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Çàòâåðäæåíî 229 ì³ñöü
ï³ä àâòîêàâ’ÿðí³
� Â ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàëè ïåðøèé åòàï ñõåìè ðîçì³ùåííÿ ïåðåñóâíî¿ òîðã³âë³

Ï²Ä ÃÎËÎÂÓÂÀÍÍßÌ ìåðà Êè-
ºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
äíÿìè â³äáóëàñÿ çó-
ñòð³÷-îáãîâîðåííÿ ç
ï³äïðèºìöÿìè—âëàñ-
íèêàìè àâòîêàâ’ÿðåíü
òà ³íøèõ ïåðåñóâíèõ

îá’ºêò³â òîðã³âë³.Áåñ³äà âèéøëà òðè-
âàëîþ, ïîíàä ï³âòîðè ãîäèíè, à ùå
äóæå íàïðóæåíîþ,äèñêóòóâàëè ìà-
ëî íå íà ï³äâèùåíèõ òîíàõ.Çäåá³ëü-
øîãî öå ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìö³â,ÿê³
âèñëîâëþâàëè ãîëîâíó ïðåòåíç³þ—
ÿêå ïðàâî ìàºòå äåìîíòóâàòè ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü?

Çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè, çà-
ñëóæåíèé þðèñò
Óêðà¿íè Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ ïîÿñíèâ,
ùî ñòîëè÷íà âëàäà çàõèùàº ³íòå-
ðåñè êèÿí. «Ìè ââàæàºìî, ùî öå º
ïðÿìèì ïîðóøåííÿì ³íòåðåñ³â òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿêó ìè â çà-
êîííèé ñïîñ³á ïðåäñòàâëÿºìî, ³
ïðèéíÿëè â³äïîâ³äíèé íîðìàòèâ-
íèé àêò. Êîìóíàëüí³ ñëóæáè çä³éñ-
íþþòü ñàìîçàõèñò öèâ³ëüíèõ ïðàâ
ãðîìàäè. ßêùî âè ââàæàºòå, ùî âè
áóäåòå øàíòàæóâàòè êè¿âñüêó ì³ñü-
êó âëàäó ³ òðèìàòè â çàðó÷íèêàõ
ì³ñòî,òî ç òàêèìè ëþäüìè ïåðåìî-
âèíè â öèâ³ëüíîìó ñâ³ò³ íå âåäóòü-
ñÿ. Íàñòóïíèé êðîê áóäå ³íøèì. Íå

íà òåðèòîð³þ øòðàôìàéäàí÷èêà
áóäóòü åâàêóþâàòè íåçàêîííî ðîç-
ì³ùåí³ ÌÀÔè íà êîëåñàõ, à íà ï³ä-
ñòàâ³ óãîäè ç â³éñüêîâèì êîì³ñàð³-
àòîì âîíè áóäóòü ïåðåäàâàòèñÿ ó
â³éñüêîâó ÷àñòèíó. ² íå äèâóéòåñÿ,
ÿêùî ðàïòîì íàø³ á³éö³ â çîí³ ÀÒÎ
áóäóòü ï³äí³ìàòè ñâ³é áîéîâèé
äóõ, âèïèâàþ÷è êàâó ç öèõ àâòî-
êàâ’ÿðåíü. ßêùî âè ââàæàºòå, ùî
ì³ñüêà âëàäà ïîðóøóº âàø³ ïðà-
âà, ìè ãîòîâ³ çóñòð³òèñÿ ç âàìè ó
ñóä³»,— íàãîëîñèâ ïàí Ðåçí³êîâ.

Ïîíèçèòè ãðàäóñ
ñïðîáóâàëà ãîëîâà
ïðîôñï³ëêè ï³äïðè-
ºìö³â òà íàéìàíèõ
ïðàö³âíèê³â òîðã³â-
ë³ «ªäí³ñòü» Â³êòî-
ð³ÿ Ãàïîíåíêî. «Ìè
ìîæåìî êèäàòè îäèí â îäíîãî ôàê-
òàìè ïðî ïîðóøåííÿ, îñê³ëüêè âî-
íè áóëè ÿê ç îäíîãî áîêó, òàê ³ ç ³í-
øîãî. Òèì íå ìåíøå, ìè ïðàãíåìî
äî ä³àëîãó. Ìè ïðîñèìî âàñ íàäàòè
íàì ëþäèíó, ÿêà á áóëà êîìóí³êà-
òîðîì ì³æ âëàäîþ ³ ï³äïðèºìöÿìè.
Òàê ñêëàëîñÿ,ùî âè ïðèéøëè â òÿæ-
ê³ ÷àñè ³ î÷îëèëè ì³ñüêó âëàäó.Ó âàñ
íà ðàç³ äóæå áàãàòî ïðîáëåì. Çâè-
÷àéíî, ³íòåðåñè ãðîìàäè íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³.Àëå ìè òåæ ãðîìàäà.Òåæ ãî-
ëîñóâàëè çà âàñ. Êîëè âè ïðèéøëè,
âæå ³ñíóâàëà âóëè÷íà òîðã³âëÿ, ³ñ-
íóâàëè êàâîâ³ ìàøèíè.Íà æàëü,òàê
ñêëàëîñÿ,ùî íå áóëî ïðàâîâîãî ìå-

õàí³çìó, çà ÿêèì áè âîíè ä³ÿëè. ²
ï³äïðèºìö³ ç³òêíóëèñÿ ç ñèòóàö³ºþ,
êîëè âèõîäÿòü íà âóëèö³ ³ çâåðòàþ-
òüñÿ äî âàñ — äàéòå íàì ö³ ïðàâè-
ëà. Ìè ãîòîâ³ ¿õ ïðèéíÿòè. Àëå äî-
ëó÷³òü ³ íàø³ ïîáàæàííÿ»,— çâåð-
íóëàñÿ âîíà äî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Â Äåïàðòàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³
òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà ðîçïî-
â³ëè, ùî ïåðøèé åòàï ñõåìè ðîç-
ì³ùåííÿ îá’ºêò³â ïåðåñóâíî¿ òîð-
ã³âë³ ïðàêòè÷íî çàâåðøåíèé.Äî ðî-
áîòè íàä íèì çàëó÷àëè ï³äïðèºì-
ö³â, óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³ ÐÄÀ, ÄÀ².
Ç 850-òè ïîäàíèõ çàÿâîê ùîäî ëî-
êàö³¿ íà ñüîãîäí³ çàòâåðäæåíî 229,
ïî ÿêèõ íåìàº ñêàðã êèÿí, íåìàº
ïèòàíü ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ ðó-
õó ëþäåé, ùîäî áåçïåêè òîùî. Â
«íóëüîâ³é çîí³», à öå öåíòðàëüíà
÷àñòèíà ì³ñòà, çîêðåìà ³ ïàðêè, ìà-
øèí ç òîðã³âëåþ íå ìàº áóòè âçà-
ãàë³. Ïðè÷èíà — ïåðåíàñè÷åííÿ
ðèíêó.Â 2-3-õ çîíàõ àâòîêàâ’ÿðí³ òà
îá’ºêòè âóëè÷íîãî õàð÷óâàííÿ çìî-
æóòü ïðàöþâàòè ò³ëüêè íà ïàðêó-
âàëüíèõ ì³ñöÿõ.Â Äåïàðòàìåíò³ î÷³-
êóþòü íà ³íø³ ïðîïîçèö³¿ ï³äïðè-
ºìö³â òà îá³öÿþòü, ùî ¿õ áóäå âðà-
õîâàíî.Ïî 229-òè òî÷êàõ âïðîäîâæ
äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ð³-
øåííÿ áóäóòü ïðîâåäåí³ òîðãè.Ïðè-
áëèçíà ñòàðòîâà ö³íà çà 2 êâ. ì —
2,5 òèñ. ãðí, çà 6 êâ. ì — 14,8 òèñ.
ãðí. Öå íà ð³ê. Ïåðåäáà÷åíà ìîæ-
ëèâ³ñòü óêëàäàòè äîãîâîðè íà 3-5

ðîê³â. Îïóáë³êóâàòè ð³øåííÿ îá³-
öÿþòü çà òèæäåíü-äâà.

«Íàøå çàâäàííÿ — çàäåêëàðó-
âàòè ÷³òê³ ïðàâèëà òîðã³âë³ ó êà-
âîìàøèíàõ ³ âèçíà÷èòè, äå âîíè
ìàþòü ïðàâî âåñòè á³çíåñ ³, â³ä-
ïîâ³äíî, ïðàöþâàòè çàêîííî òà
ïëàòèòè â áþäæåò. Òàê ñòàëîñÿ,
ùî öåé á³çíåñ — ñòèõ³éíèé, àëå
ìè ïðîïîíóºìî âàì àëüòåðíàòè-
âó áåçñèñòåìí³é òîðã³âë³ ³ ïðîçî-
ð³ ïðàâèëà ãðè. Òîðãè çà òî÷êè áó-
äóòü â³äáóâàòèñÿ ó ôîðìàò³ àóê-
ö³îíó, ùî äîçâîëèòü ïðîâåñòè ¿õ-
íº ðîçïîä³ëåííÿ ïðîçîðî òà ç âè-
ãîäîþ äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî ³ íàãîëî-
ñèâ, ùî äî ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ
àóêö³îí³â ïðàö³âíèêè áëàãîóñò-
ðîþ íå áóäóòü äåìîíòóâàòè àâòî-
êàâ’ÿðí³, îêð³ì òèõ, ùî ðîçòàøî-
âàí³ â íóëüîâ³é çîí³ �

Îñíîâí³ ïðîáëåìè 
ç àâòîêàâ’ÿðíÿìè
1.Ïåðåíàñè÷åííÿ ðèíêó
2.Ñòâîðåííÿ â³çóàëüíî

øóìó, íåîõàéíèé âèãëÿä
3. Ñïîòâîðåííÿ ³ñòî-

ðè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà
4.Íåáåçïåêà ùîäî ÿêîñ-

ò³ ïðîäóêö³¿ òà ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ

Íåçàáàðîì ÊÌÄÀ çà-
òâåðäèòü 229 òî÷îê ï³ä
ðîçì³ùåííÿ êàâîìàøèí
òà ³íøèõ ïåðåñóâíèõ
îá’ºêò³â òîðã³âë³. Öå
ïåðøèé åòàï êîìïëåêñ-
íî¿ ñõåìè ðîçì³ùåííÿ.
Äàë³ áóäóòü çàòâåðäæó-
âàòè é ³íø³ ì³ñöÿ, ç âðà-
õóâàííÿì 850-òè çàÿâîê
ï³äïðèºìö³â. Íå áóäå
òàêèõ îá’ºêò³â ëèøå â
íóëüîâ³é çîí³ — öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà.
Äåñü ÷åðåç ì³ñÿöü ïî
229-õ ëîêàö³ÿõ â³äáó-
äóòüñÿ òîðãè. Ñòàðòîâà
ö³íà ñêëàäàòèìå ïðè-
áëèçíî 2,5 òèñ. ãðí çà 
2 êâ. ì ³ 14,8 òèñ. ãðí çà
6 êâ. ì íà ð³ê. Àëå óãîäó
ìîæíà áóäå óêëàäàòè ³
íà 3-5 ðîê³â.
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Íà ñüîãîäí³ â ñòîëèö³ çàòâåðäæåíî 229 ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ àâòîêàâ`ÿðåíü, ïî ÿêèõ íåìàº ñêàðã êèÿí, ïèòàíü ùîäî ïåðåøêîäæàííÿ
ðóõó ëþäåé, áåçïåêè òîùî

Ó ñòîëèö³ ïîñàäèëè 
ïîíàä 8 ìëí êâ³òêîâî¿
ðîçñàäè

Ó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàíí³ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» çàçíà÷àþòü, ùî ìàéæå âñÿ

ïðîäóêö³ÿ âèðîùåíà âëàñíèìè ñè-

ëàìè â ïàðíèêîâî-îðàíæåðåéíèõ

ãîñïîäàðñòâàõ íà òåðèòîð³¿ âèðîá-

íè÷èõ áàç êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ

ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü.Çäå-

á³ëüøîãî öå ÷îðíîáðèâö³, öèíåðà-

ð³ÿ,àëüòåðíàòåðà,õëîðîô³òóì,áåãî-

í³ÿ òîùî.«Ó ïåðñïåêòèâ³ ìàºìî ðîç-

øèðþâàòè ÿê àñîðòèìåíò êâ³òêîâî¿

ïðîäóêö³¿,òàê ³ ¿¿ ê³ëüê³ñòü,âèðîùåíó

âëàñíèìè ñèëàìè.Íàïðèêëàä,îáãî-

âîðþºìî ïèòàííÿ âèðîùóâàííÿ ðó-

ëîííîãî ãàçîíó òà íàäàííÿ ïîñëóã ç

éîãî âëàøòóâàííÿ,òàêîæ íà ïîðÿäêó

äåííîìó çá³ëüøåííÿ âèêîðèñòàííÿ

áàãàòîð³÷íèõêâ³òêîâèõêóëüòóð,âèðî-

ùóâàííÿ çëàêîâèõòðàâ»,—çàçíà÷èâ

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåí-

áóä» Ñåðã³é Ñèìîíîâ.

Íàãàäàºìî,çåëåíå ãîñïîäàðñòâî

ñòîëèö³ íàë³÷óº ïîíàä 18 ãà êâ³òíè-

ê³â íà 500 îá’ºêòàõ.

Çíÿòà òèì÷àñîâà 
çàáîðîíà êóïàííÿ 
íà ïëÿæàõ

Çà ðåçóëüòàòàìè ñàí³òàðíî-ì³êðîá³î-

ëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðîá âîäè Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñàíåï³ä-

ñëóæáè ó ì. Êèºâ³, âîäà íà ïëÿæàõ

«Ðàéäóæíèé»,«Òåëüá³í»,«Äèòÿ÷èé»,

«Âåíåö³ÿ»,«Ìîëîä³æíèé»,«Çîëîòèé»,

«Ïåðåäì³ñòíà Ñëîá³äêà»,«Öåíòðàëü-

íèé»,«Ïóùà-Âîäèöÿ» â³äïîâ³äàº íîð-

ìàòèâíèì ïîêàçíèêàì.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ïëå-

ñî» ïîâ³äîìëÿº,ùî òèì÷àñîâà çàáî-

ðîíà êóïàííÿ íà öèõ ïëÿæàõ çí³ìàº-

òüñÿ.

Ó Êèºâ³ çàô³êñîâàí³ 
âèïàäêè ï³äðîáêè 
ðàõóíê³â íà ñïëàòó çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³
ïîñëóãè

Ó ì³ñò³ çàô³êñîâàí³ âèïàäêè ï³äðîá-

êè êâèòàíö³é íà îïëàòó ÆÊÏ. ßê íà-

ãîëîøóþòü â êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-

ºìñòâ³ «Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-

÷èñëþâàëüíèé öåíòð», ÿêèé çä³éñ-

íþº äðóê îðèã³íàëüíèõ áëàíê³â êâè-

òàíö³é, ìåøêàíö³ ê³ëüêîõ áóäèíê³â

îòðèìàëè äîêóìåíòè ³ç çàâ³äîìî íå-

ïðàâèëüíèìè ðåêâ³çèòàìè.

Ì³ñüêà âëàäà çâåðòàº îñîáëèâó

óâàãó êèÿí íà òå, ùî â ðàõóíêàõ çà

ïîñëóãè,ÿê³ äîñòàâëÿþòüñÿ ñïîæèâà-

÷àì ì³ñòà, ìàº çàçíà÷àòèñÿ ðàõóíîê

ÊÏ «Ã²ÎÖ» (ð/ð 2603400038106 â

ÏÀÒÊÁ «300670,ªÄÐÏÎÓ04013755»).

Ó âèïàäêó, ÿêùî â áëàíêó ðàõóíêó

âêàçàíî ³íøèé íîìåð, íå ñïëà÷óéòå

éîãî.Êè¿âñüêà âëàäà çàêëèêàº ìåø-

êàíö³â ñòîëèö³ áóòè óâàæíèìè òà çâåð-

òàòèñÿ äî êîíòàêò-öåíòðó 15-51 àáî

äî ÊÏ «Ã²ÎÖ», ÿêùî ó âàñ âèíèêëè

ñóìí³âè ùîäî äîñòîâ³ðíîñò³ äàíèõ ó

êâèòàíö³¿.

íîâèíè
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ÄËß ÍÀËÅÆÍÈÕ óìîâ ô³çè÷íî-
ãî ðîçâèòêó ä³òåé, çàíÿòü ô³çè÷-
íîþ êóëüòóðîþ êèÿí çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ òà â ì³ñöÿõ ìàñîâî-
ãî â³äïî÷èíêó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, â³äïîâ³äíî

äî ÿêîãî öüîãî ðîêó â Êèºâ³ îá-
ëàøòóþòü 93 ³ãðîâèõ òà 93 ñïîð-
òèâíèõ ìàéäàí÷èêè íà çàãàëüíó
ñóìó 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïðî öå
ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåí-
òó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Äìèòðî Íîâèöüêèé.

Àäðåñí³ ïåðåë³êè âèêîíàííÿ
ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â
ñôîðìîâàíî ç óðàõóâàííÿì çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí. Çàìîâíèêîì ðîá³ò
âèçíà÷åíî ÊÏ «Äèðåêö³ÿ ç êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ «Êè¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ».

«Ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ
äëÿ íàëåæíîãî ðîçâèòêó ä³òåé, çà-
íÿòü ñïîðòîì — öå çàïîðóêà íà-
ä³éíîãî, ì³öíîãî, çäîðîâîãî ìàé-
áóòíüîãî êèÿí. Òîìó, çà äîðó÷åí-
íÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà, ìè ðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá
ìàêñèìàëüíî îáëàøòóâàòè äâîðè
³ ïàðêè ñòîëèö³ ³ãðîâèìè òà ñïîð-
òèâíèìè ìàéäàí÷èêàìè»,— ñêà-
çàâ Äìèòðî Íîâèöüêèé.

Öèì æå ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñü-
êèé ãîëîâà ñêîðèãóâàâ àäðåñí³ ïå-
ðåë³êè âèêîíàííÿ ó 2015 ðîö³ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó æèòëîâîãî
ôîíäó (âíåñåíî çì³íè äî çàòâåð-
äæåíèõ ó êâ³òí³ ðîá³ò). Íàãàäàºìî,
ùî öüîãî ðîêó íà ðåìîíò æèòëîâî-
ãî ôîíäó ïåðåäáà÷åíî áëèçüêî 200
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íàðàç³ â³äïî-
â³äíà ðîáîòà àêòèâíî òðèâàº �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ì³ñò³ îáëàøòîâóþòü 93 ³ãðîâèõ
òà 93 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èêè

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ìåòðîïîë³òåí
ïðîâîäèòü ðîáîòè â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè «Ïðî çà-
ì³íó êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèìâîë³êè
íà áóä³âëÿõ òà ñïîðóäàõ, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà». Çîêðåìà íà áðîí-
çîâèõ ëèòèõ êàðíèçàõ ó öåí-
òðàëüíîìó çàë³ ñòàíö³¿ «Øóëÿâ-
ñüêà» äåìîíòîâàíî íàïèñ «Êî-
ìóí³çì» òà ç³ðêè ì³æ ñëîâàìè
«Ìèð, ïðàöÿ, ñâîáîäà, ð³âí³ñòü,
áðàòñòâî». Êð³ì òîãî, çíÿòî áà-
ðåëüºô ñåðïà ³ ìîëîòà íà ñòàí-
ö³¿ «Áåðåñòåéñüêà». Éîãî áóëî
ðîçì³ùåíî íà äâåðöÿòàõ êà-
áåëüíîãî â³äñ³êó.

Òàêîæ çàêðèòî ìîçà¿÷íå ïàí-
íî «×åðâîíîàðì³ºöü» òà äâà êàð-
áóâàííÿ «Ç³ðêà ÷åðâîíî¿ àðì³¿»
òà «Ç³ðêà Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿» íà
ñòàíö³¿ «Ïàëàö Óêðà¿íà».

«Ùîäî ö³º¿ ñòàíö³¿, òî ïîä³á-
íèé äîñâ³ä ó íàñ óæå áóâ íà «Òå-

àòðàëüí³é», äå çàðàç ðîçì³ùåíî
ïðîåêò «3D ñöåíà». Ìè â³äêðèò³
äî âñ³õ ïðîïîçèö³é çîáðàæåííÿ
íà ñòàíö³¿ «Ïàëàö Óêðà¿íà»,— ïî-
â³äîìèëè â ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³.

Ïðîïîçèö³¿ ìîæíà íàäñèëàòè
íà åëåêòðîííó àäðåñó ïðåñ-ñëóæ-
áè ï³äïðèºìñòâà (zmi@metro.
kiev.ua). Êîíêóðñ â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ â³äêðèòî â îíëàéí-ðåæèì³ �

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ÷èñëåííèìè çâåðíåííÿìè ï³äïðèºìö³â
³ç ïðîõàííÿì ðîç’ÿñíèòè ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ ì³ñüêèé
Öåíòð àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â³äìîâëÿº ¿ì ó ïðà-
â³ îòðèìàòè äîçâîëè íà ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿, êåð³â-
íèöòâî ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» âèð³øèëî âèä³ëèòè ñïå-
ö³àë³ñòà, ÿêèé êâàë³ô³êîâàíî äîïîìîæå âñ³ì îõî÷èì
ï³äãîòóâàòè ïàêåò äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ îôîðì-
ëåííÿ. Â³äïîâ³äàòèìå íà âñ³ çàïèòàííÿ ï³äïðèºìö³â

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îôîðìëåííÿ äîçâ³ëü-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ Êàòåðèíà ²ëü¿íà. Ïðîêîíñóëüòóâà-
òèñü ìîæíà ùîâ³âòîðêà òà ùî÷åòâåðãà ç 9.00 äî 12.00.

Íàãàäóºìî, ùî äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàì-
íèõ çàñîá³â âèäàþòüñÿ áåçêîøòîâíî.

«Êè¿âðåêëàìà» ïðîñèòü ï³äïðèºìö³â áóòè â³äïî-
â³äàëüíèìè ³ ëåãàë³çîâóâàòè ñâî¿ âèâ³ñêè òà ³íø³
êîíñòðóêö³¿ �

Ó ï³äçåìö³ äåìîíòóâàëè
êîìóí³ñòè÷íó ñèìâîë³êó

Ï²Ä ×ÀÑ îñòàííüîãî çàñ³äàííÿ
Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ áóëî ïðåçåíòîâàíî
ïðîåêò êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó òà
ìîäåðí³çàö³¿ ê³íîòåàòð³â, ùî
ïåðåáóâàþòü â óïðàâë³íí³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè-
¿âê³íîô³ëüì».

ßê íàãîëîñèëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî,
äîêóìåíò ðîçðîáëÿâñÿ âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ï³âðîêó ñï³ëüíî ç ôà-
õ³âöÿìè, äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè
òà ñïåö³àë³ñòàìè Êè¿âñüêîãî ³í-
âåñòèö³éíîãî àãåíòñòâà.

«Çà íàøèì ïðîåêòîì óñ³ êîìó-
íàëüí³ ê³íîòåàòðè áóëî ðîçä³ëå-
íî íà 5 êàòåãîð³é, 3 ç ÿêèõ âêëþ-
÷àþòü çàêëàäè, ÿê³ íåîáõ³äíî
çäàâàòè â äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó. Îòðèìàíèé ïðèáóòîê, ³ öþ
ïðîïîçèö³þ ñüîãîäí³ òàêîæ ï³ä-
òðèìàëè, ì³ñòî áóäå ñïðÿìîâóâà-
òè íà ðîçâèòîê êóëüòóðíîãî æèò-
òÿ, çîêðåìà, é óêðà¿íîìîâíèõ ê³-
íîòåàòð³â,òàêèõ ÿê «Ë³ðà» òà «Ê³-
íîòåàòð ³ì. Øåâ÷åíêà»,— ñêàçà-
ëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Â îêðåìó êàòåãîð³þ, ÿê çàçíà-
÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ,
óâ³éøëè êîëèøí³ äèòÿ÷³ ê³íîòå-
àòðè, íà áàç³ ÿêèõ ïðîïîíóºòü-
ñÿ ñòâîðèòè êóëüòóðîëîã³÷í³ öåí-
òðè äîçâ³ëëÿ äëÿ ä³òåé �«Êè¿âðåêëàìà» íàäàº áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿ 

ç îôîðìëåííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â

ÄÍßÌÈ çà äîðó÷åííÿì ìåðà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ôàõ³â-
ö³ ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» ðàçîì ³ç ìåøêàíöÿìè æèòëî-
âîãî ìàñèâó îáëàøòóâàëè ïàðêàí íàâêîëî íîâîñòâî-
ðåíîãî ñêâåðó ïîáëèçó ìåòðî «Îñîêîðêè». Òàê, 30
ìåòð³â äåêîðàòèâíî¿ îãîðîæ³ ïåðåøêîäæàòèìóòü
çà¿çäó àâòîòðàíñïîðòó íà òåðèòîð³þ ñêâåðó.

ÓÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» íàãàäàëè,ùî 3 ëèïíÿ ìåøêàíö³
ñòîëèö³ îáëàøòóâàëè äâà êâ³òíèêè ç 2500 ÷îðíîáðèâö³â,
æîðæèí,õëîðîô³òóìó òà 200 êóù³â ñï³ðå¿ é ôîðçèö³¿.

Ó òðàâí³ íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ìåðà Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà íà òåðèòîð³þ ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî «Îñîêîðêè»
çàâåçëè 240 òîíí ´ðóíòó, à òàêîæ çàñ³ÿëè 30 ñîòîê ãà-
çîíó, ïîñàäèëè ÿëèíêè, êëåíè ³ êóù³ �

Ó íîâîñòâîðåíîìó ñêâåð³ íà Îñîêîðêàõ îáëàøòóâàëè ïàðêàí

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌÈ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Êèºâà ñï³ëü-
íî ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè ÑÁÓ çàäîêóìåíòîâàíî òà âè-
êðèòî ä³þ÷ó íà òåðèòîð³¿ ñòîëèö³ íåçàêîííó ìåðåæó
ïóíêò³â îáì³íó ³íîçåìíî¿ âàëþòè.

Òàê, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåíèõ 16 ëèïíÿ 2015 ðîêó îáøó-
ê³â çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ ïóíêò³â îáì³íó âàëþò,
ïîìåøêàíü òà àâòîìîá³ë³â îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ¿õ ä³-
ÿëüíîñò³, âèëó÷åíî ÷îðíîâ³ çàïèñè ùîäî çä³éñíåí-
íÿ âàëþòíî-îáì³ííèõ îïåðàö³é, êîìï’þòåðíó òåõ-

í³êó, à òàêîæ ãðîøîâ³ êîøòè ó ñóì³ 800 òèñ. äîëàð³â
ÑØÀ, 40 òèñ. ºâðî, 100 òèñ. ãðí.

Ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî-
âîäèòüñÿ çà ñò. 212 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè, òîáòî óìèñíå
óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ
ðîçì³ðàõ.

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, ó äàíèé ÷àñ âæè-
âàþòüñÿ çàõîäè äëÿ ïðèïèíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ òà âñòàíîâëåííÿ îðãàí³çàòîð³â çëî÷èííî¿ ñõåìè �

Ó ñòîëèö³ âèêðèòî íåçàêîííó ìåðåæó ïóíêò³â îáì³íó âàëþòè

²Ç Ï’ßÒÍÈÖ² áåçêîíòàêòí³ êàðòêè
íà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê ðåàë³çîâóâàòè-
ìóòü ó êàñàõ ëèøå íà 16-òè ñòàíö³-
ÿõ ï³äçåìêè. Òàê, ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» çàïðîâàäæóº àâòî-
ìàòèçîâàíó ñèñòåìó ïðîõîäó ïàñà-
æèð³â,à òàêîæ ïîñòóïîâî âèâîäèòü
ç îá³ãó æåòîíè. Çà îñòàíí³é ð³ê íà
åëåêòðîíí³ çàñîáè îïëàòè ïðî¿çäó ïå-
ðåéøëî âæå ïîíàä 60 % ïàñàæèð³â.

Îòæå, ÿê ïîâ³äîìëÿº ï³äïðè-
ºìñòâî, êóïèòè áåçêîíòàêòí³ êàðò-
êè ìîæíà áóäå íà ñòàíö³ÿõ: «Àêà-
äåìì³ñòå÷êî», «Ñâÿòîøèí», «Ïî-
ë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», «Òåàòðàëü-
íà», «Õðåùàòèê», «Äàðíèöÿ» (Ñâÿ-
òîøèíñüêî-Áðîâàðñüêà ë³í³ÿ); «Âà-
ñèëüê³âñüêà», «Îë³ìï³éñüêà», «Ìàé-
äàí Íåçàëåæíîñò³», «Êîíòðàêòîâà
ïëîùà», «Ì³íñüêà» (Êóðåí³âñüêî-

×åðâîíîàðì³éñüêà ë³í³ÿ); «Ëóê’ÿí³â-
ñüêà», «Ïàëàö ñïîðòó», «Ïå÷åð-
ñüêà», «Îñîêîðêè», «Ïîçíÿêè» (Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüêà ë³í³ÿ) �

Áåçêîíòàêòí³ êàðòêè íà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê
ïðîäàâàòèìóòü íà 16-òè ñòàíö³ÿõ ìåòðî

Êè¿â ïðåçåíòóâàâ êîíöåïö³þ
ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíèõ ê³íîòåàòð³â

Âèðîáíèê ê³íîô³ëüì³â ïðèõîâàâ 
â³ä ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
ïîíàä 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïðèáóòê³â

ÏÅÐÅÂ²ÐÊÀ ñòîëè÷íîãî ÒÎÂ «Ï»,
ÿêå çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì
êiíî-, â³äåîô³ëüì³â òà òåëåâ³ç³é-
íèõ ïðîãðàì, âèÿâèëà çíà÷íó
ðîçá³æí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â
ï³äïðèºìñòâîì.

Âñòàíîâëåíî, ùî âïðîäîâæ
2014 ðîêó âêàçàíå ï³äïðèºìñòâî
â³äçíÿëî òà âèãîòîâèëî ïîíàä
20 õóäîæí³õ ñåð³àë³â, ïðîòå ÷àñ-
òèíó ïðèáóòê³â áóëî ïðèõîâàíî,
òèì ñàìèì ïîñàäîâ³ îñîáè òîâà-
ðèñòâà çàíèçèëè ïîäàòîê íà ïðè-
áóòîê ï³äïðèºìñòâà ó ñóì³ 739,5
òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Çà ìàòåð³àëàìè ïåðåâ³ðêè â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-

íÿ, ùî êâàë³ô³êóºòüñÿ çà ÷. 1 ñò.
212 (óìèñíå óõèëåííÿ â³ä ñïëà-
òè ïîäàòê³â) Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè, ïðîòå íåâäîâç³
çáèòêè çà ïðîâàäæåííÿì áóëè
ïîâí³ñòþ â³äøêîäîâàí³ äåðæàâ³.

Íàðàç³ ìàòåð³àëè êðèì³íàëü-
íîãî ïðîâàäæåííÿ â³äíîñíî äè-
ðåêòîðà ÒÎÂ «Ï» íàïðàâëåí³ äî
ïðîêóðàòóðè Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó äëÿ ïîäàëüøîãî íàïðàâ-
ëåííÿ äî ñóäó çà ÷. 4 ñò. 212 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(çâ³ëüíåííÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ðàç³ â³äøêî-
äóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ äåð-
æàâ³ ¿õ íåñâîº÷àñíîþ ñïëàòîþ) �
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Ïàíå Òàðàñå, ÿê³ ëþäè, ïðî-
åêòè ñïîíóêàëè âàñ ïðè¿õàòè äî
Êèºâà?

Ò. Ô.: ß îòðèìàâ ñòèïåíä³þ ³ìå-
í³ Ôóëáðàéòà äëÿ âïðîâàäæåííÿ â
Óêðà¿í³ êóðñó åòíîìóçèêîëîã³¿ îí-
ëàéí. Â Àìåðèö³ çàðàç öå äóæå ïî-
ïóëÿðíà ïðàêòèêà. Ââàæàþ, é Óêðà-
¿í³ öå äóæå ïîòð³áíî, àäæå äàñòü
ìîæëèâ³ñòü îñÿãíóòè á³ëüø øèðî-
êó àóäèòîð³þ, íå ëèøå òó, ÿêà ìàº
áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ïåâ-
íîãî ó÷áîâîãî çàêëàäó.

Ìåíå çàïðîñèëè ÷èòàòè ëåêö³¿
â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿.
Àëå ìåíå á³ëüøå ö³êàâèòü ðîáèòè
öå îí-ëàéí. Òîìó ùî (ç ïðàêòè÷-
íî¿ òî÷êè çîðó) âñå âàæ÷å ³ âàæ÷å
ïðè¿õàòè äî Êèºâà, æèòè òóò. Ñï³ë-
êóâàííÿ îí-ëàéí â³äáóâàºòüñÿ ïî
ñêàéïó. Çàðàç ÿ ìàþ ðîáèòè â³-
äåîçàïèñ ñàìèõ ëåêö³é, ³ öå íàé-
âàæ÷å. Ï³ñëÿ ëåêö³¿ ñëóõà÷³ çìî-
æóòü ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, îòðè-
ìàòè çàâäàííÿ òîùî. Á³ëüøå òîãî,
ÿ á õîò³â, ùîá öåé êóðñ áóâ â³äêðè-
òèé äëÿ ðåäàãóâàííÿ. Íàïðèêëàä,
ÿêùî åêñïåðò ç àíãë³éñüêî¿ ìóçè-
êè çàõî÷å ïîñòàâèòè ñâîº çàïèòàí-
íÿ, â³í ìîæå äàòè ñâ³é ë³íê.

ß ðîçïî÷àâ ðîçìîâó ç ïîñîëü-
ñòâàìè Óêðà¿íè. Òîæ äî öüîãî ïðî-
åêòó ìîæóòü ïðèºäíàòèñÿ ïåâí³
ãðóïè, ÿê³ çâ’ÿçàí³ ç òèì ÷è ³íøèì
ïîñîëüñòâîì. Êð³ì «Ìîãèëÿíêè»,

ïðîåêò ï³äòðèìóº Êè¿âñüêà êîí-
ñåðâàòîð³ÿ, àëå ïîêè ùî íà ð³âí³
îêðåìèõ ñòóäåíò³â.

Äëÿ ÷îãî ïîòð³áí³ êîíòàê-
òè ç âèøåì, ñëóõà÷³ öüîãî êóð-
ñó îòðèìàþòü ñåðòèô³êàò?

Ò. Ô.: Òàê. Àëå ìîæíà âçÿòè òà-
êèé êóðñ, áóäó÷è â³ëüíèì ñëóõà-
÷åì. ßêùî òè ïðîõîäèø ïîâíèé
êóðñ, âèêîíóºø ïåâí³ çàâäàííÿ,
ñêëàäàºø ³ñïèòè, òî ó÷áîâèé çà-
êëàä, íà áàç³ ÿêîãî öå áóäå çä³éñ-
íåíî, çîáîâ’ÿçàíèé ïî çàê³í÷åí-
íþ êóðñó âèäàòè ñåðòèô³êàò.

Ùî, â àìåðèêàíñüêîìó ðî-
çóì³íí³, ÿâëÿº ñîáîþ åòíîìóçè-
êîëîã³ÿ ÿê íàóêà, ³ ÷èì öÿ äèñ-
öèïë³íà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óêðà-
¿íñüêîãî êóðñó åòíîìóçèêîëîã³¿?

Ò. Ô.: Â Óêðà¿í³ ÷àñòî çì³øó-
þòü ïîíÿòòÿ åòíîìóçèêîëîã³¿ ç
ôîëüêëîðîì, ôîëüêëîðèçìîì, ÿêèé
º ³íòðîâåðòíèì, òîáòî ñïðÿìîâà-
íèì ïåðåäóñ³ì íà âëàñíó êóëüòó-
ðó, àáî ìîæå âêëþ÷àòè, òàê áè ìî-
âèòè, ñóì³æí³ êóëüòóðè — ÷åõ³â,
ïîëÿê³â, ðîñ³ÿí òîùî. Â Àìåðèö³
çàâäàííÿì êóðñó åòíîìóçèêîëî-
ã³¿ º äîñë³äæåííÿ ìóçè÷íèõ êóëü-
òóð ñâ³òó. Òóò öåé êóðñ ÷èòàºòüñÿ,
õî÷à é â³ä ìóçè÷íîãî â³ää³ëó, àëå
íà óí³âåðñèòåòñüêèõ êàôåäðàõ, áî
áåðóòü öåé êóðñ íå ëèøå ìóçèêàí-

òè, àëå é àíòðîïîëîãè, ô³ëîñîôè,
³ñòîðèêè, ìåäèêè, õòî çàâãîäíî.
Öå á³ëüøå çàãàëüíîîñâ³òí³é êóðñ.

×îãî áðàêóº óêðà¿íñüê³é
ñèñòåì³ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè çàãà-
ëîì?

Ò. Ô.: Ç îäíîãî áîêó, âîíà äóæå
ïðîôåñ³éíà. Ç ³íøîãî — ÿêùî áðà-
òè äî óâàãè íå ôàõîâ³ ãàëóç³, à çà-
ãàëüíîêóëüòóðí³, òî Óêðà¿íà ùå íå
âèéøëà íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü.
ß áè ââ³â êóðñ ìóçè÷íîãî ìåíåäæ-
ìåíòó ó âñ³õ ìóçè÷íèõ çàêëàäàõ,
êóðñ ìóçè÷íèõ êóëüòóð ñâ³òó, òåõ-
í³÷íîãî çàïèñó, òàêîæ îáîâ’ÿçêî-
âî çàïðîâàäèâ áè ñïåö³àë³çîâàíèé
êóðñ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñàìå ç ìå-
òîþ âèâ÷åííÿ òåðì³íîëîã³¿.

×è çâåðòàþòüñÿ äî âàñ óêðà-
¿íñüê³ ìóçèêîçíàâö³ ç ïèòàííÿ-
ìè ÷è ïðîõàííÿìè?

Ò. Ô.: Òàê, àëå ïåðåâàæíî öå
ñòîñóºòüñÿ ïóáë³êàö³é ó çàðóá³æ-
íèõ âèäàííÿõ ñòàòåé äëÿ ÂÀÊó.
×åñíî êàæó÷è, ïåðåêëàäí³ ñòàòò³
äóæå ïîãàíî çðîáëåí³. Òóò çíîâó
ïîñòàº ïèòàííÿ ìîâè, íà ùî ÿ äó-
æå ðàäæó çâåðíóòè óâàãó. Áåç çíàí-
íÿ ìîâè ìè íå çìîæåìî ïðåäñòà-
âèòè ñåáå â ñâ³ò³. Íàø³ ôàõ³âö³ ¿ç-
äÿòü íà êîíôåðåíö³¿, ÷èòàþòü òàì
ñâî¿ äîïîâ³ä³, àëå äàë³ ñïðàâà íå
éäå, íåìàº äèñêóñ³¿, êîíòàêòó. Òî-

ä³ ÿê ñàìå íà öüîìó áàçóºòüñÿ ìèñ-
òåöüêèé ñâ³ò.

Ùî äëÿ ñòàòóñó íàóêîâöÿ
â Àìåðèö³ äàº ñòèïåíä³ÿ Ôóë-
áðàéòà?

Ò. Ô.: Â Àìåðèö³ íåìàº çâàíü —
íàðîäíèé àðòèñò, çàñëóæåíèé. À
íàóêîâà ñòèïåíä³ÿ Ôóëáðàéòà — öå
íå ïðîñòî ñòèïåíä³ÿ,öå äóæå ïî÷åñ-
íî, êîëè òâî¿ êîëåãè òåáå îáèðà-
þòü. Ó÷áîâà ñòèïåíä³ÿ — êîëè òè
áåðåø ïåâíèé êóðñ ³ â÷èøñÿ. À íà-
óêîâà ñòèïåíä³ÿ îçíà÷àº, ùî òè ðî-
áèø ùîñü âàãîìå, ÷îãîñü âàðòèé.

ßê ïðåäñòàâëåíà óêðà¿í-
ñüêà êóëüòóðà â Àìåðèö³?

Ò. Ô.: Í³ÿê, ìàéæå í³äå íå ïðåä-
ñòàâëåíà. Íàïðèêëàä, â Êîëóìá³é-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ó Íüþ-Éîðêó
º êàôåäðà ñëàâ³ñòè÷íà, àëå óêðà¿í-
ñüêà òåìà òàì ïðåäñòàâëåíà ì³í³-
ìàëüíî. ª óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò â
Ãàðâàðä³,àëå â³í á³ëüø äîñë³äíèöü-
êèé. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïðè âåëè-
êèõ óí³âåðñèòåòàõ áóëè êàôåäðè
ñõ³äíî-ºâðîïåéñüêèõ ñòóä³é,Óêðà-
¿íà òóäè âõîäèëà ÿê äóæå ìàëåíüêà
÷àñòèíà, âåñü àêöåíò áóâ íà ÑÐÑÐ ³
íà Ðîñ³¿. Ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çâ³äòè âè-
õîäèëè, ìàëè çíàòè ðîñ³éñüêó ìî-

âó. Êàôåäð ñóòî ìóçè÷íèõ óêðà¿í-
ñüêèõ íåìàº, çà âèíÿòêîì ïîîäè-
íîêèõ âèïàäê³â, íàïðèêëàä, â Êà-
íàä³. ×îìó? Íàñàìïåðåä òîìó, ùî ó
íàñ íåìàº ìóçèêîçíàâö³â,ÿê³ á äîá-
ðå âîëîä³ëè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ,ÿê³
á ìàëè îñâ³òó â³ä àíãëîìîâíîãî óí³-
âåðñèòåòó. Ìóçèêîçíàâñòâî — öå
ôàõ äóæå âàæêèé,ùîá âèæèòè,îñî-
áëèâî, ÿêùî òè íå ìàºø êîíòàêò³â,
óÿâëåíü ïðî òó ÷è ³íøó êóëüòóðó.
Çàãàëîì óêðà¿íñüêå ìóçèêîçíàâ-
ñòâî çàðàç ìàéæå íå âèõîäèòü çà
ìåæ³ Óêðà¿íè. Ïîâòîðþñÿ, ÿêùî ³ º
âèñòóïè íà ì³æíàðîäíèõ êîíôå-
ðåíö³ÿõ, òî äàë³ ïðî÷èòàíèõ äîïî-
â³äåé ñïðàâà íå éäå,ïðèíàéìí³ ÿêè-
õîñü âïëèâ³â íà ºâðîïåéñüêå êóëü-
òóðíå ñåðåäîâèùå ÿ ïîêè íå áà÷ó.

Ç êèì ³ç óêðà¿íñüêèõ ä³-
ÿ÷³â â Àìåðèö³ âè êîíòàêòóºòå?

Ò. Ô.: Ëþäè â Àìåðèö³ æèâóòü
á³ëüø â³ääàëåíî. Íàïðèêëàä, Â³ðêî
Áàëåé ìåøêàº â øòàò³ Íåâàäà, Ëåî-
í³ä Ãðàáîâñüêèé — ó Íüþ-Äæåðñ³,
ÿ — â Ï³òòñáóðç³. Öå âåëè÷åçí³ â³ä-
ñòàí³.Êð³ì òîãî,â Àìåðèö³ âñ³ áàãàòî
ïðàöþþòü.ß ìàþ âèêëàäàòè ³ â óí³-
âåðñèòåò³, ³ â ïðèâàòí³é ñòóä³¿. Áó-
âàþòü çóñòð³÷³ — íà êîíôåðåíö³ÿõ,
êîíöåðòàõ, àëå äóæå ð³äêî �

??

??

??

??

??

??

??

??

Òàðàñ Ô²ËÅÍÊÎ: 

«Óêðà¿íà ùå íå âèéøëà 
íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü»
Óêðà¿íñüêèé ìóçèêîçíàâåöü, ï³àí³ñò, äîêòîð Ï³òòñáóð´ñüêîãî óí³âåðñèòåòó (ÑØÀ) ðîçïîâ³â ïðî

êóðñè ³ñòîð³¿ ìóçèêè îí-ëàéí, ÿê³ â³í ïëàíóº âïðîâàäèòè â Óêðà¿í³, ÷îãî áðàêóº ñèñòåì³ óêðà-

¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè òà ¿¿ â³äì³ííîñò³ â³ä àìåðèêàíñüêî¿.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Â²ÄÊÐÈÂÀÒÈÌÅ ê³íîôåñòèâàëü
òðèëåð «Õåäõàíòåð» (21 ³ 22 ëèï-
íÿ î 19.00). Ãîëîâíèé ãåðîé ñòð³÷-
êè, óñï³øíèé ðåêðóòåð Ìàðò³í Â³íã,
ï³äáèðàº òîï-ïåðñîíàë äëÿ âåëè-
êèõ êîðïîðàö³é. Îäíîãî ðàçó éî-
ìó çàìîâëÿþòü çíàéòè êåð³âíèêà
äëÿ ñêàíäèíàâñüêî¿ êîðïîðàö³¿,
ùîá çàì³íèòè ïîïåðåäíüîãî, ³ Ìàð-
ò³í ïîòðàïëÿº â êðóãîâåðòü æîð-
ñòîêî¿ áîðîòüáè çà âëàäó... Ó êàð-
òèí³ «Íàä âóëèöåþ, ï³ä âîäîþ»
(23 ³ 24 ëèïíÿ î 19.00) ðîçïîâ³äàº-

òüñÿ ïðî ñ³ìåéíó ïàðó —Àñêà ³ Åíí,
ÿê³, çäàâàëîñÿ á, äîñÿãëè óñüîãî:
ä³òè, ôåøåíåáåëüíèé áóäèíîê,
êàð’ºðí³ ïåðñïåêòèâè. Àëå îäíîãî
ðàçó Àñê âèð³øóº, ùî ¿ì ïîòð³áíî
ïåâíèé ÷àñ ïîæèòè îêðåìî, ùî
ïðèâîäèòü Åíí, ÿêà íå ðîçóì³º ìî-
òèâ³â ÷îëîâ³êà, ó ðîçïà÷. Ð³øåííÿ
Àñêà êèäàº ãåðî¿â ó âèð ïðèñòðàñ-
òåé òà äèâíèõ ïî÷óòò³â.

Ïñèõîëîã³÷íà äðàìà «Ëþáîâ ³
ãí³â» (25 ³ 26 ëèïíÿ î 19.00) ðîçïî-
â³äàº ïðî ñòóäåíòà êîíñåðâàòîð³¿,

ïåðñïåêòèâíîãî ³ òàëàíîâèòîãî ï³-
àí³ñòà Äàí³åëÿ, ÿêèé çóñòð³÷àº êî-
õàííÿ ñâîãî æèòòÿ — Ñîô³. Ä³â÷è-
íà ñòàº äëÿ íüîãî óñ³ì, à ïî÷óòòÿ
õëîïöÿ — ïàòîëîã³÷íèìè: â³í íå
äîâ³ðÿº êîõàí³é òà îäåðæèìèé äóì-
êàìè ïðî çðàäó. Êàðòèíà îòðèìà-
ëà ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é íà
39-ìó ê³íîôåñòèâàë³ «Ìîëîä³ñòü»
òà ïðèç Ã³ëüä³¿ í³ìåöüêîãî àðòõà-
óñíîãî ê³íî íà Áåðë³íñüêîìó ÌÊÔ.
Çàâåðøèòü ôåñòèâàëü äðàìà «Àï-
ëîäèñìåíòè» (27 ³ 28 ëèïíÿ î
19.00). ¯¿ ãåðî¿íÿ, òåàòðàëüíà àêò-
ðèñà Òåà Áàðôîåä, äîñÿãëà óñï³õó
òà ãëÿäàöüêîãî îáîæíþâàííÿ, àëå
ïðèíåñëà â æåðòâó îñîáèñòå æèò-

òÿ. Òåà õî÷å çíîâó ñòàòè ãîñïîäè-
íåþ ñâîº¿ äîë³, äîâåñòè ñàì³é ñî-
á³ òà êîëèøíüîìó ÷îëîâ³êó, ùî
çäàòíà çì³íèòè ñâîº æèòòÿ. Âèêî-
íàâèöÿ ãîëîâíî¿ ðîë³, Ïàïð³êà Ñò³í,
îòðèìàëà ïðèçè çà êðàùó æ³íî÷ó
ðîëü ó Êàðëîâèõ Âàðàõ òà Pune Int.
Film Festival (²íä³ÿ).

Áóäå ùî ïîäèâèòèñÿ íà ôåñ-
òèâàë³ ³ ìîëîäøèì ãëÿäà÷àì. Â
ïðèãîäíèöüê³é ìåëîäðàì³ «Íå-
âäàë³ ôîòî ð³äê³ñíèõ ïòàõ³â»
(25 ëèïíÿ î 13.00) 12-ð³÷íèé Â³ê-
òîð òà éîãî áàòüêî ªñïåð çáèðàþ-
òüñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ùîð³÷íîìó
ôîòîêîíêóðñ³ íà çí³ìîê íàéð³äê³ñ-
í³øîãî ïòàõà. Â³êòîð õî÷å âèãðà-

òè ãîëîâíèé ïðèç — ïóò³âêó íà
Áîñôîð äëÿ áàòüêà. Ó õëîïöÿ ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ ðåàëüíèé øàíñ, áî éîãî
îñíîâíèé ñóïåðíèê Äàí³åëü çëà-
ìàâ íîãó. Îäíàê, êîëè òîé âñå æ
íå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä çìàãàíü, Â³ê-
òîð éäå íà îáìàí, ùî ïðèçâîäèòü
äî âåëèêîãî ñêàíäàëó. Äðàìà «Êàð-
ëà ³ Éîíàñ» (26 ëèïíÿ î 13.00)
ðîçïîâ³äàº ïðî ïåðøå ï³äë³òêî-
âå êîõàííÿ ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë
Êàðëè ³ Éîíàñà. Êîëè õëîïåöü çà-
ïðîøóº ïîäðóãó íà äåíü íàðî-
äæåííÿ, âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â³í ìåø-
êàº â íåâåëèêîìó öåíòð³ äëÿ ä³-
òåé, ùî çàëèøèëèñÿ áåç ï³êëó-
âàííÿ áàòüê³â, ³ ìàéæå í³÷îãî íå
çíàº ïðî ìàò³ð. Òîä³ Êàðëà âèð³-
øóº äîïîìîãòè Éîíàñó çíàéòè éî-
ãî ñïðàâæíþ ìàìó.

Ô³ëüìè äåìîíñòðóþòüñÿ ìî-
âîþ îðèã³íàëó ç óêðà¿íñüêèìè òà
àíãë³éñüêèìè ñóáòèòðàìè, à ï³äë³ò-
êîâ³ — ç óêðà¿íñüêèì çàêàäðîâèì
ïåðåêëàäîì. Ïîêàçè ïðîõîäÿòü â
çàë³ «Ñ³íåìàòåêà» ê³íîòåàòðó «Êè-
¿â» (âóë. Âåë. Âàñèëüê³âñüêà, 19). Âàð-
ò³ñòü êâèòê³â: 40-50 ãðí �

� Êèÿí çàïðîøóþòü íà ôåñòèâàëü

Ç 21 äî 28 ëèïíÿ â ñòîëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» ïðîõîäèòè-

ìå «LifeStyle. Ê³íî Äàí³¿». Ó ïðîãðàì³ — ø³ñòü äàíñüêèõ ñòð³-

÷îê, ñåðåä ÿêèõ ³ äâ³ êàðòèíè äëÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Òèæäåíü ç äàíñüêèì ê³íî

Â äðàì³ «Àïëîäèñìåíòè» óñï³øíà àêòðèñà íàìàãàºòüñÿ íàëàãîäèòè é îñîáèñòå æèòòÿ
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Форма № 1

Код�за�ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010

первісна вартість 011

накопичена амортизація 012 (                   ) (                   )

Незавершені капітальні інвестиції 020

Основні засоби:

залишкова вартість 030

первісна вартість 031

знос 032 (                   ) (                   )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035

первісна вартість 036

накопичена амортизація 037 (                   ) (                   )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 040

інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості 055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056

Знос інвестиційної нерухомості 057 (                ) (                )

Відстрочені податкові активи 060

Гудвіл 065

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100

Поточні біологічні активи 110

Незавершене виробництво 120

Готова продукція 130

Товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 

первісна вартість 161

резерв сумнівних боргів 162 (                ) (                )

Підприємство�Ком�нальне�підприємство�"Кінотеатр�ім.�О.�П.

Довжен�а"

Територія�м.�Київ,�Шевчен�івсь�ий�район

Ор�анізаційно-правова�форма��осподарювання��ом�нальне

підприємство

Ор�ан�державно�о��правління

_______________________________

Вид�е�ономічної�діяльності�Демонстрація��інофільмів

Середня��іль�ість�працівни�ів�0

Одиниця�вимір�:�тис.��рн.

Адреса�м.�Київ,�просп.�Перемо�и,�24�

С�ладено�(зробити�познач���"v"���відповідній��літинці):

за� положеннями� (стандартами)� б�х�алтерсь�о�о� облі���

за�міжнародними�стандартами�фінансової�звітності

Дата�(рі�,�місяць,�число)

за�ЄДРПОУ

за�КОАТУУ

за�КОПФГ

за�КОДУ

за�КВЕД

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170

за виданими авансами 180

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230

у тому числі в касі 231

в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Усього за розділом II 260

III. Витрати майбутніх періодів 270

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс 280

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального
підприємства "Кінотеатр ім. О. П. Довженка"

Рішення Київської міської ради № 323/1188 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в

Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", статті 19 Закону України
"Про культуру", враховуючи рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 248/8532 "Про
припинення комунального підприємства "Кінотеатр" ім. О. П. Довженка", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Пасив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360 (                ) (                )

Вилучений капітал 370 (                ) (                )

Усього за розділом I 380

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Сума страхових резервів 415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 (                ) (                )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає
виплаті переможцям лотереї 417

Залишок сформованого резерву на виплату джек<поту, не
забезпеченого сплатою участі у лотереї 418

Цільове фінансування2 420

Сума коштів (товари, роботи, послуги), отриманих у
вигляді благодійної допомоги, які відповідно до
законодавства звільняються від оподаткування податком
на додану вартість

421

Усього за розділом II 430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470

Усього за розділом III 480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів. 540

з бюджетом 550

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570

з оплати праці 580

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу 605

Інші поточні зобов'язання 610

Усього за розділом IV 620

V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640

Київський міський голова В. Кличко
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Про створення тимчасової контрольної комісії Київської 
міської ради з питань контролю за діяльністю виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та комунальних підприємств у сфері розміщення

тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціальноFкультурного чи іншого призначення для здійснення

підприємницької діяльності, засобів пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків 

для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства

Рішення Київської міської ради № 630/1494 від 11 червня 2015 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань��онтролю�за

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

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

трації)�та��ом�нальних�підприємств���сфері

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,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства.

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії

Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович —�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

Безпалий�Оле�сій�І�орович —�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

Бондарен�о�Дмитро�Сер�ійович —�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

Братищен�о�Юрій�Оле�сандрович —�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

Гаря�а�Оле��Оле�сандрович —�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

Гресь�Мар��Ві�торович —�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

Г�совсь�ий�Сер�ій�Михайлович —�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович —�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

Єс�іна�Олена�Оле�сандрівна —�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

Карпен�о�Анатолій�Я�ович —�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

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

ївсь�ої�місь�ої�ради;

Мандри��Валентина�Львівна —�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

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

сь�ої�місь�ої�ради;

Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович —

деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Оврамен�о�Олена�Ві�торівна —�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

Павли��Віталій�Андрійович —�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

Семенен�о�Оле�сандр�Анатолійович —�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

Федорен�о�Оле�сандр�Ві�торович —�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

Федорчен�о�Сер�ій�Ми�олайович —�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

Яловий�Костянтин�Володимирович —�деп�-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Визначити,�що�основним�завданням�тим-

часової��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради,��твореної�відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рі-

шення,�є��онтроль�за:

— діяльністю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та��ом�нальних�підприємств���сфе-

рі�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овель-

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

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

ниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства;

— ефе�тивністю�розміщення�тимчасових�спо-

р�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�мережі,

майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанно�о��осподарства;

— перевір�ою�цільово�о�ви�ористання��ош-

тів,�передбачених���місцевом��бюджеті�міста�Ки-

єва�на�реалізацію�зазначених�заходів;

— здійсненням�демонтажних�робіт�та�засто-

с�ванням�штрафних�сан�цій�за�пор�шення��мов

до�оворів,���ладених�з�підприємцями;

— ефе�тивністю��правління��ом�нальним

підприємством�«Київбла�о�стрій».

4.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії —�чотири�місяці.

5.�Тимчасовій��онтрольній��омісії,��твореній

відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�за�ре-

з�льтатами�своєї�роботи�подати�пропозиції�на

роз�ляд�Київсь�ій�місь�ій�раді.

6.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здій-

снювати�правове�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�діяльності�тимчасової��онтрольної

�омісії,��твореної�відповідно�до�п�н�т��1�цьо-

�о�рішення.

7.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

по�ласти�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 5 
до рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів 

у м. Києві та акцизного податку»
Рішення Київської міської ради № 667/1531 від 2 липня 2015 року

Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Таблицю�№ 1�до�додат�а�5�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро��

№ 242/5629�«Про�встановлення�місцевих�по-

дат�ів�і�зборів���м.�Києві�та�а�цизно�о�подат-

��»�ви�ласти���новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого

органу Київської міської ради та затвердження його структури 
і загальної чисельності»

Рішення Київської міської ради №575/1439 від 28 травня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про столицю України — містоF

герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�20�червня�2002�ро���№ 28/28�«Про��тво-

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

ди�та�затвердження�йо�о�стр��т�ри�і�за�альної

чисельності»�та�і�зміни:

1.1.�Доповнити�рішення�п�н�том�2�та�о�о

зміст�:

«2.�Затвердити�Критерії�форм�вання�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�додаються.».

1.2.�Доповнити�рішення�Критеріями�форм�-

вання�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�лавши�їх���ре-

да�ції,�що�додається.

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

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�20.06.2002�№ 28/28

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

від�28.05.2015�№ 575/1439)

Критерії формування структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради

1.�У�с�ладі�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради��творюються�та�і�стр��т�рні�підрозділи�(я�-

що�інше�не�передбачено�за�онодавчими�а�тами):�департамент�(апарат),��правління,�відділ.

2.�Департамент —�стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради,�що��т-

ворюється�для�ви�онання�основних�завдань�висо�о�о�ст�пеня�с�ладності�(ба�ато�ал�зевість,

ба�атоф�н�ціональність),��оординації�роботи,�пов’язаної�з�ви�онанням�та�их�завдань,�та�я�ий

��своєм��с�ладі�має�не�менш�я��два��правління.

Дире�тор�департамент�,�чисельність�працівни�ів�я�о�о�не�перевищ�є�60�одиниць,�може�ма-

ти�не�більше�трьох�заст�пни�ів,���том��числі�двох�заст�пни�ів,�я�і�не�очолюють��правління�(від-

діл).�У�разі��оли�чисельність�працівни�ів�департамент��становить�понад�60�одиниць,�дире�тор

департамент��може�мати�не�більше�чотирьох�заст�пни�ів,���том��числі�двох�заст�пни�ів,�я�і�не

очолюють��правління�(відділ).

3.�Управління —�стр��т�рний�підрозділ,�що��творюється�для�ви�онання�основних�завдань�ви-

со�о�о�ст�пеня�с�ладності�(ба�ато�ал�зевість,�ба�атоф�н�ціональність),��оординації�роботи,�по-

в’язаної�з�ви�онанням�та�их�завдань,�та�до�с�лад��я�о�о�входить�не�менш�я��два�відділи.

Начальни���правління,�чисельність�працівни�ів�я�о�о�не�перевищ�є�16�одиниць,�може�мати

одно�о�заст�пни�а.�Я�що�чисельність�працівни�ів��правління�становить�понад�16�одиниць,�на-

чальни���правління�може�мати�не�більше�двох�заст�пни�ів.�Управління�може�б�ти�самостійним

або�входити�до�с�лад��департамент�.

4.�Відділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради,�що��творюється�для�ви�онання�основних

завдань�висо�о�о�ст�пеня�с�ладності�(ба�ато�ал�зевість,�ба�атоф�н�ціональність),��оординації

роботи,�пов’язаної�з�ви�онанням�та�их�завдань,�та�з�чисельністю�не�менше�7�працівни�ів.�На-

чальни��відділ��може�мати�одно�о�заст�пни�а.

5.�Самостійний�відділ���с�ладі�департамент��(апарат�)�/��правління��творюється�з�чисельніс-

тю�не�менше�5�працівни�ів.�Начальни��відділ��може�мати�одно�о�заст�пни�а.

6.�Відділ���с�ладі��правління�департамент��(апарат�)��творюється�з�чисельністю�не�менше�

4�працівни�ів.�Начальни��відділ��може�мати�одно�о�заст�пни�а,�я�що�та�ий�відділ��творюється

з�чисельністю�не�менше�6�працівни�ів.

7.�У�разі�потреби���с�ладі�департамент�,��правління�та�відділ��може��творюватися�се�тор�з

чисельністю�не�менше�2�працівни�ів.�Та�і�се�тори���с�ладі�департамент��та��правління��тво-

рюються�понад�нормативн���іль�ість��правлінь�(відділів),�а�в�с�ладі�відділ��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради —�понад�мінімальн��чисельність�працівни�ів.

8.�В�апараті�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�може��творюватися�стр��т�рний�під-

розділ�із�забезпечення�діяльності��ерівни�а�відповідно�до�встановлених�вище��ритеріїв.

9.�У�разі�недоцільності��творення�підрозділів,�зазначених�вище,�для�ви�онання�о�ремих�ф�н�-

цій�вводяться�посади�відповідних�спеціалістів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02.04.2015 № 330/1195 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Київради з питань перевірки і контролю 
за проведенням лікування та реабілітації киян — учасників 

бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції»
Рішення Київської міської ради № 627/1491 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту КиF
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, враховуючи
подання депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�02.04.2015�№ 330/1195�«Про�створення

тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�з�пи-

тань�перевір�и�і��онтролю�за�проведенням�лі-

��вання�та�реабілітації��иян —��часни�ів�бойо-

вих�дій���зоні�проведення�антитерористичної

операції»�та�і�зміни:

— ви�лючити�зі�с�лад��тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�К�тня�а�Свя-

тослава�Ві�торовича,�деп�тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради;

— обрати�до�с�лад��тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�Семенен�а�Оле�-

сандра�Анатолійовича,�деп�тата�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�та�Шлапа��Алл��Василівн�,�деп�тата�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и

та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко
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Керівник апарату В.Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�липня�2015�р.�за�№ 88/1199

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення (перевезення)
великогабаритних та рідких побутових відходів Приватному 

акціонерному товариству «Київспецтранс»
Розпорядження № 592 від 19 червня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житловоFкомунальні послуги», постанов Кабінету МіF
ністрів України від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативноFправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», в межах функцій орF
гану місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�(перевезення)�вели�о�абаритних�поб�то-

вих�відходів�Приватном��а�ціонерном��това-

риств��«Київспецтранс»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезен-

ня�(перевезення)�рід�их�поб�тових�відходів

Приватном��а�ціонерном��товариств��«Київ-

спецтранс»,�що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

4.�Контроль�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

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�липня�2015�р.�за�№ 89/1200

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.06.2015�р.�№�592

Тарифи на послуги з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів
Приватному акціонерному товариству «Київспецтранс»

№ Категорії споживачів Тариф, грн за 1 куб.м, залежно від відстані перевезення до місця
знешкодження

до 20 км за кожний км понад 20 км

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1 Населення, яке проживає 
у приватному секторі

74,66 89,59 3,73 4,48

2 Бюджетні установи 78,39 94,07 3,92 4,70

3 Інші споживачі 93,32 111,98 4,66 5,59

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�липня�2015�р.�за�№ 88/1199

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.06.2015�р.�№�592

Тарифи на послуги з вивезення (перевезення) великогабаритних 
побутових відходів Приватному акціонерному товариству «Київспецтранс»

*�В�том��числі�населення,�я�е�проживає���приватном��се�торі.

Керівник апарату В.Бондаренко

№ Категорії споживачів Тариф, грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ

1. Населення* 61,21 73,45

2. Бюджетні установи 64,27 77,12

3. Інші споживачі 76,51 91,81

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про забезпечення обов’язкового обладнання пандусами 
об’єктів соціальної інфраструктури обслуговування населення 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 625/1489 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 49 Конституції України, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в УкраF
їні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 863 «Про затвердження Програми забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та господарF
ського призначення» та з метою забезпечення захисту, соціальної реабілітації та максимальної адаптації до
суспільного життя осіб із обмеженими фізичними можливостями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�Департамент��житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�Департамент��соціальної�по-

літи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

та�районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям:

1.1�Забезпечити�обов’яз�ове�обладнання

панд�сами�об’є�тів�соціальної�інфрастр��т�ри

обсл��ов�вання�населення�м.�Києва.

1.2�До�01�серпня�2015�ро���надати�поперед-

ню��за�альнен��інформацію�про�стан�ви�онан-

ня�та�рез�льтати�обладнання�панд�сами�об’-

є�тів�соціальної�інфрастр��т�ри�обсл��ов�ван-

ня�населення�м.�Києва�до�постійної��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціально�о�захист�.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України
Рішення Київської міської ради № 620/1484 від 11 червня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону УкраF
їни «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постаF
нови Кабінету Міністрів від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», з метою захисту передбачених Конституцією України та законодавством УкраF
їни прав мешканців столиці на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище та ліквідаF
ції негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, а також заF
побігання такому впливу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Верховної�Ради�У�раїни�з�ідно�з�додат-

�ом.

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

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.06.2015�№ 620/1484

ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України

Прийнятий�Верховною�Радою�У�раїни�6�вересня�2005�ро���За�он�У�раїни�«Про�бла�о�стрій

населених�п�н�тів»�№ 2807-IV�(далі —�За�он)�визначає�правові,�е�ономічні,�е�оло�ічні,�соці-

альні�та�ор�анізаційні�засади�бла�о�строю�населених�п�н�тів�і�спрямований�на�створення��мов,

сприятливих�для�життєдіяльності�людини.�Однією�з��лючових�засад�ре��лювання�сфери�бла-

�о�строю�населених�п�н�тів�є�визначення�основ�охорони�та��тримання�зелених�насаджень.

З�ідно�з�п�н�том�3�статті�28�За�он��видалення�дерев,���щів,��азонів�і��вітни�ів�здійснюєть-

ся�відповідно�до�Поряд���видалення�дерев,���щів,��азонів�і��вітни�ів���населених�п�н�тах,�за-

тверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�від�01.08.2006�№ 1045.

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�щодо�посилення

відповідальності�та�вдос�оналення�державно�о�ре��лювання���сфері�містоб�дівної�діяльності»

від�22.12.2011�№ 4220-VI�внесено�зміни�до�За�он��У�раїни�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н�-

тів»�від�06.09.2005�№ 2807-IV.�Та�,�до�абзац��др��о�о�частини�третьої�статті�28�вищев�азано-

�о�За�он��додано�положення,�відповідно�до�я�о�о�відновна�вартість�видалених�зелених�наса-

джень�сплач�ється�до�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію.

Пра�ти�а�застос�вання�вищез�адано�о�положення�по�аз�є�необхідність�внесення�змін�до

За�он�.�Та�,�зелені�насадження���місті�Києві�зазнають�наймасовішо�о�видалення�через�здійс-

нення�б�дівництва�об’є�тів�I —�III��ате�орій.�Визначивши��інцевим�терміном�сплати�відновної

вартості�видалених�зелених�насаджень�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію,�за�онодавці�ле�іти-

міз�вали�можливість�відстрочення�її�здійснення�до�завершення�б�дівельних�робіт.�Врахов�ючи

той�фа�т,�що�б�дівництво�вищезазначених�об’є�тів�здійснюється�ро�ами,�пор�шений�е�оло�іч-

ний�баланс�не�отрим�є�можливості�відновитися.�Це�пор�ш�є�встановлені�За�оном�У�раїни�«Про

охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»�права��ромадян�на�безпечне�для�життя�та

здоров’я�нав�олишнє�природне�середовище.

Врахов�ючи�вищеозначене,�з�метою�забезпечення�реалізації�прав�меш�анців�міста�Києва

Київсь�а�місь�а�рада�звертається�з�проханням�до�Верховної�Ради�У�раїни�внести�зміни�до�За-

�он��У�раїни�«Про�бла�о�стрій�населених�п�н�тів»�від�06.09.2005�№ 2807-IV,�та�ви�ласти�аб-

зац�др��ий�частини�третьої�статті�28�За�он����та�ій�реда�ції:

«Не�потреб�є�отримання�дозвол��(ордера)�на�видалення�зелених�насаджень�ви�онання�ро-

біт�на�підставі�одно�о�з�до��ментів,�визначених�частиною�першою�статті�34�За�он��У�раїни

«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності».�Відновна�вартість�сплач�ється�до�момент��фа�тич-

но�о�видалення�зелених�насаджень.�Розмір�відновної�вартості�видалених�зелених�насаджень

зменш�ється�на�с�м�,�передбачен��в�прое�тній�до��ментації�на�озеленення�території».

Київський міський голова
В. Кличко

Про визнання такими, 
що втратили чинність, розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 168 від 26 лютого 2015 року

Керуючись статтею 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
уповноваженого представника релігійної громади Свідків Єгови в Оболонському районі м. Києва від 04 груF
дня 2014 року та протокол загальних зборів членів вказаної релігійної гомади від 23 листопада 2014 року № 2,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації:

лід�09�липня�2001�ро���№ 1412�«Про�реєс-

трацію�Стат�т��релі�ійної��ромади�Свід�ів�Є�о-

ви���Мінсь�ом��районі�м.�Києва»;

від�18�березня�2002�ро���№ 517�«Про�реєс-

трацію�змін�до�Стат�т��релі�ійної��ромади�Свід-

�ів�Є�ови�в�Мінсь�ом��районі�м.�Києва».

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 

які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо
Розпорядження № 591 від 19 червня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту
2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово'комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992
року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно'правових актів міністерств та інших органів ви'
конавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово'комуналь'
ні послуги», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно'гігієнічного, протипожежного, тех'
нічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Зміни�до�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів

на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин-

�ових�територій,�я�і�надають�ви�онавці�цих�посл��,�по

�ожном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із

споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше

або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,

встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�30�вересня�2014�ро���№ 1078,�зареєстро-

ваним�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20

жовтня�2014�ро���за�№ 42/1095�(��реда�ції�розпоря-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�06�березня

2015�ро���№ 210),�що�додаються.

2.�Позицію�5�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�те-

риторій,�я�і�надаються�с�б’є�тами��осподарювання�по

�ожном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із

споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�не�піз-

ніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н-

�овим,�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�від�15��р�дня�2011�ро���№ 2380,�зареєс-

трованим�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

17�люто�о�2012�ро���за�№ 9/926,�ви�лючити.

3.�Унести�до�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл�-

�и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�те-

риторій,�я�і�надаються�ви�онавцями�цих�посл���по��ож-

ном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із�спо-

живачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�не�пізні-

ше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�о-

вим,�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

адміністрації)�від�10��вітня�2012�ро���№ 579,�зареєстро-

ваним�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�25

�вітня�2012�ро���за�№ 26/943�(��реда�ції�розпоряджен-

ня�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�11�липня�2012�ро��

№ 1191)�та�і�зміни:

позиції�22,�23,�31-33,�43,�44�розділ��«Голосіївсь�ий

район»�ви�лючити;�

позиції�74-76�розділ��«Дарниць�ий�район»�ви�лючи-

ти;�

позиції�11-18�розділ� —�«Печерсь�ий�район»�ви�лю-

чити.

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

оприлюднення.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу  Київської міської
ради (Київської міської державної  адміністрації) від 24 вересня 2014 року

№ 1055  «Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної 
допомоги, які надаються державними та комунальними закладами охорони

здоров’я у м. Києві»
Розпорядження № 608 від 23 червня 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення пов'
новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Мініс'
трів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охо'
рони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно'правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних
послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�24�вересня�2014�ро���№ 1055�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�платні�посл��и�зі�стоматоло�ічної

допомо�и,�я�і�надаються�державними�та��ом�нальни-

ми�за�ладами�охорони�здоров’я���м.�Києві»,�зареєс-

троване�в�Головном���правлінні�юстиції���м.�Києві�07

жовтня�2014�ро���за�№ 33/1086,�новим�п�н�том�9�та-

�о�о�зміст�:

«9.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�стомато-

ло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�нальне�не�омерційне

підприємство�«Центр�первинної�меди�о-санітарної�до-

помо�и�№ 2�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»,�що�додаю-

ться.»

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�9-11�вважати�відповідно�п�н�-

тами�10-12.

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

оприлюднення.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

9�липня�2015�р.�за�№ 95/1206

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�липня�2015�р.�за�№ 87/1198
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Відповіді на сканворд 

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ
ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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 ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà çàë³çíè÷íî¿
êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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 ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà çàë³çíè÷íî¿
êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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 äåòàë³çàö³¿
ïðîåêòíèõ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ
éîãî ïîëîæåíü, îñîáëèâî â ÷àñòèí³ ôóíêö³îíàëüíî-ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü — ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâ,ùî íà äàíèé ÷àñ íå ïðàöþþòü,òà ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñíîãî æèòëà
ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ òà ãðîìàäñüêîãî ä³ëîâîãî öåíòðó çàãàëüíîì³ñüêîãî ð³âíÿ
"Íèâêè-Ñ³ò³",ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â —çàáåçïå÷åííÿ
íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì
îçåëåíåííÿ, ðîçâèòêîì ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ³í.

Äëÿ ñòâîðåííÿ ä³ëîâîãî öåíòðó "Íèâêè-Ñ³ò³" ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ óñòàíîâ, áàíê³â, òåëåêîìóí³êàö³éíèé öåíòð, ãîòåë³, áîóë³íã
çàëè, ðåñòîðàíè, âèñòàâêîâ³ çàëè, òîðãîâåëüí³ öåíòðè, ïàðê³íãè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàë³â ïðîåêòíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ
ðîçì³ùåííÿ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ: äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
óñòàíîâ íà 292 ì³ñöÿ. Ïîòðåáà â 1300 ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü íåïîâíîþ çàâàíòàæåí³ñòþ ³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë (469 â³ëüíèõ ì³ñöü), ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîïóñòèìîìó ðàä³óñ³ îáñëóãîâóâàííÿ
(750 ì), à òàêîæ áóä³âíèöòâà çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 990 ì³ñöü òà íà÷àëüíî¿
øêîëè ñóì³ùåíî¿ ç äèòÿ÷îþ äîøê³ëüíîþ óñòàíîâîþ íà 285 ì³ñöü.

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 ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà
çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïð-ò Ïåðåìîãè, 97.

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 21.08.2015 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.

"Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â:

Â³ää³ë ïîïóëÿðèçàö³éíî¿ ðîáîòè Óïðàâë³ííÿ ïîïóëÿðèçàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 1 âàêàíñ³ÿ

Â³ää³ë ô³íàíñîâî-áóõãàëòåðñüêîãî òà òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó — 1 âàêàíñ³ÿ

Â³ää³ë êàäðîâî-îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîêóìåíòîîá³ãó

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — 2 âàêàíñ³¿

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà ïðîïîíîâàí³ ïîñàäè: ïîâíà âèùà îñâ³òà
â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü ìàã³ñòðà,
ñïåö³àë³ñòà), ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó äåðæàâí³é ñëóæá³ ÷è â ³íøèõ ñôåðàõ.

Îñîáè, ùî â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì ³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³,ïîäàþòüòàê³ äîêóìåíòè: çàÿâà; îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè
äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàðòêè 4x6 ñì; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó (çà íàÿâíîñò³ - ïðî
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî
ñòóïåíÿ); äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî
õàðàêòåðó çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáè; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî
êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ).

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíîì (044) 281-08-89.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî Â³ää³ëó êàäðîâî-îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà
äîêóìåíòîîá³ãóÓêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì'ÿò³ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ
äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01021, ì. Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà, 16,
òåë. (044) 281-08-89.

Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà
þðèäè÷íîãî â³ää³ëó.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ.
Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â — ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà

â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò,
ìàã³ñòð. Äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðîì.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â-01601, âóë.Õðåùàòèê, 36,Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê ¨202-73-80.

Ïîâ³äîìëÿºìî,ùî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ãð.Òèìîøåíêó ÎëåêñàíäðóÒðîõèìîâè÷ó â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³),ÿêà ðîçòàøîâàíà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà íà âóë. Áðîä³âñüê³é, áóä. 159-ä, áóäå â³äáóâàòèñÿ 29 ëèïíÿ 2015 ðîêó îá 11.00

Ïðîñèìî áóòè çà âêàçàíîþ àäðåñîþ äëÿ óçãîäæåííÿ ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð.Äîëÿ Îëåêñàíäðà
Âîëîäèìèðîâè÷à, ãð.Äîëÿ Òåòÿíó Îëåêñàíäð³âíó, ãð. Ï³äãàéíó Ñâ³òëàíó Ìèêîëà¿âíó.

Ó âèïàäêó íåÿâêè Àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ìåæîâèõ çíàê³â ãð. Òèìîøåíêó
Îëåêñàíäðó Òðîõèìîâè÷ó áóäå ââàæàòèñÿ ïîãîäæåíèì.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð.ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè  
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî (íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ), ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03022, ì.Êè¿â, âóë. Âàñèëü-
ê³âñüêà, 45; Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)258-16-57. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà îð-
ãàíó óï-
ðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íå-
çàëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê
îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ

1

Íàö³î-
íàëüíà

àêàäåì³ÿ
íàóê Óê-

ðà¿íè

²íñòèòóò åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ïàòîëî-
ã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³-
îá³îëîã³¿ ³ì. Ð.ª. Êà-
âåöüêîãî, ì. Êè¿â,

âóë. Âàñèëüê³âñüêà,
45, òåë. 258-16-57

êîðï. 4, ïðèì. 10,11,18-21 102,9 534427,93 31.12.2017 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó òà ñêëàäó

2 êîðï. 1, ïðèì. 10,24,66,106 125,8 724726,16 31.12.2017 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó òà ñêëàäó

3 êîðï. 2, ïðèì. 301 67,4 380325,48 31.12.2017 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

4 êîðï. ¹2, ïðèì. 204 33,0 186212,77 31.12.2017 ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

5 êîðï. 3, ïðèì. 222 10,0 56433,69 31.12.2017 ðîçì³ùåííÿ îô³ñó
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ÎÂÍÈ, çàéì³òüñÿ ïîâñÿê-

äåííîþ ðóòèíîþ ³ ïîòðó-

ä³òüñÿ íà ñîâ³ñòü.Íà ñëóæ-

á³ â öåíòð³ óâàãè îïèíÿòüñÿ äð³á-

íèö³, ç ÿêèõ ³ ñêëàäàºòüñÿ âàø ä³ëî-

âèé óñï³õ.Äáàéòå ïðî ðîäèííå áëà-

ãîïîëó÷÷ÿ, ïðèâàòíå áóòòÿ, ïîñòà-

ðàéòåñÿ çâèòè çàòèøíå ãí³çäå÷êî.

ÒÅËÜÖ² çàëþáêè ïðàöþ-

âàòèìóòü, â³äòî÷óþ÷è ç

þâåë³ðíîþ ìàéñòåðí³ñòþ

êîæíó äåòàëü, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü

ïîºäíàòè ïðèºìíå ç êîðèñíèì: îò-

ðèìàòè òâîð÷å çàäîâîëåííÿ, ãðîøåé
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ãî çðîñòàííÿ.
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í³ñòü, ñóäèíè ïåðåïîâíå-
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æèâ³òü ïîâíîêðîâíèì áóòòÿì, çà-
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íÿ, äèêòîâêà «õî÷ó» — öå ñâÿòå, ³ íå
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òºâèé àêóìóëÿòîð «ñÿäå», ùî íåãà-

òèâíî â³ä³á’ºòüñÿ íà çäîðîâ’¿.

Ó ÐÀÊ²Â äåíü ïðîìàéíå â

çåìíèõ êëîïîòàõ, çàâçÿòî

äîâîäüòå äî ëîã³÷íîãî ê³í-

öÿ ñâî¿ íåäàâí³ ïëàíè.Ïîðïàþ÷èñü

â äð³áíèöÿõ, í³÷îãî íîâîãî íå ðîç-

ïî÷èíàéòå. À îñê³ëüêè ðîçóì âëà-

äàðþº íàä åìîö³ÿìè, âè òðîõè ïî-

÷óâàòèìåòåñÿ íå â ñâî¿é òàð³ëö³.

ËÅÂÈ, ïðîòÿãîì ëèïíÿ âà-

øå æèòòºâå ñóäíî ðóõàº-

òüñÿ êàðì³÷íèì êóðñîì,

âèïëèâàþòü ³ç ìèíóëîãî ëþäè, íå-

çàâåðøåí³ ñþæåòè ïîä³é, âèìàãà-

þ÷è òåðì³íîâîãî äîîïðàöþâàííÿ,

íàñàìïåðåä â ñëóæáîâ³é ñôåð³.

Ä²ÂÈ, ïðèéøëà ïîðà ì³íÿ-

òè ñåáå çàðàäè óñï³øíîãî

ìàéáóòíüîãî.Âè ãåðîé äíÿ,

ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñò³ ó ñîö³óì³ çà-

øêàëþº, ç äðóçÿìè ñêëàäàþòüñÿ

òåïë³ áðàòñüê³ ñòîñóíêè, êîõàí³ âàñ

îáîæíþþòü, òîæ â³äïîâ³äàéòå ùè-

ðîþ âçàºìí³ñòþ òà ëþá³òü ðîáîòó.

ÒÅÐÅÇÈ,ÿêùî âàìè ðóõàþòü

êàð’ºðí³ ìîòèâàö³¿ ÷è ïîñ-

òàëà íà îáð³¿ çàïîâ³òíà ãëî-

áàëüíà æèòòºâà ö³ëü, öå ÷óäîâî, âè

íà ïðàâèëüíîìóøëÿõó! Âò³ì,äåíüíà-

ïîâíåíèé êàðì³÷íèìè ïîä³ÿìè, ÿê³

ñòàíóòü ïåðåìîæíèì çàâåðøàëüíèì

àêîðäîì çà ìèíóëèé ì³ñÿöü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, æèòòºâà äè-

íàì³êà âèñîêà, âè óñï³øí³,

ïîïóëÿðí³,òðèìàéòåñÿ äðó-

ç³â, ç ÿêèìè ºäíàþòü ñï³ëüí³ ïîãëÿ-

äè, ³íòåðåñè, ñàìå âîíè çäàòí³ âàñ

çðîçóì³òè íàáàãàòî êðàùå,í³æ áëèçü-

ê³ òà ð³äí³.Áàæàíî íå çîñåðåäæóâà-

òèñÿ íà ô³çè÷í³é ïðàö³,à â³ääàòè ïå-

ðåâàãó ³íòåëåêòóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðèáîðêàéòå

êàð’ºðíèé ³íñòèíêò ³ íå

ïí³òüñÿ ç îñòàíí³õ ñèë íà

ïîñàäîâèé îë³ìï, à óêð³ïëþéòå çà-

âîéîâàí³ ðàí³øå ïîçèö³¿, ðîçêîøå-

ëþéòå êîìïàíüéîí³â, òðóä ìàº äî-

ñòîéíî îïëà÷óâàòèñÿ. Íàòîì³ñòü íå

âàðòî âèñëóæóâàòèñÿ, çâàëþþ÷è íà

ñåáå äóæå âåëèêèé îá’ºì ðîáîòè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ïî÷óâàòèìóòü-

ñÿ ìàçóí÷èêàìè äîë³ (ìà-

þ÷è ã³äíîãî ïàðòíåðà),ùî

äîäàñòü êîëîñàëüíèõ ñèë òà âïåâ-

íåíîñò³ ó âëàñí³é çíà÷èìîñò³. Ðîç-

øèðþéòå êðóãîç³ð, äóõîâíî çðîñ-

òàéòå, àëå â ïàð³ ÷è êîìïàí³¿ ç òè-

ìè, äî êîãî ëåæèòü ñåðöå òà äóøà!

Ó ÂÎÄÎË²¯Â äåíü äîáðîñî-

â³ñíî¿ ðîáîòè íàä äð³áíè-

ìè ïîìèëêàìè. Ïðîòå âàì

äîâåäåòüñÿ âèïðàâëÿòè íå ò³ëüêè

ñâî¿, àëå é ÷óæ³ ïðîìàõè (îñîáëèâî

ÿêùî âè çíàõîäèòåñÿ â çàëåæíîñò³

â³ä âèìîã îáñòàâèí, ³íøèõ ëþäåé

àáî â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç íèìè).

ÐÈÁÈ, âè ùàñëèâ÷èêè,äî-

ëÿ øëå ñþðïðèçè, îäíàê

öÿ ìàííà íåáåñíà ñêîðî

ñê³í÷èòüñÿ... Íå çìóøóéòå îòî÷åí-

íÿ òàíöþâàòè ï³ä âëàñíó äóäêó, ëþ-

á³òü âñ³õ òà éä³òü íà êîìïðîì³ñ...

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 35 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

ãîðîñêîï

21 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 ëèïíÿ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 42229
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

1774 — ì³æ Ðîñ³ºþ ³ Òóðå÷÷èíîþ

óêëàäåíî Êþ÷óê-Êàéíàðäæèéñüêèé

ìèðíèé äîãîâ³ð, ÿêèé çàâåðøèâ

Ðîñ³éñüêî-òóðåöüêó â³éíó 1768-

1774 ðð. Çã³äíî ç íèì, Òóðå÷÷èíà

âèçíàâàëà íåçàëåæí³ñòü Êðèìñüêî-

ãî õàíñòâà, ïðîòåêòîðàò Ðîñ³¿ íàä

Ìîëäàâ³ºþ ³ Âàëàõ³ºþ ³ ïðàâî ðî-

ñ³éñüêèõ êîðàáë³â íà ñóäíîïëàâ-

ñòâî â ×îðíîìó ìîð³.

1954 — ó Æåíåâ³ ì³í³ñòðè çàêîð-

äîííèõ ñïðàâ ÑÐÑÐ, ÊÍÐ, Âåëèêî-

áðèòàí³¿, ÑØÀ ³ Ôðàíö³¿ ï³äïèñàëè

óãîäó, çà ÿêîþ Â’ºòíàì áóâ ðîçä³ëå-

íèé íà äâ³ ÷àñòèíè — Ï³âí³÷íèé ³

Ï³âäåííèé.Öå çìóñèëî ìàéæå ì³ëü-

éîí àíòèêîìóí³ñòè÷íî íàñòðîºíèõ

æèòåë³â ï³âíî÷³ ïåðåéòè êîðäîí ³

îñåëèòèñü ó Ï³âäåííîìó Â’ºòíàì³.

2009—óÄîíåöüêóòà Ìàð³óïîë³ ïî-

÷àâñÿ ×åìï³îíàò ªâðîïè ç ôóòáîëó

2009 äëÿ þíàê³â äî 19 ðîê³â,â ÿêî-

ìó ó ô³íàë³ çá³ðíà Óêðà¿íè ïåðåìîã-

ëà êîìàíäó Àíãë³¿ ç ðàõóíêîì 2:0.

2011 — çàê³í÷èâñÿ îñòàíí³é ïîë³ò

áàãàòîðàçîâîãî òðàíñïîðòíîãî êîñ-

ì³÷íîãî êîðàáëÿ «Àòëàíò³ñ», ÿêèé

åêñïëóàòóâàâñÿ ç 1985 ðîêó ³ çä³éñ-

íèâ 33 ïîëüîòè. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-

íÿ åêñïëóàòàö³¿ øàòòë ïåðåäàëè äî

ìóçåþ â Êîñì³÷íîìó öåíòð³ ³ì.Êåí-

íåä³ íà ìèñ³ Êàíàâåðàë.

Çà íîâîþ âåðñ³ºþ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ â³ä Ïóò³íà,
ªðóñàëèì ïîáóäóâàëè ðîñ³ÿíè
ÐÎÑ²ÉÑÜÊ² øêîëÿð³ ç âåðåñíÿ
îòðèìàþòü íîâ³ ï³äðó÷íèêè ç ³ñ-
òîð³¿. ²í³ö³àòîðîì âèïóñêó «ªäè-
íîãî Ï³äðó÷íèêà ²ñòîð³¿» ñòàâ ñàì
ïðåçèäåíò ÐÔ Âîëîäèìèð Ïóò³í.
Íàä äîñòîâ³ðí³ñòþ ³ñòîðè÷íèõ
ïîä³é, ÿê³ âèêëàäåí³ íà ñòîð³í-
êàõ êíèãè, âàðòî âñåðéîç çàäó-
ìàòèñÿ. Òàê, æóðíàë³ñò Àíäð³é
Áóëãàð, äåòàëüíî ïðîøòóä³þâàâ-
øè íîâå äæåðåëî çíàíü, çíàéøîâ
òàì ê³ëüêà ö³êàâèõ ôàêò³â. Çîêðå-
ìà â êíèç³ çàçíà÷åíî, ùî ªðóñà-
ëèì ïîáóäóâàëè ðîñ³ÿíè.

Ñâî¿ìè â³äêðèòòÿìè ïðè ÷è-
òàíí³ ðîñ³éñüêîãî ï³äðó÷íèêà ³ñ-
òîð³¿ æóðíàë³ñò ïîä³ëèâñÿ íà ñòî-
ð³íö³ ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³. Òàêó
íîâèíó ïîâ³äîìëÿº «Ïðåñà 
Óêðà¿íè».

Æóðíàë³ñò âèêëàâ â ìåðåæó
ôîòî ñòîð³íêè ç «ªäèíîãî Ï³ä-
ðó÷íèêà ²ñòîð³¿», íà ÿê³é éäåòü-
ñÿ ïðî òå, ùî ñïîðóäæåííÿ ªðó-
ñàëèìó — ñïðàâà ðóê ðîñ³ÿí.

Îêð³ì öüîãî, æóðíàë³ñò çíàé-
øîâ ó êíèç³ òâåðäæåííÿ ïðî òå,
ùî äðåâíþ äåðæàâó Óðàðòó òåæ
ïîáóäóâàëè âîíè!

ßê â³äîìî, äåÿê³ â÷åí³ ³ ñïðàâ-
ä³ ñòâåðäæóþòü, ùî ðàí³øå ÷àñ-
òèíó ªâðîïè àæ äî Ï³ðåíåéñüêî-
ãî òà Àïåíí³íñüêîãî ï³âîñòðîâà çà-
ñåëÿëè ñëîâ’ÿíñüê³ ïëåìåíà. Öå
ñòîñóºòüñÿ ³ âåëèêî¿ ÷àñòèíè Àç³¿.
Ïðîòå âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ìî-
âà éäå ïðî ÑËÎÂ’ßÍ, àëå àæ í³-
ÿê íå ïðî ðîñ³ÿí. Â òîé ³ñòîðè÷-
íèé ïåð³îä íå ³ñíóâàëî òàêî¿ 
íàö³¿.

«ªäèíèé Ï³äðó÷íèê ²ñòîð³¿»
ðåêîìåíäóº Ìèêîëà Ñòàð³êîâ,
øèðîêî â³äîìèé â Ìîñêîâ³¿ áî-
ðåöü ç àíãëîñàêñàìè, ìàéäàíà-
ìè ³ ðåïòèëî¿äàìè. Âò³ì, çàì³ñòü
òèñÿ÷³ ñë³â ÷èòàºìî ñêð³í ñòîð³í-

êè öüîãî, ïðîñòè Ãîñïîäè, ï³ä-
ðó÷íèêà. ×åðâîíèì âèä³ëåíî ñà-
ìèé øåäåâð, àëå é ³íø³ ïóíêòè
ã³äí³ íàéïèëüí³øî¿ óâàãè. Îé,
äàðìà â³äì³íèëè ïðîåêò Ñò³íà.
Íàâïàêè, íàì ïîòð³áí³ ùå ðîâè,
êðîêîäèëè â íèõ, àâòîìàòè÷í³

êóëåìåòè ³ âîãíåìåòè íà ñò³íàõ,
ùîá çíèùóâàëè áóäü-ÿêó, íà÷è-
òàâøèñü òàêîãî ï³äðó÷íèêà ³ñòî-
òó, ÿêà íàáëèçèòüñÿ äî òåðèòîð³¿
öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òó áëèæ÷å, í³æ
íà 10 ìåòð³â»,— ï³äñóìóâàâ 
Àíäð³é Áóëãàð �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿
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