженерні�та

інші�спор�ди,�а�та�ож�б�дин�и�та�інфрастр��-

т�рні�об’є�ти�житлово�о�фонд�,�передані�до

сфери��правління�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій.».

1.2.�П�н�т�2�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжит-

лоспеце�спл�атація»���ладати�до�овори�на�роз-

міщення�с�б’є�тами��осподарювання�теле�ом�-

ні�аційних�мереж�та�обладнання���(на)�об’є�-

тах,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.».

1.3.�П�н�т�3�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«3.�Встановити,�що�плата�за�розміщення�те-

ле�ом�ні�аційних�мереж�та�обладнання���(на)

об’є�тах,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,

щомісячно���формі�попередньої�оплати�пере-

рахов�ється�с�б’є�тами��осподарювання�з�ід-

но�з��мовами�до�овор��на�поточний�рах�но�

�ом�нально�о�підприємства�«Київжитлоспе-

це�спл�атація».�«.

1.4.�Абзац�др��ий�п�н�т��4�рішення�ви�лас-

ти���та�ій�реда�ції:

«-�50�% —�на�форм�вання�цільово�о�фонд�

�ом�нально�о�підприємства�«Київжитлоспе-

це�спл�атація»,��ошти�я�о�о�ви�ористов�ють-

ся�з�ідно�з��ошторисом�на�фінанс�вання�ро-

біт,�пов’язаних�з��триманням�житлово�о�та�не-

житлово�о�фонд�,��поряд��ванням�вн�трішніх

та�приб�дин�ових�стоя�ів�та��оле�торів,�місць

для�встановлення�обладнання�та�про�ладання

�ом�ні�ацій�зв’яз��;�«.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про оформлення земельних ділянок громадянам — 
членам сімей загиблих (померлих) киян — 

учасників антитерористичної операції
Рішення Київської міської ради № 455/1319  від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою прискорення
оформлення земельних ділянок громадянам — членам сімей загиблих (померлих) киян — учасників антите)
рористичної операції Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�чер�овість�сімей�за�иблих�(по-

мерлих)��иян —��часни�ів�антитерористичної

операції�на�отримання�земельних�діляно��з�ід-

но�з�перелі�ом,�що�додається*.

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання�невід�ладно�роз�лян�ти�пи-

тання�про�передач��земельних�діляно��чле-

нам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян —��час-

ни�ів�антитерористичної�операції�в��станов-

леном��поряд���з�ідно�з�перелі�ом,�що�до-

дається.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до

01.07.2015:
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3.1.�Вжити�ор�анізаційно-правових�заходів

для�сприяння��ромадянам —�членам�сімей�за-

�иблих�(померлих)��иян —��часни�ів�антите-

рористичної�операції�з�ідно�з�перелі�ом,�за-

твердженим�п�н�том�1�цьо�о�рішення,���розроб-

ці�прое�тів�земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�.

3.2.�Внести�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

поділ�земельних�діляно�,�що�переб�вають��

постійном���орист�ванні��ом�нально�о�підпри-

ємства�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово-

�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спецжит-

лофонд»,�для�житлово�о�б�дівництва�(малопо-

верхово�о —�до�чотирьох�наземних�поверхів)

для��часни�ів�АТО�(поранених�і�членів�родин,

в�я�их��часни�и�антитерористичної�операції

за�ин�ли�при�проведенні�АТО)�та�для�соціаль-

но-поб�тово�о�б�дівництва�в�с.�Би�івня���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва,�про�припинення

права�постійно�о��орист�вання�та�передач�

�ромадянам —�членам�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��иян —��часни�ів�антитерористичної�опе-

рації���приватн��власність�земельних�діляно���

с.�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

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

по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.�та�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�-

вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.05.2015�№�455/1319

Перелік
сімей загиблих (померлих) киян — учасників антитерористичної операції

на отримання земельних ділянок

№ Прізвище, ім'я, по батькові загиблого учасника антитерористичної операції Дата загибелі
(поховання)

1. Лужевський Руслан Михайлович 05.05.2014

2. Добродомов Радіон Костянтинович 09.05.2014

3. Кравчук Володимир Сергійович 19.06.2014

4. Горбенко Ігор Ігорович 24.06.2014

5. Зеленський Євгеній Олександрович 24.06.2014

6. Петрищюк Олександр Вікторович 24.06.2014

7. Шкіра Володимир Володимирович 24.06.2014

8. Шпак Марк Валентинович 24.06.2014

9. Кісельов Ігор Олександрович 30.06.2014

10. Висоцький Павло Миколайович 09.07.2014

11. Єфіменко Василь Вікторович 15.07.2014

12. Ібрагімов Фаріз Расім/огли 21.07.2014

13. Макідон Віктор Михайлович 22.07.2014 ..

14. Шишко Олександр Сергійович 22.07.2014

15. Стрельчук Павло Володимирович 26.07.2014

16. Бойко Віталій Васильович 27.07.2014

17. Кондратюк Олексій Вікторович 03.08.2014

18. Бойко Юрій Миколайович 10.08.2014

19. Литвинський Юрій Олексійович 10.08.2014

20. Онікієнко Олег Олександрович 15.08.2014

21. Падюков Альберт Володимирович 16.08.2014

22. Аболмасов Андрій Вікторович 17.08.2014

23. Міхнюк Олег Іванович 20.08.2014

24. Єременко Андрій Віталійович 21.08.2014

25. Боровик Дмитро Олексійович 22.08.2014

26. Войтенко Олег Андрійович 22.08.2014

27. Петросян Оганес Арутюнович 23.08.2014

28. Галва В'ячеслав Анатолійович 25.08.2014

29. Школьний Олег Андрійович 28.08.2014

30. Горай Олексій Зігмундович 29.08.2014

31. Єщенко Віктор Васильович 29.08.2014

32. Жайворонок Богдан Сергійович 29.08.2014

33. Сухенко Максим Володимирович 29.08.2014

34. Харченко Євген Борисович 29.08.2014

35. Лукашук Андрій Степанович 01.09.2014

36. Артюх Юрій Іванович 02.09.2014

37. Шептицький Ігор Олексійович 03.09.2014

38. Ощепков Олексій Вікторович 04.09.2014

39. Звінник Олександр Іванович 05.09.2014

40. Шанський Андрій Миколайович 05.09.2014

41. Лавренчук Віталій Вікторович 23.09.2014

42. Савуляк Володимир Іванович 23.09.2014

43. Швець Олег Михайлович 02.10.2014

44. Грачов Олексій Сергійович 09.10.2014

45. Царенко Владислав Миколайович 15.10.2014

46. Вінников Олександр Валентинович 03.11.2014

47. Левицький В'ячеслав Миколайович 18.11.2014

48. Долгіх Сергій Володимирович 20.11.2014

49. Реута Сергій Іванович 23.11.2014

50. Васюк Олег Олександрович 30.11.2014

51. Полонський Віталій Анатолійович 30.11.2014

52. Петрученко Микола Вікторович 08.12.2014

53. Бєлошицький Ігор Анатолійович 12.12.2014

54. Грузовенко Олександр Сергійович 18.12.2014

55. Лупаїна Олександр Григорович 19.12.2014

56. Дурмасенко Олексій Олегович 29.12.2014

57. Корчовний Роман Михайлович 05.01.2015

58. Соколенко Андрій Олексійович 09.01.2015

59. Корзун Роман Анатолійович 13.01.2015

60. Розналевич Юрій Анатолійович 18.01.2015

61. Мусієнко Олег Петрович 19.01.2015

62. Доценко Анатолій Ігорович 20.01.2015

63. Яцина Євген Вікторович 20.01.2015

64. Голота Володимир Михайлович 25.01.2015

65. Бєлофастов Генадій Миколайович 28.01.2015

66. Михайлов Віталій Володимирович 30.01.2015

67. Сохацький Андрій Володимирович 30.01.2015

68. Дмитрів Святослав Сергійович 31.01.2015

69. Ковальчук Микола Михайлович 01.02.2015

70. Зайченко Олександр Михайлович 02.02.2015

71. Сніжок Ігор Сергійович 03.02.2015

72. Дідушко Олег Анатолійович 07.02.2015

73. Брановицький Ігор Євгенович 09.02.2015

74. Василенко Святослав Вікторович 09.02.2015

75. Музика Артур Сергійович 09.02.2015

76. Павлов Ігор Миколайович 09.02.2015

77. Сухенко Сергій Михайлович 09.02.2015

78. Циганок Сергій Анатолійович 09.02.2015

79. Довганюк Володимир Леонідович 10.02.2015

80. Шевченко Ігор Станіславович 10.02.2015

81. Бондар Василь Васильович 12.02.2015

82. Гусішний Олег Миколайович 15.02.2015

83. Кобченко Олег Олександрович 16.02.2015

84. Тимошенко Роман Васильович 16.02.2015

85. Коваль Олег Володимирович 17.02.2015

86. Будніков Анатолій Миколайович 18.02.2015

87. Живкович Владислав Хайдарович 18.02.2015

88. Кравченко Юрій Вікторович 08.04.2015

89. Богачов Олег Олексійович 13.04.2015

90. Ткач Павло Михайлович 14.04.2015

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження Комплексної київської міської цільової 
програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості 

та споживчого ринку на 2015 — 2018 роки
Рішення Київської міської ради № 409/1274 від 16 квітня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра+
їні», законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», враховуючи рішення Ки+
ївської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та вико+
нання міських цільових програм у місті Києві», з метою створення сприятливих умов для ефективного функ+
ціонування підприємництва, промисловості, споживчого ринку в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Компле�сн���иївсь���місь��

цільов��про�рам��сприяння�розвит���підпри-

ємництва,�промисловості�та�споживчо�о�рин-

���на�2015-2018�ро�и,�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�промисловості

та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�відповідальним�ви-

�онавцем�та��оловним�розпорядни�ом��ош-

тів�з�реалізації�Компле�сної��иївсь�ої�місь�ої

цільової�про�рами�сприяння�розвит���підпри-

ємництва,�промисловості�та�споживчо�о�рин-

���на�2015 —�2018�ро�и�(далі —�Компле�сна

про�рама).

3.�Співви�онавцям�Компле�сної�про�рами

забезпечити�ви�онання�заходів�Компле�сної

про�рами�та�інформ�вати�Департамент�про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�хід�і

рез�льтати�ви�онання�заходів�Компле�сної�про-

�рами�що�вартально�до�15�числа�місяця,�на-

ст�пно�о�за�звітним�періодом.

4.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

міністрації):

4.1.�Забезпечити�ви�онання�Компле�сної

про�рами.

4.2.�Подавати�звіти�про�хід�і�рез�льтати�ви-

�онання�Компле�сної�про�рами�що�вартально

до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за�звіт-

ним�періодом,�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит���та�постійній��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�тор�івлі,�підпри-

ємництва�та�ре��ляторної�політи�и.

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

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

форм�ванні�бюджетів�м.�Києва�на�2015 —2018

ро�и�врахов�вати,�в�межах�можливості�дохід-

ної�частини�місь�о�о�бюджет�,�потреб����ви-

дат�ах�на�здійснення�заходів�з�реалізації�Ком-

пле�сної�про�рами.

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

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

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи�и�та�постійн���омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëî-
øóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç
íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó, ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-
ñîþ: áóë. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 4, ïëîùåþ 40,0 êâ. ì — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó, ðîçòàøîâàí³ çà àäðå-
ñîþ: áóë. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 4, ïëîùåþ 151,6 êâ. ì — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿;

- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà âóë. Ê³ëüöåâà äîðîãà, 5-Á (² ïîâåðõ, ï³äâàë),
ïëîùåþ 200,9 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³-
àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë.
454-01-64.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êà-
ö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 97, ê³ì. 308. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

ÒÎÂ "Êîìôîðòíà Îñåëÿ" äîâîäèòü ðîçðàõóíêîâ³ ðîçì³ðè òàðèô³â íà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä ò ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ðîçðàõóíêè âèêîíà-
í³ ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæå-
íèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869, òà íàäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà òåðì³íè íà-
äàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ)
â³ä 09.03.2011 ¹307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 62
ïðîòÿãîì 14 äí³â ³ç äàòè îïóáë³êóâàííÿ.

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ" ïîâ³äîìëÿº
Ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.05.2015 ¹1628 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî

ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â òà ³íøèõ ñóá'ºêò³â

ãîñïîäàðþâàííÿ", â³ä 28.05.2015 ¹1627"Ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ

ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç

äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â" ç 1 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çàòâåðäæåíà ö³íà

ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 6600,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó

äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè,

òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.05.2015 ¹1629 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ö³íè íà

ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é" ç 1 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó

çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 3300,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç

óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³

ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà

ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

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

àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà,

êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

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

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 10 ðîê³â, (îá'ºêò

îðåíäè âèêîðèñòîâóºòüñÿ ç 15 êâ³òíÿ ïî 15 æîâòíÿ).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-

äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-

íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîç-

ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿

îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-

÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-

íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷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 (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷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 ïîñ-

ëóãè 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 òåõ-

í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ,

çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- çáåðåæåííÿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà

(âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíöåðò³â, âèñòàâ,

òâîð÷èõ ôåñòèâàë³â òà ³íøèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ

çàõîä³â äëÿ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ) òà ïîêðà-

ùåííÿ éîãî òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé;

- çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòåé çðó÷íîãî äîñòóïó

(â³äâ³äóâàííÿ) ãëÿäà÷³â äî îá'ºêòà: óïîðÿäêóâàííÿ òà

áëàãîóñòð³é àâòîìîá³ëüíèõ ïàðê³íã³â òà áåçïå÷íèõ

ï³øîõ³äíèõ ïðîõîä³â;

- çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºê-

òà ç âðàõóâàííÿì çáåðåæåííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè "Çå-

ëåíîãî òåàòðó", ùî º îá'ºêòîì ³ñòîðè÷íî¿ ïàì'ÿòêè;

- çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-â³äíîâëþ-

âàëüíèõ ðîá³ò íà îá'ºêò³ ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ éîãî â

íàëåæíèé ñòàí;

- äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè ïåðåìîæåöü

êîíêóðñó ïîâèíåí íàäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³

äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-

íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ 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 ïðåä-

ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêó-

ìåíò³â;

- 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) ïðå-

òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå

ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñî-

áîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷å-

íî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-

çè÷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÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ

êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ

ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì

íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà

ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 26.06.2015 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 ïðåòåíäåí-

òà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçè-

ö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåí-

äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ

ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðè-

äè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ — ô³-

çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïî-

çèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü

(áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäà-

þòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó

êîíêóðñ³ — 22.06.2015 (êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêî-

âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-

ò³ 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.

¹ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü

1 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 58 7,27

2 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 60 7,42

3 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 62 7,25

Ìåøêàíöÿì áóäèíê³â ïî âóë. Ðåâóöüêîãî, 7-â, Õàðê³âñüêå Øîñå, 58-á, Õàðê³â-
ñüêå Øîñå, 182 ó ì. Êèºâ³.

Íà âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè ¹1198-VII â³ä 10.04.2014 ð. âèêîíàâöÿ-
ìè ïîñëóã ç ÖÎ òà ÃÂÏ âèçíà÷åíî TOB "ªâðî-ðåêîíñòðóêö³ÿ", à ïîñëóã ç ÕÂÏ —
ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë".

Êåðóþ÷èñü âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, îñê³ëüêè çì³ñò ïðàâî÷èíó, ÿêèé ñó-
ïåðå÷èòü óìîâàì çàêîíó, âèçíàºòüñÿ íåä³éñíèì òà êåðóþ÷èñü ÷. 1 ñò. 598 ÖÊ Óêðà-
¿íè, çîáîâ'ÿçàííÿ ïðèïèíÿºòüñÿ ÷àñòêîâî àáî ó ïîâíîìó îáñÿç³ íà ï³äñòàâàõ, âñòà-
íîâëåíèõ çàêîíîì, ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïðèïèíåííÿ ä³¿ äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñ-
ëóã ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿ, óêëàäåíèõ ì³æ ìåøêàíöÿìè òà TOB "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð".

TOB "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº, â çâ'ÿçêó ç âòðàòîþ äåêëàðàö³¿ ïðî

ïî÷àòîê âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ïî ïåðøî÷åðãîâèì ðîáîòàì íàðîùóâàííÿ

îãîðîäæóâàëüíî¿ äàìáè çîëîâ³äâàëó ïî âóë.Çäîëáóí³âñüê³é,âèäàíî¿ â³ä 15.12.2014 ð.

¹ ÊÂ 030143490496, ïîäàº äîêóìåíòè äî ²íñïåêö³¿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³, ùîäî ¿¿ â³äíîâëåííÿ.

Ïîâ³äîìëåííÿ
1. Ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ

ÀÌÊÓ TOB "Ñàôàð³ Êàâà Óêðà¿íà" îøòðàôîâàíå íà 400 (÷îòèðèñòà) ãðí çà ïîðóøåííÿ
çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî
çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

М О М А Н А П Л А Х А

Е К Р А Н Б О Л А Р

Г І Д Р А А А Н Т Е Й

Е Л А С Т И К Ц Щ

Р Л О Д М О А

А Н І М А Н І Ф Е С Т

Л Я П І С О С Т И Д

П О Я К У Д З А К А

Відповіді на сканворд 

¹ ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè ãðí (áåç ïäâ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Öåíòðàëüíèé ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ì. Êèºâà (278-02-69)

1.

êîìïëåêñ áóä³âåëü òà ñïîðóä
"Çåëåíèé òåàòð", çà àäðåñîþ:

Ïàðêîâà Äîðîãà, ¹2 çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 2205,80 êâ. ì

Îðãàí³çàö³ÿ êîíöåðò³â òà
³íøî¿ âèäîâèùíî-

ðîçâàæàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³

308375,00 (îðåíäíà ïëàòà
íàðàõîâóºòüñÿ çà ïåð³îä

âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà)
616750,0

ð/ð: 260008000021204,
Áàíê: ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê"

ÌÔÎ: 300023 
ªÄÐÏÎÓ: 02221411

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ Õàðàêòå-

ðèñòèêà
Ì³ñöå çíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

4
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

2 ïîâåðõ
âóë. Êîøè-

öÿ, 5-Ã
79,50

Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àíãë³é-

ñüêî¿ ìîâè)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 15.04.2015

37,85
3 009,11 

(ïîãîäèííà îðåíäà)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42, 564-92-01.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ¹ 8
(04050, Ìåëüíèêîâà, 18,

483-80-89)

öîêîëüíèé
ïîâåðõ àäì³-
í³ñòðàòèâíîãî

êîðïóñó

Ìåëüíèêîâà,
18

49,20
ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó

Ñòàíîì íà 20.03.2015

2 ðîêè 364 äí³ 33,22 1634,41

2
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-

êàðíÿ ¹ 5 (03115, Â³äïî÷èí-
êó, 11, 450-82-55)

9 ïîâåðõ
Â³äïî÷èíêó,

11, ê. 1
88,24

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ 

ä³ÿëüí³ñòü

Ñòàíîì íà 27.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 40,3 3555,66

3
ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê"

(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2,
234-92-07)

2 ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë., 2
238,10

ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, êàôåòåð³¿â,
¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 27.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 216,9 51644,53

4
ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê"

(01004, Áåññàðàáñüêà ïë., 2,
234-92-07)

2 ïîâåðõ
Áåññàðàáñüêà

ïë., 2
63,90

ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, êàôåòåð³¿â,
¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü

ïðîäàæ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 27.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 216,57 13838,62

5
ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê"
(01004, Áåññàðàáñüêà ïë.,

2,234-92-07)
3 ïîâåðõ

Áåññàðàáñüêà
ïë. 2

390,30
ðîçì³ùåííÿ êàôå, áàð³â, êàôåòåð³¿â,
¿äàëåíü, áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 27.05.2015

2 ðîêè 364 äí³ 216,16 84368,67

6
ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóà-
òàö³ÿ" (ì. Êè¿â, Âîëîäèìèð-

ñüêà, 51-à, 234-23-24)
1 ïîâåðõ

Ñàêñàãàíñüêî-
ãî, 40/85,
ë³ò. À, À'

86,90
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü
(êóðñè ôëîðèñòèêè òà äåêîðóâàííÿ)

Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 58,83 5112,31

7
ÊÏ "Âîëîäèìèðñüêèé ðèíîê"

(03150, Ãîðüêîãî, 115 ,
201-02-15)

1 ïîâåðõ Ãîðüêîãî, 115 50,00 ðîçì³ùåííÿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè
Ñòàíîì íà 31.01.2015

2 ðîêè 364 äí³ 746,1 37305,0

8
ÒÌÎ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó ì. Êèºâ³

(04080, Ôðóíçå, 103-à,
503-86-96)

öîêîëüíèé
ïîâåðõ

Ôðóíçå,
103-A, ê. 11

54,10
ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº 

ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 31.01.2015

2 ðîêè 364 äí³ 182,07 9850,0

9
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹ 1 (253121, Õàðê³â-
ñüêå Øîñå, 121, 564-52-54)

2 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121, ê. 3
98,80

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.12.2014

2 ðîêè 364 äí³ 106,42 10514,17

10
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹1 (253121, Õàðê³â-
ñüêå Øîñå, 121, 564-52-54)

1 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121, ê. 1
23,74

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.01.2015

2 ðîêè 364 äí³ 121,42 2882,5

11
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹ 1 (253121, Õàðê³â-
ñüêå Øîñå, 121, 564-52-54)

3 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121, ê. 7
13,78

ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.01.2015

2 ðîêè 364 äí³ 117,5 1619,17

12
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹1 (253121, Õàðê³â-
ñüêå Øîñå, 121, 564-52-54)

1 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå

Øîñå, 121, ê. 1
3,00

ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó
ç ïðîäàæó áàõ³ë

Ñòàíîì íà 31.01.2015

2 ðîêè 364 äí³ 570,0 1710,0



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, íèí³ âàø ðóõ º æèò-

òºäàéíèì ñòèìóëîì, òîæ

ïîäîðîæóéòå,íàñîëîäæóé-

òåñÿ âðàæåííÿìè — òàì íà âàñ ÷å-

êàþòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè, à äåõòî

ïîòðàïèòü â îá³éìè âåëèêîãî êî-

õàííÿ. Ïîä³¿ â ñîö³óì³ òåæ ïðàöþ-

âàòèìóòü íà âàøó êîðèñòü.

ÒÅËÜÖ², ôîðòóíà ïîñì³-

õàºòüñÿ âñ³ì çðàçêîâèì

ñ³ì’ÿíèíàì.Îñîáàì,ÿê³ ïå-

ðåéìàþòüñÿ ðîäèííèì áëàãîïîëó÷-

÷ÿì, ïîùàñòèòü ³ç âèð³øåííÿì æèò-

ëîâèõ ïèòàíü, ïîë³ïøåííÿì ñ³ìåé-

íîãî äîáðîáóòó— ñàìå òàì, äå âà-

ø³ ³íâåñòèö³¿ âêðàé ïîòð³áí³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âè íèí³ — ñîí-

öå,ùî ñÿº,ç³ãð³âàþ÷è âñ³õ...

Æèòòºâèé ïîòåíö³àë ñòðó-

ìèòü íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì. Òîæ

áåð³òü ³í³ö³àòèâó äî ðóê ³ äåðçàéòå,

äåáþòóéòå ïîâñþäè! Íà øëÿõó ïåð-

ñïåêòèâíèõ çàäóì³â äëÿ âàñ — «çå-

ëåíå ñâ³òëî».

ÐÀÊÈ ïîòàéêè äîëàþòü

òðàíñôîðìàö³éíó êàðì³÷-

íó ñìóãó. Ïîçáàâëÿéòåñÿ

â³ä êîìïëåêñ³â, íåãàòèâíèõ íàøà-

ðóâàíü â äóø³, ëàìàéòå áàð’ºðè ïñè-

õîëîã³÷íî¿ çàëåæíîñò³, áî âîíè çà-

âàæàþòü óñï³øí³é ñàìîðåàë³çàö³¿.

Ïîâåðòàéòå áîðãè, íàäîëóæóéòå

óïóùåííÿ â ðîáîò³, íå á³éòåñÿ ñòè-

êàòèñÿ ç òðóäíîùàìè... Ãîëîâíå —

í³êîìó í³÷îãî íå íàâ’ÿçóâàòè é íå

àô³øóâàòè âëàñí³ ïðîáëåìè!

ËÅÂÈ,âàø ñåðäå÷íèé øëÿõ

óñòåëåíèé êâ³òàìè ðàäîñò³

é âçàºìíî¿ ëþáîâ³.Âàñ ëþá-

ëÿòü! Íå ñòðèìóéòå ðîìàíòè÷íèõ ïî-

ðèâ³â, ðîçïðàâëÿéòå êðèëà áàæàíü ³

îáëàøòîâóéòå îñîáèñòå æèòòÿ.Âè—

åòàëîí ÷àð³âíîñò³ òà áëàãîðîäñòâà,ç

ÿêèì êîíêóðóâàòè áåçãëóçäî,òîæ ÿê-

ùî õòîñü ïðèïàâ äî ñåðöÿ—â³í âàø!

Ä²ÂÈ, øòóðìóéòå ïîñàäî-

âèé Îë³ìï,îñê³ëüêè ïåðåìî-

ãà º ðåàëüíîþ çàâäÿêè ôîð-

òóííèì êàð’ºðíèì ïåðòóðáàö³ÿì,êàä-

ðîâèì ðîòàö³ÿì, çì³í³ êåð³âíèöòâà,

òàºìíîìó ïîêðîâèòåëüñòâó. Âèçíà-

÷³òüñÿ ³ç ôàõîâèì ïîêëèêîì—ÿêùî

ðîáîòà íå äî ñåðöÿ,÷àñ íàñòàâ ¿¿ çì³-

íèòè ³ íå ñèëóâàòè ñåáå.

ÒÅÐÅÇÈ — ïîïóëÿðèçóé-

òåñÿ! Ðîçêðóòêà ³ì³äæó

íàáèðàº òð³óìôàëüíîãî

òåìïó. Äåìîíñòðóéòå òàëàíòè, çäî-

áóòêè, ÷àðóéòå ùèð³ñòþ, íå ëèöå-

ì³ðòå, äàðóéòå ïîðàäè, â³äêðèòî

ãîâîð³òü ïðàâäó â î÷³ (ìîæíà â

ãðàéëèâ³é ãóìîðèñòè÷í³é ôîðì³,

÷èì äîïîìîæåòå êîëåãàì ñòàòè

äîñêîíàë³øèìè, ñòàòè íà øëÿõ ³ñ-

òèíè).

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ñì³ëèâî ëà-

ìàéòå òå,ùî â³äæèëî ñåáå,

àäæå «íå âçÿâøè ñîêèðè

äî ðóê, ä³ì íå ïîáóäóâàòè!». Îäíàê

ä³éòå òèøêîì-íèøêîì,îñê³ëüêè õè-

çóâàííÿ íà ïóáë³ö³ ïðîòèïîêàçà-

íå — öå âàñ îáåççáðî¿òü, çíåêðî-

âèòü åíåðãîðåñóðñè.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ïåðåáóâàþòü â

àáñîëþòí³é çàëåæíîñò³ â³ä

îòî÷åííÿ, ÿêå º â³ääçåð-

êàëåííÿì âàøî¿ ãëèáèííî¿ ñóò³. Îò-

æå, êîëè ïîðó÷ áëàãîðîäí³ ëþäè,

÷åñí³ íàïàðíèêè, ³ç âàøèì äóõîâ-

íèì ðîçâèòêîì âñå ïðå÷óäîâî!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ìàéñòðè íà âñ³

ðóêè — «³ øâåöü, ³ æíåöü,

³ íà äóä³ ãðàâåöü»... Êåð³â-

íèöòâî ó çàõâàò³ â³ä òàêîãî êàäðî-

âîãî «çîëîòà».×óæ³ ïðèáóòêîâ³ äæå-

ðåëà — äî âàøèõ ïîñëóã (á³çíåñ ï³-

äå âãîðó). Òîìó ëîâ³òü ôîðòóííèé

øàíñ,áàãàò³éòå, óêð³ïëþþ÷è êàð’ºð-

í³ ðóáåæ³.

ÂÎÄÎË²¯—íà âàøîìó æèò-

òºâîìó íåáîñõèë³ ñÿº ñîí-

öå óäà÷³. Ïóðõàéòå ìåòå-

ëèêîì, çáèðàþ÷è íåêòàð ³ç êâ³ò³â

ðîìàíòè÷íèõ çàõîïëåíü.Æèòòÿ ïðå-

êðàñíå, ³ êîæíà ìèòü ùàñòÿ äîëó-

÷àº âàñ äî Îêåàíó Âñåëåíñüêî¿ Ëþ-

áîâ³. Ò³ëüêè ðàçîì ³ç ñóäæåíèì.

ÐÈÁÈ, îäåðæèì³ñòü ñòàòè

ãîñïîäàðÿìè ðåàëüíîñò³

ìîæå øòîâõíóòè âàñ íà

ðàäèêàëüí³ êðîêè, ñïðîâîêóº ïå-

ðåñòóïèòè ÷åðåç ³íòåðåñè ïàðòíå-

ð³â, ñîþçíèê³â, êîíêóðåíò³â, çíåõ-

òóâàòè äóìêîþ ãðîìàäñüêîñò³. Íå

äîâîäüòå öå ïðàãíåííÿ äî àáñóð-

äó, ä³éòå ó çãîä³ ç âèìîãàìè âàæ-

ëèâèõ äëÿ âàñ ëþäåé,íàñàìïåðåä—

äîìî÷àäö³â.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 52 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 36 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

ãîðîñêîï
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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 41458
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ² ïîë³òèêè ïèøàþòüñÿ òèì, ùî óâ³é-
øëè äî «÷îðíîãî ñïèñêó Êðåìëÿ», ùî áè íå ðîáèâ
ãëàâà ÌÇÑ Ðîñ³¿ Ñåðã³é Ëàâðîâ, ïîâ³äîìëÿº RTL.

Êîëèøí³é ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ ×åõ³¿ çà-
ÿâèâ, ùî ââàæàº öå çàîõî÷åííÿì äî ïîäàëüøî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ — îïèíèòèñÿ â òàêîìó «ïî÷åñíîìó êëóá³». À
ºâðîäåïóòàò ç³ Øâåö³¿ ðîçö³íèëà ñâîþ ïðèñóòí³ñòü ó
ñïèñêó ñàíêö³é ÿê ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî âîíà ñóì-
ë³ííî âèêîíóº ñâîþ ðîáîòó. Ïîë³òèêè, ÿê³ ïîòðàïè-
ëè äî «÷îðíîãî ñïèñêó» Êðåìëÿ, çàÿâèëè — ðàä³þòü,
ùî ñòàëè ÷ëåíàìè «äóæå ïî÷åñíîãî êëóáó», ÿê äî öüî-
ãî á íå ïîñòàâèâñÿ ãîëîâà ÌÇÑ Ðîñ³¿ Ñåðã³é Ëàâðîâ.

«Êîëè ÿ ïîáà÷èâ ³íø³ ³ìåíà, òî ïîäóìàâ, ùî óâ³é-
øîâ äî äóæå ïî÷åñíîãî êëóáó,— öèòóº RTL ñëîâà êî-
ëèøíüîãî ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ ×åõ³¿ Êàðåëà
Øâàðöåíáåðãà, â³äîìîãî ñâî¿ìè êðèòè÷íèìè çàóâà-

æåííÿìè íà àäðåñó Ìîñêâè ó çâ’ÿçêó ç ¿¿ ïîë³òèêîþ
íà Óêðà¿í³.— ß ââàæàþ öå çàîõî÷åííÿì».

×åñüêèé ºâðîäåïóòàò ³ æóðíàë³ñò ßðîìèð Øòåòè-
íà òàêîæ ââàæàâ çà ÷åñòü îïèíèòèñÿ â ñïèñêó ñàíê-
ö³é â êîìïàí³¿ êîëåã ç ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó
òà ïîë³òèê³â, â³äçíà÷àº RTL.

«Âêëþ÷åííÿ äî öüîãî ñïèñêó íå çì³íèòü ìîº¿ ïðè-
õèëüíîñò³ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó»,— íàïèñàëà ó ñâî-
ºìó Twitter øâåäñüêèé ºâðîäåïóòàò Àííà Ìàð³ÿ Êî-
ðàççà Á³ëüäò, â³äîìà ñâîºþ êðèòèêîþ íà àäðåñó ðî-
ñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà. «ß øâèä-
øå ïèøàþñÿ öèì, í³æ áîþñÿ. Ñïèñîê Ïóò³íà ï³äòâåð-
äæóº, ùî ÿ ÿê ïàðëàìåíòàð âñå ðîáëþ ïðàâèëüíî»,—
äîäàëà âîíà.

Íàãàäàºìî, ùî âñüîãî äî ñïèñêó çàðàõîâàíî 89
îñ³á �

ªâðîïîë³òèêè ïîêåïêóâàëè ç Ëàâðîâà,
ïåðåéìåíóâàâøè «÷îðíèé ñïèñîê» 
íà «ïî÷åñíèé êëóá»

Âñåñâ³òí³é äåíü îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
1910 — â Êèºâ³ â³äáóâñÿ ïåðøèé

ïîë³ò íà â³ò÷èçíÿíîìó ë³òàêó êîíñ-

òðóêö³¿ ïðîôåñîðà ïîë³òåõí³÷íîãî

³íñòèòóòó Êóäàøåâà, êîòðèé ñàì æå

é âèêîíóâàâ ðîëü ï³ëîòà.×åðåç îäè-

íàäöÿòü äí³â ó ïîâ³òðÿ ï³äíÿâ ñâ³é

ë³òàê ³ ñòóäåíò ²ãîð Ñ³êîðñüêèé.

1919—â õîä³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî¿

â³éíè (1918-1919 ðð.) ðîçïî÷àëà-

ñÿ ×îðòê³âñüêà îïåðàö³ÿ Óêðà¿í-

ñüêî¿ Ãàëèöüêî¿ Àðì³¿ (ÓÃÀ).

1988 — ó ÑÐÑÐ ïî÷àëîñü ñâÿòêó-

âàííÿ òèñÿ÷îë³òòÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³.

2006 — Ñåðá³ÿ ïðîãîëîñèëà ïðî

ñâîþ íåçàëåæí³ñòü â³ä Äåðæàâíî-

ãî Ñîþçó Ñåðá³¿ ³ ×îðíîãîð³¿.
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