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«Ò³í³» çàáóòèõ àâò³âîê
� Ñòîëè÷í³ äâîðè ïðîäîâæóþòü î÷èùàòè â³ä ïîêèíóòîãî àâòîòðàíñïîðòó

Ó ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ
çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ
ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ
æåðòâ â³éíè â Óêðà¿í³

Ç íàãîäè Äíÿ ñêîðáîòè ³ âøàíóâàí-

íÿ æåðòâ â³éíè â Óêðà¿í³ ó ñóáîòó, 20

÷åðâíÿ,íàïåðåäîäí³ äíÿ ïî÷àòêó Âå-

ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ó Ïàðêó Â³÷-

íî¿ Ñëàâè â³äáóäåòüñÿ õîäà òà ì³-

òèíã-ðåêâ³ºì ïàì’ÿò³ ãåðî¿â ÂÂÂ ï³ä

ãàñëîì: «Í³õòî íå çàáóòèé,í³ùî íå çà-

áóòî».

22 ÷åðâíÿ â ñòîëèö³ ïðîâåäóòü

Ðèòóàë ïàì’ÿò³ ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â

äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà ó Ïàð-

êó Â³÷íî¿ Ñëàâè. Ïðèñóòí³ õâèëèíîþ

ìîâ÷àííÿ âøàíóþòü ïàì’ÿòü çàãèá-

ëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Â çàõîä³

â³çüìóòü ó÷àñòü êåð³âíèêè ì³ñòà, ñòî-

ëè÷íèõ ðàéîí³â, ïðåäñòàâíèêè ÃÎ,

âåòåðàíè â³éíè òà ïðàö³.Òàêîæ ó Êè-

ºâ³ ïåðåäáà÷åíî ùå íèçêó çàõîä³â,

ïðèóðî÷åíèõ äî ö³º¿ äàòè. Çîêðåìà

â³äâ³äóâàííÿ ãðîìàäñüê³ñòþ òà ãîñ-

òÿìè ñòîëèö³ Ìåìîð³àëüíîãî êîì-

ïëåêñó «Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿

ÂÂÂ», ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ ñïîðòèâ-

íèõ çìàãàíü,Êóáê³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ãå-

ðî¿çìó òà ïàòð³îòèçìó ãðîìàäÿí, ÿê³

âñòóïèëè â á³é ç íàöèñòñüêèìè îêó-

ïàíòàìè â ïåðø³ äí³ â³éíè, ñåðåä âè-

õîâàíö³â òàáîð³â ç äåííèì ïåðåáó-

âàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

ä³â.Ïåðåäáà÷åíî óïîðÿäêóâàííÿ ìå-

ìîð³àë³â, ïàì’ÿòíèê³â, áðàòñüêèõ ìî-

ãèë, ìóçå¿â, ìåìîð³àëüíèõ äîùîê,

ê³ìíàò áîéîâî¿ ñëàâè, ïðîâåäåííÿ

òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê òîùî.

Âåëîòðåê «Àâàíãàðä»
ïîâåðíóòî ó äåðæàâíó
âëàñí³ñòü

Àïåëÿö³éíèé ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâî-

äàìè ïðîêóðàòóðè ñòîëèö³ òà çàëè-

øèâ áåç çì³í ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿

³íñòàíö³¿ ùîäî âèçíàííÿ çà äåðæà-

âîþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îäèí ç íàé-

ñòàð³øèõ ó ªâðîï³ âåëîòðåê³â, ùî íà

âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 58 ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³.

Ñïîðòèâíà ñïîðóäà, ÿêà áóëà çáó-

äîâàíà ùå ó 1913 ðîö³, ïåðåáóâàëà

ó â³äàíí³ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëîê

ÑÐÑÐ, à ç 1993-ãî ïåðåéøëà ó âîëî-

ä³ííÿ Êè¿âñüêî¿ ðàäè ïðîôñï³ëîê òà

ï³äïðèºìñòâà «Íàâ÷àëüíî-ñïîðòèâ-

íà áàçà âåëîòðåê «Àâàíãàðä».

Îäíàê ïåðåäà÷à öüîãî ìàéíà ó

âîëîä³ííÿ ïðîôñï³ëîê â³äáóëàñÿ ç

ïîðóøåííÿì ³íòåðåñ³â äåðæàâè, à

ñàìå áåç â³äîìà òà ïîãîäæåííÿ ç

Ôîíäîì äåðæìàéíà Óêðà¿íè.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ òà áåðó÷è äî óâàãè, ùî ñïîðòèâ-

íà ñïîðóäà ïåðåáóâàº ó çàíåäáàíî-

ìó ñòàí³ òà íàëåæíèì ÷èíîì íå ôóíê-

ö³îíóº, ïðîêóðàòóðà ñòîëèö³ çàÿâèëà

ïîçîâ äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè

ñï³ðíèé îá’ºêò ó âëàñí³ñòü äåðæàâè.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà

çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêó-

ðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³. Àïåëÿö³é-

íèé ñóä çàëèøèâ çàçíà÷åíå ð³øåí-

íÿ áåç çì³í.

ÊÎËÅÑÀ «ïðèðîñëè» äî çåìë³, ççîâí³ âñå ïî-
êðèëîñÿ ³ðæåþ — çàäàâàëîñÿ á, òàêèì àâò³â-
êàì äîðîãà ò³ëüêè íà ìåòàëîáðóõò. Îäíàê ¿õ-
í³é âëàñíèê òàêè çíàéøîâñÿ. Âàäèì Íåñòå-
ðåíêî ïî÷óâ ïðî âèâåçåííÿ éîãî ìàøèí ëè-
øå çà ãîäèíó äî òîãî, ÿê ìàâ ïðè¿õàòè åâàêó-
àòîð. Â³í ïîãîäèâñÿ ïîÿñíèòè æóðíàë³ñòàì,
÷îìó éîãî «çàë³çí³ êîí³» òàê äîâãî çíàõîäèëè-
ñÿ á³ëÿ áóäèíêó ïî âóëèö³ Ãíàòà Þðè, 7. «ß ìàþ
òðè àâòîìîá³ë³. Çàðîáëÿþ íà æèòòÿ òèì, ùî

êóïóþ ñòàð³ ìàøèíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîí-
òó, ¿õ â³äíîâëþþ ³ ïðîäàþ. ß áåðó îäíó é òó
ñàìó ìîäåëü «Ô³àò — ðåãàòà», ìàþ âñ³ çàï÷àñ-
òèíè, âì³þ ðåìîíòóâàòè. Îñòàíí³ì ÷àñîì â
ìåíå áóëà âàæêà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ — ÿ ï³âðî-
êó ë³êóâàâ ìàìó. Âîíà ïðîæèâàëà â Ëóöüêó,
ïîò³ì ¿¿ íå ñòàëî, à çãîäîì ³ áàòüêà. Òîìó â ìå-
íå íå áóëî ÷àñó çàéìàòèñÿ ðåìîíòîì àâò³âîê.
Ïðî òå, ùî âîíè çàâàæàþòü ìåøêàíöÿì ³ ¿õ
ïîòð³áíî çâ³äñè ïðèáðàòè, ìåíå îñîáèñòî íå
ïîïåðåäæàëè. Ëèøå ùîéíî ÿ ä³çíàâñÿ, ùî ¿õ
ìàþòü åâàêóþâàòè»,— âèïðàâäîâóºòüñÿ âëàñ-
íèê àâò³âîê. Ó «Êè¿âäîðñåðâ³ñ³» íàì ðîçïîâ³-
ëè, ùî âëàñíèêà ïîïåðåäæàëè ïîñò³éíî, ÿê
ì³í³ìóì çà òðè äí³. Ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ áó-
äèíê³â ñêàðæàòüñÿ, ùî àâò³âêè òóò ïîíàä 
7 ðîê³â, à âëàñíèê çàÿâëÿº, ùî ëèøå 3. Ëþäè íå-
çàäîâîëåí³, ùî ìàøèíè òàê äîâãî ñòîÿòü áåç
æîäíîãî íàãëÿäó ³ çàâàæàþòü ïðîâîäèòè áëà-
ãîóñòð³é òåðèòîð³¿. Çâàæàþ÷è íà âàæêó ìàòå-
ð³àëüíó ñèòóàö³þ, ïàíó Âàäèìó äàëè 2 òèæí³,
àáè â³í ïðèáðàâ ñâîº àâòîìàéíî»,— çàçíà÷èâ
ïðåäñòàâíèê ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñó» Áîãäàí Àãà-
í³í. «Ö³ àâòîìîá³ë³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà áëàãî-
óñòðîþ, àäæå íà ¿õ ì³ñö³ ìîæíà îáëàøòóâàòè
êâ³òíèê. Òàêîæ öå º îá’ºêòîì çàãðîçè òåðàê-
ò³â. Ïîðÿä ç áóäèíêàìè — äèòÿ÷èé ñàäîê, òî-
ìó ö³ àâòîìîá³ë³ ìè çàáèðàºìî â ïåðøó ÷åð-

ãó. Êîëè ç’ÿâèâñÿ ãîñïîäàð, ìè ïîáà÷èëè, ùî
â íüîãî âàæêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå, ³ ï³-
øëè éîìó íà ïîñòóïêè. Â³í ñêàçàâ, ùî ñàìî-
ñò³éíî çàáåðå ö³ àâò³âêè çà äâà òèæí³. Âëàñ-
íèê íàïèñàâ ïîÿñíåííÿ ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿,
÷îìó éîãî òðàíñïîðò çíàõîäèòüñÿ ó äâîð³».
Îïåðàö³ÿ ç î÷èñòêè äâîð³â â³ä áåçõàçÿéíîãî
ïîêèíóòîãî àâòîòðàíñïîðòó ïî÷àëàñÿ â ëþ-
òîìó öüîãî ðîêó. Çà ìàéæå ÿê ï³âðîêó â ñòî-
ëèö³ åâàêóþâàëè 200 ïîêèíóòèõ àâò³âîê ³ ìàé-
æå 150 âëàñíèêè çàáðàëè ñàìîñò³éíî. «Öå âå-
ëèêà ïðîáëåìà, ùî ó äâîðàõ ñòîëèö³ çíàõî-
äèòüñÿ ÷èìàëî ïîêèíóòîãî òðàíñïîðòó. Çà
îñòàíí³ìè ï³äðàõóíêàìè — 1200 îäèíèöü, ³ öå
ñàìå â áóäèíêàõ, äå â àâòîìîá³ë³â íåìàº êîë³ñ,
øèáîê, íîìåðíèõ çíàê³â, äçåðêàë. Òîìó ÷àñòî
ìè íå ìîæåìî âèçíà÷èòè, êîìó íàëåæàòü òà-
ê³ àâòî. Ìè öå ìîæåìî âèçíà÷èòè ëèøå çà íà-
ÿâíîñò³ íîìåðíèõ çíàê³â. ßêùî ¿õ íåìàº, òî
âèéòè íà âëàñíèê³â äóæå âàæêî»,— ïîÿñíèâ
Áîãäàí Àãàí³í. Ãîñïîäàð³â ïîêèíóòèõ àâò³âîê
ïðîñÿòü ñàìîñò³éíî ïðèáèðàòè ìàøèíè, à òà-
êîæ çà ìîæëèâîñò³ ïîïåðåäæàòè ïðî öå êî-
ìóíàëüí³ ñëóæáè àáî æ óïðàâë³ííÿ «Êè¿âäîðñåð-
â³ñó». Àäæå êîøòè çà ïðè¿çä åâàêóàòîðà òà åâà-
êóþâàííÿ àâòîìîá³ë³â âèòðà÷àþòüñÿ ç áþäæå-
òó ì³ñòà. À ¿õ ìîæíà áóëî á ñïðÿìóâàòè íà ³í-
ø³, âàæëèâ³ø³ ïðîáëåìè ñòîëèö³ �

Çà ìàéæå ÿê ï³âðîêó â ñòîëèö³ åâàêóþâàëè ç äâîð³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é 200 ïîêèíóòèõ àâò³âîê ³ á³ëÿ 150 ìàøèí âëàñíèêè çàáðàëè ñàìîñò³éíî
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Öüîãî òèæíÿ ïðèáèðàëè àâò³âêè
â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³. Íàïðèêëàä, ó äâîð³ áóäèíêó çà
àäðåñîþ Ãíàòà Þðè, 7-â òà íà âó-
ëèö³ Ãåíåðàëà Íàóìîâà. Ïîêèíóò³
àâòîìîá³ë³ ñòîÿòü óæå ïî äåê³ëü-
êà ðîê³â. Çîêðåìà íà çâàëèùà
âèâîçÿòü ³ðæàâ³ òåõí³÷íî íå-
ñïðàâí³ àâòî, íà ÿê³ ñêàðæàòüñÿ
ìåøêàíö³.
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Ó ÂÈÑÎÒÖ² ïî âóë. Êàøòàíîâ³é, ùî ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, âñòàíîâèëè îõî-
ðîííó ñèñòåìó, ÿêà çàõèùàòèìå áóäèíêîâå
îáëàäíàííÿ â³ä êðàä³æîê.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ çàçíà÷èâ, ùî ïðîáëåìà êðàä³æêè îá-
ëàäíàííÿ â æèòëîâèõ áóäèíêàõ ñòî¿òü äî-
ñèòü ãîñòðî. Òàê, ëèøå â³ä æîâòíÿ â ì³ñò³ çà-
ô³êñîâàíî 52 âèïàäêè êðàä³æêè ë³÷èëüíè-
ê³â òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

Âàðò³ñòü óñòàíîâêè ñèñòåìè îõîðîííî¿
ñèãíàë³çàö³¿ íà îäèí áóäèíîê — 3—4 òèñ.
ãðí. Àáîíåíòñüêà ïëàòà ñòàíîâèòü áëèçüêî
150 ãðí ùîì³ñÿöÿ. Ñèñòåìó âñòàíîâëåíî ó
ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ òà â ë³ôòîâîìó
â³ää³ëåíí³. Âîíà âêëþ÷àº â ñåáå äàò÷èêè íà
ðóõ ³ äàò÷èêè íà â³äêðèâàííÿ äâåðåé. Òîá-
òî ÿêùî ëþäèíà, íå ìàþ÷è â³äïîâ³äíîãî
êëþ÷à (â³í áóäå ò³ëüêè ó ïðàö³âíèê³â â³äïî-
â³äíèõ ñëóæá), ïðîíèêàº â çàçíà÷åí³ ïðè-
ì³ùåííÿ, ñïðàöüîâóþòü äàò÷èêè ³ ñèãíàë
òðèâîãè íàäõîäèòü íà ïóëüò Äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè îõîðîíè. Îïåðàòîð ïåðåäàº ïîâ³äîìëåí-
íÿ íàðÿäó ì³ë³ö³¿ ÄÑÎ, ÿêèé íåãàéíî âè¿æä-
æàº íà ì³ñöå ïîä³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí.

«Çâ³ñíî, íà âñòàíîâëåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè
îõîðîíè ïîòð³áí³ ãðîø³. Îäíàê íîâèé òåï-
ëîâèé ë³÷èëüíèê êîøòóº áëèçüêî 50—60 òèñ.
ãðí. Çàãàëüíà âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ, ÿêå îõî-
ðîíÿºòüñÿ,ìîæå äîõîäèòè äî ï³âì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Òîæ äîö³ëüí³ñòü öèõ çàõîä³â áåçïåðå÷-
íà. Öå ïîêè ùî ºäèíèé áóäèíîê ó ñòîëèö³,
äå âñòàíîâëåíî ñèñòåìó îõîðîííî¿ ñèãíà-
ë³çàö³¿. Äëÿ íàñ âàæëèâî çíàéòè îïòèìàëü-
íó ìîäåëü, ÿêà ïðàöþâàòèìå. Öå îäèí ç âà-
ð³àíò³â, ùî ìàº ïåðñïåêòèâó»,— çàçíà÷èâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Òàêîæ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ íàãàäàâ, ùî
ë³÷èëüíèê — öå øëÿõ äî åêîíîì³¿ îïëàòè
îïàëåííÿ. Òîìó ïèòàííÿ íå ëèøå ó âèñîê³é
âàðòîñò³ ñàìîãî îáëàäíàííÿ, à é â åêîíîì³¿,
ÿêó ìàþòü ìåøêàíö³ áóäèíêó. Çà â³äñóòíî-
ñò³ ë³÷èëüíèêà òàðèôè íà îïàëåííÿ çðîñ-
òóòü íà 20 %, à òî é á³ëüøå.

Çàñòóïíèê ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Â³ê-
òîð Êðîõìàëþê ðîçïîâ³â, ùî çëîä³¿ çáóâà-
þòü îáëàäíàííÿ çà ê³ëüêà ñîòåíü ãðèâåíü,
òîä³ ÿê êîøòóº âîíî íå îäèí äåñÿòîê òèñÿ÷.
Òîìó â³í îñîáèñòî îá’¿õàâ ìàéæå âñ³ ïóíêòè
ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó â ðàéîí³ ³ äàâ óêà-
ç³âêó íåãàéíî äçâîíèòè çà íîìåðîì 102, ÿê-
ùî õòîñü íàìàãàòèìåòüñÿ çáóòè îáëàäíàí-
íÿ.

Ïàí Êðîõìàëþê çâåðíóâñÿ äî ìåøêàí-
ö³â áóäèíêó ç ïðîõàííÿì ïèëüíóâàòè é ïðî-
ÿâëÿòè çàö³êàâëåí³ñòü äî òîãî, õòî ³ ùî ðî-
áèòü ó ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ. Àäæå ³íî-
ä³ çëîä³¿ ìàñêóþòüñÿ ï³ä æåê³âö³â, ³ òîìó
êðàùå çàéâèé ðàç çàòåëåôîíóâàòè äî äèñ-
ïåò÷åðñüêî¿ òà ïîö³êàâèòèñü, ÷è ïðîâîäÿòü-
ñÿ ÿê³ñü ðîáîòè çà ¿õíüîþ àäðåñîþ, ïîÿñíèâ
ïîñàäîâåöü.

Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, ìåøêàíêà áóäèíêó,
ðîçïîâ³ëà, ùî çàâæäè ö³êàâèòüñÿ, êîëè áà-
÷èòü íåçíàéîìö³â ó ï³ä’¿çä³. Æ³íêà ïîñêàð-
æèëàñÿ, ùî êîëè çàïèòàëà â ÷îëîâ³êà, îäÿã-

íåíîãî ó ôîðìó îäí³º¿ ç êîìóíàëüíèõ ñëóæá,
ùî ñàìå â³í çáèðàºòüñÿ ðîáèòè ó ñëóæáîâî-
ìó ïðèì³ùåíí³, òîé ïðîñòî íå çàõîò³â ðîç-
ìîâëÿòè. Òîìó ñàìîñò³éíî ðîç³áðàòèñü, äå
ä³éñíî ïðàö³âíèê ÆÅÊó, à äå — çëî÷èíåöü,
ÿêèé ìàñêóºòüñÿ ï³ä ðîá³òíèêà, ìåøêàíöÿì
äîñèòü ñêëàäíî.

Ïàí Ïàíòåëåºâ çàçíà÷èâ, ùî äîñòóï äî
ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ äîðîãå
îáëàäíàííÿ, ìàº áóòè ðåãëàìåíòîâàíèì.
Ïîòð³áíî âåñòè çâ³òí³ñòü, õòî ³ äëÿ ÷îãî òó-
äè çàéøîâ. Òîä³ é ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿, ó ðà-
ç³ ÷îãî, áóäå ëåãøå ðîçáèðàòèñÿ.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè ïðè ÃÓÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì.Êèºâ³ Â³êòîð Âåêëè÷ çàçíà÷èâ,ùî çàâ-
äàííÿ ñèñòåìè îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿ ïðè-
ì³ùåííÿ — âèÿâëåííÿ îñ³á, ÿê³ íàìàãàþòü-
ñÿ íåçàêîííî ïðîíèêíóòè äî ë³ôòîâèõ øàõò
òà ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü,äå âñòàíîâëåíî ë³-
÷èëüíèêè òåïëà, ç ìåòîþ ¿õ çàòðèìàííÿ òà
ïåðåäà÷³ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â �

Íà çàõèñò³ 
äåðæàâíîãî ìàéíà
�Â îäíîìó ç áóäèíê³â íà Òðîºùèí³ âñòàíîâëåíî 

ñèñòåìó îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿
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Íåùîäàâíî â îäí³é ç âèñîòîê ïî âóë. Êàøòàíîâ³é, ùî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, âñòàíîâèëè
îõîðîííó ñèñòåìó, ÿêà çàõèùàòèìå äîðîãîâàðò³ñíå áóäèíêîâå îáëàäíàííÿ â³ä êðàä³æîê

Â ñòîëèö³ ïî÷àñò³øàëè êðàä³æêè îáëàäíàííÿ âóçë³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿

òà ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ.Äåñíÿíñüêèé ðàéîí çàéìàº ïåðøå ì³ñöå çà ê³ëüê³ñ-

òþ âèïàäê³â. Òîìó ñàìå â öüîìó ðàéîí³ â³äáóëîñÿ âñòàíîâëåííÿ òà òåñòóâàí-

íÿ îõîðîííî¿ ñèñòåìè.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÇÀÁÎÐÎÍÅÍÎ âñòàíîâëþâàòè ê³î-
ñêè â ìåæàõ 20-ìåòðîâî¿ çîíè â³ä
âõîäó äî ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó ³ â
ìåæàõ 6 ìåòð³â ïðîõîäó ó ï³äçåì-
íîìó ïåðåõîä³ ñòàíö³¿. Öå íîðìè ³
ïðàâèëà áåçïåêè, ÿê³ âñòàíîâëåí³
äåðæàâíîþ ñëóæáîþ íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é. Çà ñëîâàìè êåð³âíè-
êà ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè Â³êòîðà Áðà-
ã³íñüêîãî, 63 â³äñîòêè ê³îñê³â, ùî
ñòîÿòü á³ëÿ òåðèòîð³¿ ìåòðî, íå â³ä-

ïîâ³äàþòü íîðìàì áåçïåêè. Ó íèõ
çàê³í÷èëèñÿ äîãîâîðè îðåíäè, òî-
ìó âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ âîíè ïîâèíí³
ðîç³áðàòè ñâî¿ êîíñòðóêö³¿. Îäíàê
ï³äïðèºìö³ ïîêè ùî ³ãíîðóþòü ö³
ïðàâèëà ³ äàë³ ïðîäîâæóþòü òîð-
ãóâàòè. Íà ïàëêó äèñêóñ³þ ïåðå-
òâîðèëîñÿ îáãîâîðåííÿ çíåñåííÿ
ê³îñê³â á³ëÿ ìåòðî «Õàðê³âñüêà»:
«Ìè âèìàãàºìî ïîÿñíèòè, ÷îìó
âëàäà ïðîòè çâè÷àéíèõ ëþäåé âè-

êîðèñòîâóº ñèëó. ×îìó ëþäè â «áà-
ëàêëàâàõ» ïðèéøëè ³ ïî÷àëè áèòè
çâè÷àéíèõ æ³íîê,— ç îáóðåííÿì
âèñëîâèâñÿ ãîëîâà ÃÎ «Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé êîì³òåò ïîðÿòóíêó á³çíå-
ñó» Ìèêîëà Êðèâîðîò. Êåð³âíèê
ìåòðîïîë³òåíó Â³êòîð Áðàã³íñüêèé
çàçíà÷èâ, ùî ï³äïðèºìö³ ïîâèíí³
çâåðíóòèñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â. Ñïåðå÷àëèñÿ á³çíåñìåíè ³
ïðî òàê çâàí³ íîðìè áåçïåêè. «Öüî-
ãî ðîêó â íàø³é êðà¿í³ äóæå áàãà-
òî óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿ öèâ³ëüíîìó
çàõèñòó ãðîìàäÿí. Ï³äçåìí³ ïåðå-
õîäè º îá’ºêòàìè çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ. Ïîðÿä ç ÌÀÔàì º ðåêëàìí³ ùè-
òè,òîìó ïëîùà ïðîõîäó çìåíøóº-
òüñÿ äî ï³âòîðà ìåòðà. Òîæ, çã³äíî

ç íîðìàìè áåçïåêè, ÌÀÔè ä³éñíî
çàâàæàþòü íà ì³ñöÿõ åâàêóàö³¿»,—
çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê Äåðæóïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ Ðîìàí Òêà÷óê.
Òèì ÷àñîì ï³äïðèºìö³ àïåëþâàëè
âèñíîâêàìè Íàóêîâî-äîñë³äíîãî
³íñòèòóòó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. «Åêñ-
ïåðòèçà Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³í-
ñòèòóòó íàäàëà íàì âèñíîâîê, ùî
ìàéæå 70 % ñòàíö³é ïîâíîö³ííî
ãîòîâ³ çàáåçïå÷èòè íàëåæíó åâà-
êóàö³þ ïàñàæèð³â ïðè âñòàíîâëå-
íèõ íà ñüîãîäí³ ÌÀÔàõ»,— çàçíà-
÷èâ þðèñò Ñåðã³é Ðóäåíêî. Îäíàê
áóêâà â çàêîí³ äîðîæ÷å çà âñ³ íà-
óêîâ³ âèñíîâêè òà ïðèïóùåííÿ.
Òîìó âñ³ òîðãîâåëüí³ òî÷êè, ÿê³ ïî-

ðóøóþòü íîðìè ïîæåæíî¿ áåçïå-
êè é åâàêóàö³¿, áóäóòü äåìîíòîâà-
í³ ç ìåòðîïîë³òåíó.

Çà ñëîâàìè ìåðà ñòîëèö³ Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà, âëàäà ãîòîâà ï³òè íà êîì-
ïðîì³ñ ³ç ï³äïðèºìöÿìè ³ øóêàòè
ìîæëèâ³ âàð³àíòè, äå ìîæíà âåñòè
òîðã³âëþ: «Ìè ãîòîâ³ äî êîìïðîì³-
ñ³â, àëå º ÷³òê³ ïðàâèëà, ÿêèõ âñ³ ïî-
âèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ — ïðàâèëà
áåçïåêè ñòðàòåã³÷íîãî îá’ºêòà,ÿêèì
º ìåòðîïîë³òåí, ðîáîòà á³çíåñó íà
çàêîííèõ ï³äñòàâàõ. Ëþäè, ÿê³ õî-
÷óòü ñï³ëêóâàòèñÿ, áóäü ëàñêà, ïðè-
õîäüòå äî ìåíå, ÿ çàâæäè ãîòîâèé
äî ä³àëîãó,àëå øàíòàæ—öå íå ñï³ë-
êóâàííÿ»,— ï³äêðåñëèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà �

Ó ïîøóêàõ
êîìïðîì³ñó
� Âëàñíèêè ê³îñê³â ³ êåð³âíèöòâî 

ìåòðîïîë³òåíó îáãîâîðèëè êîíôë³êòíó
ñèòóàö³þ ç³ çíåñåííÿì ê³îñê³â 
á³ëÿ ñòàíö³é ï³äçåìêè

Ï³ñëÿ áóðõëèâî¿ ñóòè÷êè á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Õàðê³âñüêà» ïè-

òàííÿ ðîçòàøóâàííÿ ê³îñê³â íàáóëî ùå á³ëüøî¿ óâàãè. Â³äòàê,

àáè çíàéòè øëÿõè âèð³øåííÿ êîíôë³êòó, êåð³âíèöòâî ï³äçåì-

êè ç³áðàëî ï³äïðèºìö³â äëÿ îáãîâîðåííÿ âñ³õ «çà» òà «ïðîòè».

Îäíàê äèñêóñ³ÿ áóëà íàñò³ëüêè ïàëêîþ, ùî äîìîâèòèñÿ îáîì

ñòîðîíàì áóëî íàñïðàâä³ òÿæêî.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Çà ñëîâàìè êåð³âíèöòâà ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè, íàðàç³ 63 â³äñîòêè ê³îñê³â, ùî âñòàíîâëåí³ á³ëÿ òåðèòîð³¿ ìåòðî, íå â³äïîâ³äàþòü
íîðìàì áåçïåêè



ÊÓËÜÒÓÐÀ
19 ÷åðâíÿ 2015 ð.

¹87(4683)

3

ÐÎÁÎÒÈ Íàêàäæ³ìà Öóäçåí, ùî
â³äîì³ â óñüîìó ñâ³ò³, â ñòîëèö³ ïî-
êàçóþòü óïåðøå — íà âèñòàâö³, îð-
ãàí³çîâàí³é Óêðà¿íñüêî-ÿïîíñüêèì
öåíòðîì ÍÒÓÓ «ÊÏ²». Ñàì ìàé-
ñòåð, ÿêîìó öüîãîð³÷ âèïîâíèòüñÿ
âæå 71 ð³ê, ÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ ç
Òîê³î ïðèëåò³òè íå çì³ã, ïðîòå íà-
ä³ñëàâ ëèñò óêðà¿íöÿì, ÿêèé òàêîæ
º ÷àñòèíîþ åêñïîçèö³¿.

Ç îäíîãî áîêó, Íàêàäæ³ìà Öó-
äçåí ïðîäîâæóº äàâíþ òðàäèö³þ,

êîðèñòóþ÷èñü ³íñòðóìåíòàìè òà
ìàòåð³àëàìè, ùî ³ñíóþòü â ßïîí³¿
ç äàâí³õ ÷àñ³â. ßê ðîçïîâ³â Ïîñîë
ßïîí³¿ Ñóì³ Ø³ãåê³, ÿïîíñüê³ òðà-
äèö³éí³ ãðàâþðè «óê³éî-å» íàäè-
õàëè òàêèõ â³äîìèõ õóäîæíèê³â-
³ìïðåñ³îí³ñò³â, ÿê Ìàíå òà Âàí Ãîã.
Óò³ì, Íàêàäæ³ìà ñòâîðèâ âëàñíèé
ñòèëü. Éîãî âèð³çíÿº òå, ùî âñ³ åòà-
ïè ñòâîðåííÿ ãðàâþðè, ÿê³ òðàäè-
ö³éíî ðîáëÿòüñÿ ð³çíèìè ìàéñ-
òðàìè, â³í âèêîíóº ñàìîñò³éíî —

â³ä ð³çüáëåííÿ äî â³äòèñêó. Äëÿ âè-
çíà÷åííÿ ñâî¿õ ãðàâþð ìàéñòåð
ïðèäóìàâ íàçâó «õàíã³ãà» («ìàëþ-
íîê, ñòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ äå-
ðåâ’ÿíèõ äîùîê»). Íà äåðåâ’ÿí³é
ôîðì³ äëÿ äðóêó, ÿêà ãðàº ðîëü
ïåíçëÿ, âèð³çàºòüñÿ çîáðàæåííÿ,
ç ÿêîãî ïîò³ì ðîáèòüñÿ â³äòèñê íà
ïàïåð³ çà äîïîìîãîþ ôàðá òà òðà-
äèö³éíîãî ³íñòðóìåíòó «áàðåì».
Ïðè öüîìó âàæëèâ³ òåêñòóðà äå-
ðåâà ³ ñèëà íàòèñêó, ùî äàº çìîãó
ñòâîðþâàòè íàï³âïðîçîð³ êîëüî-
ðè òà ãðó â³äò³íê³â. Êð³ì òîãî, ìàé-
ñòåð çàñòîñîâóº ÿïîíñüêèé ïàï³ð,
âîäó, à éîãî ðîáîòè ñòâîðþþòüñÿ

â ïåâíèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâàõ —
òîæ ïîâòîðèòè ¿õ â ³íøèõ êðà¿íàõ
íåìîæëèâî. Íå ìàº ãðàâåð ³ ó÷í³â,
íàñòóïíèê³â, òîæ öå — óí³êàëüíå
ìèñòåöòâî îäí³º¿ ëþäèíè.

Ìîòèâè äëÿ ñâî¿õ ðîá³ò Öóäçåí
Íàêàäæ³ìà çíàõîäèòüó ñïîãàäàõ äè-
òèíñòâà ïðî æèòòÿ â Òîê³î.Òîìó âè-
ñòàâêó,äî ÿêî¿ óâ³éøëî ïîíàä 30 ðî-
á³ò, â³í íàçâàâ «Ñïîãàäè ïðî ßïî-
í³þ».Àëå öå íå íîñòàëüã³ÿ çà ìèíó-
ëèì.Ö³ ïåéçàæ³ òà àòìîñôåðà çàëè-
øàþòüñÿ ³ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³
ßïîí³¿—ÿê öâ³ò ñàêóðè,òàòàì³,òðà-
äèö³éíèé ÿïîíñüêèé ÷àé, ïîìîñò-
êè íà âîä³,çîëîò³ ðèáêè,âîäÿí³ ë³ë³¿...

Ïðîäîâæèòè çíàéîìñòâî ç ÿïîí-
ñüêî¿ êóëüòóðîþ — ¿¿ äàâí³øèìè
çðàçêàìè — â³äâ³äóâà÷³ ìàþòü çìî-
ãó íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ìóçåþ Õà-
íåíê³â, äå çíàõîäèòüñÿ ñõ³äíà êî-
ëåêö³ÿ. «Ïðèáëèçíî ó 1912 ðîö³
Áîãäàí Õàíåíêî ó Ïàðèæ³ íà àóê-
ö³îí³ êóïóº êîëåêö³þ ÿïîíñüêî¿
ãðàâþðè, à òàêîæ äåòàëåé ÿïîí-
ñüêèõ ñàìóðàéñüêèõ ìå÷³â «öóáà»
(àíàëîã ãàðäè), ç ñïðàâæí³ìè âè-
ð³çüáëåíèìè êàðòèíàìè,— ðîçïî-
â³ëà «Õðåùàòèêó» çàââ³ää³ëó Ñõî-
äó ìóçåþ Ãàëèíà Á³ëåíêî.— Ùî
ñòîñóºòüñÿ ÿïîíñüêèõ ãðàâþð, òî
ìè çáåð³ãàºìî ãðàâþðè «óê³éî-å»
(êîëüîðîâèé äðóê ç äîùîê íà ïà-
ïåð³). Öå ìèñòåöòâî âèíèêëî ó XVII
ñòîë³òò³, ðîçâèâàëîñÿ ó XVIII-XIX
ñò. Ìàºìî ³ çðàçêè õóäîæíüî¿ ïîð-
öåëÿíè, âèðîáè ç ôàÿíñó â³äîìèõ
ÿïîíñüêèõ öåíòð³â, à òàêîæ íå-
öêå». Äî ðå÷³, ó æîâòí³ â ìóçå¿ ïëà-
íóºòüñÿ ùå îäíà âèñòàâêà ÿïîí-
ñüêèõ øåäåâð³â — íåöêå òà «ìàê³-
å» (ðîçïèñè ïî ëàêó íà âàçàõ,
ñêðèíüêàõ òîùî).

Ïîðèíóòè â àòìîñôåðó ßïîí³¿
çà äîïîìîãîþ ãðàâþð Íàêàäæ³ìà
Öóäçåí êèÿíè ìàþòü çìîãó äî 28
÷åðâíÿ â ìóçå¿ Õàíåíê³â (âóë. Òåðå-
ùåíê³âñüêà, 15-17). Ãðàô³ê ðîáîòè:
ñð.-íä.: 10.30-17.30, ïí., âò.: âèõ³ä-
í³. Âõ³ä â³ëüíèé �

Äóõ ßïîí³¿
� Êèÿí çíàéîìëÿòü ³ç ñó÷àñíèìè 

ãðàâþðàìè ñõ³äíî¿ êðà¿íè

Äî ìóçåþ Õàíåíê³â ïðèâåçëè ðîáîòè âèçíàíîãî ÿïîíñüêîãî ìàéñ-

òðà Íàêàäæ³ìà Öóäçåí. Áëèçüê³ êîæíîìó ÿïîíöþ ïåéçàæ³ òà

ïîâñÿêäåíí³ ñöåíè â³í â³äòâîðþº, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íñòðóìåí-

òè òà ìàòåð³àëè òðàäèö³éíèõ ãðàâþð íà äåðåâ³ «óê³éî-å», ïðî-

òå ó âëàñíîìó ñòèë³ «õàíã³ãà».

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âñ³ åòàïè ñòâîðåííÿ ãðàâþð «õàíã³ãà» ìàéñòåð âèêîíóº ñàìîñò³éíî

«Êðà¿íà ìð³é» ç ïîâ³òðÿíèìè êóëÿìè

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü ïðîéäå â ìóçå¿
ïðîñòî íåáà «Ïèðîã³â» ç 20 ïî 21 ÷åðâíÿ. Íà
òðüîõ ñöåíàõ âèñòóïàòèìóòü«Áóìáîêñ»,ÒÍÌÊ,
ONUKA, «Ìîòîð’ðîëëà», «Ï³êêàðä³éñüêà òåð-
ö³ÿ», Æàäàí òà Ñîáàêè, «ÂÂ». Ïàðàëåëüíî ä³-
ÿòèìóòü ÿðìàðîê âèðîá³â íàðîäíîãî ìèñòåö-
òâà, ìàéäàí÷èê «åòíî-fashion», êíèæêîâèé
ÿðìàðîê, ìàéñòåð-êëàñè íàðîäíèõ ðåìåñåë,
âèñòàâêà íàðîäíîãî ìàëÿðñòâà, äèòÿ÷à, êî-
çàöüêà òà êðèìñüêà ãàëÿâèíè, ñöåíè ñó÷àñ-
íî¿ áàíäóðè òà åòí³÷íèõ çâóê³â òîùî.

Ñåðåä íîâèíîê — ôåñòèâàëü ïîâ³òðÿíèõ
êóëü «Ìîíãîëüôåð³ÿ»,ï³ëîòàìè ÿêîãî ñòàíóòü
ñï³âàêè, ë³òåðàòîðè, äèçàéíåðè. Âïåðøå íà
«Êðà¿í³ ìð³é» çàïðàöþº äèñêóñ³éíèé ìàé-
äàí÷èê «Óí³âåðñèòåò Ìð³é» ç ö³êàâèìè ëåê-
ö³ÿìè,à íà «Àëå¿ çäîðîâ’ÿ» ïðåäñòàâëÿòüòðà-
äèö³éíó òà íåòðàäèö³éíó ìåäèöèíó, éîãó,
ô³òíåñ, çäîðîâå õàð÷óâàííÿ, åêî-ïðîäóêòè,
îðãàí³÷íèé îäÿã òà êîñìåòèêó. Äëÿ âñ³õ îõî-
÷èõ íà òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ ïðàöþâàòèìå
íàìåòîâå ì³ñòå÷êî. Âàðò³ñòü êâèòêà íà äåíü:
200 ãðí,ä³òÿì 6-12 ðîê³â — 50 ãðí,ä³òÿì äî 6
ðîê³â, ïåíñ³îíåðàì, ³íâàë³äàì òà ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ áåçêîøòîâíî.

Êîíöåðò íà ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêèõ â’ÿçí³â

19 ÷åðâíÿ î 21.00 ïåðåä áóä³âëåþ Ì³í³ñ-
òåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè êàìåð-
íèé àíñàìáëü «Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè» ç³ãðàº êîí-
öåðò êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ï³ä â³äêðèòèì íå-
áîì «Í³÷í³ ñåðåíàäè».Ïðèñâÿ÷åíèé â³í óêðà-
¿íñüêèì óâ’ÿçíåíèì, ÿêèõ íåçàêîííî óòðè-
ìóº ÐÔ. Â ïðîãðàì³: òâîðè Ìîöàðòà, Äâîð-
æàêà, Ãð³ãà, Ìåíäåëüñîíà, ×àéêîâñüêîãî, Åë-
ãàðà, Êðåéñëåðà, Øòðàóñà ³ Ïüÿöîëëè. Âõ³ä
â³ëüíèé.

Ïîäîðîæ ó ñâ³ò ìîäè

Ó ï’ÿòíèöþ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà íà
«Íî÷³ â ìóçå¿» ãîñòÿì ðîçêàæóòü ïðî ìîäí³
òåíäåíö³¿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,ïîêàæóòü êîëåê-
ö³¿ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â òà ô³ëüì
ïðî ìîäó. Ïî÷àòîê î 20.00. Âàðò³ñòü: 150 ãðí,
áðîíþâàííÿ êâèòê³â çà òåë. (044) 520-28-27.

Äåíü éîãè â Êèºâ³

21 ÷åðâíÿ â³äçíà÷àºòüñÿ Ì³æíàðîäíèé
äåíü éîãè. Â ñòîëèö³ ó áîòñàäó Ôîì³íà îá
11.00 â³äáóäåòüñÿ áåçêîøòîâíèé éîãàòàí.Éî-
ãî ïðîâîäèòèìå ³íñòðóêòîð Art of Living Íà-
òàë³ÿ Òîëñòîâà. À ï³ä àðêîþ Äðóæáè íàðîä³â
éîãîþ áóäóòü çàéìàòèñÿ ö³ëèé äåíü — ç 8.00
äî 19.30 ïðîõîäèòèìå International Yoga Day—
Kyiv Challenge.Ó÷àñòü ó íüîìó òàêîæ áåçêîø-
òîâíà, àëå îõî÷³ ìîæóòü ïîæåðòâóâàòè ïåâ-
íó ñóìó íà ïîòðåáè ä³òåé-ïåðåñåëåíö³â.Òàêîæ

çàïëàíîâàí³ ïîêàçè éîãà-îäÿãó,ìàéñòåð-êëà-
ñè ç ìåõåíä³,ïëåò³ííÿ ìàíäàë,àêðî-éîãà øîó.
Ïðîéäå ³ Kyiv Yoga Market — ÿðìàðîê ç òîâà-
ðàìè äëÿ éîãè, òåìàòè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ òà
õåíäìåéäîì.

Ôåñòèâàë³ ¿æ³ òà âóëè÷íîãî ìèñòåöòâà

20-21 ÷åðâíÿ â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äáó-
äåòüñÿ ôåñòèâàëü ì³æíàðîäíî¿ êóõí³ òà òâîð-
÷îñò³ Ñìà÷íîFest. Êóõí³ íàðîä³â ñâ³òó, â³ä-
ïî÷èíîê ó ëàóíæ-çîí³ ïðîñòî íåáà — â ñàìî-
ìó öåíòð³ Êèºâà, íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³.

Äëÿ ä³òåé âëàøòóþòü ðîçâàæàëüíó çîíó.
Êð³ì òîãî, îá³öÿþòü ìàéñòåð-êëàñè ç ïðèãî-
òóâàííÿ åêçîòè÷íèõ ñòðàâ â³ä êðàùèõ êóõà-
ð³â, áàðìåí-øîó òà îðèã³íàëüí³ ôîòî-çîíè.
Äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â æèâîïèñó ïðàöþâàòèìå
âåðí³ñàæ MARTS open art fair, äå ìîæíà áóäå
ïðèäáàòè âïîäîáàí³ ðîáîòè. Âèñòóïàòèìóòü
íà ôåñòèâàë³ é ìîëîä³ óêðà¿íñüê³ àðòèñòè,ñå-

ðåä ÿêèõ Âàñèëü Áîíäàð÷óê, Ìàð³ÿ ßðåì÷óê,
áðàòè Áîðèñåíêî òà ³íø³. Âõ³ä â³ëüíèé.

20-21 ÷åðâíÿ Àðò-çàâîä Ïëàòôîðìà çà-
ïðîøóº íà ÍÅÁÎ. Fest Vol.2, ïðèñâÿ÷åíèé âó-
ëè÷íîìó ìèñòåöòâó. Â ïðîãðàì³: âèñòóïè
âóëè÷íèõ òåàòð³â ³ öèðê³â, êîíêóðñè ãðàô³-
ò³, streetart ïåðôîðìàíñè, ìóçè÷í³ åêñïå-
ðèìåíòè â³ä âóëè÷íèõ ìóçèê, ä³äæå¿â òà íà-
â³òü îðêåñòð³â, flowercrossing ³ ëàíäøàôò-
íèé äèçàéí, òâîð÷³ ìàéñòåð-êëàñè òà ëåê-
ö³¿. Êð³ì òîãî, ïðàöþâàòèìóòü ÍÅÁÎ-ìàð-
êåò, ôóä-êîðò, ³ãðîâà çîíà, â³äáóäóòüñÿ äè-
òÿ÷³ âåëîïåðåãîíè òà ëÿëüêîâ³ ñïåêòàêë³.
Âõ³ä: 40 ãðí.

Íà Òðóõàíîâîìó—Kyiv Market, áëþç 
òà Áóêîâñê³

Íîâèé Kyiv Market,ñïîâíåíèé äîáðà,ñï³ë-
êóâàííÿ,ëþáîâ³,ìèñòåöòâà,ìóçèêè,äèòÿ÷î-
ãî äîçâ³ëëÿ, ¿æ³, ñòàðèõ òà íîâèõ ðå÷åé, ìåá-
ë³â,äåêîðó,êíèæîê ³ àêòèâíîñòåé,â³äáóäåòü-
ñÿ íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³—ïðàâîðó÷ â³ä Ï³-
øîõ³äíîãî ìîñòó íà òåðèòîð³¿ ÞÁÊ («Þæíûé
áåðåã Êèåâà»).Íà ãîñòåé î÷³êóº ÷èñòèé ïëÿæ,
àìàòîðñüêèé ñïîðòèâíèé òóðí³ð,ä³äæåé-ñå-
òè, ìàéñòåð-êëàñè, áëàãîä³éíèé ñåêòîð, ÿð-
ìàðîê, ¿æà òà áàð, æèâà ìóçèêà ³ âå÷³ðêà á³ëÿ
ð³÷êè. Âõ³ä â³ëüíèé.

20 ³ 21 ÷åðâíÿ â àðò-ðåçèäåíö³¿ «Áåðåã»
(Òðóõàí³â îñòð³â, ñïîðòèâíà áàçà «Çåí³ò») íà
çàõîä³ «Äæàç, áëþç ³ Áóêîâñê³» óâå÷åð³ ãðà-
òèìóòü ìóçèêó ³ ÷èòàòèìóòü íîâ³ ïåðåêëàäè
â³ðø³â ×àðëüçà Áóêîâñê³ ó âèêîíàíí³ ïîåòà ³
ïåðåêëàäà÷à Ìàêñèìà Ëèæîâà.Óäåíí³é ïðî-
ãðàì³—àðò ìàéñòåð-êëàñè òà ðîçâèâàþ÷³ àê-
òèâíîñò³ äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ. Âõ³ä â³ëüíèé.

Äîïîìîãà ïåðåñåëåíöÿì

Àãåíòñòâî ÎÎÍ ó ñïðàâàõ á³æåíö³â ñï³ëü-
íî ç ãðîìàäñüêèìè, âîëîíòåðñüêèìè ³í³ö³-
àòèâàìè òà ì³æíàðîäíèìè íåóðÿäîâèìè
îðãàí³çàö³ÿìè ïðîâåäå áëàãîä³éíèé «ßð-
ìàðîê Äîáðà», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ íà Êîí-
òðàêòîâ³é ïëîù³ 20 ÷åðâíÿ ç 10.00 äî 18.00.
Òóò áóäå ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè ñïðàâæí³ ³ñòî-
ð³¿ æèòòÿ ïåðåñåëåíö³â ³ á³æåíö³â ç ïåðøèõ
âóñò, ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî ¿õíº æèòòÿ òà
ïîòðåáè. Â ïðîãðàì³: ôîòîâèñòàâêè, ï³êí³ê-
çîíà, ÿðìàðîê åòíîâèðîá³â, äèòÿ÷³ âîðê-
øîïè, òåìàòè÷í³ äèñêóñ³¿ òà îáãîâîðåííÿ,
³íôîñòåíä âîëîíòåðñüêèõ ³í³ö³àòèâ, áëàãî-
ä³éíèé ÿðìàðîê �

Ìàñøòàáíèé ôåñòèâàëü «Êðà¿íà ìð³é»-

2015 íà äâà äí³ îñåëèòüñÿ ó Ïèðîãîâ³—

ç ìóçèêîþ, ÿðìàðêîì, ìàéñòåð-êëàñà-

ìè òà âèäîâèùíèìè ïîâ³òðÿíèìè êó-

ëÿìè. Êð³ì òîãî, êèÿí çàïðîøóþòü íà

ôåñòèâàë³ ñìà÷íî¿ ¿æ³, âóëè÷íîãî ìèñ-

òåöòâà, áëàãîä³éí³ ÿðìàðêè òà â³äçíà-

÷èòè Äåíü éîãè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

«Êðà¿íà ìð³é»,
Ñìà÷íîFest òà éîãà
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 
затверджених рішенням Київської міської ради 

від 25 грудня 2008 року № 1051/1051
Рішення Київської міської ради № 566/1430 від 28 травня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто$
герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Правил�бла�о�строю�міс-

та�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 25� �р�дня� 2008� ро��

№ 1051/1051�(далі —�Правила),�а�саме:

1.1.�У�Правилах�слова�«Головне��правлін-

ня�з�питань��онтролю�за�бла�о�строєм�міста

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

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

ції)»,�«Головне��правління��онтролю�за�бла-

�о�строєм�міста�Києва»,�«Головне��правлін-

ня��онтролю�за�бла�о�строєм»,�«Головне��прав-

ління��онтролю�за�бла�о�строєм�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»,�«Головне

�правління��онтролю�за�бла�о�строєм�м.�Ки-

єва»,�«Головне��правління�надзвичайних�си-

т�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)»,�«Головне��правління�надзвичайних�си-

т�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)»,�«Головне

�правління»�та�«Управління�охорони�нав�о-

лишньо�о�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»�в��сіх�від-

мін�ах�замінити�словами�«Департамент�місь-

�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно-

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

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

міністрації)»���відповідних�відмін�ах.

1.2.�П�н�т�13.2�розділ��XIII�Правил�доповни-

ти�новими�підп�н�тами�13.2.6�та�13.2.7�та�о-

�о�зміст�:

«13.2.6.�Забороняється�розміщення�тимча-

сових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�на�з�пин�ах��ро-

мадсь�о�о�транспорт��на�відстані�ближче,�ніж

20�метрів�в�обидва�бо�и�по�трот�ар��від��с-

тановлено�о�дорожньо�о�зна�а,�що�позначає

з�пин��,�за�винят�ом�тимчасових�спор�д,�збло-

�ованих�з��іос�ами�для�продаж��проїзних��вит-

�ів,�а�та�ож�біля�входів/виходів�метрополіте-

н��на�поверхні�землі���межах�пів�ола�раді�со-

м�20�метрів�від�площини�дверей���напрям��

ева��ації�з�центром���середині�дверної��р�пи,

я�а�в�лючає�всі�двері�з�написом�«Вхід»�та�«Ви-

хід»�(на�виходах�із�підземних�переходів,�я�і�не

мають�дверей,�відлі��слід�ви�он�вати�від�цен-

тра�площини��раю�останньої�сходин�и).

13.2.7.�Розміщені�(встановлені)�самовіль-

но,�тобто�без�відповідних,�оформлених�в��с-

тановленом��поряд���до��ментів,�засоби�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�об’є�ти�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�підля�ають�демонтаж��(пе-

реміщенню)�особою,�що�здійснила�розміщен-

ня�(встановлення)�та�о�о�засоб��(об’є�та),�в

поряд���і�стро�и,�встановлені�п�н�том�13.3

цих�Правил.».

1.3.�П�н�т�13.3�розділ��XIII�Правил�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:

«13.3.�Порядо��демонтаж��(переміщення)

самовільно�розміщених�(встановлених)�ма-

лих�архіте�т�рних�форм,�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі.

13.3.1.�У�разі�виявлення�самовільно�розмі-

щених�(встановлених)�малих�архіте�т�рних

форм,�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць-

�ої�діяльності,�в�т.�ч.�тимчасових�спор�д�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�паспорти�при-

в’яз�и�я�их�ан�льовані�або�стро��дії�я�их�за-

�інчився,�самовільно�розміщених�(встановле-

них)�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�(автома�азини,�авто�афе,

авто�ав’ярні,�авторозвоз�и,�автоцистерни,

лав�и-автопричепи,�віз�и,�спеціальне�техно-

ло�ічне�обладнання�(низь�отемперат�рні�лот-

�и-прилав�и)�тощо)�(далі —�засоби�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі),

об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�(на�розміщення�я�их�відс�тні�оформ-

лені�в��становленом��поряд���до��менти)

�повноважені�особи�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

редовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�стр��т�рних�підрозділів�з�питань��он-

тролю�за�бла�о�строєм�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій,��ом�нально�о

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

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

міністрації)�«Київбла�о�стрій»�(далі —�КП�«Ки-

ївбла�о�стрій)�вносять�припис�йо�о�власни��

(�орист�вач��або�особі,�я�а�здійснила�розмі-

щення�(встановлення)�з�вимо�ою��с�нення�по-

р�шень�шляхом�проведення�демонтаж��ма-

лої�архіте�т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�демонтаж��(пе-

реміщення)�засоб��перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�об’є�та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�із�за-

значенням�стро���демонтаж��(переміщення)

відповідно�до�абзаців�др��о�о�і�третьо�о�цьо-

�о�підп�н�т�.

Малі�архіте�т�рні�форми,�тимчасові�спор�-

ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності�мають�б�ти�де-

монтовані�протя�ом�трьох�днів�з�момент��от-

римання�припис�,��рім�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності,�відс�тніх�в�ма-

теріалах�єдиної�цифрової�топо�рафічної�ос-

нови�території�міста�Києва,�демонтаж�я�их

має�б�ти�здійснений�протя�ом�одно�о�дня�з�мо-

мент��отримання�припис�.

Засоби�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�об’є�ти�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�мають�б�ти

демонтовані�(переміщені)�не�айно�після�от-

римання�припис�.

У�разі�внесення�припис��власни���(�орис-

т�вач��або�особі,�я�а�здійснила�розміщення

(встановлення)�засоб��перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�об’є�та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі��пов-

новажена�особа,�я�а�внесла�припис,�не�айно

повідомляє�про�це�Департамент��промисло-

вості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Де-

партамент�промисловості�та�розвит���підпри-

ємництва).

Протя�ом�зазначено�о���приписі�стро���влас-

ни��(�орист�вач�або�особа,�я�а�здійснила�роз-

міщення�(встановлення)�зобов’язаний�за�влас-

ний�рах�но��здійснити�демонтаж�самовільно

розміщеної�(встановленої)�малої�архіте�т�р-

ної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор�овельно-

�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�ін-

шо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�демонтаж

(переміщення)�засоб��перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�та�провести�від-

новлення�пор�шено�о�бла�о�строю�на�місці

їх�розміщення�(встановлення).

У�разі�неви�онання�припис���повноважена

особа,�я�а�внесла�припис,���триденний�стро�

с�ладає�прото�ол�про�адміністративне�пра-

вопор�шення�за�статтею�152�Коде�с��У�ра-

їни�про�адміністративні�правопор�шення.

13.3.2.�У�разі�я�що�власни�и�(�орист�вачі

або�особи,�я�і�здійснили�розміщення�(вста-

новлення)�малої�архіте�т�рної�форми,�тимча-

сової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

об’є�та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі,�не�здійснили�демонтаж�в�стро�и,

зазначені�в�приписі,�Департамент�місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�се-

редовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�районні�в�місті�Києві�державні�адмі-

ністрації�вживають�заходів�щодо�демонтаж�

самовільно�розміщеної�(встановленої)�малої

архіте�т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�а�Де-

партамент�промисловості�та�розвит���підпри-

ємництва —�щодо�демонтаж��об’є�та�сезон-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�на

підставі�рішень,�зазначених���підп�н�ті�13.3.3

п�н�т��13.3�цих�Правил,�за��ошти�місь�о�о

бюджет��або�з�інших�джерел,�не�забороне-

них�за�онодавством,�з�наст�пним�відш�од�ван-

ням��сіх�витрат�з�ідно�з�абзацом�3�цьо�о�під-

п�н�т�.

У�разі�я�що�власни��(�орист�вач�або�осо-

ба,�я�а�здійснила�розміщення�(встановлення)

засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�не�здійснює�демонтаж�(пере-

міщення)�цьо�о�засоб��в�стро�и,�зазначені�в

приписі,�Департамент�промисловості�та�роз-

вит���підприємництва,�Департамент�місь�о-

�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

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

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

міністрації)�не�айно�вживають�заходів�щодо

ор�анізації�демонтаж��(переміщення)�само-

вільно�розміщено�о�(встановлено�о)�засоб�

перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�на�підставі�рішень,�зазначених���підп�н�-

ті�13.3.3�п�н�т��13.3�цих�Правил,�за��ошти

місь�о�о�бюджет��або�з�інших�джерел,�не�за-

боронених�за�онодавством,�з�наст�пним�від-

ш�од�ванням��сіх�витрат�з�ідно�з�абзацом�3

цьо�о�підп�н�т�.

У�випад�ах,�зазначених�в�абзацах�першо-

м��і�др��ом��цьо�о�підп�н�т�,�всі�витрати�на�про-

ведення�демонтаж��(переміщення),�переве-

зення,�розвантаження,�збері�ання�малої�ар-

хіте�т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�підля�ають�відш�од�ванню�власни�ом

(�орист�вачем�або�особою,�я�а�здійснила�роз-

міщення�(встановлення)�малої�архіте�т�рної

Про Філіппова М. О.
Розпорядження № 389 від 16 червня 2015 року

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», пункту 30 частини першої статті 26 Закону України» Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 408/1273 «Про
реорганізацію комунальних підприємств», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) від 05 червня 2015 року № 545 «Про організаційно$правові заходи
щодо реорганізації комунальних підприємств»

1.�Увільнити�Бопан�Самант�,�першо�о�за-

ст�пни�а��оловно�о�реда�тора��азети�«Вечір-

ній�Київ»,�від�тимчасово�о�ви�онання�обов’яз-

�ів��оловно�о�реда�тора��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Реда�ція��азети�«Вечірній�Київ»�18

червня�2015�ро��.

2.�По�ласти�на�Філіппова�Ма�сима�Оле�сан-

дровича�я���олов���омісії�з�реор�анізації��ом�-

нально�о�підприємства�«Реда�ція��азети�«Ве-

чірній�Київ»�шляхом�приєднання�до�Реда�ції��а-

зети�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�тим-

часове�ви�онання�обов’яз�ів��оловно�о�реда�-

тора��ом�нально�о�підприємства�«Реда�ція��а-

зети�«Вечірній�Київ»�19�червня�2015�ро��.

3.�Взяти�до�відома,�що�Філіппов�М.�О.�до�за-

�інчення�реор�анізації��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Реда�ція��азети�«Вечірній�Київ»�шляхом

приєднання�до�Реда�ції��азети�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�»��орист�ється�повнова-

женнями�відповідно�до�частини�четвертої�стат-

ті�105�Цивільно�о��оде�с��У�раїни,�зо�рема,

але�не�ви�лючно:

3.1.�правом�найм��та�звільнення�співробіт-

ни�ів��ом�нально�о�підприємства�«Реда�ція

�азети�«Вечірній�Київ»;�

3.2.�володіння�та��орист�вання�майном,�за-

�ріпленим�за��ом�нальним�підприємством�«Ре-

да�ція��азети�«Вечірній�Київ»;

3.3.�розпорядження��рошовими��оштами�на-

явними�на�бан�івсь�их�та��азначейсь�их�ра-

х�н�ах��ом�нально�о�підприємства�«Вечірній

Київ»;

3.4.�збереження�і�ви�ористання�штампів�та

печато���ом�нально�о�підприємства�«Реда�ція

�азети�«Вечірній�Київ».

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

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�B.

Голова В. Кличко
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форми,�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо-

�о�призначення�для�здійснення�підприємниць-

�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�засоб��перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

У�випад�ах,�зазначених�в�абзацах�першо-

м��і�др��ом��цьо�о�підп�н�т�,�відновлення�по-

р�шено�о�бла�о�строю�здійснює�власни��(�о-

рист�вач�або�особа,�я�а�здійснила�розміщен-

ня�(встановлення))�малої�архіте�т�рної�форми,

тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�то-

во�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності,�об’є�та�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�засоб��перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі���дводен-

ний�стро��з�момент��демонтаж��(переміщен-

ня)�та�о�о�об’є�та�(засоб�)�або�відш�одов�є

балансо�трим�вач��території�витрати�на�йо-

�о�відновлення.

13.3.3.�Рішення�про�демонтаж�самовільно

розміщеної�(встановленої)�малої�архіте�т�рної

форми,�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо-

�о�призначення�для�здійснення�підприємниць-

�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�приймається�Де-

партаментом�місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�районними

в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�Де-

партаментом�промисловості�та�розвит���під-

приємництва�(щодо�об’є�та�сезонної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі).

Рішення�про�демонтаж�(переміщення)�са-

мовільно�розміщено�о�(встановлено�о)�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі�приймається�Департаментом�місь�о-

�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о

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

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

міністрації),�Департаментом�промисловості

та�розвит���підприємництва.

Для�проведення�демонтаж��малих�архіте�-

т�рних�форм,�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�створює-

ться��омісія���с�ладі�представни�ів�Департа-

мент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�та/або�стр��т�рно�о�під-

розділ��з�питань��онтролю�за�бла�о�строєм

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції,�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�(��разі�демонтаж��об’є�-

та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі),�підприємства,�я�е�здійснює�демо-

нтаж,�перевезення,�збері�ання�малих�архіте�-

т�рних�форм,�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�представ-

ни�а�міліції,�власни�а�(�орист�вача�або�осо-

би,�я�а�здійснила�розміщення�(встановлен-

ня))�(��разі�йо�о�прис�тності).

Для�проведення�демонтаж��(переміщення)

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�створюється��омісія���с�ладі

представни�ів�Департамент��промисловості

та�розвит���підприємництва,�стр��т�рно�о

підрозділ��з�питань��онтролю�за�бла�о�стро-

єм�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�та/або�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середо-

вища,�підприємства,�я�е�здійснює�демонтаж

(переміщення),�перевезення,�збері�ання�засо-

б��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі,�представни�а�міліції,�власни�а�(�о-

рист�вача�або�особи,�я�а�здійснила�розмі-

щення�(встановлення))�(��разі�йо�о�прис�тно-

сті).

За�рез�льтатами�проведеної�роботи��омісії

с�ладають�а�ти�демонтаж��(переміщення)��

двох�примірни�ах,�я�і�містять�та�і�дані:

дата,�час,�адреса�(місцезнаходження),�під-

стави�проведення�демонтаж��(переміщення);

прізвище,�ім’я,�по�бать�ові�та�посади�чле-

нів��омісії,�представни�а�підприємства,�я�е

проводить�демонтаж�(переміщення),�переве-

зення,�збері�ання,�представни�а�міліції�та

власни�а�(�орист�вача�або�особи,�я�а�здійс-

нила�розміщення�(встановлення))�(��разі�йо-

�о�прис�тності);

опис�малої�архіте�т�рної�форми,�тимчасо-

вої�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

засоб��перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�об’є�та�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�(�еометричні�пара-

метри,�матеріал,�наявність�під�лючення�до

мереж�еле�тро-�та�водопостачання�тощо),�пе-

релі��віз�ально�виявлених�недолі�ів,�пош�о-

джень�з�обов’яз�овою�фотофі�сацією.

Після�проведення�демонтаж��(переміщен-

ня)�здійснюється�фотофі�сація�місця,�звіль-

нено�о�від�самовільно�розміщено�о�(встанов-

лено�о)�об’є�та�(засоб�).

13.3.4.�Після�с�ладання�а�та�демонтаж��(пе-

реміщення)�мала�архіте�т�рна�форма,�тимча-

сова�спор�да�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,

об’є�т�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі,�засіб�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�опечат�ється�(о�рім�об’є�-

та�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної

мережі)�та�перевозиться�на�майданчи��тим-

часово�о�збері�ання,�де�передається�відпо-

відальній�особі�під�розпис�в�а�ті�демонтаж�

(переміщення).

Працівни�и�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середо-

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

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

стр��т�рно�о�підрозділ��з�питань��онтролю

за�бла�о�строєм�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації,�Департамент��промисло-

вості�та�розвит���підприємництва,�працівни-

�и�підприємства�(що�здійснює�демонтаж�то-

що),�я�і�брали��часть���проведенні�демонта-

ж��(переміщення),�перевезенні�малої�архіте�-

т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі,�засоб��пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі,�не�нес�ть�відповідальність�за�цілісність,

не�ш�одженість�та�збері�ання�майна,�що�зна-

ходиться�в�середині�малої�архіте�т�рної�фор-

ми,�тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць-

�ої�діяльності,�об’є�та�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�засоб��перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

13.3.5.�Демонтовані�малі�архіте�т�рні�фор-

ми,�тимчасові�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�-

тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності,�об’є�ти�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі�повертаються�власни��

(�орист�вач�)�на�підставі�а�та�приймання-пе-

редачі�після�відновлення�бла�о�строю�на�міс-

ці�їх�самовільно�о�розміщення�(встановлен-

ня)�та�відш�од�вання�витрат�з�їх�демонтаж�,

перевезення,�розвантаження�та�збері�ання�в

�становленом��поряд��.

Демонтовані�(переміщені)�засоби�перес�в-

ної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�по-

вертаються�власни���(�орист�вач�)���прис�т-

ності�працівни�а�міліції�на�підставі�а�та�прий-

мання-передачі�після�відновлення�бла�о�строю

на�місці�їх�самовільно�о�розміщення�(вста-

новлення)�та�відш�од�вання�витрат�з�демо-

нтаж��(переміщення),�перевезення,�розван-

таження�та�збері�ання�в��становленом��по-

ряд��.

У�разі,�я�що�від�власни�а�(�орист�вача)�не

надходить�заява�про�повернення�демонтова-

ної�(переміщеної)�малої�архіте�т�рної�форми,

тимчасової�спор�ди�тор�овельно�о,�поб�то-

во�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності,�об’є�та�сезонної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�засоб��перес�вної�дріб-

нороздрібної�тор�овельної�мережі�зазначене

майно�може�б�ти�реалізоване�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни.».

1.4.�Підп�н�т�20.2.10�п�н�т��20.2�розділ��XX

Правил�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«20.2.10.�Департамент�місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

ні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�здійсню-

ють�заходи�щодо�проведення�демонтаж��са-

мовільно�розміщених�(встановлених)�малих

архіте�т�рних�форм,�тимчасових�спор�д�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності�та�елементів�об’є�-

тів�бла�о�строю�на�території�міста�Києва�на

підставі:

заяво��балансо�трим�вачів�об’є�тів�бла�о-

�строю,�рішень��омісії�з�питань�розміщення

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово-

�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної

тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�-

вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно-

�о��осподарства,��твореної�ви�онавчим�ор�а-

ном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією),�за��ошти�місь�о-

�о�бюджет��або�з�інших�джерел,�не�забороне-

них�за�онодавством,�з�наст�пним�відш�од�-

ванням��сіх�витрат�на�проведення�демонтаж�,

перевезення,�розвантаження,�збері�ання�ма-

лих�архіте�т�рних�форм,�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності�власни�ом�(�о-

рист�вачем�або�особою,�я�а�здійснила�розмі-

щення�(встановлення))�малих�архіте�т�рних

форм,�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності,�елементів�об’є�тів�бла�о�строю,

винним���пор�шенні�бла�о�строю;

рішень�с�д��за�рах�но���оштів�місь�о�о�бю-

джет��з�наст�пним�відш�од�ванням��сіх�ви-

трат�на�проведення�демонтаж�,�перевезен-

ня,�розвантаження,�збері�ання�елементів�об’-

є�тів�бла�о�строю,�малих�архіте�т�рних�форм,

тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово-

�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�елементів�об’є�тів�бла�о�строю�власни-

�ом�(�орист�вачем�або�особою,�я�а�здійсни-

ла�розміщення�(встановлення))�малої�архіте�-

т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�елементів�об’є�тів�бла-

�о�строю,�винним���пор�шенні�бла�о�строю.

Демонтаж�малих�архіте�т�рних�форм,�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначен-

ня�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльно-

сті�та�елементів�бла�о�строю�на�підставі�за-

яво��їх�власни�ів�здійснюється�за�рах�но���ош-

тів�останніх.».

1.5.�Підп�н�т�20.2.11�п�н�т��20.2�розділ��XX

Правил�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«20.2.11.�У�разі�виявлення��повноважени-

ми�особами�Департамент��місь�о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�стр��-

т�рних�підрозділів�з�питань��онтролю�за�бла-

�о�строєм�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�КП�«Київбла�о�стрій»�самовіль-

но�розміщених�(встановлених)�малих�архіте�-

т�рних�форм,�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�в�т.�ч.�тимчасових�спо-

р�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-

��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності,�паспорти

прив’яз�и�я�их�ан�льовані�або�стро��дії�я�их

за�інчився,�самовільно�розміщених�(встанов-

лених)�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі�(на�розміщен-

ня�я�их�відс�тні�оформлені�в��становленом��по-

ряд���до��менти),�елементів�об’є�тів�бла�о�ст-

рою,�їх�власни�ам�(�орист�вачам�або�особам,

я�і�здійснили�розміщення�(встановлення)),

вноситься�припис�з�вимо�ою��с�нення�пор�-

шень�шляхом�проведення�демонтаж��малої

архіте�т�рної�форми,�тимчасової�спор�ди�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�р-

но�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�демонтаж��(пе-

реміщення)�об’є�та�сезонної�дрібнороздріб-

ної�тор�овельної�мережі,�засоб��перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�еле-

мент��об’є�та�бла�о�строю,�із�зазначенням

стро���демонтаж��(переміщення)�відповідно�до

підп�н�т��13.3.1�п�н�т��13.3�розділ��XIII�цих

Правил.».

2.�Додато��3�до�Правил�ви�ласти�в�реда�-

ції,�що�додається.

3.�Додат�и�5�та�6�до�Правил�ви�лючити.

4.�Офіційно�оприлюднити�рішення�в��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�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��3

до�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

25.12.2008�№ 1051/1051

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

від�28.05.2015�№ 566/1430)

ПРИПИС�№

від�«___»�____________�20__�ро��

Мною�___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

встановлено�пор�шення:�________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Пор�шення�вчинено:�____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

На�підставі�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,

ПРОПОНУЮ:

Ус�н�ти�пор�шення�шляхом�_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Про�ви�онання�припис��повідомити�за�адресою�та/або�телефоном�_______________________

_________________________________________________________________________________________

Припис�с�лав�___________________________________________________________________________

(підпис,�П.�І.�П.)

Припис�одержав_________________________________________________________________________

(підпис,�П.�І.�П.)

Київський міський голова
В. Кличко
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Про затвердження Комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально$культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві

Розпорядження № 585 від 16 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто$

герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів», статті 28 Закону України «Про регулювання містобудів$
ної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово$комунального госпо$
дарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопа$
да 2011 року за № 1330/20068, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354 «Про за$
твердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на
2013—2015 роки», на виконання пункту 1 рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154
«Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально$культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», з метою вирішення питань роз$
міщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально$культурного чи іншо$
го призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва водопровідних мереж ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС»
Розпорядження № 138 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери$
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін$
фраструктури», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
ПЛЮС» (лист від 08 грудня 2014 року № 08/12/14 та протокол засідання загальних зборів учасників від 05
грудня 2014 року № 05/12$14), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�водопровідні�мережі�ТО-

ВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«ЛІВОБЕРЕЖЖЯ�ПЛЮС»�з�ідно�з�додат�ом

в�межах�та�на��мовах,�визначених���одою�про

передач��в��правління�від�ритом��а�ціонер-

ном��товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київ-

водо�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�влас-

ністю�територіальної��ромади�міста�Києва,�від

20�листопада�2003�ро���(зі�змінами�та�допов-

неннями),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київво-

до�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

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

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

вжити�заходів�щодо�приймання —�передачі�во-

допровідних�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.�Котроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�не�др��ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін у додаток до розпорядження  Київської 
міської державної адміністрації від 06 липня 2004 року № 1197

«Про службові квартири у будинках комунального підприємства
з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального

призначення «Спецжитлофонд»
Розпорядження № 136 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 118 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових
жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Укра$
їнської РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», враховуючи розпорядження Со$
лом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 грудня 2014 року № 846 «Про виключен$
ня із складу службових житлових приміщень», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�додат���до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�06�липня�2004

ро���№ 1197�«Про�сл�жбові��вартири���б�дин-

�ах��ом�нально�о�підприємства�з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально-

�о�призначення�«Спецжитлофонд»�позицію�8

ви�лючити.

У� зв’яз��� з� цим� позиції� 9—23� вважати

позиціями�8—22�відповідно.

Голова В. Кличко

Про затвердження Плану комплектування відділень 
з видів спорту шкіл вищої спортивної майстерності комунальної

власності м. Києва на 2015 навчальний рік
Розпорядження № 135 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статі 36 Закону України
«Про фізичну культуру і спорт», наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від
10 жовтня 2002 року № 2227 «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності», за$
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року № 933/722, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�План��омпле�т�вання�відді-

лень�з�видів�спорт��ш�іл�вищої�спортивної�май-

стерності��ом�нальної�власності�м.�Києва�на

2015�навчальний�рі�,�що�додається.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін до складу колегії Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 133 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2013 року № 2183, та у зв’язку з кад$
ровими змінами:

Затвердити�зміни�до�с�лад���оле�ії�Депар-

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

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

травня�2013�ро���№�777,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про результати міського конкурсу$огляду суб’єктів 
господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2014 році
Розпорядження № 132 від 20 лютого 2015 року

Відповідно до Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємниц$
тва на 2013—2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 324/9381,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
23 червня 2011 року № 1043 «Про міський конкурс — огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслу$
говування на присвоєння знання зразкового у м. Києві», враховуючи протокол № 1 від 30 січня 2015 року засі$
дання міської конкурсної комісії з підведення підсумків міського конкурсу$огляду щодо визначення пере$
можців серед суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового
у м. Києві в 2014 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�рез�льтати�місь�о�о��он��р-

с�-о�ляд��с�б’є�тів��осподарювання�сфери�по-

б�тово�о�обсл��ов�вання�на�присвоєння�зван-

ня�зраз�ово�о���м.�Києві���2014�році,�що�до-

даються.

2.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�видати�переможцям�місь�о�о��он-

��рс�-о�ляд��свідоцтва�про�присвоєння�зван-

ня�зраз�ово�о���м.�Києві���2014�році�з�вр�чен-

ням�їм�анотаційних�дощо��та��вітів.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато�не�др��ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Затвердити�Компле�сн��схем��розміщен-

ня�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�то-

во�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призна-

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�в�м.�Києві,�що�додається.

2.�Взяти�до�відома,�що�стр��т�рні�підрозді-

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

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

районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,

підприємства,��станови�та�ор�анізації,�що�за-

сновані�на��ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�задіяні���процесі�впо-

ряд��вання�розміщення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві,�здійс-

нюють�обмін�даними�в�інтероперабельном�

режимі�через�веб-портал�Компле�сної�схеми

розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно-

�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�ін-

шо�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності�в�м.�Києві,�я�ий�є�с�ладо-

вою�інформаційно-техноло�ічної�інфрастр��-

т�ри�Місь�ої�інформаційно-аналітичної�систе-

ми�забезпечення�містоб�дівної�діяльності�міс-

та�Києва�«Містоб�дівний��адастр�Києва».

3.�Встановити,�що�зміни�до�Компле�сної�схе-

ми���частині�зміни�місць�розміщення�та�ф�н�-

ціонально�о�призначення�тимчасових�спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��ль-

т�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснен-

ня�підприємниць�ої�діяльності�в�м.�Києві�вно-

сяться�не�частіше,�я��один�раз�на�рі�.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

Голова В. Кличко

Додато�не�др��ється.��

Ознайомитися�з�ним�можнана�офіційном�

інтернет-порталі�КМДА

«Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Євангельських Християн$Баптистів 

«Помісна Церква «Воскресіння» у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 164 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 05 лютого 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 14 вересня 2014 року
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Єван�ельсь�их�Християн-Бап-

тистів�«Помісна�Цер�ва�«Вос�ресіння»���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

«Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Мусульманська релігійна громада «Єдність Мусульман» 

у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 162 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 06 січня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 06 січня 2015 року № 1, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«М�с�льмансь�а�релі�ійна��ромада�«Єдність�М�-

с�льман»���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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 äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, ¹ 89-à, ÄÍÇ ¹ 9, 2
ïîâåðõ (14,20 êâ.ì), 3 ïîâåðõ (129,20 êâ.ì), çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì — 143,40, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó òà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü, ïîãîäèííî —
15 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 17,56 ãðí, çà òèæäåíü
(áåç ÏÄÂ) — 263,40 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ 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 ðîáî÷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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”, ð/ð 26009262334 â ÀÁ

“ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ” ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 320478, ªÄÐÏÎÓ Ç9611267 (ÿâëÿºòüñÿ ïëàòíèêîì ÏÄÂ).
Óìîâè êîíêóðñó:

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

áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò);
- çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðàõóâàííÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ïîäàº ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ òà ³íø³ ìàòåð³àëè ó êîíâåðòàõ
ç íàïèñîì “Íà êîíêóðñ”, “Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ” àáî “Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿”, çàïå÷àòàíèõ ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â³äïîâ³äíî äî
âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011
¹ 34/6250.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 10 ëèïíÿ 2015 ðîêó î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, êàá. 300.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 6 ëèïíÿ 2015 ð. äî 18.00.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿:

- þðèäè÷íèìè îñîáàìè — ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, ê³ìí. 306 (â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïí.- ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45;

- ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè — ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 18 (â³ää³ë ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïí.- ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45.
Ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó äîïóñêàºòüñÿ çà óìîâè

â³äïðàâëåííÿ öèõ äîêóìåíò³â íå ï³çí³øå, í³æ çà 4 êàëåíäàðí³ äí³ äî ê³íöåâîãî òåðì³íó ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêòè îðåíäè

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

Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè (àâàí-

ñîâèé âíåñîê), ãðí

1 2 3 4 5

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

1.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 30,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 6-Á

Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 1726,67 3453,34

2.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 17,4 êâ.ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Îáîëîíñüêèé, 13-À

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 528,65 1057,30

3.
Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,0 êâ.ì íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ íåæèòëîâîãî áóäèíêó, çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 83

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó, òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â 3061,95 6123,90

4.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 18,1 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. ßðîñëàâà ²âàøêåâè÷à, 14-À

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó
òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðî-
äàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿
â³äåî- òà àóä³îïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

2357,50 4715,0

5.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 30,0 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ïîïîâà, 5-À

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó
ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

3760,10 7520,20

6.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 41,7 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 4-Ä

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó
ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

4961,25 9922,50

7.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 33,0 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Îçåðíà, 16-À

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó
ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

3926,25 7852,50

8.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
56,17 êâ.ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áó-
äèíêó, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 2-À

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè

3154,58 6309,16

9.
Íåæèòëîâà îêðåìî ñòîÿ÷à áóä³âëÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 20,4 êâ.ì, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Ä

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç
ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿
â³äåî-òà àóä³îïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

2571,63 5143,26

10.
Ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 24,6 êâ. ì â íåæèòëîâ³é
îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 9-À

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç
ïðîäàæó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿
â³äåî-òà àóä³îïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó ïðèéîìó âòîðèííî¿ ñèðîâèíè

3103,63 6207,26

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

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. 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.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðå-

äàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ïóãà÷îâà, 16-Ä (ÄÍÇ ¹ 544), 2 ïî-

âåðõ. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71,00 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³.Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1164700,00 ãðí.

Îðåíäíà ïëàòà 64, 80 ãðí áåç ÏÄÂ.

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.Õìåëü-

íèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

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

Îãîëîøåííÿ â³ä 29.05.2015 ð. ¹ 76 (4672) ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ó ãàçåò³ “Õðåùàòèê” â³ä 05.06.2015 ¹ 79 (4675), ó çâ’ÿçêó ç ïîâ³äîì-
ëåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1, ó ïóíêò³ 10 îãîëîøåí-
íÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðèì³ùåííÿ â îðåíäíå êî-
ðèñòóâàííÿ íå ïåðåäàþòüñÿ.

Îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà
â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî òà ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü ÒÅÁ òà ÍÑ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ÍÑ Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ). Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî óìîâ
êîíêóðñó ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ http://gukbm.kiev.ua, òåë. 483-71-39.

1. Ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 24.03.2015 ¹ 22/02-ð/ê TOB “Ç³íãåð Êè¿â” îøòðàôîâàíå íà
5000 (ï’ÿòü òèñÿ÷) ãðí çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿
êîíêóðåíö³¿, ÿêå ïåðåäáà÷åíå ï. 13 ñò. 50 ÇÓ “Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿”.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðó ïî ðîáîò³ ç ó÷àñíèêàìè àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà

÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé;
- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî â³ää³ëó.

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò. òåëåôîí) 

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí 

1

ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå
øîñå, 148-À, ì. Êè¿â, 578-30-06)

1 ïî-
âåðõ

âóë. ßë-
òèíñüêà,

5-Á
24,20

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ

íàñåëåííÿ (ðåìîíò ìåáë³â)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 10.06.2015

63,58 1 538,61

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) 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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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, íåïîðîçóì³ííÿ ç
áëàãîâ³ðíèìè — íå ïðè-
â³ä äëÿ ðîçëó÷åííÿ, ðâà-

òè øëþáí³ óçè º ëåãêîâàæíèì êðî-
êîì (³íàêøå äîëÿ ïîêàðàº), æèâ³òü
ìèðíî,ùèðî ëþá³òü îäíå îäíîãî,òóð-
áóéòåñÿ ³ äîïîìàãàéòå ðîäèí³, øà-
íóéòå ôàì³ëüí³ òðàäèö³¿.

ÒÅËÜÖ², ñòîñóíêè ç ð³äíè-
ìè, êîëåãàìè, ïðèÿòåëÿìè
ìàþòü ïåðåéòè â ïðîãðå-

ñèâíó ôàçó.Áóäüòå ïîñëóæëèâèìè,òî-
ëåðàíòíèìè,äîãîäæàéòå îòî÷åííþ,
ïîñòàâèâøè ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó íà
÷³ëüíå ì³ñöå. Ïðèñóòí³ñòü â³ääàíî-
ãî ïàðòíåðà, ÿêèé óì³º ìàéñòåðíî
îáõîäèòè ãîñòð³ êóòè, áóäå ñòàá³ë³-
çóþ÷èì ÷èííèêîì ÿê â øëþáíèõ,
òàê ³ â ä³ëîâèõ âçàºìèíàõ.ßê íå ñó-
òóæíî, àëå ñë³ä áóòè â ïàð³.

ÁËÈÇÍÞÊÈ,êîõàéòåñÿ,æè-
â³òü ïîâíîêðîâíèì áóòòÿì,
âèòèñêàéòå ç íüîãî ìàêñè-

ìóì åìîö³éíèõ íàñîëîä,êîæíà ìèòü
ìàº äàðóâàòè ñåðäå÷íå çàäîâîëåí-
íÿ, ùî àêóìóëþº ñèëè íà ìàéáóòíº.
ßêùî àêòèâ³çóºòüñÿ òåìà ãðîøåé ³ âè
ñóäèòèìåòå âñ³õ ³ âñå ç ìàòåð³àëüíèõ
ïîçèö³é,áóäåòå çàçäðèòè,çíàéòå—òî
õèòðà ïàñòêà â³ä ëóêàâîãî.

ÐÀÊÈ ïåðåïîâíåí³ åêñïðå-
ñèâíèìè ïî÷óòòÿìè,ñòð³ì-
ãîëîâ ï³ðíàþòü ó âèð áóòòÿ,

áàæàííÿ ïðîéòè áàð’ºðè ïåðåøêîä ³
âèïðîáóâàòè íà ì³öü âëàñí³ åíåðãî-
ðåñóðñè íåéìîâ³ðíå! Âò³ì,ñàìîñòâåð-
äæåííÿ çà ðàõóíîê ðóéíàö³é—áëþç-
í³ðñòâî, äîìîâëÿéòåñÿ ³ ïðèñòîñî-
âóéòåñÿ äî îáñòàâèí,ïîñòàâèâøè íà
÷³ëüíå ì³ñöå ³íòåðåñè ñ³ì’¿.

ËÅÂÈ ðóõàþòüñÿ êàðì³÷-
íèì êóðñîì, âñå òàºìíå
ñòàº ÿâíèì,ç ìèíóëîãî ïî-

âåðòàþòüñÿ íåâèð³øåí³ ñ³ìåéí³
ïðîáëåìè.Ó÷³òüñÿ òðèìàòè ÿçèê çà
çóáàìè òà áåðåãòè ñåêðåòè. ßêùî
ä³çíàºòåñü ïðî íåïðèºìí³ ðå÷³, îá-
ìàí ÷è ï³äòâåðäÿòüñÿ áîëþ÷³ ï³äî-
çðè, öå ÷óäîâî, áî õîäèòè â äóðíÿõ
çîâñ³ì íå äî ëèöÿ.

Ä²ÂÈ, óêð³ïëþéòå çàâîéî-
âàí³ ðàí³øå êàð’ºðí³ ïîçè-
ö³¿,âèêîíóéòå äîðó÷åíó ðî-

áîòó ç ðàä³ñòþ, òâîð÷èì íàòõíåí-
íÿì, íàâ³òü êîëè ô³íàíñîâ³ íàä³¿ íå
âèïðàâäàëèñÿ.Øóêàéòå õî÷à á íàé-
ìåíøèé ñåíñ â áóäü-ÿê³é ñïðàâ³ (â³í
çàâæäè º),ùî òðàïèòüñÿ íà øëÿõó,áåç-
ä³ÿëüí³ñòü çãóáíà, âè âîëîä³ºòå êî-
ëîñàëüíèì åíåðãîïîòåíö³àëîì,ÿêèé
ñë³ä íåîäì³ííî ðåàë³çóâàòè, ³íàêøå
òîé «äèíàì³ò» ï³ä³ðâå çñåðåäèíè.

ÒÅÐÅÇÈ, íà êàð’ºðíîìó íå-
áîñõèë³ òî ñîíöå, òî õìà-
ðè,âè ïîæèíàºòå êàðì³÷í³

ïëîäè ìèíóëèõ ïîìèëêîâèõ ä³é.Öå
ïåðåëîìíèé åòàï,äå,çðîáèâøè âèñ-
íîâêè, ìàºòå â³äêîðèãóâàòè âëàñ-
íèé ïîñòóï.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çëåò íà êàð’-
ºðíó îðá³òó ìîæå â³äáóòè-
ñÿ çàâäÿêè ñèëüíèì ñâ³òó

öüîãî, âèã³äíèì òàºìíèì çâ’ÿçêàì,
íåîô³ö³éíèì ³íôîðìàö³éíèì äæåðå-
ëàì, ï³äòðèìö³ äîâ³ðåíèõ îñ³á. Îä-
íàê âñå ìàº ïðîõîäèòè ï³ä ïîêðîâîì
ñåêðåòíîñò³.Íå ï³àðòåñÿ,äåìîíñòðà-
ö³ÿ òàëàíò³â, çäîáóòê³â,áîðîòüáà çà
ñïðàâåäëèâ³ñòü âèë³çå áîêîì.

ÑÒÐ²ËÜÖ², æèòòÿ ðîáèòü
êðóòèé ïîâîðîò, äîëÿ âè-
ìàãàº ìîäåðí³çóâàòèñÿ,

òàê, ÿê áóëî ðàí³øå, âæå íå áóäå.
Âè çàëåæí³ â³ä ÷óæèõ ðåñóðñ³â,
àëå âîíè, íà æàëü, ï³äóòü íà çëî,
ÿêùî çíåõòóºòå çàðàäè âèãîäè
äðóæí³ìè ³íòåðåñàìè. Íå ñïîêó-
øàéòåñÿ, à òðèìàéòå ñåáå â ìî-
ðàëüíèõ ðàìêàõ, òîä³ îòðèìàºòå
ï³äòðèìêó äîñòîéíèõ ëþäåé, êî-
ëåêòèâó. ¯õí³ áàæàííÿ òà ³íòåðåñè
äëÿ âàñ — ñâÿòå!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîðÿä ç âàìè
âïëèâîâ³ ñàìîäîñòàòí³ äî-
ñâ³ä÷åí³ ïàðòíåðè,ð³âíÿé-

òåñÿ íà íèõ, ï³äòðèìóéòå ïàðèòåò-
í³ âçàºìèíè ç áîñîì, ïðàöåäàâöÿ-
ìè, çàìîâíèêàìè,êîëåãàìè,øàíóé-
òå áëàãîâ³ðíèõ. Ð³âíîïðàâ’ÿ, ñïðà-
âåäëèâèé ðîçïîä³ë ï³ëüã ³ îáîâ’ÿç-
ê³â, ïîâàãà äî çàêîíó — ãîëîâíå.
Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà êðîêóþòü ïë³÷-î-
ïë³÷, òîìó ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ
ïðàêòè÷íèõ ïðîðàõóíê³â ³ ðåàëü-
íèõ ìîæëèâîñòåé ïëþñ ìàéñòåðí³
çóñèëëÿ ïðèíåñóòü áàæàí³ ïëîäè.

ÂÎÄÎË² ,̄ïðèãîòóéòåñÿ íàò-
õíåííî òÿãòè ñëóæáîâîãî
âîçà,«ðåïåðòóàð» íàâàíòà-

æåíü òà îáîâ’ÿçê³â ðîçøèðèòüñÿ, âè-
ìîãè êåð³âíèöòâà çðîñòóòü.Íàñïðàâ-
ä³ âàñ,ìàéñòð³â íà âñ³ ðóêè,í³÷èì íå
çàëÿêàºø,àëå...ßêùî âàø³ ³äå¿,çàäó-
ìè íå âïèñóþòüñÿ ó âèìîãè ÷àñó, º
áåçïåðñïåêòèâíèìè, âñ³ çóñèëëÿ ï³-
äóòü ó ï³ñîê.Îïèðàéòåñÿ íà ä³ëîâèõ,
øëþáíèõ ïàðòíåð³â, òî Áîæà îïîðà.

ÐÈÁÈ, íà ðîáîò³ âñå ÷ó-
äîâî,òóò âè ñïåö³àë³ñò øè-
ðîêîãî ïðîô³ëþ, çäàòíèé

âèêîíàòè çàâäàííÿ íà âèñîêîìó
ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Îäíàê íå ïðà-
öþéòå çà íèçüêó çàðïëàòó, ìàºòå
îòðèìóâàòè åêâ³âàëåíòíó äîêëà-
äåíèì çóñèëëÿì îïëàòó. Òîðãóéòå-
ñÿ, äîìîâëÿéòåñÿ ç ðîáîòîäàâöÿ-
ìè ³ íå ãàò³òü äîðîãîö³ííèé ïîòåí-
ö³àë âõîëîñòó, ³íàêøå ïî÷óâàòè-
ìåòåñÿ íåùàñíèìè, ùî ïðèçâåäå
äî äåïðåñ³¿. Ó çàêîõàíèõ íåãàòèâ-
íà ñìóãà.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 740 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 25 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 34 %

ãîðîñêîï

21—27 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ÷åðâíÿ

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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ÊÎÍÃÐÅÑ ÑØÀ ïîçèòèâíî ðîçãëÿíóâ ïðîåêò äîïî-
ìîãè îçáðîºííÿì êðà¿íàì ÍÀÒÎ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íå-
äàëåêî â³ä êîðäîíó ç Ðîñ³ºþ, ³íôîðìóº polradio.pl ç
ïîñèëàííÿì íà âèäàííÿ New York Times. Àìåðèêàí-
ö³ ïëàíóþòü ðîçì³ñòèòè ó Öåíòðàëüíî-Ñõ³äí³é ªâðî-
ï³ áëèçüêî 1200 îäèíèöü âàæêî¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
ñåðåä íèõ — 250 òàíê³â Ì1-À2. Òàêîæ òóäè áóäå äî-
ñòàâëåíî ê³ëüêà ñîòåíü áîéîâèõ ìàøèí ï³õîòè òà ãà-
óáèöü. Òåõí³êè ìàº âèñòà÷èòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ îäí³º¿ áðèãàäè, òîáòî â³ä 3 äî 5 òè-
ñÿ÷ â³éñüêîâèõ. Äî êîæíî¿ áàëò³éñüêî¿ êðà¿íè, òîá-
òî Ëèòâè, Ëàòâ³¿ òà Åñòîí³¿, çàâåçóòü ñïîðÿäæåííÿ
äëÿ 150 ñîëäàò³â. Íàòîì³ñòü äî Ïîëüù³, Ðóìóí³¿, Áîë-
ãàð³¿, à òàêîæ, ³ìîâ³ðíî, Óãîðùèíè áóäå ïåðåâåäåíà
âàæêà òåõí³êà äëÿ 750 ñîëäàò³â ó êîæí³é êðà¿í³. Òà-
êå ð³øåííÿ Âàøèíãòîíà ìàº ñòàòè çíàêîì ï³äòðèì-
êè äëÿ ñîþçíèê³â ÍÀÒÎ òà ÷³òêèì ñèãíàëîì äëÿ Âî-
ëîäèìèðà Ïóò³íà, ùî ÑØÀ çàõèùàòèìóòü ñâî¿õ ïàðò-
íåð³â, à òàêîæ òèõ, õòî ìàº ç Ðîñ³ºþ ñï³ëüíèé êîð-

äîí. ßê ï³äêðåñëþþòü àìåðèêàíñüê³ æóðíàë³ñòè, àáè
ðîçïî÷àëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïëàíó, äîêóìåíò ìàþòü
ïðèéíÿòè òàêîæ ì³í³ñòð îáîðîíè Åøòîí Êàðòåð òà Á³-
ëèé ä³ì. Ó ïîëüñüêîìó ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè çàÿâè-
ëè, ùî çíàþòü ïðî ³ñíóâàííÿ ïëàíó òà î÷³êóþòü íà ð³-
øåííÿ àìåðèêàíñüêî¿ ñòîðîíè, âîäíî÷àñ ââàæàþ÷è,
ùî ïîä³áíèé êðîê ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ð³øåííÿì îñòàí-
íüîãî ñàì³òó ÍÀÒÎ ó Íüþïîðò³ �

ÑØÀ ãîòóþòü ó ªâðîï³ «ÿñêðàâèé ñèãíàë»
äëÿ Ïóò³íà

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

240 äî í. å. — ãðåöüêèé ìàòåìàòèê ³ àñòðîíîì Åðàòîñ-
ôåí, ïðàöþþ÷è â Àëåêñàíäð³¿, øëÿõîì åêñïåðèìåíòàëü-
íîãî äîñë³äæåííÿ äîâæèí ò³íåé âñòàíîâèâ, ùî Çåìëÿ
íå º ïëîñêîþ, ³ îá÷èñëèâ äîâæèíó çåìíîãî ìåðèä³àíó.
1819 — äî Ë³âåðïóëÿ ïðèáóâ êîðàáåëü"Ñàâàííà"— ïåð-
øèé ïàðîïëàâ, ùî ïåðåòíóâ Àòëàíòè÷íèé îêåàí.
1875 — â Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³ ïî÷àëîñü ïîâñòàííÿ ïðî-
òè Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿêå ïðèçâåëî äî ïî÷àòêó ñåðáñü-
êî-òóðåöüêî¿, ÷îðíîãîðñüêî-òóðåöüêî¿ âîºí ³ ïîêëàëî
ïî÷àòîê òàê çâàí³é Âåëèê³é ñõ³äí³é êðèç³. Ðåçóëüòàòîì
ïîâñòàííÿ ³ âîºí ïðîòè Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿ ñòàâ Áåðë³íñü-
êèé êîíãðåñ 1878 ðîêó, íà ÿêîìó Ñåðá³ÿ ³ ×îðíîãîð³ÿ îò-
ðèìàëè íåçàëåæí³ñòü, ó òîé ÷àñ ÿê Àâñòðî-Óãîðùèíà îêó-
ïóâàëà Áîñí³þ ³ Ãåðöåãîâèíó, ÿêà äå-þðå çàëèøàëàñÿ
÷àñòèíîþ Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿.
1885 — äî Íüþ-Éîðêà íà ïàðîïëàâ³ Isere ïðèáóâ ïîäà-
ðóíîê ôðàíöóçüêîãî íàðîäó íàðîäó Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
—ñòàòóÿ Ñâîáîäè.ßê ïîäàðóíîê äî ñòîð³÷÷ÿ àìåðèêàíñü-
êî¿ ðåâîëþö³¿ Ñòàòóÿ Ñâîáîäè çàï³çíèëàñü íà äåñÿòü ðîê³â.
1917—ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè àíãë³éñüêèé êîðîëü
ÃåîðãV â³ääàâ íàêàç âñ³ì ÷ëåíàì áðèòàíñüêî¿ êîðîë³âñüêî¿
ñ³ì`¿ âèëó÷èòè ç³ ñâî¿õ ðåãàë³é óñ³ í³ìåöüê³ òèòóëè òà ïð³çâè-
ùà. Äëÿ êîðîë³âñüêî¿ ñ³ì`¿, êîòðà ðàí³øå ³ìåíóâàëàñÿ ÿê

Ñàêñ-Êîáóðã-Ãîòñüêà, áóëî îáðàíî ïð³çâèùå Â³íäçîð.
1944 — ì³æ ôëîòîì ÑØÀ ³ ßïîí³¿ ðîçïî÷àëàñü áèòâà ó
Ô³ë³ïï³íñüêîìó ìîð³,ÿêà çàê³í÷èëàñü íàñòóïíîãî äíÿ ïîâ-
íèì ðîçãðîìîì ÿïîíö³â ³ ïðàêòè÷íî ïîâíîþ âòðàòîþ íè-
ìè àâ³àíîñíîãî ôëîòó.
1992 — êîíôë³êò ì³æ Ìîëäîâîþ ³ íåâèçíàíîþ
Ïðèäí³ñòðîâñüêîþ Ìîëäàâñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ ïåðåé-
øîâ ó ôàçó â³éñüêîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ — àðì³ÿ ³ áðî-
íåâ³éñüêà ÌÂÑ Ìîëäàâ³¿ çä³éñíèëè ñïðîáó çàéíÿòè ì³ñòî
Áåíäåðè, ùî ïðèçâåëî äî çáðîéíîãî êîíôë³êòó, ÿêèé
òðèâàâ äî 21 ëèïíÿ ³ çàâåðøèâñÿ ï³äïèñàííÿì ìèðíî¿
óãîäè ³ ââåäåííÿì ó ì³ñòî ìèðîòâîð÷èõ ñèë.
1997 — ï³ä íàòèñêîì çàõ³äíèõ êðåäèòîð³â ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êó÷ìà çâ³ëüíèâ ç ïîñàäè ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà
Ïàâëà Ëàçàðåíêà, ÿêîãî ââàæàëè ïðèõèëüíèêîì íåðèí-
êîâèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ.
1999 — òðè íàéá³ëüøèõ øâåéöàðñüêèõ áàíêè âèä³ëèëè
600 ì³ëüéîí³â äîëàð³â äëÿ âèïëàò êîìïåíñàö³é æåðòâàì
Ãîëîêîñòó.
2009 — ó êèòàéñüêîìó ì³ñò³ Øèøîó ïðîâ³íö³¿ Õóáåé ðîç-
ïî÷àëèñü ìàñîâ³ àíòèóðÿäîâ³ ïðîòåñòè, â ÿêèõ âçÿëè
ó÷àñòü áëèçüêî 70 òèñÿ÷ ëþäåé. Çà äâà äí³ çàâîðóøåíü
çàãèíóëî 5 îñ³á ³ ïîíàä 200 îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.
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