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Êëè÷êî: ß íå çäàìñÿ áåç áîþ
� Ìåð ³ éîãî êîìàíäà â³äçâ³òóâàëè ïðî çðîáëåíå çà ð³ê

Ó×ÎÐÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîçâ³òó-
âàâ êèÿíàì ïðî ð³ê ä³ÿëüíîñò³ íà
ïîñàä³ ìåðà. Ñâîþ ïðîìîâó â³í ïî-
÷àâ ³ç öèòàòè «Áîêñ — îäèí ³ç íàé-
æîðñòê³øèõ âèä³â ñïîðòó. Àëå â³í
á³ëüøå çà âñå ñõîæèé íà æèòòÿ».
Çà ñëîâàìè ìåðà, íåð³äêî íàâàí-
òàæåííÿ áóâàº íà ìåæ³ ëþäñüêèõ
ìîæëèâîñòåé. ² çäàºòüñÿ, ùî âñå —
öå ë³ì³ò, ³ á³ëüøå íå çìîæåø. Àëå
ïîò³ì çíàõîäèø â³ðó, âîëþ, ñèëó ³
ïåðåìàãàºø.

«Çíàþ, ùî ëþäè â ÷îìóñü çíå-
â³ðåí³, ðîç÷àðîâàí³... Ùîäíÿ áàãà-
òî ïðîáëåì. Åêîíîì³÷íà êðèçà, ïî-
ë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü, â³éíà íà
cõîä³...Õòîñü ìîæå ïîäóìàòè,ùî ìè
íå âïîðàºìîñü.Àëå ÿ õî÷ó çàïåâíè-
òè — ðàçîì ìè íå çäàìîñÿ. Íàâ³òü
ó òàêèõ íåïðîñòèõ óìîâàõ ìè çðî-
áèëè áàãàòî ³ çàêëàëè ôóíäàìåíò
äëÿ òîãî, ùîáè Êè¿â ñòàâ ºâðîïåé-
ñüêèì ì³ñòîì. Öåé øëÿõ íå âñòå-

ëåíèé ïåëþñòêàìè òðîÿíä, íàâïà-
êè —òåðíèñòèé. Àëå â³í â³ðíèé»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî. À äàë³ ïî
ïóíêòàõ â³í ðîçïîâ³â, ÿêå òåðíÿ çà
ð³ê âäàëîñÿ âèêîð÷óâàòè.

Íàéâàæëèâ³øèì ìåð ââàæàº
ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Æèò-
òÿ ñòàëî íåïðîñòèì, òîìó ì³ñüêà
âëàäà ïîñèëèëà äîïîìîãó êèÿíàì.
Âèäàòêè íà öåé íàïðÿì çá³ëüøå-
íî íà 2,4 ìëðä ãðí, íà ö³ëüîâ³ ñî-
ö³àëüí³ ïðîãðàìè — íà 510 ìëí
ãðí. Ì³ñüêà ïðîãðàìà «Òóðáîòà»
òîð³ê îõîïëþâàëà 85 òèñ. êèÿí,
çàðàç — öå âæå ïîíàä ì³ëüéîí
ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ÿê³ îòðèìàþòü äîïîìîãó çà
ïðîãðàìîþ, çðîñëà â 12 ðàç³â! Êè-
¿â çáåð³ã ï³ëüãîâèé ïðî¿çä äëÿ êà-
òåãîð³é, ÿêèõ òàêîãî ïðàâà ïîçáà-
âèëà äåðæàâà. Îáåðò³â íàáèðàº
ïðîåêò «Êàðòêà êèÿíèíà»,
ñîö³àëüíèé ïëàñòèê âæå îòðèìà-
ëè ìàéæå 600 òèñ. ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. Ñïåêòð âèãîä äëÿ íèõ ïî-
ñò³éíî çðîñòàº. Ñåðåä ðåøòè —
ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè çà íàéíèæ-
÷èìè ö³íàìè 210 âèä³â ë³ê³â ó 
97-ìè àïòåêàõ òà ó 67-õ àïòå÷íèõ
ïóíêòàõ «Ôàðìàö³¿». ×èìàë³ äî-
ñÿãíåííÿ â ìåäè÷í³é ñôåð³... Âäà-
ëîñÿ âèîêðåìèòè ïîíàä 150 ìëí
ãðí íà ðåêîíñòðóêö³þ, 26 ìëí
ãðí — íà ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ äëÿ
ìåäóñòàíîâ. Çà ð³ê åôåêòèâí³ñòü

ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó â Êèºâ³
çðîñëà ç 35 % äî 95 %! Ì³ñüêà âëà-
äà äîìîãëàñÿ çáåðåæåííÿ íèçü-
êî¿ ö³íè íà ñîö³àëüí³ ñîðòè õë³áà
³ â³äêðèòòÿ 200-õ òî÷îê ¿õ ïðîäà-
æó çà ñîá³âàðò³ñòþ. Êè¿â íå ï³ä-
âèùèâ òàðèôè íà êâàðòïëàòó ³ íà-
ïðàâèâ íåçàëåæíèõ àóäèòîð³â, àáè
âèâ÷èòè, ÷è îá´ðóíòîâàíî çá³ëü-
øèëè âàðò³ñòü ïîñëóã ìîíîïîë³-
ñòè. Çà ðàõóíîê êîìïàí³é áóäå
âñòàíîâëåíî 4 òèñ. ë³÷èëüíèê³â
òåïëà, à çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ùå 1 òèñ., àáè êèÿíè ñïëà-
÷óâàëè ëèøå çà ñïîæèòå. Òðèâàº
ðåìîíò 17 êì ìåðåæ, 65 ìëí ãðí
âèä³ëèëè íà òåðìîñàíàö³þ áóäèí-
ê³â, â 24 ðàçè çá³ëüøåíî âèäàòêè
íà ðåìîíò ³ çàì³íó ë³ôò³â. 60 òè-
ñÿ÷ êèÿí îòðèìàëè çìîãó ïèòè
ÿê³ñíó, áåç õëîðó, âîäó ç-ï³ä êðà-
íó. Ó 2015 ðîö³ â³äðåìîíòóâàëè
ïîíàä 100 îäèíèöü ðóõîìîãî ñêëà-
äó íàçåìíîãî ì³ñüêîãî òðàíñïîð-
òó. Áóäå îòðèìàíî ùå 70 îäèíèöü
íîâî¿ òåõí³êè. ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí» â³äíîâèâ 22 ³ ìîäåð-
í³çóâàâ çà ïðîãðàìîþ çà ó÷àñò³
ßïîí³¿ 95 âàãîí³â ðóõîìîãî ñêëà-
äó. Çðîáëåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò
14-òè åñêàëàòîð³â. Äî 1 âåðåñíÿ
â³äêðèþòü 2 äèòÿ÷³ ñàäêè òà 2 øêî-
ëè. Ñó÷àñíèé äèòñàäîê íà Ïîçíÿ-
êàõ â³äêðèëè ðàí³øå. Çàëó÷èëè
4,5 ìëí ºâðî ³íîçåìíî¿ äîïîìî-

ãè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïîíàä 20-òè
äèòÿ÷èõ ñàäê³â ñòîëèö³. Íà áóä³â-
íèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³þ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ñïðÿìîâàíî 230 ìëí
ãðí. Ïîêàçíèê ðåìîíòó äîð³ã çá³ëü-
øèâñÿ âäâ³÷³. Äî ê³íöÿ ðîêó â³ä-
ðåìîíòóþòü òàêîæ 500 ì³æêâàð-
òàëüíèõ ïðî¿çä³â. Íåçàáàðîì çà-
ïëàíîâàíî â³äêðèòòÿ âåëîäîð³æ-
êè ïðîòÿæí³ñòþ 22 êì. Äëÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ
çàëó÷àòü 750 ìëí ãðí. Öüîãîð³÷
ìàþòü â³äêðèòè 44 íîâèõ òà ðå-
êîíñòðóéîâàíèõ ïàðê³â ³ ñêâåð³â.
Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº áîðîòè-
ñÿ ç íåçàêîííèìè îá’ºêòàìè: äå-
ìîíòîâàíî 4 òèñ. ÌÀÔ³â òà 15 áåç-
äîçâ³ëüíèõ ãàçîâèõ àâòîçàïðà-
âîê. Ùîäíÿ êèÿíè äîëó÷àþòüñÿ
äî áîðîòüáè ³ç íåçàêîííèìè çà-
áóäîâàìè. Ïîñòóïîâî âèêîð³íþº-
òüñÿ êîðóïö³ÿ. Çâ³ëüíèëè 327 ÷è-
íîâíèê³â ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿,
âêëþ÷àþ÷è 47 êåð³âíèê³â êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çà ôàêòà-
ìè áóëî â³äêðèòî 41 êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ. Äëÿ ïðîçîðîñò³
ä³¿ âëàäè çàïóñòèëè ñèñòåìè «Â³ä-
êðèòèé áþäæåò», «Åëåêòðîíí³ òîð-
ãè» òà «Smart-City». Ïîïðè íå-
ïðîñò³ îáñòàâèíè ì³ñòî çàëó÷è-
ëî ïîíàä 1 ìëðä ãðí ³íâåñòèö³é
ó 2015 ðîö³.

Ìåð ïîäÿêóâàâ ñâî¿é êîìàíä³,
äîäàâøè, ùî ö³ ëþäè — ñïðàâæí³

êðèçîâ³ ìåíåäæåðè ³ ïðàöþþòü 24
ãîäèíè íà äîáó 7 äí³â íà òèæäåíü.
Âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü äåïóòàòñüêî-
ìó êîðïóñó, ÿêèé áàãàòî ÷îãî ðîáèòü
äëÿ âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êèÿí. ²,
çâ³ñíî, ïîäÿêóâàâ ãðîìàä³ Êèºâà
çà äîâ³ðó, ï³äòðèìêó ³, íàâ³òü, çà
êðèòèêó.

«Êîëè íàì äîðó÷èëè ç³áðàòè ³í-
ôîðìàö³þ — ãîëîâíèé âèñíîâîê,
ÿêèé ñïàâ íà äóìêó,ùî ñåðåä íàñ íå-
ìàº ïîë³òèê³â.Ùî ìè ïðàöþºìî ³ íå
ïðàãíåìî ïðî öå ïîñò³éíî ðîçïî-
â³äàòè, íå ïðèä³ëÿºìî öüîìó óâà-
ãè, ÷àñó, êîøò³â. ² êîëè çàðàç ìè ç³-
áðàëè ñòîñè òîì³â ïðî òå, ùî íàìè
çðîáëåíî, à ñèñòåìà òàêà — «áóëî —
ñòàëî, ðîáèòüñÿ — áóäå âèêîíàíî»,
ÿ ä³éñíî âðàæåíèé. Ïèøàþñÿ äî-
ñÿãíåííÿìè êîëåã. Ìè çàéìàºìî-
ñÿ êîæåí ñâî¿ì íàïðÿìêîì ðîáî-
òè. ² íå çàâæäè â êóðñ³, ùî ä³ºòüñÿ
ïîðÿä. Ó ö³é ïðåçåíòàö³¿ íàñïðàâ-
ä³ 10 % äàíèõ, ÿê³ äàþòü çðîçóì³-
òè, ÿêà êîëîñàëüíà áóëà ïðîâåäå-
íà ðîáîòà. ², ìîæëèâî, âàðòî ðîç-
êàçàòè ïðî öå êèÿíàì. Áóäåìî öå
ðîáèòè»,— ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

Ãàçåòà «Õðåùàòèê» äëÿ êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà é íàäàë³ ïóáë³êóâà-
òèìå äåòàë³ çâ³òó ³ ðîçïîâ³äàòèìå
ïðî ïîäàëüø³ ïëàíè ä³é Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ïðî öå ÷èòàé-
òå ó íàñòóïíèõ íîìåðàõ �

Òÿæêèé ñïàäîê ³ íå-
ïðîñòà åêîíîì³÷íà, ïî-
ë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ — â òà-
êèõ óìîâàõ äîâåëîñÿ
ïðàöþâàòè ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³ Â³òàë³þ Êëè÷êó çà
ð³ê â³ä ÷àñó îáðàííÿ.
Â÷îðà â³í ïðîçâ³òóâàâ
ïðî ñâîþ òà ðîáîòó
ñâîº¿ êîìàíäè ó ãàëóçÿõ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
ìåäèöèíè, òðàíñïîðòó,
ÆÊÃ, îñâ³òè, áîðîòüáè ç
íåçàêîííèìè îá’ºêòàìè
³ êîðóïö³ºþ. Äàí³ âðà-
æàþòü, õî÷à ï³ä ÷àñ
ïðåçåíòàö³¿ âîíè çìîã-
ëè ðîçïîâ³ñòè ïðî âñüî-
ãî 10 % çðîáëåíîãî.
Ìåð êàæå — áóëî íå-
ïðîñòî, àëå âäàëîñÿ çà-
êëàñòè íàä³éíèé ôóíäà-
ìåíò äëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó Êèºâà ÿê ºâ-
ðîïåéñüêî¿ ñòîëèö³. Â³í
ïîäÿêóâàâ ãðîìàä³ çà
ï³äòðèìêó ³ çàêëèêàâ
ðàçîì ïðàöþâàòè òà íå
çäàâàòèñÿ!

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»
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Â÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîçâ³òóâàâ ïðî ñâîþ òà ðîáîòó ñâîº¿ êîìàíäè ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ìåäèöèíè, òðàíñïîðòó, ÆÊÃ, îñâ³òè, áîðîòüáè
ç íåçàêîííèìè îá`ºêòàìè òà êîðóïö³ºþ
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ÄÍßÌÈ â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáó-
ëàñÿ ñåðéîçíà òà âàæëèâà çóñòð³÷
íå ëèøå äëÿ ìàéáóòíüîãî Êèºâà,
à é êðà¿íè. Äåëåãàö³ÿ ³ç Ôðàíö³¿
òà î÷³ëüíèê ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷-
êî îáãîâîðþâàëè óìîâè ñï³âïðà-
ö³. Ïðèéîì òà îáãîâîðåííÿ ïðîé-
øëè íà íàéâèùîìó ð³âí³. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà âèñëîâèâ ïåðåêîíàí-
íÿ, ùî ì³í³ñòð Ôðàíö³¿ ìàâ íà-
ãîäó îçíàéîìèòèñÿ ç åêîíîì³÷-

íèì ïîòåíö³àëîì Êèºâà, à òàêîæ
ï³äêðåñëèâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà
çàö³êàâëåíà â ðîçâèòêó óêðà¿í-
ñüêî-ôðàíöóçüêèõ â³äíîñèí òà
ïîãëèáëåíí³ êóëüòóðíèõ òà åêî-
íîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â. «Ìè ðîáèìî
óñå ìîæëèâå, ùîá ïðèâàòí³ ³í-
âåñòîðè çàõîäèëè â Êè¿â òà ìîã-
ëè ðîçâèâàòè óñï³øíèé á³çíåñ,
àäæå öå ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ³ ïîäàò-
êè, ÿê³ ïîòð³áí³ ì³ñòó,— çàçíà÷èâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.— Âàøà ïðèñóò-
í³ñòü òóò îçíà÷àº ïîäàëüøå áà-
æàííÿ ïðàöþâàòè â Óêðà¿í³». Çà
ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ñòîëèö³, Êè-
¿â çàö³êàâëåíèé â ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêò³â ó ãàëóçÿõ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü
÷ëåíè äåëåãàö³¿, çîêðåìà åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³, òðàíñïîðòó, ì³ñü-
êî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — áóä³âíèö-
òâ³ äîð³ã òà ìîñòîâèõ ïåðåõîä³â.
«Ñüîãîäí³ º ãàðíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ

³íâåñòèö³é. Ó áàãàòüîõ íàïðÿìàõ
ðèíîê º íàï³âïîðîæí³ì. Òîìó ÿ
çàêëèêàþ âàñ ³íâåñòóâàòè â Êè¿â,
îñê³ëüêè ñàìå çàðàç — ÷àñ ìîæ-
ëèâîñòåé»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Ìàò³àñ Ôåêë ïîäÿêóâàâ çà ïðè-
éîì òà çàäåêëàðóâàâ â³ääàí³ñòü
Ôðàíö³¿ ó ïîäàëüø³é ðîáîò³ ðàçîì
³ç Í³ìå÷÷èíîþ ó Íîðìàíäñüêî-
ìó ôîðìàò³ çàäëÿ ïîâíîãî âèêî-
íàííÿ ì³íñüêèõ óãîä. Ì³í³ñòð òà-
êîæ çàïåâíèâ ì³ñüêîãî ãîëîâó ó
ï³äòðèìö³ Óêðà¿íè íà øëÿõó åêî-

íîì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ðåôîðì.
«Áóëî ö³êàâî ïî÷óòè âåñü ïåðå-
ë³ê ïðîåêò³â, ÿê³ âè ìàºòå äëÿ ñâî-
ãî ì³ñòà. Õî÷ó çàïåâíèòè âàñ, ùî
ôðàíöóçüê³ êîìïàí³¿ ç âëàñòèâè-
ìè ¿ì çíàííÿìè ³ âì³ííÿìè, à òà-
êîæ óðÿä ôðàíöóçüêî¿ ðåñïóáë³-
êè çàâæäè áóäóòü ç âàìè ³ ãîòî-
â³ íàäàòè äîïîìîãó, ò³ëüêè-íî
âèíèêíå ïîòðåáà»,— çàçíà÷èâ ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ ì³í³ñòð ç ïèòàíü çîâ-
í³øíüî¿ òîðã³âë³, ðîçâèòêó òó-
ðèçìó òà ï³äòðèìêè ôðàíöóç³â
çà êîðäîíîì Ìàò³àñ Ôåêë �

²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ Í²ÊÎ-
ÍÎÂ ïðîâîäèòü îñîáèñòèé

ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ïåðøèé

â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî

18.00.Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñî-

áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³-

çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó

ãðîìàäÿí, 202-74-40.

Âè¿çí³ ïðèéîìè ãðîìàäÿí

â³äáóäóòüñÿ: ó òðåò³é â³âòîðîê

ç 17.00 äî 18.00 ó Ïå÷åðñüê³é

ÐÄÀ, à ó ÷åòâåðòèé â³âòîðîê

ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 â ïðè-

ì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ.

Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîí-

íà ë³í³ÿ ç ²ãîðåì Í³êîíîâèì

â³äáóäåòüñÿ äðóãî¿ ñåðåäè ì³-

ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 çà òå-

ëåôîíîì 202-76-76.

Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷ ÏÀÍ-
ÒÅËÅªÂ ïðèéìàòèìå ãðîìà-

äÿí ó äðóãèé ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç

16.00 äî 18.00.Òåëåôîí ïîñà-

äîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿

çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí, 202-74-56.

Âè¿çí³ ïðèéîìè â³äáóäóòü-

ñÿ ó ïåðøèé ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç

16.00 äî 18.00 â ïðèì³ùåí-

í³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ,à â òðå-

ò³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ — ç 16.00

äî 18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîí-

íà ë³í³ÿ ç Ïåòðîì Ïàíòåëå-

ºâèì â³äáóäåòüñÿ ÷åòâåðòîãî

÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî

17.00 çà òåëåôîíîì 202-76-

76.

Ìèõàéëî Áîðèñîâè÷ ÐÀÄÓÖÜ-
ÊÈÉ ïðèéìàòèìå ãðîìàäÿí

ó òðåòþ ï’ÿòíèöþ ì³ñÿöÿ ç

12.00 äî 14.00 (ê³ìí. 516).Òå-

ëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè,â³ä-

ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ

îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-

äÿí: 202-76-16, 202-77-21.

Âè¿çí³ ïðèéîìè â³äáóäóòü-

ñÿ ó ïåðøèé ïîíåä³ëîê ì³ñÿöÿ

ç 16.00 äî 17.00 ó ïðèì³ùåí-

í³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ,à â òðåòþ

ï’ÿòíèöþ ì³ñÿöÿ — ç 16.00 äî

17.00 ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ.

Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîí-

íà ë³í³ÿ ç Ìèõàéëîì Ðàäóöü-

êèì â³äáóäåòüñÿ ïåðøîãî â³â-

òîðêà ì³ñÿöÿ ç 11.00 äî 12.00

çà òåëåôîíîì 202-76-76.

Ïàâëî Áîðèñîâè÷ ÐßÁ²Ê²Í
ïðèéìàòèìå ãðîìàäÿí ó ïåð-

øó ñåðåäó ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî

17.00.Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñî-

áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³-

çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìóãðî-

ìàäÿí: 202-77-04,202-77-05.

Âè¿çí³ ïðèéîìè â³äáóäóòü-

ñÿ ó äðóãó ñåðåäó ì³ñÿöÿ ç

16.00 â ïðèì³ùåíí³ Îáîëîí-

ñüêî¿ ÐÄÀ, à ó ÷åòâåðòó ñåðå-

äó ì³ñÿöÿ ç 16.00 — â Ïîä³ëü-

ñüê³é ÐÄÀ.

Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîí-

íà ë³í³ÿ ç Ïàâëîì Ðÿá³ê³íèì

â³äáóäåòüñÿ äðóãîãî ÷åòâåðãà

ì³ñÿöÿ ç 14.00 äî 15.00 çà òå-

ëåôîíîì 202-76-76.

Ãàííà Â³êòîð³âíà ÑÒÀÐÎÑÒÅÍ-
ÊÎ ïðèéìàòèìå ãðîìàäÿí ó

äðóãèé â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 16.00

äî 17.00 (ê³ìí. 319).Òåëåôîí

ïîñàäîâî¿ îñîáè,â³äïîâ³äàëü-

íî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-

ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, 202-

74-03.

Âè¿çí³ ïðèéîìè â³äáóäóòü-

ñÿ ó ÷åòâåðòèé â³âòîðîê ì³ñÿ-

öÿ ç 16.00 ó ïðèì³ùåíí³ Äåñ-

íÿíñüêî¿ ÐÄÀ, à â òðåò³é â³â-

òîðîê ì³ñÿöÿ—ç 16.00 ó Äí³ï-

ðîâñüê³é ÐÄÀ.

Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîí-

íà ë³í³ÿ ç Ãàííîþ Ñòàðîñòåí-

êî â³äáóäåòüñÿ ïåðøîãî â³â-

òîðêà ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 11.00

çà òåëåôîíîì 202-76-76.

Ãðàô³ê îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ 
ïðèéîì³â ó çàñòóïíèê³â 
ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ³ ïðÿìèõ («ãà-

ðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà II êâàðòàë 2015 ðîêó

Ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ç ì³í³ñòðîì ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, ðîçâèòêó òóðèçìó òà ï³äòðèìêè
ôðàíöóç³â çà êîðäîíîì Ìàò³àñîì Ôåêëîì òà ãðóïîþ ôðàíöóçüêèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðàöþþòü â Óêðà¿í³

Êè¿â — Ïàðèæ — ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³
� Ó ìåð³¿ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â çóñòð³÷ 

ç ì³í³ñòðîì ç ïèòàíü çîâí³øíüî¿ 
òîðã³âë³, ðîçâèòêó òóðèçìó
òà ï³äòðèìêè ôðàíöóç³â çà êîðäîíîì
Ìàò³àñîì Ôåêëîì

Îêð³ì ñòîëè÷íîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ³ ïàðèçüêîãî âèñîêîïî-

ñàäîâöÿ, â çóñòð³÷³ áðàëè ó÷àñòü ôðàíöóçüê³ ï³äïðèºìö³, ÿê³

ïðàöþþòü â Óêðà¿í³. Âèð³øóâàëè ïèòàííÿ â åêîíîì³÷í³é òà ïî-

ë³òè÷í³é ñï³âïðàö³. Ñòîëè÷íà âëàäà çàö³êàâëåíà â ðîçâèòêó

óêðà¿íñüêî-ôðàíöóçüêèõ â³äíîñèí òà ïîãëèáëåíí³ êóëüòóðíèõ

òà åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â. Çàðóá³æí³ ãîñò³ îá³öÿëè ï³äòðèìóâà-

òè Êè¿â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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ÊÈßÍÊÀ Ìàðèíà ²âàíîâà çáèðàº
ñâîþ êîëåêö³þ áëèçüêî 30-òè ðî-
ê³â — â í³é ïîíàä òèñÿ÷ó åêñïîíà-
ò³â,ïî÷èíàþ÷è â³ä 1800 ðîêó,áëèçü-
êî ñîòí³ ç íèõ — ñóêí³. Ïåðøèìè
áóëè êàïåëþøêè, ïîò³ì — ñóìî÷-
êè, ñóêí³, ö³ë³ àíñàìáë³... À äåÿê³
ðå÷³ ä³ñòàëèñÿ Ìàðèí³ ²âàíîâ³é ó
ñïàäîê â³ä áàáóñ³. «Çãîäîì ÿ ïî÷à-
ëà øóêàòè ³ çáèðàòè ¿õ äëÿ ñâî¿õ
ñòóäåíò³â, ÿêèì âèêëàäàëà îñíîâè
êðîþ òà øèòòÿ. Õîò³ëà ïðîäåìîí-
ñòðóâàòè ¿ì ö³ ñóêí³ ÿê ñïðàâæí³
þâåë³ðí³ âèðîáè»,— ïðèãàäóº âîíà.
Ïàí³ ²âàíîâà ñòâîðèëà â³ðòóàëü-
íèé Ìóçåé ³ñòîð³¿ ìîäè ç ôîòîãðà-
ô³ÿìè òà îïèñîì åêñïîíàò³â, àëå
îêðåìîãî ïðèì³ùåííÿ äîñ³ íå ìàº,
òîæ ÷àñ â³ä ÷àñó ïðîâîäèòü òåìà-
òè÷í³ âèñòàâêè íà ð³çíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ. Â åêñïîçèö³¿ Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ì³ñòà Êèºâà ïðåäñòàâëåíà ÷àñòè-

íà êîëåêö³¿, ïðèñâÿ÷åíà åïîñ³ ìî-
äåðí³çìó — äî íå¿ óâ³éøëè ñóêí³
òà àêñåñóàðè 1890-1930-õ ðîê³â.

«Â öåé ÷àñ äî æ³íîê ³ñíóâàëî
îñîáëèâå ñòàâëåííÿ, ¿õ îñï³âóâàëè,
ïîð³âíþâàëè ç íåçåìíèìè ñòâî-
ð³ííÿìè,í³ìôàìè,êâ³òêàìè,—ðîç-
ïî÷àëà åêñêóðñ³þ Ìàðèíà ²âàíî-
âà.— Òîìó é âáðàííÿ íà çëàì³ ñòî-
ë³òü,äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿, âèð³çíÿº-
òüñÿ êðàñîþ, âèêîðèñòàííÿì ð³ç-
íèõ ìàòåð³àë³â — õóòðà, ìåðåæèâà,
ñòðàç³â, øîâêó, øèôîíó, òþë³. Âî-
íî âèãîòîâëÿëîñÿ ïîâí³ñòþ âðó÷-
íó, â öå çàðàç ñêëàäíî ïîâ³ðèòè».
Ñóêí³ äëÿ çàìîæíèõ æ³íîê — à ñà-
ìå òàê³ ïðåäñòàâëåí³ â åêñïîçèö³¿—
áóëè äóæå äîðîã³. ² çàêðèò³ — äàìè
íå çàñìàãàëè, áî öå àñîö³þâàëîñÿ
ç ðîáîòîþ â ïîë³, â³ä ñîíöÿ ïðè-
êðèâàëèñÿ òàêîæ êàïåëþøêàìè ³
ïàðàñîëüêàìè.

Ñóêí³ æ³íêè çì³íþâàëè ïî ê³ëü-
êà ðàç³â íà äåíü, ³ ó êîæíî¿ áóëî ñâîº
ïðèçíà÷åííÿ: äîìàøíÿ,â ÿê³é ìîæ-
íà áóëî âèïèòè ÷àþ,äëÿ â³çèò³â,äëÿ
öåðêâè, âåñ³ëüíà, áàëüíà, ä³ëîâà...
Äîçâîëèòè ñîá³ òàêèé ãàðäåðîá ìîã-
ëè ëèøå 5-7 % íàñåëåííÿ, ³ äðóæè-
íè ïðîñòî ðîçîðþâàëè ÷îëîâ³ê³â:
îñê³ëüêè âîíè íå ïðàöþâàëè, òî
âåñü â³ëüíèé ÷àñ õîäèëè ïî êðàì-
íèöÿõ òà â ãîñò³.² âì³ëè ñåáå ïðàâèëü-
íî ïîäàâàòè — ïðèøèò³ ëîêîíè ðÿ-
òóâàëè, ÿêùî âîëîññÿ áóëî ð³äêå,
ïåð÷àòêè òà âóàëü ïðèõîâóâàëè
çìîðøêè,òîæ ó áóäü-ÿêîìó â³ö³ æ³í-
êè âèãëÿäàëè ÷àð³âíî.

Äëÿ åïîõè ìîäåðíó õàðàêòåð-
íèé áàãàòèé äåêîð ó âèãëÿä³ ðîñ-
ëèí, êâ³ò³â, ùî ñèìâîë³çóâàëè äîá-
ðîáóò. À çàì³æ âèõîäèëè ó â³íêàõ:
ÿêùî ïåðøèé ðàç, òî ç âîñêîâèõ
áóòîí³â ÷è êâ³ò³â ìàíäàðèíîâîãî

äåðåâà, ÿêùî äðóãèé ³ á³ëüøå — ç
êîíâàë³ÿìè.

Çà ñëîâàìè Ìàðèíè ²âàíîâî¿,
äóæå âåëèêîþ ð³äê³ñòþ º äèòÿ÷å
âáðàííÿ, ÿêå øèëîñÿ çà êàíîíàìè
äîðîñëî¿ ìîäè. Ñïðàâà â òîìó, ùî
öåé îäÿã ïåðåõîäèâ â³ä îäí³º¿ äè-
òèíè äî ³íøî¿, øâèäêî çíîøóâàâ-
ñÿ, ïåðåøèâàâñÿ. Íåâåëè÷êó äèòÿ-
÷ó êîëåêö³þ äîïîâíþþòü ³ãðàø-
êè, ëÿëüêè, âåëîñèïåä. Ùå îäíèì
çàõîïëåííÿì êîëåêö³îíåðêè º äàì-
ñüê³ ñóìî÷êè, ÿê³ òàêîæ ïðåäñòàâ-
ëåí³ â ìóçå¿. Áàãàòî ç íèõ ìàéñòåð-
íî âèøèò³ á³ñåðîì. «Äëÿ òàêî¿ âè-
øèâêè ïîòð³áí³ áóëè íàñò³ëüêè
òîíê³ íèòêè, ùî ³íîä³ êð³ïàêè âè-
ðèâàëè ñîá³ âîëîññÿ, ÿêå âèêîðèñ-
òîâóâàëè çàì³ñòü íèòîê»,— çàóâà-
æèëà Ìàðèíà ²âàíîâà.

À îñü ï³ä ÷àñ ³ ï³ñëÿ Ïåðøî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè òðåáà áóëî åêîíîìè-

òè òêàíèíó —òîæ ñóêí³ ñòàëè ç â³ä-
êðèòèì ðóêàâîì ³ êîðîòøå. Âò³ì,
äåÿêèì æ³íêàì íàâ³òü çà áðàêîì
íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â âäàâàëîñÿ
ñòâîðþâàòè øåäåâðè — ïðèêëà-
äîì öüîãî º ñóêíÿ 1918 ðîêó: ó ä³â-
÷èíè áóëî ëèøå äâà ´óäçèêè, ðåø-
òó âîíà ³ì³òóâàëà âèøèâêîþ.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî é ìàíåêå-
íè äëÿ ñóêîíüòàêîæ çðîáëåí³ âðó÷-
íó, ç ïàï’º-ìàøå. Ñó÷àñí³ íå ï³äõî-
äÿòü, àäæå æ³íêè òîä³ áóëè òåíä³ò-
í³øèìè òà ìåíøèìè çà ðîçì³ðà-
ìè — 155-165 ñì çðîñòó, ç òàë³ºþ äî
55 ñì òà ðîçì³ðîì âçóòòÿ — 32-33.

Îãëÿíóòè åêñïîçèö³þ «Ìîäåðí —
åïîõà æ³íî÷íîñò³» òà ïîìèëóâà-
òèñÿ ñóêíÿìè êèÿíè ìàþòü çìîãó
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñ-
òà Êèºâà (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 7).
Âàðò³ñòü êâèòêà: 40 ãðí, ó áóäí³ —
50 ãðí, ó âèõ³äí³ ï³ëüãîâèé — 20 ãðí �
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Äî 31 ëèïíÿ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Êèºâà òðèâàº âèñòàâêà «Ìîäåðí —

åïîõà æ³íî÷íîñò³», ÿêà çíàéîìèòü ç ºâðîïåéñüêîþ ìîäîþ íà

ðóáåæ³ XIX-XX ñòîë³òü. Â ðàìêàõ àêö³¿ «Í³÷ ó ìóçå¿» «Õðåùà-

òèê» ïîáóâàâ íà åêñêóðñ³¿ âëàñíèö³ êîëåêö³¿ ³ñòîðè÷íîãî æ³-

íî÷îãî âáðàííÿ Ìàðèíè ²âàíîâî¿.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ï²ÑËß çíàéîìñòâà ç ìîäîþ 100-
ð³÷íî¿ äàâíèíè ñâî¿ ì³í³-êîëåê-
ö³¿ ïîêàçàëè óêðà¿íñüê³ äèçàé-
íåðè-ïî÷àòê³âö³. Ïîë³íà ×óí³
ïðåäñòàâèëà êîëåêö³þ «Ì³ì³ê-
ð³ÿ». «ß íàâ÷àþñÿ â Êè¿âñüêîìó
óí³âåðñèòåò³ òåõíîëîã³¿ ³ äèçàé-
íó, çàê³í÷èëà áàêàëàâðà, à ö³ ìî-
äåë³ øèëà íà òðåòüîìó êóðñ³,—
ðîçïîâ³ëà äèçàéíåðêà.— Ç íèìè
ïîòðàïèëà ó ô³íàë êîíêóðñó «Ïî-
ãëÿä ó ìàéáóòíº». ß íàäèõàëàñÿ
ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä ïðèðî-
äè â ì³ñò³, íàìàãàëàñÿ ðîçêëà-
ñòè ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè òà
ì³ñüêó àðõ³òåêòóðè íà ìîäóë³ ³
ïîºäíàòè ¿õ ó âáðàíí³. Ïîøèëà
æ êîëåêö³þ ç âòîðñèðîâèíè».

Âèïóñêíèöÿ óí³âåðñèòåòó òåõ-
íîëîã³¿ ³ äèçàéíó Êàòåðèíà Ëàð-

÷åíêî îá³ãðàëà êîñòþìè ÿïîí-
ñüêîãî òåàòðó «íî». «Ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó ÿ ïîòðàïèëà íà âèñòàâ-
êó ÿïîíñüêèõ îáëàäóíê³â «Ñàìó-
ðà¿», ùî ïðîõîäèëà ó ïëàíåòàð³¿,
çàõîïèëàñÿ êðàñîþ âèøèâêè ³
îðíàìåíò³â,— ïîä³ëèëàñÿ Êàòå-
ðèíà.— ß âëàøòóâàëàñÿ äî íèõ
íà ðîáîòó, ñïî÷àòêó íàãëÿäà÷åì,
ïîò³ì åêñêóðñîâîäîì, ïåðå÷èòà-
ëà áàãàòî ë³òåðàòóðè ³ íàâ³òü ïðî-
âîäèëà ëåêö³¿. Òàêîæ çàõîïëþ-
þñÿ ïñèõîäåë³êîþ 1960-õ, ³ ìå-
í³ çàõîò³ëîñÿ çíàéòè ùîñü, ùî
ïîºäíàëî á ÿñêðàâ³ êîëüîðè òà
ïðîñòèé ÿïîíñüêèé êð³é — ÿê-
ðàç öüîìó â³äïîâ³äàº òåàòð «íî»
ç êðóïíèìè îðíàìåíòàìè, ìàñ-
êàìè ³ ì³ñòè÷íèìè ïîñòàíîâêà-
ìè» �

Ïðèðîäà â ì³ñò³ òà ßïîí³ÿ — ó ìîëîäèõ äèçàéíåð³â

Ïîäîðîæ ó ñâ³ò ìîäè
� Âáðàííÿ ðîçïîâ³äàþòü ïðî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà
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Кон��рс�вважається�та�им,�що�не�відб�вся,�про�що�орендодавцем�видається�відповідний

розпорядчий�до��мент,���разі:

неподання�заяв�про��часть����он��рсі;

відс�тності�пропозицій,�я�і�відповідають��мовам��он��рс�;

знищення�об’є�та�оренди�або�істотної�зміни�йо�о�фізично�о�стан�.

У�разі�визнання��он��рс��та�им,�що�не�відб�вся,�орендодавцем�може�б�ти�повторно�о�оло-

шено��он��рс�щодо�передачі�в�оренд��то�о�само�о�об’є�та�із�зменшенням�стартової�орендної

плати�не�більше,�ніж�на�50�відсот�ів.

16.�У�разі�надходження�двох�або�більше�пропозицій,�я�і�відповідають��мовам��он��рс�,�пе-

реможець�визначається��он��рсною��омісією�за��ритерієм�найбільшої�запропонованої�оренд-

ної�плати�за�перший/базовий�місяць�оренди�із�застос�ванням�принцип��а��ціон�.

17.�На�засіданні�мож�ть�б�ти�прис�тні�представни�и�засобів�масової�інформації�та�інші�заін-

тересовані�особи.�Се�ретар��он��рсної��омісії�реєстр�є�в�прото�олі�засідання��он��рсної��омі-

сії��ожно�о��часни�а��он��рс��із�зазначенням�наймен�вання/прізвища��часни�а�чи��повноваже-

ної�ним�особи�і�видає��арт���з�номером��часни�а.

18.�Учасни�и��он��рс��подають�в�запечатаних��онвертах��он��рсні�пропозиції�щодо�розмір�

орендної�плати.�Розмір�орендної�плати,�зазначений����он��рсній�пропозиції,�не�може�б�ти�мен-

шим�за�розмір�стартової�орендної�плати,�зазначеної�в�о�олошенні�про�проведення��он��рс�.

19.�Голова��он��рсної��омісії�(��разі�йо�о�відс�тності —�заст�пни���олови��он��рсної��омісії)

в�прис�тності�членів��он��рсної��омісії�та��часни�ів��он��рс��розпечат�є��онверти�і�о�олош�є

їх�зміст.�Кон��рсні�пропозиції,�в�я�их�зазначений�розмір�орендної�плати�нижчий,�ніж�визначе-

ний�в��мовах��он��рс�,�до��ва�и�не�бер�ться,�а�особи,�я�і�їх�подали,�до�подальшої��часті�в��он-

��рсі�не�доп�с�аються.�Та�і��он��рсні�пропозиції�вносяться�до�прото�ол��з�відміт�ою�«не�від-

повідає��мовам��он��рс�».

20.�Після�о�олошення�всіх��он��рсних�пропозицій�щодо�орендної�плати��он��рс�проводить-

ся���формі�тор�ів�«з��олос�»��оловою��он��рсної��омісії�(��разі�йо�о�відс�тності —�заст�пни�ом

�олови��он��рсної��омісії).�Почат�ом�тор�ів�вважається�момент�о�олошення�найбільшо�о�роз-

мір��орендної�плати,�запропонованої��часни�ами�в��он��рсних�пропозиціях.�Голова��он��рсної

�омісії�(��разі�йо�о�відс�тності —�заст�пни���олови��он��рсної��омісії)�пропон�є��часни�ам�вно-

сити�пропозиції.

21.�У�процесі�проведення�тор�ів��часни�и��он��рс��піднімають��арт���із�своїм�номером,�на-

зивають�свою�пропозицію�та�заповнюють�і�підпис�ють�блан��пропозиції,�в�я�ом��зазначають-

ся�реєстраційний�номер��часни�а�і�запропонована�с�ма.�Забезпечення��часни�ів�зазначеними

блан�ами�по�ладається�на�се�ретаря��он��рсної��омісії.

22.�Збільшення�розмір��орендної�плати�здійснюється��часни�ами�з��ро�ом,�я�ий�встанов-

люється��он��рсною��омісією,�але�не�може�б�ти�меншим,�ніж�1�відсото��найбільшо�о�розмір�

орендної�плати,�запропонованої��часни�ами�в��он��рсних�пропозиціях.�Я�що�після�то�о,�я���о-

лова��он��рсної��омісії�тричі�о�олосив�останню�пропозицію,�від��часни�ів��он��рс��не�надійд�ть

пропозиції�щодо�більш�висо�о�о�розмір��орендної�плати,��олова��он��рсної��омісії�о�олош�є

«Вирішено»,�називає�номер��часни�а,�я�ий�запропон�вав�найбільший�розмір�орендної�плати,�і

о�олош�є�йо�о�переможцем��он��рс�.

23.�Кон��рсна��омісія�та�ож�визначає�чер�овість��часни�ів��он��рс�,�з�я�ими���ладається�до-

�овір�оренди�за�відповідним�розміром�орендної�плати,���разі�не��ладання�до�овор��оренди�з

переможцем��он��рс�.�У�разі�не��ладання�до�овор��оренди�з�переможцем��он��рс��до�овір

��ладається�з��часни�ом��он��рс�,�пропозиція�я�о�о�б�ла�попередньою�з�ідно�з�блан�ами�про-

позицій.

24.�Після�за�інчення�засідання��он��рсної��омісії,�на�я�ом��визначено�переможця��он��рс�,

с�ладається�прото�ол,���я�ом��зазначаються:�відомості�про��часни�ів;�стартова�орендна�пла-

та;�пропозиції��часни�ів�(підписані�блан�и�з�пропозиціями);�найбільші�розміри�орендної�плати,

запропоновані�всіма��часни�ами��он��рс�;�рез�льтати��он��рс�.�Прото�ол���день�проведення

засідання��он��рсної��омісії�підпис�ється��оловою��он��рсної��омісії�(��разі�йо�о�відс�тності —

заст�пни�ом��олови��он��рсної��омісії)�та�се�ретарем��он��рсної��омісії.

25.�Прото�ол�про�рез�льтати��он��рс��протя�ом�трьох�робочих�днів�після�йо�о�підписання

затвердж�ється�орендодавцем.�Орендодавець�протя�ом�трьох�робочих�днів�після�затверджен-

ня�прото�ол��про�рез�льтати��он��рс��розміщ�є�інформацію�на�офіційном��інтернет-порталі

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�(Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва)�та�офіційній�інтернет-сторінці�орендодавця.

26.�У�разі��оли�переможцем��он��рс��є�с�б’є�т�мало�о�підприємництва,�я�ий�провадитиме

виробнич��діяльність�безпосередньо�на�орендованих�виробничих�площах,�запропонована�ним

на��он��рсі�орендна�плата�при���ладанні�до�овор��визначається�з��рах�ванням��оефіцієнта,

передбачено�о�приміт�ою�1�таблиці�2�до�Методи�и�розрах�н���орендної�плати�за�майно�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�я�е�передається�в�оренд�.

27.�Авансова�орендна�плата�не�повертається�переможцю�або�іншим��часни�ам��он��рс�,

я�им�пропон�валось�підписати�до�овір�оренди,���разі�непідписання�ними�до�овор��оренди.�Під-

приємство-балансо�трим�вач�повертає�протя�ом�трьох�робочих�днів�авансов��орендн��плат�

всім�іншим��часни�ам��он��рс��після�отримання�повідомлення�орендодавця.

28.�У�разі�не��ладання�до�овор��оренди�жодним�з��часни�ів�орендодавець�за�рішенням��он-

��рсної��омісії�може�о�олосити�новий��он��рс.

Київський міський голова В. Кличко
Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради.

від�21.04.2015�ро���№�415/1280

Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду

1.�Методи�а�розрах�н���орендної�плати�за�майно�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�е�пе-

редається�в�оренд��(далі —�Методи�а),�розроблена�з�метою�створення�єдино�о�ор�анізаційно-

е�ономічно�о�механізм��справляння�плати�за�оренд��цілісних�майнових��омпле�сів��ом�нальних

підприємств�територіальної��ромади�міста�Києва,�їх�стр��т�рних�підрозділів�(філії,�цех�,�дільни-

ці),�в�том��числі�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д,�нежитлових�приміщень)�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�підприємства)�та�о�ремо�о�ін-

дивід�ально�визначено�о�майна,�а�та�ож�майна,�що�не�ввійшло�до�стат�тно�о��апітал���осподар-

сь�о�о�товариства,�створено�о�в�процесі�приватизації�(�орпоратизації)�(далі —�об’є�т�оренди).

Продовження
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Київсьої
місьої
ради
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2.�Методи�а�визначає�механізм�розрах�н���орендної�плати�за��орист�вання�об’є�том�орен-

ди,�що�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�майно).

3.�Розмір�орендної�плати�визначається�з�ідно�з�цією�Методи�ою�і�зазначається���до�оворі

оренди.

У�разі�визначення�орендаря�на��он��рсних�засадах�орендна�плата,�розрахована�за�цією�Ме-

тоди�ою,�застосов�ється�я��стартова,�а�її�розмір�може�б�ти�збільшено�за�рез�льтатами�та�о�о

�он��рс�.

У�випад���ви�ористання�за�іншим�цільовим�призначенням�приміщень,�переданих�в�оренд�

за�рез�льтатами�вивчення�попит��єдином��претендент�,�розмір�орендної�плати�встановлюєть-

ся�відповідно�до�цієї�Методи�и,�але�не�може�б�ти�меншим,�ніж�визначено�в�о�олошенні�про�на-

мір�орендодавця�передати�майно�в�оренд�.

У�випад���ви�ористання�за�іншим�цільовим�призначенням�приміщень,�переданих�в�оренд�

за�рез�льтатами�проведення��он��рс�,�розмір�орендної�плати�встановлюється�відповідно�до

цієї�Методи�и,�але�не�може�б�ти�меншим,�ніж�запропоновано�переможцем��он��рс�.

4.�До�плати�за�оренд��індивід�ально�визначено�о�майна�не�в�лючаються��омпенсація�ви-

трат��ом�нальних�підприємств,��станов,�ор�анізацій�територіальної��ромади�міста�Києва,�за

я�ими�за�ріплено�майно�територіальної��ромади�міста�Києва�на�праві��осподарсь�о�о�від-

ання�або�оперативно�о��правління�(далі —�підприємство-балансо�трим�вач),�за��орист�-

вання�земельною�ділян�ою,�на�я�ій�розташований�об’є�т�оренди,�та�плата�за��ом�нальні�по-

сл��и�відповідно�до�до�овор�,�я�ий���ладається�між�орендарем�та�підприємством-балансо-

�трим�вачем�або�відповідними�особами,�що�надають�та�і�посл��и,�а���разі�встановлення

орендної�плати���розмірі�1��ривня�на�рі�,�е�спл�атаційні�витрати�підприємства-балансо�т-

рим�вача�відповідно�до�до�овор�,�я�ий���ладається�між�орендарем�та�підприємством-ба-

лансо�трим�вачем.

Витрати�на��тримання�нер�хомо�о�майна,�здано�о�в�оренд���іль�ом�орендарям,�і�приб�дин-

�ової�території�розподіляються�між�ними�залежно�від�наявності,��іль�ості,�пот�жності,�час��ро-

боти�еле�троприладів,�систем�тепло-�і�водопостачання,��аналізації�за�спеціальними�рах�н�ами,

а�в�неподільній�частині —�пропорційно�розмір��займаної�підприємствами,��становами,�ор�ані-

заціями�за�альної�площі.

5.�Орендна�плата�за�цією�Методи�ою�розрахов�ється���та�ій�послідовності:

5.1.�Визначається�розмір�річної�орендної�плати.

5.2.�На�основі�розмір��річної�орендної�плати�встановлюється�розмір�орендної�плати�за�пер-

ший�місяць�оренди,�я�ий�фі�с�ється���до�оворі�оренди.

5.3.�Розмір�орендної�плати�за��ожний�наст�пний�місяць�визначається�шляхом��ори��вання

розмір��орендної�плати�за�попередній�місяць�на�інде�с�інфляції�за�поточний�місяць.

6.�У�разі��оли�термін�оренди�менший�чи�більший�за�одн��доб��або�за�один�місяць,�то�на�ос-

нові�розмір��місячної�орендної�плати�розрахов�ється�добова,�а�в�разі�необхідності —�на�осно-

ві�розмір��добової�орендної�плати�розрахов�ється�по�одинна�орендна�плата.

7.�Орендар�сплач�є�орендн��плат��з�ідно�з�розрах�н�ом�орендної�плати,�що�є�невід’ємною

частиною�до�овор��оренди.

Розрах�но��орендної�плати�здійснюється�підприємством-балансо�трим�вачем�та�затвердж�є-

ться�відповідним�орендодавцем.

8.�У�разі�оренди�нер�хомо�о�або�іншо�о�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна�розмір

річної�орендної�плати�визначається�за�форм�лою,��рім�об’є�тів,�за�я�і�встановлена�орендна

плата�в�розмірі�1��рн�на�рі�:

Опл�=�Вп�х�Сор/100,

де�Опл —�річна�орендна�плата�без�ПДВ,��рн;

Вп —�вартість�орендовано�о�майна�з�ідно�з�виснов�ом�про�вартість�майна,�без�ПДВ,��рн;

Cop —�орендна�став�а,�визначена�з�ідно�з�таблицею�2�п�н�т��20�(для�нер�хомо�о�майна)�та

п�н�т��15�(для�іншо�о�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�майна)�цієї�Методи�и,�%.

9.�Розмір�річної�орендної�плати�за�об’є�т�оренди —�цілісний�майновий��омпле�с�визначає-

ться�за�форм�лою:

Опл�=�(Воз�+�Внм)�х�Сор.ц/100,

де�Опл —�розмір�річної�орендної�плати,��рн;

Воз —�вартість�основних�засобів�за�незалежною�оцін�ою�на�час�оцін�и�об’є�та�оренди,��ри-

вень;

Внм —�вартість�нематеріальних�а�тивів�за�незалежною�оцін�ою�на�час�оцін�и�об’є�та�орен-

ди,��ривень;

Сор.ц —�орендна�став�а�за�ви�ористання�об’є�та�оренди,�визначена�з�ідно�з�таблицею�1

п�н�т��20�цієї�Методи�и,�%.

10.�Розмір�стартової�орендної�плати�за�один�місяць�розрахов�ється�на�основі�розмір��річної

орендної�плати�(Опл),�визначеної�в�п�н�тах�8 —�9,�за�форм�лою:

Опл.міс1.ст.�=�Опл/12,

де�Опл.міс1.ст.—�стартова�орендна�плата�за�1�місяць.

Розмір�стартової�орендної�плати�за�1�доб��визначається�за�форм�лою:

Опл.доб1.ст.�=�Опл.міс1.ст./30�х�1,25;�де�Опл.доб1.ст.—�стартова�орендна�плата�за�1�доб�.

Розмір�стартової�орендної�плати�за�1��один��визначається�за�форм�лою:

Опл.�од1.ст.�=�Опл.доб1.ст./24�х�1,2,�де�Опл.�од1.ст.—�стартова�орендна�плата�за�1��один�.

11.�Розмір�місячної�орендної�плати�за�перший�місяць�після���ладання�до�овор��оренди�(�рім

передачі�в�оренд��на��он��рсних�засадах)�чи�пере�ляд�розмір��орендної�плати�розрахов�єть-

ся�за�форм�лою:

Опл.міс1.�=�Опл.р/12�х�Іп.р.х�Ім1.,

де�Опл.р.—�річна�орендна�плата,�визначена�за�цією�Методи�ою,��рн;

Іп.р. —�інде�с�інфляції�за�період�з�дати�незалежної�оцін�и�майна�до�дати���ладання�до�ово-

р��або�пере�ляд��розмір��орендної�плати;

Ім1.—�інде�с�інфляції�за�перший�місяць�оренди.

12.�Розмір�місячної�орендної�плати�за�перший�місяць�при�передачі�в�оренд��на��он��рсних

засадах�розрахов�ється�за�форм�лою:

Опл.міс1.��=�Опл.п.�х�Ім1.,

де�Опл.п.—�орендна�плата�за�1�місяць,�запропонована�переможцем��он��рс��за�всією�пло-

щею�об’є�та�оренди,��рн;

Ім1.—�інде�с�інфляції�за�перший�місяць�оренди.

13.�Розмір�місячної�орендної�плати�за�наст�пний�місяць�розрахов�ється�шляхом��ори��ван-

ня�розмір��місячної�орендної�плати�за�попередній�місяць�на�інде�с�інфляції�за�поточний�місяць.

Розмір�місячної�орендної�плати�за�поточний�місяць�розрахов�ється�за�форм�лою:

Опл.міс.п.�=�Опл.міс.п-1.�х�Ім.п.,
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де�Опл.міс.п-1 —�місячна�орендна�плата�за�попередній�місяць;

Ім.п.—�інде�с�інфляції�за�поточний�місяць�оренди.

У�разі,��оли�почато��або�за�інчення�до�овор��оренди�не�дося�ає�повно�о��алендарно�о�міся-

ця,�то�на�основі�місячної�орендної�плати�розрахов�ється�добова�за�форм�лою:

Опл.доб1.�=�Опл.міс1./Кд.,

де�Опл.міс1.—�місячна�орендна�плата;

Кд.—��іль�ість�днів���відповідном��місяці.

14.�При�зміні�площі�об’є�та�оренди�перерах�но��орендної�плати�здійснюється�за�форм�лою:

Опл.н�=�Опл.д.�хПф/Пд.,�де

Опл.н —�нова�орендна�плата;

Опл.д.—�орендна�плата�за�до�овором;

Пф —�фа�тична�площа�об’є�та�оренди;

Пд.—�площа�об’є�та�оренди�за�до�овором.

15.�Розмір�річної�орендної�плати���разі�оренди�о�ремо�о�індивід�ально�визначено�о�об’є�та

оренди�(�рім�нер�хомо�о)�встановлюється�за�з�одою�сторін,�але�не�менше�я��10�відсот�ів�вар-

тості�орендовано�о�майна,�визначеної�на�підставі�звіт��про�оцін���майна,�затверджено�о���вста-

новленом��поряд���та�чинно�о�на�момент���ладення�до�овор��оренди,�а���разі,��оли�оренда-

рем�є�с�б’є�т�мало�о�підприємництва,—�не�менш�я��7�відсот�ів�вартості�орендовано�о�майна

за�рез�льтатами�та�ої�оцін�и.

16.�С�ми�орендної�плати,�зайво�перерахованої,�зарахов�ються�в�рах�но��наст�пних�плате-

жів,�або�повертаються�платни�ові�в�5-денний�термін�від�дня�одержання�йо�о�письмової�заяви.

17.�У�разі�встановлення�орендної�плати�в�розмірі�1��рн�на�рі��орендар�о�ремо�сплач�є:

подат�и�та�збори���розмірах�та�поряд��,�визначених�чинним�за�онодавством�У�раїни;�

�омпенсацію�витрат�підприємства-балансо�трим�вача�за��орист�вання�земельною�ділян�ою,

на�я�ій�розташований�об’є�т�оренди,�та�е�спл�атаційні�витрати�відповідно�до�до�овор�,�я�ий���ла-

дається�між�орендарем�та�цим�підприємством-балансо�трим�вачем.

18.�Розрах�но��орендної�плати�за�с�боренд��здійснюється�орендарем�та�по�одж�ється�орен-

додавцем.

19.�Розмір�річної�орендної�плати�за�оренд��нер�хомо�о�майна�становить�1��ривню�на�рі��для:

— бюджетних��станов�та�ор�анізацій,�я�і�повністю��трим�ються�за�рах�но��бюджет��міста�Ки-

єва;

— державних�та�навчальних�за�ладів���сфері�охорони�здоров’я,�я�і��трим�ються�за�рах�но�

державно�о�бюджет�;

— �ом�нальних�за�ладів�охорони�здоров’я,�я�і��трим�ються�або�част�ово�фінанс�ються�за

рах�но��бюджет��міста�Києва;

— навчальних�за�ладів,�що�фінанс�ються�з�місцево�о�бюджет�;

— державних�та��ом�нальних�телерадіоор�анізацій;

— реда�цій�державних�і��ом�нальних�періодичних�видань�та�періодичних�видань,�заснова-

них�об’єднаннями��ромадян,�державними�на��ово-дослідними��становами,�навчальними�за-

�ладами,�тр�довими�і�ж�рналістсь�ими��оле�тивами,�підприємствами�зв’яз��,�що�їх�розповсю-

дж�ють;

— Товариства�Червоно�о�Хреста�У�раїни�та�йо�о�місцевих�ор�анізацій;

— Асоціацій�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�із�все��раїнсь�им�стат�сом;

— інвалідів�з�метою�ви�ористання�під��аражі�для�спеціальних�засобів�перес�вання;

— �ромадсь�их�приймалень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�площі,�що�не�ви�ористов�є-

ться�для�провадження�підприємниць�ої�діяльності,�не�більше�я��50��в.�м;

— �ромадсь�их�та�бла�одійних�ор�анізацій,�я�і�здійснюють�без�оштовн��психоло�ічн�,�соці-

альн��допомо��,�реабілітацію�та�адаптацію�дітей-інвалідів,�дітей�з�вадами�розвит��,�інвалідів�та

інших�осіб-�часни�ів�АТО,�я�що�орендована�площа�становить�до�100��в.�м�та�не�ви�ористов�є-

ться�для�провадження�підприємниць�ої�діяльності;

— державних,��ом�нальних�позаш�ільних�навчальних�за�ладів�(�рім�оздоровчих�за�ладів�для

дітей�та�молоді)�та�дош�ільних�навчальних�за�ладів;

— �ом�нальних�за�ладів���льт�ри,�я�і��трим�ються�або�част�ово�фінанс�ються�за�рах�но�

бюджет��міста�Києва;

— приватних�навчальних�за�ладів�с�б’є�тів��осподарювання,�що�надають�освітні�посл��и��

сфері�за�альної�середньої,�дош�ільної�освітньої�діяльності,�орендована�площа�я�их�ви�ористо-

в�ється�для�надання�освітніх�посл���з�ідно�з�ліцензією���сферах�дош�ільної�та�за�альної�серед-

ньої�освіти.

Інде�сація�річної�орендної�плати�проводиться�один�раз�на�рі��на�підставі�річних�інде�сів�ін-

фляції���стро�и,�визначені�до�овором�оренди.

Орендна�плата���розмірі,�встановленом��з�ідно�з�абзацом�першим�цьо�о�п�н�т�,�не�застосо-

в�ється���разі�оренди�нер�хомо�о�майна�для�розміщення�засобів�масової�інформації:

ре�ламно�о�та�еротично�о�хара�тер�;

заснованих�в�У�раїні�міжнародними�ор�анізаціями�або�за��частю�юридичних�чи�фізичних�осіб

інших�держав,�осіб�без��ромадянства;

в�я�их�понад�50�відсот�ів�за�ально�о�обся���вип�с���становлять�матеріали�зар�біжних�засо-

бів�масової�інформації;

заснованих�за��частю�юридичних�або�фізичних�осіб,�до�сфери�діяльності�я�их�належить�ви-

робництво�та�постачання�папер�,�полі�рафічно�о�обладнання,�технічних�засобів�мовлення.

20.�Орендні�став�и�за��орист�вання�майном:

Таблиця�1

Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів
Найменування Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

тютюнової промисловості, лікеро�горілчаної та виноробної промисловості,
радгоспів�заводів (що виробляють виноробну продукцію) 

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з
деревини, меблів, з організації концертно�видовищної діяльності та виставкової
діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту,
торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії,
нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної
металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, з виробництва
транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин засобів,
устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для
механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з
виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного
господарства, целюлозно�паперової промисловості, переробки відходів,
видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг
та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро�горілчаної та виноробної
промисловості), радгоспів�заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію),
металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної)
промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

кінопоказу 5

інші об'єкти 10

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка,
відсотків

1. Розміщення: 100

казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

на території метрополітену пунктів обміну валют, платіжних терміналів, фінансових
установ, страхових компаній, кредитних установ

2. Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного)
зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до
Інтернету

60

3. Розміщення на території метрополітену торговельних об'єктів з продажу
непродовольчих товарів та змішаної торгівлі продовольчими товарами, розміщення
автоматів із продажу газет, інше цільове використання приміщень на території
метрополітену

50

4. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45

5. Розміщення: 40

банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських,
рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів, платіжних терміналів

ресторанів з нічним.режимом роботи

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

6. Розміщення: 30

виробників реклами

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

7. Організація концертів та іншої видовищно�розважальної діяльності 25

8. Розміщення салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу,
тренажерних залів

25

9. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську
діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів
нерухомості

21

8. Розміщення: 20

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

ресторанів

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної
групи

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку
та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

� рекламного та еротичного характеру

� тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи
фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

� тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних
засобів масової інформації

� тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є
виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів
мовлення

9. Розміщення: 18

крамниць�складів, магазинів�складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

Таблиця�2�

Орендні ставки за використання нерухомого майна
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Приміт�и:

1.�Орендні�став�и�для�орендарів —�вітчизняних�юридичних�і�фізичних�осіб,�що�є�с�б’є�тами

мало�о�підприємництва,�я�і�провадять�виробнич��діяльність�безпосередньо�на�орендованих

виробничих�площах�(�рім�офісів),�застосов�ються�з��оефіцієнтом�0,7.

2.�За�рішенням�Постійної��омісії�може�б�ти�визначений�інший�розмір�орендної�став�и,�ніж�пе-

редбачений�цією�Методи�ою.

3.�Став�а�за�ви�ористання�місць�за�ально�о��орист�вання�застосов�ється���розмірі�20�від-

сот�ів��становлено�о�обся���орендної�плати.

Київський міський голова В. Кличко

торговельних об'єктів з продажу:

� непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

� промислових товарів, що були у використанні

� автотоварів

� відео� та аудіопродукції

� антен

10. Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення вантажів 18

перевезення пасажирів 15

11. Розміщення: 15

офісних приміщень

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв
міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими
врегульована міжурядовими угодами)

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та
весіль

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

камер схову

12. Розміщення: 13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано,
для споживання в інших місцях

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13. Розміщення: 12

аптек, що реалізують готові ліки

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з
перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

14. Розміщення: 10

приватних закладів охорони здоров'я

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять
господарську діяльність з медичної практики

комп'ютерних клубів та інтернет�кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно�вишукувальні, проектно�
конструкторські роботи

наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти
наукового парку

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що
друкуються іноземними мовами

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі та виставок�
продажу

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9

17. Розміщення: 8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

складів

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 19 Методики та пункті 8 цієї
таблиці

18. Розміщення: 7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

торгових об'єктів з продажу товарів дитячого асортименту

19. Організація та проведення культурно�мистецьких заходів: вечорів відпочинку,
спектаклів, постановок, музичних тренінгів, відбіркових турів фестивалів

7

20. Розміщення: 6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств�товаровиробників, крім тих,
що виробляють товари підакцизної групи

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового
зв'язку

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення)
поштових відправлень

підприємств, які здійснюють діяльність по обслуговуванню житлового фонду

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої
відео� та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

21. Розміщення: 5

державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного
бюджету

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно�курортних закладів для дітей

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово�
комунальні послуги

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення, в тому
числі перукарень

суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та сортування вторинної
сировини та склопосуду

22. Організація кінопоказів 5

23. Розміщення: 4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних
закладах та військових частинах, приміщеннях бібліотек, театрів, музеїв

громадських вбиралень

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що
видаються українською мовою

24. Розміщення: 3

фізкультурно�спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та
проведення занять різними видами спорту

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

пунктів доочищення та продажу питної води

бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету,
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів
місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

науково�дослідних установ, крім бюджетних

стоянок для автомобілів

25. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

не більш як 50 кв. метрів 3

на частину площі, що перевищує 50 кв. метрів 7

26. Розміщення: 2

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими
вадами

бібліотек, архівів, музеїв

дитячих молочних кухонь

27. Розміщення: 1

приватних навчальних закладів, крім зазначених у пункті 19 Методики

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ,
призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та
інвалідів

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за
рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально�психологічної реабілітації дітей,
соціальних гуртожитків для дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально�психологічної допомоги, центрів
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ�
інфікованих дітей та молоді

28. Використання фізичними особами, що проживають у будинку, для побутових потреб

не більш як 12 кв. метрів 1

на частину площі, що перевищує 12 кв. метрів 12

29. Розміщення національних творчих спілок, майстерень художників, скульпторів,
народних майстрів, які є членами цих спілок, громадських, релігійних та благодійних
організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької
діяльності і становить:

не більш як 20 кв. метрів 1

на частину площі, що перевищує 20 кв. метрів 4

30. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для
провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів 1

на частину площі, що перевищує 50 кв. метрів 7

31. Розміщення громадських та благодійних організацій, які здійснюють безкоштовну
психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей�інвалідів, дітей з
вадами розвитку, інвалідів та інших осіб�учасників АТО, якщо орендована площа не
використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

на частину площі, що перевищує 100 кв. метрів 7

32. Розміщення громадських приймалень депутатів Київської міської ради, якщо
орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності і
становить:

на частину площі, що перевищує 50 кв. метрів 4

33. Інше використання нерухомого майна 15

Додато��4

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від��21.04.2015�ро���№�415/1280

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про передачу майна територіальної громади 
міста Києва в оренду

Місто�Київ «____»______��20_____ро��

Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація�та��ом�-

нальне�підприємство,��станова,�ор�анізація�територіальної��ромади�міста�Києва,�за�я�ими�за-

�ріплено�на�праві��осподарсь�о�о�відання�або�оперативно�о��правління�майно�територіальної

�ромади�міста�Києва,�стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�(зазначається
повне
наймен�вання
відповідно�о
орендодавця)�да-

лі —�ОРЕНДОДАВЕЦЬ,�в�особі______________________________________________________________

За�інчення���наст�пном��номері
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿, Ìåëüíèêîâà, ßê³ðà,
Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ì. Êèºâà" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿, Ìåëüíèêîâà,

ßê³ðà, Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ

ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿, Ìåëüíèêîâà,

ßê³ðà, Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî

äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ

ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé

ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,

áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ

îáñÿã³â ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,

ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ,ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé

ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ

äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó, à òàêîæ çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì

ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ,

ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â,îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî

âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè

îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ

ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ òà äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî

çàêëàäó íà 110 ì³ñöü. Òåðèòîð³þ òà áóä³âëþ ³ñíóþ÷îãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó ïî âóë. ßê³ðà, 14à ïðîïîíóºòüñÿ ðåêîíñòðóþâàòè ç³ çá³ëüøåííÿì

ì³ñòêîñò³ äî 260 ì³ñöü. Òàêîæ ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî

íîâî¿ øêîëè íà 660 ó÷í³âñüêèõ ì³ñöü ç³ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èì êîìïëåêñîì â

ìåæàõ òåðèòîð³¿ ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó. Çàëèøêîâà ïîòðåáà â 565 ì³ñöÿõ

â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿

çàâàíòàæåíîñò³ ³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîïóñòèìîìó

ðàä³óñ³ îáñëóãîâóâàííÿ (750 ì).

Çàìîâíèê ðîçðîáêè -Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé

ïðîåêòóâàëüíèê - Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Äîðîãîæèöüêî¿,

Ìåëüíèêîâà, ßê³ðà, Ñ³ì'¿ Õîõëîâèõ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà

â ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà

àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ

www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 10.08.2015 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì

ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³

ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — ìàéíîâîãî êîìïëåêñó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 969,30 êâ.ì, äî ñêëàäó ÿêîãî

âõîäÿòü: àäì³íáóä³âëÿ, áîéëåðíà (âáóäîâàíà) (ë³òåðà À) ïëîùåþ 841,70 êâ.ì, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, áóä³âëÿ êîâàëüñüêî-ïðåñîâîãî öåõó
(ë³òåðà Á) ïëîùåþ 2 802,40 êâ.ì, ñêëàä (ë³òåðè Â, Ä) ïëîùåþ 831,30 êâ.ì, ìèéêà òà î÷èñí³ ñïîðóäè (ë³òåðà Ã) ïëîùåþ 750,80 êâ.ì,

áëîê-ïîñò ç äíèùåì êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîãî ïóíêòó (ë³òåðà Æ) ïëîùåþ 181,40 êâ.ì, áîêñ äëÿ ñòîÿíêè àâòîìàøèí (ë³òåðè Ç, È)
ïëîùåþ 179,70 êâ.ì, ñêëàä òîâàð³â (ë³òåðè Å, Ë) ïëîùåþ 382,00 êâ.ì, ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 26à

Íàçâà îá'ºêòà: ìàéíîâèé êîìïëåêñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 969,30 êâ.ì, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü: àäì³íáóä³âëÿ, áîéëåðíà (âáóäîâàíà) (ë³òåðà À) ïëîùåþ 841,70 êâ.ì,

ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, áóä³âëÿ êîâàëüñüêî-ïðåñîâîãî öåõó (ë³òåðà Á) ïëîùåþ 2 802,40 êâ.ì, ñêëàä (ë³òåðè Â, Ä) ïëîùåþ 831,30 êâ.ì, ìèéêà òà î÷èñí³ ñïîðóäè (ë³òåðà Ã)

ïëîùåþ 750,80 êâ.ì, áëîê-ïîñò ç äíèùåì êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîãî ïóíêòó (ë³òåðà Æ) ïëîùåþ 181,40 êâ.ì, áîêñ äëÿ ñòîÿíêè àâòîìàøèí (ë³òåðè Ç, È) ïëîùåþ 179,70 êâ.ì,

ñêëàä òîâàð³â (ë³òåðè Å, Ë) ïëîùåþ 382,00 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 26à.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî ¹ 273904.

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 28 235 100 (äâàäöÿòü â³ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ òðèäöÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ ñòî) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 5 647 020 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñîðîê ñ³ì òèñÿ÷ äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 33 882 120 (òðèäöÿòü òðè ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 3 388 212 (òðè ì³ëüéîíè òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò âñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.

Â³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 3,2185 ãà, íàäàí³é â

ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ Êîìóíàëüíîìó àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðèºìñòâó ¹ 273904 íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ¹ 167/669.

Àêò çàðåºñòðîâàíî â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ çà ¹ 78-4-00020. Êàäàñòðîâèé íîìåð 78192002.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò,

áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé

çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 31 ëèïíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç

9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ

àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ

Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 3 388 212 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó

â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³

ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 26à.

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64,

(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

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÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà

"Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: âóë. Ñàáóðîâà Îëåêñàíäðà,

¹ 8,1 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —37,10; ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà

îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè,ñòàðòîâà

îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 1 ãðí íà ð³ê, 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. Ìàÿ-

êîâñüêîãî, 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.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóîá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü —
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Øêîëà ²-III ñòóïåí³â ¹ 249 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.1) âóë.Áåðåòò³ Â³êåíò³ÿ, 7,
1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 59,17 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³,ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³; 2) âóë.Áåðåòò³ Â³êåíò³ÿ,7,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —71,8 êâ.ì,ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)-
1 ãðí íà ð³ê., òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 3) âóë. Áåðåòò³ Â³êåíò³ÿ, 7, 3 ïîâåðõ,
çàãàëüíà ïëîùà — 72,58 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³,ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ
ïîñëóã, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê., òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü äëÿ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿
ä³ÿëüíîñò³ 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 ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51,546-20-71, 546-07-49.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðà âçàºìîä³¿ ç

çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêóïðîâåäåííÿ êîíêóðñóíà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ

ïîñàä äåðæàíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ï³ä 15.02.2002 ¹169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè

ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïpo îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà

ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè

äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê

ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè,çàñâ³ä÷åí³ óâñòàíîâëåíîìóçàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè,çàñâ³ä÷åíóóâñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â,çàñâ³ä÷åíóóâñòàíîâëåíîìóçàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³

ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2014 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà,çàñâ³ä÷åíó

ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ, ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ

ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ).Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-79-06.
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Відповіді на сканворд 

Передплата для піль$ових )ате$орій
з достав)ою $азети в поштов0 с)ринь)0

на місяць ......................................8 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ..................................24 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ................................48 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців ..............................96 $рн. 00 )оп.

на місяць ......................................28 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ....................................84 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ................................168 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців ..............................336 $рн. 00 )оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік
22094

Передплатні ціни
на місяць ....................................12 $рн. 00 )оп.

на 3 місяці ..................................36 $рн. 00 )оп.

на 6 місяців ................................72 $рн. 00 )оп.

на 12 місяців............................144 $рн. 00 )оп.

на місяць ......................................40 $рн. 90 )оп.

на 3 місяці ..................................122 $рн. 70 )оп.

на 6 місяців ................................245 $рн. 40 )оп.

на 12 місяців ..............................490 $рн. 80 )оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, äîâêîëà âàñ ñêëà-

ëàñÿ êîíôðîíòàö³éíà àò-

ìîñôåðà, òîæ áóäüòå äèï-

ëîìàòîì, éä³òü íà êîìïðîì³ñ ³íòå-

ðåñ³â, â³ääàâøè êåðìî ïðàâë³ííÿ

ä³ëîâèì (øëþáíèì) ñóïóòíèêàì.

ÒÅËÜÖ²,áåðåæ³òü øëþáí³

óçè, ìîë³òüñÿ ïðî ð³äíèõ,

ïîáëàæëèâî ñòàâòåñÿ äî

øëþáíèõ ñóïóòíèê³â, ÿê³ ïðèãí³÷ó-

þòü õîëîäîì.Ó ñòîñóíêàõ ³ç áëèçü-

êèìè, ðîäè÷àìè, êîëåãàìè — «ïå-

ðåôîðìàòóâàííÿ»...

ÁËÈÇÍßÒÀ, íà øëÿõó ðå-

àë³çàö³¿ áàæàíü ð³çêèé ïî-

âîðîò ç íåçàëåæíèõ â³ä âàñ

ïðè÷èí, ¿õ äèêòóº ñîö³óì. ²íâåñòóé-

òå âñå, ÷èì áàãàò³, â ðîäèííèé äîá-

ðîáóò, ðîá³òü âàæëèâ³ ïîêóïêè.

Ó ÐÀÊ²Â ôàçà «ïðåîáðàæåí-

íÿ». ²ì³äæ êàðäèíàëüíî ì³-

íÿºòüñÿ—³ öå íàéö³íí³øå.

×åñíîòè ðîçêâ³òàþòü,âàäè ùåçàþòü,

ìåðù³é çàâåðøóéòå íåäîîïðàöüî-

âàí³ «õâîñòè», ³íàêøå ïîò³ì âîíè

íàäîâãî çàâèñíóòü áàëàñòîì, çàâà-

æàþ÷è ïðîãðåñèâíîìó ðóõó.

ËÅÂÀÌ, ïîïðè ¿õíþ íàä-

çâè÷àéíó ÷àð³âí³ñòü,ïîïó-

ëÿðí³ñòü, ãðîìàäñüêà ìå-

òóøíÿ—íà øêîäó,òîìó íå âñòðÿãàé-

òå â êîëåêòèâí³ «ðîçáîðêè», áî öå

çáèâàòèìå ç ïàíòåëèêó.

Ä²ÂÈ, ïîä³¿ â ñîö³óì³ ïðî-

òè âàñ,òîæ äîâåäåòüñÿ êðó-

òî çì³íèòè íàïðÿìîê ä³-

ÿëüíîñò³. ßê ç’ÿñóºòüñÿ, ñòàð³ ö³ë³ ñå-

áå âè÷åðïàëè, é öå çàêîíîì³ðíèé

ïðîöåñ — íàñòàâ ÷àñ çàâåðøåííÿ

â³äïðàöüîâàíèõ ïðîãðàì ³ ïåðåõî-

äó íà íîâ³ îð³ºíòèðè.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â ó ñôåð³ êàäðî-

âèõðîòàö³é,ôàõîâîãî âäîñ-

êîíàëåííÿ — ðóéí³âí³ çì³-

íè â çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè â ñóñï³ëüñòâ³

(òóò âè áåçñèë³).ßêùî öå íå âàøå ïî-

êëèêàííÿ,òîä³ íàñòàâ ÷àñ ïåðåêâàë³-

ô³êóâàòèñÿ é ðåàë³çîâóâàòè ïðèðîä-

í³ òàëàíòè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ íà ñëóæá³

ñîö³óì äèêòóº ïåðòóðáàö³¿,

ìîæëèâ³ çì³íè â ðîáî÷èõ

îáîâ’ÿçêàõ.Âò³ì, ÿêùî ëþáèòå ñâîþ

ïðîôåñ³þ,òî êàäðîâ³ çì³íè ï³äóòü íà

êîðèñòü — âè ôàâîðèò ó êåð³âíèö-

òâà,òîæ ãîëîâíå—íå ç³ïñóâàòè ðå-

ïóòàö³þ ïðèíöèïîâ³ñòþ ÷è çàãàëü-

ìîâàíèì ³í³ö³àòèâíèì åíòóç³àçìîì.

ÑÒÐ²ËÜÖ² òîòàëüíî çàëåæ-

í³ â³ä ÷óæèõ ä³é,ðåñóðñ³â...

Òðèâàº ðàäèêàëüíà ìîäåð-

í³çàö³ÿ æèòòºâèõ ö³ëåé — ³ öå ïðî-

öåñ íå äëÿ ñëàáàê³â, ïîòð³áíà êî-

ëîñàëüíà ïñèõîëîã³÷íà ì³öí³ñòü,

îá’ºêòèâíà îö³íêà áàæàíü ³ ìîæëè-

âîñòåé òà ïëþñ — ãåðîéñüêà ä³ëîâà

õâàòêà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, áóäüòå îðãàí³-

çîâàíèìè, òîëåðàíòíèìè.

Íå òèðàíüòå íàäçâè÷àéíî

åìîö³éíèõ ä³ëîâèõ,øëþáíèõ ïàðò-

íåð³â, ÿê³ çäàòí³ â åêñïàíñèâíîìó

ïîðèâ³ ï³ä âàøèì ïðîâîêàö³éíèì

òèñêîì íàëàìàòè äðîâ.

Ó ÂÎÄÎË²¯Â íà ðîáîò³ àâ-

ðàë, ðåïåðòóàð çàâäàíü

çì³íþºòüñÿ — òóò áåç âàñ

ÿê áåç ðóê. ßêùî ñõîäæåííÿ ïî

âåðòèêàë³ éäå ç «ïðîáóêñîâêà-

ìè», ðóõ ïî ñëóæáîâ³é ãîðèçîí-

òàë³ — «íà â³äì³ííî».

ÐÈÁÈ, ó çâ’ÿçêó ç ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íèìè ïåðòóð-

áàö³ÿìè ðåàë³çàö³ÿ îñî-

áèñòèõ áàæàíü çàçíàº ô³àñêî ÷å-

ðåç áðàê ãðîøåé. Âò³ì, áåç ðîáî-

òè íå çàëèøèòåñÿ — ïðàöþéòå, âè

çäàòí³, ãðàþ÷èñü, «òÿãòè âîçà» çà

ê³ëüêîõ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 740 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 38 %

ãîðîñêîï

12 — 18 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 ëèïíÿ
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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 42034
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

«Êè¿â êâ³òêîâèé» íà «Çîëîòèõ âîðîòàõ»

ÂÆÅ 60 ðîê³â ïîñï³ëü ôàõ³âö³ «Êè-
¿âçåëåíáóäó» íå ïðèïèíÿþòü äèâó-
âàòè êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà êâ³òêîâè-
ìè âèòâîðàìè.Ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç
ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» íà
ñòàíö³¿ ìåòðî «Çîëîò³ âîðîòà» äíÿ-
ìè â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âèñòàâ-
êè «Êè¿â êâ³òêîâèé». Äî óâàãè
â³äâ³äóâà÷³â çàïðîïîíîâàíî 10 ñòåí-
ä³â ç 52-ìà ñâ³òëèíàìè.

Ó êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³ÿõ çîáðà-
æåí³ ì³ñöÿ ñòîëèö³, ÿê³ âï³çíàº êî-
æåí êèÿíèí. Öå Ï³øîõ³äíèé ì³ñò,
ïàì’ÿòíèêè, çíàéîì³ ïåðñîíàë³¿.

Íà ôîòî çîáðàæåí³ íàéîðèã³-
íàëüí³ø³ êîìïîçèö³¿,÷àñòèíó ç ÿêèõ
çãîäîì ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè â äå-

ÿêèõ ðàéîíàõ Êèºâà.Âèñòàâêà,ùî íà
Ñï³âî÷îìó ïîë³,ôîðìóº ³íòåð’ºð íà-
øîãî ì³ñòà òà íàøî¿ êðà¿íè. Ôîòî-
ãðàô³ÿìè ìîæíà áóäå ïîìèëóâà-
òèñü äî 1 æîâòíÿ.

Îñîáèñò³ âðàæåííÿ ò³ëüêè ïîçè-
òèâí³,àäæå êâ³òè òà äèâîâèæí³ êîíñ-
òðóêö³¿ âèêëèêàþòü ñàìå òàê³ åìî-
ö³¿ ó â³äâ³äóâà÷à. Ðîçìà¿òòÿ êîëüî-
ð³â òà ö³êàâ³ êîìïîçèö³¿ íàäàþòü
íàòõíåííÿ é äîäàþòü íîâèõ âðà-
æåíü—òèì á³ëüøå á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî, äå çàçâè÷àé âñå îäíàêîâå.

«Âæå â÷åòâåðòå âåñòèáþëü ïðè-
êðàøåíèé ôîòîâèñòàâêîþ. Âèñòàâ-
êè ïðîâîäÿòüñÿ ñàìå íà ö³é ñòàí-
ö³¿, îñê³ëüêè ìè òóò ôîðìóºìî àðò-
ïðîñò³ð. Ó ïåðñïåêòèâ³ ïëàíóºìî,
ùî ïîñò³éíî â³äáóâàòèìóòüñÿ ñõî-
æ³ çàõîäè, àäæå ìàºìî äîñòàòíüî

ì³ñöÿ òà ïîñò³éíèé ïàñàæèðñüêèé
ïîò³ê. Ìåòðî ó ñòîëèö³ ïîâèííî áó-
òè íå ò³ëüêè øâèäêèì òà áåçïå÷-
íèì òðàíñïîðòîì — ïîòð³áíî, ùîá
òóò áóëî ö³êàâî òà ãàðíî»,— ïîä³-
ëèëàñÿ ïëàíàìè ïðåñ-ñåêðåòàð ÊÏ
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Íàòàë³ÿ
Ìàêîãîí.

ßê çàçíà÷èëà ãîëîâíèé ëàíä-
øàôòíèé äèçàéíåð ÊÎ «Êè¿âçåëåí-
áóä» Õðèñòèíà Ãàâðèëþê, öüîãîð³÷
íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ïî÷àëà ïðèéìà-
òè â³äâ³äóâà÷³â ùå îäíà âèñòàâêà,
ÿêà òðèâàòèìå äî 19 ëèïíÿ.Öå ôëî-
ðèñòè÷íèé ôåñòèâàëü «Ì³ñòî ñîí-
öÿ», äå ïðåäñòàâëåí³ êîìïîçèö³¿ ç
ïðèðîäíèõ ìàòåð³àë³â. Ó Äåíü Íå-
çàëåæíîñò³ áóäå â³äêðèòà þâ³ëåéíà
âèñòàâêà,äî ÿêî¿ âæå òðèâàº ðåòåëü-
íà ï³äãîòîâêà �

1908—í³äåðëàíäñüêèé ô³çèê Õåé-

êå Êàìåðë³íã-Îííåñ ðîçðîáèâ ìå-

òîä íàï³âïðîìèñëîâîãî îòðèìàí-

íÿ ð³äêîãî ãåë³þ.

1918 — í³ìåöüêèé ãåíåðàë Åð³õ

Ëþäåíäîðô â³äìîâèâ Óêðà¿í³ â

ïðîõàíí³ äàòè â ¿¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

÷àñòèíó êîðàáë³â çàõîïëåíîãî ó

Ðîñ³¿ ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó, ÿê öå

íàëåæàëî çðîáèòè çà óìîâàìè

Áðåñòñüêîãî äîãîâîðó.

1934 — ïîñòàíîâîþ ÂÖÂÊ ÑÐÑÐ

ÎÃÏÓ ïåðåòâîðåíå íà Ãîëîâíå

óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ áåçïåêè â

ñêëàä³ âïåðøå ñòâîðåíîãî Íàðêî-

ìàòó (ì³í³ñòåðñòâà) Âíóòð³øí³õ

ñïðàâ (ÍÊÂÄ). Íàðêîìîì ñòàâ Ãåí-

ð³õ ßãîäà.

1990 — íà XXVIII ç’¿çä³ ÊÏÐÑ Ìè-

õàéëî Ãîðáà÷îâ áóâ ïåðåîáðàíèé

ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì ïàðò³¿.

1994 — â Óêðà¿í³ ïðîéøîâ äðóãèé

òóð âèáîð³â ïðåçèäåíòà, â ÿêîìó

ïåðåì³ã Ëåîí³ä Êó÷ìà, ÿêèé íàáðàâ

52,15 % ãîëîñ³â (14 016 850) ïðî-

òè 45,06 % (12 111 603) ó ÷èííîãî

ïðåçèäåíòà Ëåîí³äà Êðàâ÷óêà.

1994 — ó õîä³ ïåðøèõ â ³ñòîð³¿ âè-

áîð³â ìåðà Êèºâà ïåðåì³ã Ëåîí³ä

Êîñàê³âñüêèé, ÿêèé íàáðàâ 54,6 %

ãîëîñ³â âèáîðö³â ïðîòè 40,3 % ãî-

ëîñ³â, ïîäàíèõ çà éîãî îïîíåíòà

Âîëîäèìèðà ×åðíÿêà.

2002 — ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä

Êó÷ìà ï³äïèñàâ óêàç ïðî ³íòåãðà-

ö³þ Óêðà¿íè â ñòðóêòóðè ÍÀÒÎ.

Îðãàí³çàòîðè çàõîäó,ÊÏ «Êè-

¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» òà ÊÎ

«Êè¿âçåëåíáóä», ïðåäñòàâèëè

êèÿíàì íàéêðàù³ âèñòàâêîâ³

åêñïîçèö³¿ ó âèãëÿä³ ôîòîïðî-

åêòó. Â³í ïðèñâÿ÷åíèé øåñòè-

äåñÿòèð³÷÷þ ðîáîòè ÊÎ «Êè-

¿âçåëåíáóä». Çà ö³ ðîêè

îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåëà ó ñòîëè-

ö³ 100 âèñòàâîê êâ³ò³â.

Êñåí³ÿ ÊÐÓÏÎÄÅÐÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà» Ô

îò
î 

Î
ëå

êñ
³ÿ

 ²Â
À

Í
Î

Â
À

Íàðàç³ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ òðèâàº ôëîðèñòè÷íèé ôåñòè-
âàëü «Ì³ñòî ñîíöÿ», â ðàìêàõ ÿêîãî 11 ëèïíÿ î 16:00 â³ä-
áóäåòüñÿ Äåíü øîêîëàäó; 12 ëèïíÿ î 19:00 — ìóçè÷í³ âå-
÷îðè êîáçè òà áàÿíó; 18 ëèïíÿ î 10:00 — ôåñòèâàëü Rock-
Áðàìà; 19 ëèïíÿ — ôåñòèâàëü âóëè÷íèõ ìèñòåöòâ «Êè¿â-
ñüê³ âîãí³»

«Êè¿âçåëåíáóäîì» ó 2015
ðîö³ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåí-
íÿ òàêèõ çàõîä³â:

ç 21 ñåðïíÿ ïî 20 âåðåñ-
íÿ—âèñòàâêà êâ³ò³â «Óêðà-
¿íñüêèé îáåð³ã»;

ç 27 ñåðïíÿ ïî 18 æîâò-
íÿ —ôåñòèâàëü «Ì³ñòî ï³ä
â³äêðèòèì íåáîì»

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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