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Ðîçïîä³ëèëè ïîçèòèâ
� Êè¿âðàäà çá³ëüøèëà ô³íàíñóâàííÿ íàéíàãàëüí³øèõ ïîòðåá ãîëîâíîãî ì³ñòà êðà¿íè

Áþäæåòíèé ïðîô³öèò
íà êîðèñòü ëþäÿì

Ñâî¿ì ð³øåííÿì «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28 ñ³÷-
íÿ 2015 ðîêó ¹ 60/925 «Ïðî áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê» äåïóòàòè
âíåñëè, áåçóìîâíî, ïðèºìí³ ïðàâ-
êè, îñê³ëüêè äîõîäè ãîëîâíîãî ô³-
íàíñîâîãî äîêóìåíòà ñòîëèö³ çá³ëü-
øåíî ç 22,8 ìëðä ãðí äî 23,172 ìëðä
ãðí.Ó çá³ëüøåíí³ âèäàòê³â îáðàíö³
áóëè ñêðîìí³øèìè ³ ñêîðèãóâàëè
öèôðè ç 21,34 ìëðä äî 21,358 ìëðä
ãðí â³äïîâ³äíî.Öå ñòàëîñÿ çàâäÿêè
ïåðåâèêîíàííþ ïëàíó íàäõîäæåíü
äî áþäæåòó Êèºâà ó ïåðøîìó ï³â-
ð³÷÷³ 2015 ðîêó íà 104,8%,à çà ïîïå-
ðåäí³ìè ï³äñóìêàìè 7 ì³ñÿö³â íà
5%. «Çà» êîðèãóâàííÿ ïîêàçíèê³â
ì³ñüêîãî áþäæåòó ïðîãîëîñóâàëè
77 äåïóòàò³â.

«Ó íàñ íåïîãàí³ ïîêàçíèêè íà-
ïîâíåííÿ áþäæåòó,— ðîçïîâ³â ãî-
ëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ,—ïî äåÿêèõ ñòàòòÿõ ìè ïåðå-
âèùèëè íàâ³ò ð³÷í³ íàäõîäæåííÿ».
Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ñïëàòó ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ â³ä çàáóäîâíèê³â—â³ä çà-
ïëàíîâàíèõ 170 ìëí ãðí íàä³éøëî
âæå 182 ìëí ãðí. Òàêîæ â³ä ïðèâà-
òèçàö³¿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà íà-
ä³éøëî 180 ìëí ãðí. Íàðåøò³, ïî

òðüîõ âèäàõ ïîäàòê³â äîñòàòíüî âè-
ñîê³ íàäõîäæåííÿ: öå ïîäàòîê íà
äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á (ÏÄÔÎ), àê-
öèçè ³ ÷àñòêà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
ï³äïðèºìñòâ. «Äóìàþ,äî 1 âåðåñíÿ
ìè âèéäåìî íà öèôðó â 1 ìëðä ãðí
äîäàòêîâî»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò.

Àêòóàëüíî ³ êîðèñíî

Íà ùî æ ï³äóòü ö³ êîøòè? Ïåðø
çà âñå, íà áîëþ÷å íèí³ ïèòàííÿ òà-
ðèô³â òà åíåðãîåôåêòèâí³ñòü. Çîê-
ðåìà 2,3 ìëí ãðí ñïðÿìîâàíî íà
ïðèäáàííÿ ë³÷èëüíèê³â äëÿ áþ-
äæåòíèõ óñòàíîâ ³ 4,2 ìëí ãðí íà
ðåìîíò òèõ ë³÷èëüíèê³â, ÿê³ â öèõ
óñòàíîâàõ óæå º. Îêð³ì òîãî, 38 ìëí
ãðí ï³äå íà êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³
â òàðèôàõ íà ïîñëóãè âèâåçåííÿ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Ùîäî îñòàí-
íüîãî ïóíêòó, òî ãîëîâà ïðîô³ëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ ó
õîä³ ðîçãëÿäó ïðîåêòó ð³øåííÿ ó
ñåñ³éí³é çàë³ çàóâàæèâ, ùî íèí³,
êîëè òàðèôè íà ÆÊÏ çðîñòàþòü,
ñòîëè÷íà âëàäà íàìàãàºòüñÿ ïî-
ì’ÿêøèòè óäàð ïî ãàìàíöÿõ êèÿí
õî÷à á òèì, ùî ñòðèìóº ò³ òàðèôè,
ÿê³ ìàº ïðàâî ðåãóëþâàòè. Îäíàê
ñê³ëüêè íå ñòðèìóé, äèñáàëàíñ º, ³
éîãî ïîòð³áíî ë³êâ³äîâóâàòè, òî-
ìó ùî ÊÏ ó çáèòêàõ. Ñàìå íà öå
ñïðÿìîâàí³ âèä³ëåí³ êîøòè. ² ùå
ïðî òàðèôè. 26,4 ìëí ãðí âèä³ëå-
íî íà âèïëàòè ïî êðåäèòíèõ çî-
áîâ’ÿçàííÿõ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»,

çíîâó æ òàêè, ÿê îäèí ³ç ÷èííèê³â,
ùîá íå çðîñòàëà âàðò³ñòü ïðî¿çäó.

Òàêîæ ð³øåííÿì íàäàºòüñÿ 3,482
ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ
ó çâ’ÿçêó ç â³äíîâëåííÿì ðîáîòè
äèòñàäê³â ó Äàðíèöüêîìó, Äåñíÿí-
ñüêîìó, Äí³ïðîâñüêîìó òà Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Ùîá çàáåçïå÷èòè
êèÿí ÷èñòîþ âîäîþ, 10 ìëí ãðí áó-
äå ñïðÿìîâàíî íà îáñëóãîâóâàííÿ
ïèòíèõ ôîíòàí÷èê³â ó çàêëàäàõ îñ-
â³òè ³ 4,2 ìëí ãðí—íà óòðèìàííÿ áþ-
âåòíèõ êîìïëåêñ³â.

Íàðåøò³,ïåðåäáà÷åíî ïîãàñèòè
çàáîðãîâàí³ñòü ïî ïðîãðàì³ «Òóð-
áîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» (12,8 ìëí
ãðí) ³ 2,6 ìëí ãðí íà âïðîâàäæåííÿ
«ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè».

Ãðîø³ çàïðàöþþòü
íà «ïåðåäíüîìó êðà¿»

Ð³øåííÿì Êè¿âðàäè «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷-
íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà íà 2015 ð³ê», çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015
ðîêó,ïåðåäáà÷àºòüñÿ çá³ëüøèòè ô³-
íàíñóâàííÿ âàæëèâèõ íàïðÿìê³â.
Íàñë³äêè êèÿíè â³ä÷óþòü íåçàáà-
ðîì. Òîìó ùî 112,1 ìëí ãðí äîäàò-
êîâî âèä³ëåí³ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó,
ùå 98,5 ìëí ãðí íàä³éøëî ç Äåðæ-
áþäæåòó.

Â³ä òîãî êèÿíàì áóäå æèòè êîì-
ôîðòí³øå.Îñê³ëüêè äåïóòàòè çá³ëü-
øèëè âèäàòêè íà êàï³òàëüíå áóä³â-

íèöòâî òà ðåìîíò. Ìîæíà î÷³êóâà-
òè,ùî êèÿíè ìàòèìóòü ó íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó êðàù³ äîðîãè,
áî íà ¿õí³é ðåìîíòäîäàòêîâî âèä³-
ëåíî 6,3 ìëí ãðí,îõàéí³øå ³ çàòèø-
í³øå ñòàíå ó äâîðàõ.Ïðèíàéìí³,ïî-
ìåíøàº òðàâìîâàíèõ,áî 7,6 ìëí ãðí
äîäàòêîâî ñïðÿìîâàíî íà àñôàëü-
òóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
òà 3,5 ìëí ãðí íà îáëàøòóâàííÿ ³ã-
ðîâèõ òà ñïîðòìàéäàí÷èê³â. ×èìà-
ë³ êîøòè — 24 ìëí ãðí — ñïðèÿòè-
ìóòü ïîë³ïøåííþ ñòàíó ñõîäîâèõ
êë³òèí, ïîêð³âåëü, â³êîí, âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ òà ë³ôò³â.

Â åï³öåíòð³ óâàãè äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè îïèíèëèñÿ ³ øêîëè. ² öå çðî-
çóì³ëî, àäæå ñêîðî ïî÷àòîê íà-
â÷àëüíîãî ðîêó. Ïîêð³âë³ ó çàêëà-
äàõ îñâ³òè áóäå â³äðåìîíòîâàíî íà
2 ìëí ãðí äîäàòêîâî, çàì³íà â³êîí
ó øêîëàõ íà 700 òèñ ãðí, ùå 5,2 ìëí
ãðí ðîçïîä³ëåíî íà êàï³òàëüíèé
ðåìîíò çàêëàä³â îñâ³òè ³ 11 ìëí
ãðí ñïðÿìîâàíî íà çàõîäè ç åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Îêð³ì òîãî, íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ÇÎØ ¹ 140 íà âóë.
Ëüâ³âñüê³é, 47/8 âèä³ëåíî äîäàò-
êîâî 6,4 ìëí ãðí, íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ äèòñàäî÷êà ¹ 268 íà âóë. Êî-
ïèë³âñüê³é, 6 — 14,9 ìëí ãðí.

Íå çàáóëè äåïóòàòè ³ ïðî îçäîðîâ-
÷³ çàêëàäè.Òàê,ñòàä³îíè,ñïîðòìàé-
äàí÷èêè òà ñïîðòçàëè øê³ë äîäàò-
êîâî ìàòèìóòü 2,4 ìëí ãðí íà ðå-
ìîíò, ïîë³êë³í³êè (íà êàï³òàëüíèé
ðåìîíò) — 1 ìëí ãðí.

Ãàðÿ÷à òåìà — ê³íîòåàòð «Æîâ-
òåíü»—ìàëà ïðîäîâæåííÿ,òîìó íà
ðåêîíñòðóêö³þ ê³íîòåàòðó âèä³ëå-
íî 41 ìëí ãðí.

Ïîëåãøèëè áîðãîâ³ 
çîáîâ’ÿçàííÿ

Òàêîæ äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâà-
ëèëè äâà ð³øåííÿ, êîòð³ áóëî âíå-
ñåíî ó ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàííÿ
30 ëèïíÿ ç ãîëîñó Àíäð³ºì Ñòðàí-
í³êîâèì ÿê íåâ³äêëàäí³. Éäåòüñÿ
ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ áîðãîâèõ
çîáîâ’ÿçàíü çà îáë³ãàö³ÿìè, ðîç-
ì³ùåíèìè ó 2012 ðîö³, íà ñóìó
5,165 ìëðä ãðí. «Ïðîåêòè ð³øåíü
âíîñÿòüñÿ ÿê íåâ³äêëàäí³,òîìó ùî
ò³ëüêè 27 ëèïíÿ Ì³í³ñòåðñòâî ô³-
íàíñ³â Óêðà¿íè ïîãîäèëî ðåñòðóê-
òóðèçàö³þ, à 28 ëèïíÿ ìè ðîçãëÿ-
íóëè ïèòàííÿ íà çàñ³äàíí³ êîì³-
ñ³¿,— ïîÿñíèâ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.—
Öå äóæå âàæëèâ³ ð³øåííÿ, ÿê³ äî-
çâîëÿòü çä³éñíèòè âèïëàòè íå â
2015 ðîö³, à â 2016-ìó». Ïðè öüî-
ìó, äîäàâ ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè, ìîæëèâî, ùî êîø-
òè íà ïîãàøåííÿ ÷àñòèíè çàáîð-
ãîâàíîñòåé áóäå ïåðåäáà÷åíî ó
Äåðæáþäæåò³. Òèì íå ìåíø â³í
âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ó ðàç³
çáåðåæåííÿ òåìï³â íàïîâíåííÿ
ì³ñüêîãî áþäæåòó ó äðóãîìó ï³âð³÷-
÷³ öüîãî ðîêó, 875 ìëí ãðí ïî öèõ
áîðãàõ âäàñòüñÿ êîìïåíñóâàòè ùå
öüîãî ðîêó �

Êîëè îòðèìóºø á³ëüøå,
í³æ ïåðåäáà÷àâ, öå çàâ-
æäè ïðèºìíî. Â³äïîâ³ä-
í³ åìîö³¿ ïåðåæèâàëè ³
äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³ä
ïåðåâèêîíàííÿ ïëàíó
íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî
áþäæåòó ñòîëèö³. Â³äïî-
â³äíî, ïîä³ëèëèñÿ ïîçè-
òèâíèìè â³ä÷óòòÿìè ç
êèÿíàìè, ç³ ñòîëè÷íîþ
ãðîìàäîþ. Ó ïðÿìîìó
ñåíñ³ öüîãî ñëîâà. Íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ó
÷åòâåð, 30 ëèïíÿ, Êè¿â-
ðàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ
ïðî çì³íè äî áþäæåòó
òà äî Ïðîãðàìè ñîö³-
àëüíîãî é åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ñòîëèö³.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³ÿ Ñòðàíí³êîâà, ó ñòîëèö³ íåïîãàí³ ïîêàçíèêè íàïîâíåííÿ
áþäæåòó, ïî äåÿêèõ ñòàòòÿõ âäàëîñÿ ïåðåâèùèëè íàâ³òü ð³÷í³ íàäõîäæåííÿ
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ßÊ ÊÀÇÀËÈ â íàðîä³, ãóðòîì ³
áàòüêà ëåãøå áèòè, òîìó ãðîìàä-
ñüê³ñòü, âëàäà òà á³çíåñ âèð³øè-
ëè ä³ÿòè ñï³ëüíî, àáè îáëàøòîâó-
âàòè ì³ñòî ³ çðîáèòè éîãî çðó÷-
íèì äëÿ êèÿí. Ñï³ëüíî ³ç âåëèêè-
ìè ³äåÿìè íàãëÿäîâà ðàäà ³ á³ç-
íåñ ïðîâåëè ñâîº ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ. Íà íüîìó îäíîñòàéíî ãîëîâîþ
³í³ö³àòèâè «Çðîáèìî ðàçîì» áó-
ëî îáðàíî ìåðà ì³ñòà Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà. Â³í çàóâàæèâ, ùî ç ÷àñó ïðåçåí-
òàö³¿ ³í³ö³àòèâè, ÿêà â³äáóëàñÿ â
òðàâí³, óæå ç’ÿâèëèñÿ ê³ëüêà ïðî-
åêò³â ç áëàãîóñòðîþ ñòîëèö³ ³ äî
ïðîãðàìè äîëó÷àºòüñÿ äåäàë³ á³ëü-
øå àêòèâ³ñò³â ³ ìåöåíàò³â. «Ï³ñëÿ
ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè ñàéò ³í³ö³àòèâè, äå ìîæíà îçíà-
éîìèòèñÿ ç ïðîåêòàìè ùîäî áëà-
ãîóñòðîþ ñòîëèö³ òà äîëó÷èòèñÿ
äî ¿õ îáãîâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³¿.
Âàæëèâî äîíåñòè äî êîæíîãî êè-
ÿíèíà, ùî ñàìå â ¿õí³õ ñèëàõ çì³-
íèòè ì³ñòî íà êðàùå,— íàãîëîñèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî. Çà éîãî ñëîâàìè,
ñàìå òàê³ ³í³ö³àòèâè ³ âèçíà÷àþòü
ìàéáóòíº ñòîëèö³. «Çðîáèìî ðà-
çîì» ïîêëèêàíà çãóðòóâàòè ³äå¿
ïåðåòâîðåííÿ ì³ñòà ³ ìåõàí³çìè ¿õ
ðåàë³çàö³¿,— ðîçïîâ³â ðàäíèê çà-
ñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ Àíäð³é Ì³ðîøíè÷åíêî.
«Ìè ÷àñòî çóñòð³÷àºìî àêòèâ³ñ-
ò³â, ÿê³ õî÷óòü ùîñü çðîáèòè, àëå

íåìàº ãðîøåé. Òàêîæ çâåðòàþòü-
ñÿ ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó, ÿê³ ìà-
þòü ðåñóðñè ³ õî÷óòü ùîñü çðîáè-
òè, àëå íå ìàþòü ³äåé. Ïîò³ì àêòè-
â³ñòè, á³çíåñìåíè ðàçîì çóñòð³-
÷àþòüñÿ ³ ðîçóì³þòü, ùî ïåðåä

íèìè äóæå ñêëàäíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé øëÿõ. Òîìó ìè çàëó÷èëè
äî ïðîåêòó ³ êåð³âíèöòâî ì³ñòà»,—
çàçíà÷èâ Àíäð³é Ì³ðîøíè÷åíêî.
²í³ö³àòèâíà ãðóïà «Çðîáèìî ðà-
çîì» ñï³ëüíî ³ç âëàäîþ Êèºâà íà

çàñ³äàíí³ çàòâåðäèëè 6 ïðîåêò³â,
çîêðåìà, ùîäî âñòàíîâëåííÿ ñòåí-
ä³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî òóðèñòè÷-
í³ ïàì’ÿòêè Êèºâà, ðåêîíñòðóê-
ö³þ Âîçíåñåíñüêîãî óçâîçó, âóëè-
ö³ Åëåêòðîòåõí³÷íî¿ òà Ëóê’ÿí³â-

ñüêî¿ ïëîù³, âñòàíîâëåííÿ äåêî-
ðàòèâíî¿ îãîðîæ³ íàâêîëî äåðåâ ó
öåíòð³ ì³ñòà. Óñ³ ö³ ïðîåêòè ïëà-
íóºòüñÿ ðåàë³çóâàòè íà êîøòè ñî-
ö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíåñó
ì³ñòà. Òàê, íà Âîçíåñåíñüêîìó
óçâîç³ çà ïðåçåíòîâàíèì ïðîåê-
òîì çàïëàíîâàí³ ðåñòàâðàö³ÿ ³ñ-
òîðè÷íèõ ôàñàä³â áóäèíê³â, ðå-
ìîíò òðîòóàð³â, âñòàíîâëåííÿ äî-
äàòêîâîãî îñâ³òëåííÿ òà áëàãî-
óñòð³é òåðèòîð³¿. À íà ïðèëåãë³é
äî âóëèö³ Åëåêòðîòåõí³÷íî¿ òåðè-
òîð³¿ íà Òðîºùèí³ îäíà ç êîìïà-
í³é ïðîïîíóº îáëàøòóâàòè ïàðê
ç ³ñòîðè÷íèìè ôîðòèô³êàö³éíè-
ìè äåðåâ’ÿíèìè ñïîðóäàìè. Öåé
ïàðê êîìïàí³ÿ ïëàíóº âèêîðèñ-
òîâóâàòè ÿê äåêîðàö³¿ äëÿ çéîìîê
ô³ëüì³â, à â ³íøèé ÷àñ â³í ñòàíå
ì³ñöåì â³äïî÷èíêó ìåøêàíö³â
ðàéîíó. Îêð³ì öüîãî íàðåøò³ êè-
ÿíàì ïîâåðíóòü ðåêðåàö³éíå ³ ñàê-
ðàëüíå ì³ñöå, äå êîëèñü ñòîÿëà
Äåñÿòèííà öåðêâà. «Òàì ïëàíó-
þòü â öüîìó æ ðîö³ â³äíîâèòè ôóí-
äàìåíò öåðêâè. Òàê ÿê öå áóëî êî-
ëèñü. Ëþäè ïðèõîäèëè ñþäè, ôî-
òîãðàôóâàëèñÿ, äèâèëèñÿ. Öå áóâ
ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð. Òàì º îäèí
ôóíäàìåíò, â³í ãëèáîêî ï³ä çåì-
ëåþ, àäæå äîâãèé ÷àñ ïðîâîäè-
ëèñÿ àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè, ³ âñå
çàëèøèëîñÿ â çàíåäáàíîìó âè-
ãëÿä³. Âñÿ òà òåðèòîð³ÿ çàêîíñåð-
âîâàíà ³ îãîðîäæåíà çåëåíèì ïàð-
êàíîì. Ìè õî÷åìî âèêëàñòè òàì
ôóíäàìåíò ³ç êàì³ííÿ, íå ðîáëÿ-
÷è êîòëîâàíó»,— çàçíà÷èëà ãîëî-
âà ÃÎ «Àíäð³¿âñüêà ïåéçàæíà àëåÿ»
Ìàðèíà Ñîëîâéîâà. Ì³ñüêà âëà-
äà ï³äòðèìàëà öþ ³í³ö³àòèâó, ³ íå-
çàáàðîì êèÿíè çíîâó ìàòèìóòü
ùå îäíå ì³ñöå äëÿ äóõîâíîãî â³ä-
ïî÷èíêó. Ùîäî ³íøèõ ïðîåêò³â,
âñ³ âîíè áóäóòü ðåàë³çîâàí³. Òà-
êîæ ³í³ö³àòèâà «Çðîáèìî ðàçîì»
çàêëèêàº âñ³õ íåáàéäóæèõ îá’ºä-
íóâàòèñÿ, òà íå ñëîâîì, à ä³ëîì
ðîáèòè ì³ñòî êîìôîðòíèì òà êðà-
ùèì �

Â ºäíîñò³ — ñèëà
� Âëàäà Êèºâà, ãðîìàäà òà á³çíåñ îá’ºäíàëèñÿ â ³í³ö³àòèâíó ãðóïó

«Çðîáèìî ðàçîì», ùîá îáëàøòóâàòè âóëèö³ òà çîíè â³äïî÷èíêó

Ó ñåðåäó ï³ä ãîëîâóâàííÿì Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè «Çðîáèìî ðàçîì»  

Âæå öüîãî òèæíÿ â ñò³íàõ ÊÌÄÀ

â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ

³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè «Çðîáèìî

ðàçîì».Çîêðåìà íà íàðàä³ çà-

ñëóõàëè òà çàòâåðäèëè ïåðø³

ïðîåêòè ùîäî áëàãîóñòðîþ

Êèºâà, ÿê³ âò³ëþâàòèìóòüñÿ íà

êîøòè ñïîíñîð³â ³ ìåöåíàò³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

ÏÎËÜÙÀ òà Óêðà¿íà íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ìàþòü äóæå
ñõîæó ìåíòàëüíó áëèçüê³ñòü ³ îáèä-
â³ ïåðåæèâàëè âàæêèé ïåð³îä êðè-
çè â ïîë³òè÷íîìó òà åêîíîì³÷íî-
ìó æèòò³. Îäíàê Ïîëüùà çìîãëà
òàêè ï³òè äàëåêî âïåðåä, ³ çàðàç
ìè áà÷èìî, ùî êðà¿íà ïîñò³éíî
àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ. Çâ³ñíî, öå íå
áåç äîïîìîãè ªÑ, îäíàê, çíà÷íó
ðîëü ç³ãðàëè ðåôîðìè, ïðî ÿê³ â
Óêðà¿í³ ãîâîðÿòü ðîêàìè, à â³ç, ÿê
êàæóòü, ³ íèí³ òàì. Ïðîôåñîð Âîé-
öåõ Ì³ñüîíã ðîçïîâ³â: «25 ðîê³â

òîìó ìè ïî÷àëè ðåôîðìó ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. ² ÷îìó Óêðà-
¿í³ ìîæå áóòè ö³êàâèé íàø äîñâ³ä,
òîìó ùî ñèòóàö³ÿ ó âàñ ïîä³áíà äî
íàøî¿ êîëèñü. Ïîëüñüêà ðåôîðìà
ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëà âäàëîþ, çâè-
÷àéíî, òðàïëÿëèñÿ äåÿê³ ïîìèë-
êè, àëå âîíè â ö³ëîìó íå ïîçíà÷è-
ëèñÿ íà æèòò³ ãðîìàä. Â Ïîëüù³
çì³íè â³äáóëèñÿ çà ï³âðîêó äî ãëî-
áàëüíî¿ êðèçè. Ïî çàêîíó ïðî ì³ñ-
öåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó íàñ º ðà-
äà, ìåð, îäíàê ãðîìàäà — öå îêðå-
ìå â³ä äåðæàâè óòâîðåííÿ. Âîíè

ìàþòü ìàéíî. Äåðæàâí³ îðãàíè
ìîæóòü âòðó÷àòèñÿ â îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ëèøå â òî-
ìó ðàç³, ÿêùî âîíè ïîðóøóþòü çà-
êîí»,— çàçíà÷àº ïàí Âîéöåõ. Ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ â Ïîëüù³ ðîçä³ëåíå
íà ãì³íè, ïîâ³òè òà âîºâîäñòâà.
Íàéâàæëèâ³øèé àñïåêò ðåôîðìè
â Ïîëüù³ — öå êîëè ãðîìàäè â³ä-
÷óëè, ùî âîíè ìîæóòü äáàòè çà
ñâî¿ äîõîäè. «Ãðîìàäà â Ïîëüù³
óòðèìóºòüñÿ â³ä ïîäàòê³â. Â ñ³ëüñü-
ê³é ì³ñöåâîñò³ íàéá³ëüøå çíà÷åí-
íÿ ìàþòü òðàíñôåðè ç áþäæåòó.
Öå âèïëèâàº ç òîãî, ùî â Ïîëüù³
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ëåãêî îïî-
äàòêîâàíå. À êîëè ìè ïåðåõîäèìî
â³ä ñ³ëüñüêèõ äî ì³ñüêèõ ãðîìàä,
òî íàéá³ëüøå çíà÷åííÿ ìàþòü âëàñ-
í³ äîõîäè, öå äîõîäè â³ä ìàéíà
ãðîìàäè ³ ïîäàòêè â³ä ïðèáóòê³â
ìåøêàíö³â. ² ñèñòåìà çáóäîâàíà
òàêèì ÷èíîì, ùî âîíà äàº äîñòàò-
íþ ê³ëüê³ñòü äîõîä³â ³ áàãàòøèì,
³ á³äí³øèì ãðîìàäàì. Ñàì³ æèòå-
ë³ âèáèðàþòü ñâîþ âëàäó. Âëàäà

Âàðøàâè â öåé ïðîöåñ íå âòðó÷àº-
òüñÿ. ² ðåôîðìà ñàìîâðÿäóâàííÿ
â öüîìó ïîëÿãàº — ÿê âè ñîá³ çðî-
áèòå äîáðå, òàê ³ áóäåòå æèòè äîá-
ðå, ÿêùî ïðàöþâàòèìåòå ïîãàíî,
òàê ³ æèòèìåòå ïîãàíî. Äåðæàâà
ìàéæå íå âòðó÷àºòüñÿ â æèòòÿ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ òîìó çà
ñàì³ ì³ñöåâ³ ãðîìàäè í³÷îãî ðî-
áèòè íå áóäå»,— ðîçïîâ³â ïðîôå-
ñîð Ì³ñüîíã. Íà éîãî äóìêó, ãîëîâ-
íå çàâäàííÿ öåíòðàëüíî¿ âëàäè —
íå ïîçáàâèòè ãðîìàäè ñâîáîäè

ðîçïîðÿäæàòèñÿ âëàñíèìè ô³íàí-
ñàìè ³ íàâ³òü òèìè êîøòàìè, ÿê³
íàäàâàòèìóòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó ó âèãëÿä³ äîòàö³é ÷è ñóá-
âåíö³é.

Ï³äñóìóâàâ ëåêö³þ ïàí Âîéöåõ
Ì³ñüîíã òèì, ùî Ïîëüùà çìîãëà
çä³éñíèòè ðåôîðìó ëèøå çà ï³ä-
òðèìêè ãðîìàäè. Òîìó â³í ðàäèòü
óêðà¿íñüê³é ãðîìàäñüêîñò³ àêòèâ-
íî âèâ÷àòè äîñâ³ä óñï³øíèõ êðà-
¿í ç ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ òà
ôîðìóâàííÿ áþäæåòó �

Âèñîêîïîâàæíèé ã³ñòü º ðàäíèêîì ãîëîâè Âåðõîâíî¿ êîíòðîëü-

íî¿ ïàëàòè Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà, êîëèøí³é çàñòóïíèê ì³í³ñòðà

ô³íàíñ³â. Àâòîð ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè ó ïîñòêîìó-

í³ñòè÷í³é Ïîëüù³. Ïàí Âîéöåõ âèð³øèâ ïîä³ëèòèñÿ ç Êèºâîì

äîñâ³äîì ³ç ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè â ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäó-

âàíí³, à òàêîæ ç áþäæåòíî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê» Ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó â ñòîëè÷í³é ìåð³¿ ïîëüñüêèé ïðîôåñîð Âîéöåõ Ì³ñüîíã
ïîä³ëèâñÿ äîñâ³äîì ³ç ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè â ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàíí³,
à òàêîæ ç áþäæåòíî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ 
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Íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ —
VEDALIFE

Äî 2 ñåðïíÿ íà áàç³ «Ñëàâóòè÷»
(Ïàðêîâà äîðîãà, 3) òðèâàº Ï’ÿòèé
ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü éîãè ³
âåäè÷íî¿ êóëüòóðè VEDALIFE. Â
ìóçè÷íó ï’ÿòíèöþ á³ëüøå 20-òè
ïðîôåñ³éíèõ áàðàáàíùèê³â øêî-
ëè «Îáåðåæíî! Çâóê» ç³ãðàþòü â
ºäèíîìó ðèòì³ íà íåçâè÷àéíèõ
óäàðíèõ ³íñòðóìåíòàõ. Òàêîæ íà
ãîëîâí³é ñöåí³ ôåñòèâàëþ âèñòóï-
ëÿòü: Òàðóòà, Morj ³ òàíöþâàëüí³
êîëåêòèâè. Â ñóáîòó î 13.00 â³äáó-

äåòüñÿ öåðåìîí³ÿ âåäè÷íîãî âå-
ñ³ëëÿ, à â íåä³ëþ î 12.00 — ôåñòè-
âàëü ôàðá «Õîë³». Ùîäíÿ òóò ïðî-
âîäèòèìóòü ñâÿùåíí³ âåäè÷í³ öå-
ðåìîí³¿, çóñòð³÷³ ç äóõîâíèìè â÷è-
òåëÿìè, éîãà-ìàðàôîí ç áðàçèë³é-
êîþ Ðîõ³í³ Øàêò³, ê³íîïîêàçè ó âå-
äè÷íîìó ïëàíåòàð³¿, ìàéñòåð-êëà-
ñè, ïðèãîùàííÿ âåäè÷íèìè ëàñî-
ùàìè, à òàêîæ ñòâîðåííÿ «Ìàíäà-
ëè Ìèðó». Âõ³ä â³ëüíèé.

Ñïîðòèâí³ çàíÿòòÿ òà íàäèõà-
þ÷³ ïðèêëàäè — íà Àðò-ï³êí³êó

Ö³ âèõ³äí³ áóäóòü áàäüîðèìè,
àäæå íà êèÿí ÷åêàº â³êåíä ñïîðòó
³ çäîðîâ’ÿ íà Àðò-ï³êí³êó â ïàð-
êó Ïóøê³íà. Êðàù³ òðåíåðè ïðî-
âåäóòü çàíÿòòÿ ç ð³çíèõ íàïðÿì-
ê³â — ï³ëàòåñ ³ ôîëê-àåðîá³êà, éî-
ãà ³ áîä³ôëåêñ, ³íòåíñèâíå êàðä³î
³ ñèëîâå òðåíóâàííÿ, ìåäèòàö³ÿ
äëÿ ïî÷àòê³âö³â. Êð³ì òîãî, â³äâ³ä-
óâà÷³â ÷åêàþòü çóñòð³÷³ ç ä³ºòîëî-
ãàìè ³ ñïîðòñìåíàìè. À òàêîæ ç
ïàðàë³ìï³éöÿìè Îëåíîþ Àêîïÿí
³ Óëÿíîþ Ñìèðíîâîþ, ÿê³ ïåðåêî-
íàþòü, ùî çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é
ïðàö³ ³ íåéìîâ³ðíîìó áàæàííþ
ìîæíà äîñÿãòè ñâîº¿ ìåòè, ÿêîþ á
íåðåàëüíîþ âîíà íå çäàâàëàñÿ.

Òàêîæ íà âèõ³äíèõ ïðîâîäè-

òèìóòü ìàéñòåð-êëàñè ç êàòàííÿ
íà ðîëèêàõ ³ ÿðìàðîê Tut Use Sport
& Games, äå ìîæíà áóäå ïðèäáà-
òè ñîá³ ïëÿøå÷êó äëÿ ïèòòÿ ÷è âçóò-
òÿ äëÿ á³ãó. Â³äáóäóòüñÿ ³ âå÷³ðí³
êîíöåðòè çà ó÷àñòþ One-Eyed Pirates,
Qarpa, Ðóòèíà, Tape Holder, Way
Station, Vera Lingua. Âõ³ä â³ëüíèé.

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ —
äèòÿ÷å ñâÿòî

1 ñåðïíÿ î 13.00 ñâÿòî ðîçïî÷-
íåòüñÿ âñåóêðà¿íñüêîþ àêö³ºþ «Çâå-
äåìî ìîñòè ìèðó çàðàäè ä³òåé».
Òàêîæ äëÿ ìàëþê³â ï³äãîòóâàëè ö³-
êàâ³ ìàéñòåð-êëàñè  ³ ðîçâàãè, àê-
âàãðèì (ÿñêðàâ³ ìàëþíêè íà îá-
ëè÷÷ÿõ), çóñòð³÷³ ç êàçêîâèìè ïåð-
ñîíàæàìè, ôîêóñè, êîíêóðñè ³ ðî-
ç³ãðàø³ ïðèç³â â³ä ïàðòíåð³â, âè-
ñòóïè ä³-äæå¿â ³ àðòèñò³â. Òàêîæ ó
ïðîãðàì³ çàõîäó çàïëàíîâàíå íà-
ãîðîäæåííÿ ïðèçåð³â òâîð÷îãî êîí-
êóðñó «Ùàñëèâå äèòèíñòâî ï³ä ìèð-
íèì íåáîì». À ùå ó öåé äåíü â íå-
áî çëåòÿòü ï³âòèñÿ÷³ ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê ç íàéçàïîâ³òí³øèìè äèòÿ-
÷èìè ïîáàæàííÿìè òà ñîòíÿ á³ëèõ
ãîëóá³â — ñèìâîë ìèðó. Íà çàâåð-
øåííÿ ñâÿòà íà âñ³õ ÷åêàº ñþðïðèç.
Âõ³ä íà çàõ³ä,âñ³ ðîçâàãè òà ìàéñòåð-
êëàñè áåçêîøòîâí³.

Ó ïàðêó «Äðóæáè íàðîä³â» —
ñ³ìåéíå äîçâ³ëëÿ

Äåñíÿíñüêà ÐÄÀ çàïðîøóº íà
ñ³ìåéíèé ôåñòèâàëü «Family Fest —
2015», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 31 ëèïíÿ
ç 11.00 äî 18.00 â ïàðêó «Äðóæáè
íàðîä³â» íà òåðèòîð³¿ X-park. Ó
ïðîãðàì³ ôåñòèâàëþ — òðåí³íãè,
ìàéñòåð-êëàñè, êîíêóðñè, ïðèºì-
í³ ñþðïðèçè. Ïðîòÿãîì äíÿ ä³ÿòè-
ìå ñïîðòèâíà çîíà òà äèòÿ÷èé êëóá.
Âõ³ä â³ëüíèé.

Â Ôåîôàí³¿ — ñâÿòî Íåïòóíà

2 ñåðïíÿ â ïàðêó Ôåîôàí³ÿ
âëàøòóþòü Äåíü Íåïòóíà. Ãîñò³
ìàòèìóòü çìîãó çóñòð³òèñü ³ç Íåï-
òóíîì, ïîòàíöþâàòè ç ðóñàëêàìè,
âðÿòóâàòèñü â³ä ë³òíüî¿ ñïåêè ï³ä
âåëè÷åçíèì äóøåì òà ïîêóïàòèñü
ó ìèëüíîìó áàñåéí³, ïîãðàòè â íà-
ñò³ëüíèé òåí³ñ, âîëåéáîë, ïîçàñìà-
ãàòè, ïîêàòàòèñÿ íà âåëîñèïåä³,
ïîñëóõàòè æèâó ìóçèêó, ïîòàíöþ-

âàòè, ñêóøòóâàòè ñòðàâè óêðà¿í-
ñüêî¿ êóõí³, à ä³òè — ðîçâàæèòèñü
íà àòðàêö³îíàõ òà ïîãðàòè ç àí³-
ìàòîðàìè â ðóõëèâ³ ³ãðè. Ïî÷àòîê
î 13.00. Âàðò³ñòü êâèòêà: 10 ãðí,
øêîëÿðàì òà ñòóäåíòàì — 5 ãðí,
ïåíñ³îíåðàì òà ä³òàì äî 7-ìè ðî-
ê³â — áåçêîøòîâíî.

Â Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó — åòí³êà
òà äæåì

Â ðàìêàõ Ìóøëÿ Äæàç Ó³êåíä
íà ë³òí³é ñöåí³ Ìàð³¿íñüêîãî ïàð-
êó 31 ëèïíÿ î 19.00 â³äáóäåòüñÿ
êîíöåðò äâîðàçîâîãî ëàóðåàòà ïðå-
ì³¿ «Ãðåìì³» ìóçèêàíòà ç Ëó¿ç³-
àíè Òåððåíñà Ñ³ì³ºíà. 1 ñåðïíÿ î
18.00 âèñòóïàòèìóòü «Ethnica+»,
¿õ ìóçèêà — öå ìåëîä³¿ ñõîäó òà
åòí³÷í³ ìîòèâè â ïîºäíàíí³ ç åêñ-
ïðåñèâíîþ ãðîþ â³ä ìàéñòðà —
Ìàêñèìà Äüîì³íà. 2 ñåðïíÿ î
18.00 — òðàäèö³éíèé Jam Session
â³ä Adu-Aleksandrov Band. Âõ³ä
â³ëüíèé �

«ÔÎÐÓÌ-òåàòð»,«äîêóìåíòàëüíèé
òåàòð», «òåàòð äëÿ ä³àëîãó», «òåàòð
ïðèãí³÷åíèõ» — óñ³ ö³ ôîðìè òåàò-
ðàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ ëèøå
ðîçâèâàþòüñÿ é íàáèðàþòü ïîïó-
ëÿðíîñò³. Î÷åâèäíî, ³íòåðàêòèâ,
ðîçìîâà ç ëþäüìè íà ãîñòð³, áîëþ-
÷³ òåìè, ñï³ëüíèé ïîøóê âèõîäó ç
êîíôë³êòó ÷åðåç ä³àëîã ñüîãîäí³ àê-
òóàëüí³ ÿê í³êîëè. Ê³ñòÿê òðóïè Êè-
¿âñüêîãî ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ôî-
ðóì-òåàòðó ñêëàäàþòü ïåðåñåëåí-
ö³ ç Êðèìó — àêòîðè, ðåæèñåðè é
æóðíàë³ñòè, ¿õ ñòîëè÷í³ êîëåãè, ïå-
äàãîãè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, ìó-
çèêàíòè, ìàéáóòí³ ìåäèêè ç ð³çíèõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Íàïðèê³íö³ ëèï-
íÿ òåàòð â³äçíà÷àòèìå ïåðøó ð³÷-
íèöþ. Ïðåì’ºðíà âèñòàâà êîëåêòè-
âó — «Äåðåâî æèòòÿ» — â³äáóëàñÿ 7
æîâòíÿ 2014 ðîêó íà ñöåí³ ìèñòåöü-
êîãî öåíòðó ³ì. Ë. Êóðáàñà.

² îñü— «Ñ³ðà çîíà», âèñòàâà, ïî-
ñòàâëåíà ðåæèñåðîì Ãàëèíîþ Äæè-
êàºâîþ çà ï’ºñîþ,ñêëàäåíîþ ç ³íòåð-
â’þ ðåàëüíèõ ëþäåé — ç Êðèìó é
Äîíáàñó. Çà êîæíèì ³ç ³íòåðâ’þ —
äîë³, çëàìàí³ æèòòÿ, ïñèõîòðàâìè,
îáðàçè,òðàãåä³ÿ ëþäèíè â êîíòåê-

ñò³ òðàãåä³¿ êðà¿íè. Áåðå çà äóøó
ñïîâ³äü â³äîìî¿ êðèìñüêî¿ áëîãåð-
êè Ë³çè Áîãóöüêî¿ «Âè âñ³ ìî¿ ñè-
íè», ÿêà ðîçïîâ³äàº, ÿê ¿çäèëà ì³ñ-
òîì, ñï³ëêóâàëàñÿ ç ðîñ³éñüêèìè
ñîëäàòàìè,íàìàãàëàñÿ äàòè ¿ì çðî-
çóì³òè, ùî ìè ¿ì — íå âîðîãè: «ß
çíàëà òî÷íî, ùî ïðè¿äó çàâòðà, ï³ñ-
ëÿçàâòðà, é âîíè ñêëàäóòü çáðîþ,

òîìó ùî ëèøå òàê ìîæíà ïðîáèòè
ñåðöÿ — ëþáîâ’þ».

Ãåðî¿í³ ³íòåðâ’þ, á³æåíêè, ðîç-
ïîâ³äàëè ð³çíå. «ß, øâèäøå çà âñå,
âè¿äó ç Óêðà¿íè — ¿¿ âæå ïðîäàëè.
ß âïåâíåíà, ùî óêðà¿íñüêèõ ñîëäàò
«çëèâàþòü»,çíèùóþòü,ùîá íå ïëà-
òèòè ãðîøåé»,— ç³çíàºòüñÿ ìåäèê
ç Äîíåöüêà. «Öå âñå âè, êè¿âñüê³,

âèíí³! — ç ëåäü ïðèõîâàíèìè áî-
ëåì ³ çë³ñòþ êðè÷èòü Òåòÿíà, ìåä-
ñåñòðà ³ç Ñëîâ’ÿíñüêà.— Ìè æ æèëè
íîðìàëüíî, ñïîê³éíî... Çà ùî âè
âáèâàºòå íàøèõ ÷îëîâ³ê³â, ñèí³â,
áàòüê³â, áðàò³â?! Ëèøå ÷åðåç òå, ùî
âîíè íå çàõîò³ëè ïðèéíÿòè â³éñüêî-
âèé ôàøèñòñüêèé ïåðåâîðîò ó Êè-
ºâ³ é íèí³øíþ âëàäó?!»

Ëþäè ïðèãàäóâàëè, ÿê âîíè õî-
âàëèñÿ ç ä³òüìè â ï³äâàëàõ â³ä îá-
ñòð³ë³â, ÿê ç ì³ñüêîãî ìîðãó âèòÿ-
ãàëè âáèòèõ ³ ñêèäàëè â ÿìó, âè-
ðèòó åêñêàâàòîðîì, ÿê âò³êàëè ç
ä³òüìè ï³ä ì³íîìåòíèì âîãíåì,
ÿê ¿ì äîïîìàãàëè âîëîíòåðè, ÿê
âîíè ñàì³ ïîò³ì ñòàâàëè âîëîíòå-
ðàìè é çàðàç äîïîìàãàþòü á³æåí-
öÿì, ïîðàíåíèì á³éöÿì ³ ñîëäà-
òàì íà ïåðåäîâ³é... Ëóãàíñüêèé
æóðíàë³ñò ç íåàáèÿêîþ äîëåþ ã³ð-
êîãî ãóìîðó ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê â³í
ïîòðàïèâ ó ïîëîí äî áîéîâèê³â ³
ñòàâ ³íâàë³äîì...

Ïîêàçîâîþ º ðîçïîâ³äü îïîë÷åí-
öÿ ÄÍÐ, ÿêèé çàðàç æèâå â Êèºâ³ é
í³÷èì íå âèð³çíÿºòüñÿ â³ä ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³. ×îëîâ³ê íàìàãàºòüñÿ
ïîÿñíèòè, ÷îìó â³í ñòàâ îïîë÷å-

íöåì. «ßê ÿ ìîæó ïîêèíóòè òå, íà
ùî ïîòðàòèâ ìàéæå âñå ñâîº æèòòÿ?
Òîìó âçÿâ àâòîìàòà é ï³øîâ çàõè-
ùàòè ñâîº,—ïîä³ëèâñÿ â³í.—² òàê—
ìàéæå âñ³: íå òîìó, ùî «çà Ðîñ³þ»,
à òîìó,ùî í³õòî íå õî÷å êèäàòè ñâ³é
ä³ì, ñâîþ çåìëþ. Ô³ðìó, äå ÿ ïðà-
öþâàâ, çàêðèëè, íå áóëî í³ ðîáîòè,
í³ ãðîøåé. À ó äèòèíè ÷åðåç äâà
òèæí³—äåíü íàðîäæåííÿ.Âîíà äó-
æå ïðîñèëà âåëîñèïåä. ßêðàç ïî-
÷àâñÿ íàá³ð â îïîë÷åííÿ: òàì ãîäó-
þòü,äàþòü öèãàðêè ³, íàâ³òü, ãðîø³
ïëàòÿòü! Çíàºòå, ÿêáè íå äåíü íà-
ðîäæåííÿ äîíüêè é íå âåëîñèïåä,—
ÿ á, ìàáóòü, íå ï³øîâ òóäè...»

À îäíà ç ãåðî¿íü âèñëîâèëà ïðè-
ïóùåííÿ, ùî íà ñâ³äîì³ñòü ëþäåé,
ÿê³ ìåøêàþòü íà Äîíáàñ³, âïëèâà-
þòü âèêèäè â ïîâ³òðÿ ñò³ðîëó ÷è ùå
ÿêèõîñü ³íøèõ ë³êàðñüêèõ ïðåïà-
ðàò³â ³ç Ãîðë³âñüêîãî ôàðìçàâîäó.

Òåìà ïàòð³îòèçìó é ïñåâäîïàò-
ð³îòèçìó ïðîíèçóº âñþ âèñòàâó.
Ñüîãîäí³ âæå ñòàëî ìîäíî íîñèòè
âèøèâàíêè é óñÿêó ñèìâîë³êó.Àëå
æ ïàòð³îòèçì — çîâñ³ì íå â öüîìó.
À â ÷îìó? Âè çíàºòå? Òîä³ çàïðîøó-
ºìî äî ä³àëîãó, äî ñóïåðå÷êè, äî...

Òóò íå ³ñíóº ïîä³ëó íà ñöåíó é
ãëÿäàöüêó çàëó, ãëÿäà÷ âèÿâëÿºòü-
ñÿ ìèìîâîë³ âòÿãíóòèì ó âèñòàâó ³
ñïî÷àòêó íå ìîæå çðîçóì³òè: õòî
òóò àêòîðè, à õòî — ãëÿäà÷³. Â³äãóêè
ïðî âèñòàâó ð³çí³: â³ä ñë³ç ³ ïîäÿêè
äî çâèíóâà÷åííÿ â ïðîâîêàö³ÿõ ³,
íàâ³òü, ñåïàðàòèçì³. Ãîëîâíå, ùî íå
áóëî áàéäóæèõ!

Âèñòàâà «Ñ³ðà çîíà» â³äáóäåòüñÿ
â Êèºâ³ 1 òà 2 ñåðïíÿ íà Àðò-ï³êí³-
êó Ñëàâè Ôðîëîâî¿. Äàë³ âèñòàâà ïî-
¿äå â Îäåñó, Ñºâºðîäîíåöüê, Óæãîðîä,
Ñëîâ’ÿíñüê, ×åðí³âö³ �

Ïîçíàéîìèòèñÿ ç âåäè÷íîþ

êóëüòóðîþ çàïðîøóº ôåñòè-

âàëü VEDALIFE, ïîçàéìàòèñÿ

ñïîðòîì áàæàþ÷³ ìàþòü çìî-

ãó íà Àðò-ï³êí³êó,à ïîòàíöþâà-

òè ç ðóñàëêàìè—óÔåîôàí³¿.Äëÿ

ä³òåé âëàøòóþòüñâÿòî íà Ñîô³é-

ñüê³é ïëîù³, à ðîçâàæèòèñÿ

âñ³ºþ ðîäèíîþ ïðîïîíóþòü â

ïàðêó «Äðóæáè íàðîä³â».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

VEDALIFE, ñâÿòî Íåïòóíà 
³ ñïîðòèâíèé â³êåíä
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Äîêóìåíòàëüíà âèñòàâà «Ñ³-

ðà çîíà» Êè¿âñüêîãî ñîö³àëü-

íî-ïîë³òè÷íîãî ôîðóì-òåàò-

ðó, çàñíîâàíà íà ðåàëüíèõ

³íòåðâ’þ, ï³äí³ìàº ïðîáëåìè

âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«Ñ³ðà çîíà»: íà ìåæ³ 
÷è íà â³ñòð³ ïðîáëåìè?
� Â ñòîëèö³ ïîêàæóòü âèñòàâó ïðî ëþäåé ç Êðèìó é Äîíáàñó

Ê³ñòÿê ôîðóì-òåàòðó ñêëàäàþòü ïåðåñåëåíö³ ç Êðèìó, à òàêîæ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ 
òà ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹75 (1475) | ï’ÿòíèöÿ | 31 ëèïíÿ 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Провести�
�місті�Києві�з�02�вересня�2015

ро�
�до�12�вересня�2015�ро�
�заходи,�присвя-

чені�Дню�підприємця,�з�ідно�з�цим�розпоря-

дженням.

2.�Затвердити�план�заходів�з�під�отов�и�та

відзначення�в�2015�році�в�місті�Києві�Дня�під-

приємця,�що�додається.

3.�Департамент
�промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації):

3.1.�Забезпечити�
�межах��омпетенції��оор-

динацію�питань,�пов’язаних�із�під�отов�ою�та

проведенням�заходів,�присвячених�Дню�під-

приємця.

3.2.�Провести�видат�и�на�здійснення�заходів

з�під�отов�и�та�відзначення�в�місті�Києві�Дня

підприємця�по��од
�ф
н�ціональної��ласифі-

�ації�видат�ів�180404�«Підтрим�а�мало�о�та�се-

редньо�о�підприємництва».

3.3.�Провести�в�рам�ах�відзначення�в�2015

році�в�місті�Києві�Дня�підприємця�на�ороджен-

ня�переможців�місь�о�о��он�
рс
-о�ляд
�с
б’є�-

тів��осподарювання�сфери�поб
тово�о�обсл
-

�ов
вання�на�присвоєння�звання�зраз�ово�о�в

м.�Києві�в�2014�році�з�видачею�відповідних�сві-

доцтв�та�вр
ченням�їм�анотаційних�дощо��і��ві-

тів�в�
становленом
�поряд�
.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�проведення�свят�ових

заходів,�присвячених�Дню�підприємця�та�свят-

�ове�оформлення�районів�міста.

5.�Департамент
�с
спільних��ом
ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�сприяти

широ�ом
�висвітленню�проведення�в�місті�Ки-

єві�заходів,�присвячених�Дню�підприємця.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�Затвердити�схем
�розміщення�засобів�пе-

рес
вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�ме-

режі�в�місті�Києві,�що�додається.

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

рядження�по�ласти�на�заст
пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пан-

телеєва�П.О.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

23.07.2015�р.�№�731

Схема розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі в місті Києві

(те�стова�частина)

Про затвердження схеми розміщення засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві

Розпорядження № 731 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України

"Про столицю України + місто+герой Київ", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", враховую+
чи Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку спо+
живчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правила
дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Єдині
правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ни+
ми та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, наказ
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затверд+
ження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрований в Міністерстві юстиції Ук+
раїни 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначен+
ня понять", Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 201 1 року № 56/5443 "Про затверджен+
ня Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побуто+
вого, соціально+культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пе+
ресувної дрібно роздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін
до деяких рішень Київської міської ради", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київсь+
кої міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року № 300 "Про затвердження Порядку розміщення
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговель+
ної мережі в місті Києві", зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня
2015 року за № 52/1163, з метою визначення можливих місць розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі на території міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про відзначення в 2015 році в місті Києві Дня підприємця
Розпорядження № 721 від 23 липня 2015 року

Відповідно до Указу Президента України під 05 жовтня 1998 року № 1110/98 «Про День підприємця», Ком+
плексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та спожив+
чого ринку на 2015 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року 409/1274,
враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад+
міністрації) від 20 лютого 2015 року № 132 «Про результати міського конкурсу+огляду суб’єктів господарю+
вання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2014 році», з метою
відзначення в місті Києві Дня підприємця:

10 ГЛ�П�00121 Голосіївський вул. Маршала Якубовського, 8

11 ГЛ�П�00122 Голосіївський вул. Маршала Якубовського, 8

12 ГЛ�П�00205 Голосіївський вул. Фізкультури, 12

13 ГЛ�П�00208 Голосіївський просп. 40�річчя Жовтня, 30

14 ГЛ�П�00211 Голосіївський вул. Васильківська, 100

15 ГЛ�П�00213 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 25

16 ГЛ�П�10114 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 3

17 ГЛ�П�10116 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 22

18 ГЛ�П�10004 Голосіївський вул. Антоновича, 47/12

19 ГЛ�П�10049 Голосіївський просп. 40�річчя Жовтня, 70

20 ГЛ�П�10050 Голос іївський вул. Інженерна, 1

21 ГЛ�П�10056 Голосіївський просп. Науки, 6

22 ГЛ�П�10092 Голос іївський вул. Інженерна, 1

23 ГЛ�П�10115 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 5

24 ГЛ�П�10119 Голосіївський вул. Фрометівська, 2

25 ГЛ�П�10120 Голосіївський вул. Ломоносова, 18

26 ГЛ�П�10123 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 3

27 ГЛ�П�10124 Голосіївський просп. 40�річчя Жовтня, 98/2

28 ГЛ�П�10147 Голосіївський вул. Жилянська, 75

29 ГЛ�П�10146 Голосіївський вул. Жилянська, 48�50�а

30 ГЛ�П�10187 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 17

31 ГЛ�П�10528 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 6

32 ГЛ�П�10523 Голосіївський вул. Володимирська, 69

33 ГЛ�П�10572 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 16

34 ГЛ�П�10578 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 11

35 ГЛ�П�10569 Голосіївський вул. Добрий Шлях, 96

36 ГЛ�П�10568 Голос іївський Набережно�Печерська дорога, 10 (автовокзал)

37 ГЛ�П�10240 Голос іївський вул. Івана Федорова, 10

38 ГЛ�П�10573 Голосіївський вул. Володимирська, 69

39 ДА�П�10592 Дарницький вул. Льва Толстого, 6

40 ДА�П�10580 Дарницький вул. Льва Толстого, 4

41 ДА�П�00071 Дарницький вул. Бориспільська, 3

42 ДА�П�00073 Дарницький вул. Михайла Гришка, 6

43 ДА�П�00074 Дарницький вул. Декабристів, 9

44 ДА�П�00077 Дарницький вул. Драгоманова, 40

45 ДА�П�00078 Дарницький вул. Зарічна, 44

46 М�П�00079 Дарницький вул. Здолбунівська, 5�а

47 ДА�П�00080 Дарницький вул. Ілліча, 1

48 ДА�П�00081 Дарницький вул. Олександра Кошиця, 3

49 ДА�П�00083 Дарницький вул. Ревуцького, 12/1

50 ДА�П�00084 Дарницький вул. Ревуцького, 40

51 ДА�П�00086 Дарницький вул. Світла, 3

52 ДА�П�00088 Дарницький вул. Срібнокільська, 24

53 ДА�П�00089 Дарницький площа Харківська

54 ДА�П�00090 Дарницький Харківське шосе, 121

55 ДА�П�00091 Дарницький Харківське шосе, 144

56 ДА�П�00092 Дарницький Харківське шосе, 160

57 ДА�П�00093 Дарницький вул. Ялтинська, 5

58 ДА�П�00072 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 30

59 ДА�П�00082 Дарницький вул. Олександра Мишуги, 3�а

60 ДА�П�00100 Дарницький Харківське шосе, 201/203

61 ДА�П�10064 Дарницький вул. Борова, 12/35

62 ДА�П�10132 Дарницький вул. Драгоманова, 31

63 ДА�П�10137 Дарницький вул. Славгородська, 47

64 ДА�П�10030 Дарницький вул. Зарічна, 44

65 ДА�П�10053 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�з

66 ДА�П�10133 Дарницький вул. Драгоманова, 3 1

67 ДА�П�10134 Дарницький Харківське шосе, 121/3

68 ДА�П�10136 Дарницький Харківське шосе, 121/3

69 ДА�П�10153 Дарницький вул. Анни Ахматової, 9/18

70 ДА�П�10567 Дарницький просп. Миколи Бажана, 36 (ст. м. "Харківська")

71 ДА�П�10198 Дарницький вул. Срібнокільська, 20

72 ДА�ГІ�10199 Дарницький вул. Ревуцького, 3

73 ДА�П�10208 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9

74 ДА�П�10531 Дарницький вул. Воровського, 2

75 ДА�П�10585 Дарницький вул. Льва Толстого, 8

76 ДА�П�10587 Дарницький вул. Льва Толстого, 12

77 ДС�П�00009 Деснянський вул. Попудренка, 46/2

78 ДС�П�00010 Деснянський вул. Попудренка, 46/2

79 ДС�П�00002 Деснянський вул. Братиславська, 2

80 ДС�П�00011 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 31

81 ДС�П�00001 Деснянський вул. Братиславська, 2

82 ДС�П�00012 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 31

83 ДС�П�00005 Деснянський вул. Мілютенка, 19

84 ДС�П�00006 Деснянський вул. Мілютенка, 19

№ № місця розміщення засобу
пересувної дрібнороздрібної

торговельної мережі

Район Адреса

1 ГЛ�П�00029 Голос іївський вул. Васильківська, 100

2 ГЛ�П�00032 Гол ос іївський вул. Героїв Оборони, 7

3 ГЛ�П�00047 Гол ос іївський просп. Академіка Глушкова, 5

4 ГЛ�П�00050 Голос іївський вул. Васильківська, 6

5 ГЛ�П�00028 Голосіївський вул. Васильківська, 100

6 ГЛ�П�00104 Голосіївський просп. 40�річчя Жовтня, 87

7 ГЛ�П�00115 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 7

8 ГЛ�П�00116 Голосіївський вул. Васильківська, 1

9 ГЛ�П�00119 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 3 1
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85 ДС�П�00007 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 75/2

86 ДС�П�00008 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 75/2

87 ДС�П�10076 Деснянський вул. Костянтина Данькевича, 4�а

88 ДС�П�10096 Деснянський вул. Попудренка, 46/2

89 ДС�П�10210 Деснянський просп. Генерала Ватутіна, 1

90 ДС�П�10209 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 25

91 ДН�П�1012 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 2

92 ДН�П�00003 Дніпровський вул. Попудренка, 28/12

93 ДН�П�00004 Дніпровський вул. Амвросія Бучми, 4

94 ДН�П�00005 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 8/20

95 ДН�П�00006 Дніпровський просп. Визволителів, 1

96 ДН�П�00010 Дніпровський вул. Ентузіастів, 39

97 ДН�П�00013 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 3

98 ДН�П�00021 Дніпровський вул. Івана Микитенка, 11

99 ДН�П�00014 Дніпровський просп. Миру, 2/3

100 ДН�П�00018 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 9

101 ДН�П�00022 Дніпровський бульв. Перова, 36

102 ДН�П�00083 Дніпровський Передмостова слобідка

103 ДН�П�00086 Дніпровський вул. Раїси Окіпної, 4�б

104 ДН�П�00088 Дніпровський вул. Райдужна, 8

105 ДН�П�00091 Дніпровський просп. Павла Тичини, 18�а

106 ДН�П�00109 Дніпровський Передмостова слобідка

107 ДН�П�00090 Дніпровський бульв. Дарницький, 23

108 ДН�П�00123 Дніпровський просп. Павла Тичини, 18�а

109 ДН�П�00128 Дніпровський вул. Березняківська, 29

110 ДН�П�00184 Дніпровський Русанівська набережна, 12

111 ДН�П�00204 Дніпровський пров. Будівельників, 2/8

112 ДН�П�00194 Дніпровський вул. Гродненська, 1/35

113 ДН�П�00195 Дніпровський вул. Сиваська, 1

114 ДН�П�00205 Дніпровський вул. Будівельників, 38/14

115 ДН�П�00206 Дніпровський вул. Попудренка, 5�в

116 ДН�П�00207 Дніпровський вул. Будівельників, 27

117 ДН�П�00203 Дніпровський вул. Володимира Сосюри, 7

118 ДН�П�00208 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 3

119 ДН�П�00209 Дніпровський вул. Гродненська, 3/5

120 ДН�П�10098 Дніпровський ПКіВ "Гідропарк"

121 ДН�П�10117 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 26

122 ДН�П�10130 Дніпровський бульв. Русанівський, 2/8

123 ДН�П�10131 Дніпровський Русанівська набережна, 16

124 ДН�П�10032 Дніпровський вул. Ентузіастів, 39

125 ДН�П�10099 Дніпровський ПКіВ "Гідропарк"

126 ДН�П�10128 Дніпровський вул. Міста Шаллет, 6

127 ДН�П�10127 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 2

128 ДН�П�10501 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 2 (парк "Перемога")

129 ДН�П�10570 Дніпровський просп. Броварський

130 ДН�П�10212 Дніпровський вул. Райдужна, 11

131 ДН�П�10325 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 2

132 ОБ�П�00034 Оболонський просп. Московський, 20�б

133 ОБ�П�00035 Оболонський просп. Московський, 26

134 ОБ�П�00044 Оболонський вул. Семена Скляренка, 5

135 ОБ�П�00045 Оболонський вул. Ливарська, 5

136 ОБ�П�00046 Оболонський вул. Полупанова, 19

137 ОБ�П�00079 Оболонський Оболонська набережна, 75

138 ОБ�П�10070 Оболонський вул. Новозабарська, 21

139 ОБ�П�10074 Оболонський Оболонська набережна, 11

140 ОБ�П�10110 Оболонський просп. Московський, 16

141 ОБ�П�10192 Оболонський вул. Фрунзе, 166

142 ОБ�П�10586 Оболонський просп. Московський, 8

143 ПЧ�П�00046 Печерський вул. Московська, 7

144 ПЧ�П�00049 Печерський вул. Велика Васильківська, 57/3

145 ПЧ�П�00052 Печерський вул. Велика Васильківська, 57/3

146 ПЧ�П�00122 Печерський бульв. Марії Приймаченко, 9

147 ПЧ�П�00127 Печерський вул. Велика Васильківська, 73

148 ПЧ�П�00197 Печерський вул. Велика Васильківська, 65

149 ПЧ�П�00201 Печерський вул. Димитрова, 5

150 ПЧ�П�00203 Печерський вул. Велика Васильківська, 72

151 ПЧ�П�00208 Печерський вул. Мечникова, 14

152 ПЧ�П�00211 Печерський вул. Тельмана, 1

153 ПЧ�П�10062 Печерський вул. Немировича�Данченка, 1

154 ПЧ�П�10118 Печерський вул. Івана Кудрі, 33

155 ГГЧ�П�10025 Печерський вул. Івана Кудрі, 41/22

156 ПЧ�П�10071 Печерський вул. Московська, 8

157 ПЧ�П�10141 Печерський вул. Михайла Драгомирова, 1

158 ПЧ�П�10188 Печерський вул. Заньковецької, 4

159 ПЧ�П�10527 Печерський вул. Івана Федорова, 9

160 ПЧ�П�10564 Печерський вул. Кутузова, 18/7

161 ПЧ�П�10200 Печерський вул. Архітектора Городецького, 8

162 ПЧ�П�10235 Печерський вул. Михайла Грушевського, 5�а

163 ПЧ�П�10236 Печерський вул. Михайла Грушевського, 30

164 ПЧ�П�10247 Печерський вул. Мала Житомирська, 20�а

165 ПЧ�П�10249 Печерський вул. Михайла Грушевського, 9

166 ПД�П�00096 Подільський вул. Набережно�Хрещатицька, 11

167 ПД�П�00103 Подільський просп. Василя Порика, 2

168 ПД�П�10069 Подільський вул. Фрунзе, 134

169 ПД�П�10075 Подільський Набережне шосе, 6

170 ПД�П�10144 Подільський вул. Григорія Сковороди, 19

171 ПД�П�10154 Подільський вул. Білицька, 41/43

172 ПД�П�10253 Подільський площа Контрактова, 4

173 ПД�П�10254 Подільський площа Контрактова, 4

174 СВ�П�10150 Святошинський вул. Львівська, 49

175 СЛ�П�00176 Солом'янський вул. Радищева, 10/14

176 СЛ�П�00177 Солом'янський вул. Машинобудівна, 44

177 СЛ�П�00200 Солом'янський вул. Волинська, 9/21

178 СЛ�П�00184 Солом'янський вул. Миколи Лукашевича, 15

179 СЛ�П�00185 Солом'янський вул. Сурикова, 2

180 СЛ�П�00191 Солом'янський вул. Народного ополчення, 2

181 СЛ�П�00192 Солом'янський просп. Повітрофлотський, 20

182 СЛ�П�00193 Солом'янський вул. Курська, 1/26

183 СЛ�П�00194 Солом'янський вул. Єреванська, 14

184 СЛ�П�00198 Солом'янський вул. Гарматна, 49

185 СЛ�П�00210 Солом'янський вул. Ушинського, 3

186 СЛ�П�00211 Солом'янський вул. Ушинського, 1

187 СЛ�П�00217 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 3

188 СЛ�П�00218 Солом'янський вул. Смоленська, 31/33

189 СЛ�П�00220 Солом'янський вул. Вадима Гетьмана, 2

190 СЛ�П�00222 Солом'янський вул. Брюлова, 4

191 СЛ�П�00221 Солом'янський пл. Вокзальна, 1

192 СЛ�П�00260 Солом'янський пл. Вокзальна, 1

193 СЛ�П�10138 Солом'янський вул. Солом'янська, 5

194 СЛ�П�10152 Солом'янський пров. Машинобудівний, 28

195 СЛ�П�10190 Солом'янський вул. Гарматна, 43

196 СЛ�П�10571 Солом'янський вул. Політехнічна, 37

197 СЛ�П�10566 Солом'янський просп. Відрадний, 4 (парк "Відрадний")

198 СЛ�П�10581 Солом'янський Парк імені Островського

199 СЛ�П�10206 Солом'янський вул. Кутузова, 16

200 СЛ�П�10205 Солом'янський вул. Героїв Севастополя, 37�а

201 СЛ�П�10207 Солом'янський вул. Курська, 16

202 ШЧ�П�00097 Шевченківський вул. Багговутівська, 1

203 ШЧ�П�00098 Шевченківський вул. Бердичівська, 1

204 ШЧ�П�00099 Шевченківський вул. Щусєва, 30/6

205 ШЧ�П�00102 Шевченківський вул. Багговутівська, 3/15

206 ШЧ�П�00103 Шевченківський вул. Олени Теліги, 31

207 ШЧ�П�00105 Шевченківський вул. Дмитрівська, 2

208 ШЧ�П�00111 Шевченківський вул. Щербакова, 61�63

209 ШЧ�П�00113 Шевченківський вул. Половецька, 14

210 ШЧ�П�00114 Шевченківський вул. Багговутівська, 17/21

211 ШЧ�П�00115 Шевченківський ріг вул. Щусева та вул. Олени Теліги

212 ШЧ�П�00116 Шевченківський вул. Дегтярівська, 62

213 ШЧ�П�00188 Шевченківський Бессарабська площа, 2

214 ШЧ�П�00191 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 26

215 ШЧ�П�10007 Шевченківський вул. Пирогова, 4

216 ШЧ�П�10008 Шевченківський вул. Михайла Коцюбинського, 2

217 ШЧ�П�10094 Шевченківський вул. Олени Теліги, 21

218 ШЧ�П�10143 Шевченківський вул. Щербакова, 36�а

219 ШЧ�П�10012 Шевченківський вул. Зоологічна, 1

220 ШЧ�П�10013 Шевченківський вул. Шолуденка, 4

221 ШЧ�П�10101 Шевченківський просп. Перемоги, 57

222 ШЧ�П�10142 Шевченківський вул. Толбухіна, 45

223 ШЧ�П�10163 Шевченківський вул. Володимирська, 1

224 ШЧ�П�10197 Шевченківський просп. Перемоги, 54/1

225 ШЧ�П�10202 Шевченківський просп. Перемоги, 52

226 ШЧ�П�10219 Шевченківський вул. Академіка Туполєва, 16�г

227 ШЧ�П�10220 Шевченківський вул. Шота Руставелі, 13

228 ШЧ�П�10218 Шевченківський вул. Ризька, . 22

229 ШЧ�П�10238 Шевченківський вул. Володимирська,40�а

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко

Про зміни у складі комісії і припинення державного 
комунального підприємства «Житлоремфонд» 

(інд. код 04543683) шляхом приєднання до комунального 
підприємства по утриманню житлового господарства 
«Житлорембудсервіс» Деснянського району м. Києва

Розпорядження № 134 від 20 лютого 2015 року
Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра+

їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року 
№ 396/6612 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власно+
сті територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами:

Затвердити�зміни�до�с�лад
��омісії�з�припи-

нення�державно�о��ом
нально�о�підприємства

«Житлоремфонд»�(інд.��од�04543683)�шляхом

приєднання�до��ом
нально�о�підприємства�по


триманню�житлово�о��осподарства�«Житло-

ремб
дсервіс»�Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

14.06.2012�р.�№�1008

(
�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.02.2015�р.�№�134)

СКЛАД
комісії з припинення державного комунального підприємства

«Житлоремфонд» (інд. код 04543683) шляхом приєднання до комунального
підприємства по утриманню житлового господарства «Житлорембудсервіс»

Деснянського району м. Києва

Павлічен�о�

Оле��Іванович

Умансь�а

О�сана�Ві�торівна

Бочарова�

Галина�Василівна

Балаць�а

Орина�Оле�сандрівна

Волошеню��

Оль�а�Михайлівна

Дятлова

Оль�а�Германівна

Л
�ашевич

Людмила�Анатоліївна

�ої�державної�адміністрації»)�від�14�червня�2012

ро�
�№ 1008�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�07

листопада�2014�№ 1293),�ви�лавши�йо�о�
�ре-

да�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

майстер�ЖЕК
�по�обсл
�ов
ванню�приватно�о�се�тора��ом
-

нально�о�підприємства�по�
триманню�житлово�о��осподарствa

«(Житлоремб
дсервіс»�Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва,�олова

�омісії

начальни��юридично�о�відділ
��ом
нально�о�підприємства�по�
т-

риманню�житлово�о��осподарства�«Житлоремб
дсервіс»�Деснян-

сь�о�о�район
�м.�Києва,�заст
пни���олови��омісії

�оловний�б
х�алтер��ом
нально�о�підприємства�по�
триманню

житлово�о��осподарства�«Житлоремб
дсервіс»�Деснянсь�о�о�райо-

н
м.�Києва,�се�ретар��омісії

начальни��планово-е�ономічно�о�відділ
��ом
нально�о�підприєм-

ства�по�
триманню�житлово�о��осподарства�«Житлоремб
дсер-

віс»�Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва

�оловний�спеціаліст�юридично�о�відділ
�Деснянсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації

заст
пни��начальни�а�відділ
�з�питань�майна��ом
нальної�власності

Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

заст
пни��начальни�а�Управління�житлово-�ом
нально�о��осподарства

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику
бюджетних коштів — Дніпровській районній в місті Києві

державній адміністрації
Розпорядження № 148 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і со+
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соці+
ального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпоря+
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 лис+
топада 201 1 року № 2026, з метою покращення матеріально+технічного стану закладів соціальної сфери та
житлово+комунального господарства Дніпровського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт
�об’є�тів�
�2015�році�по

�оловном
�розпорядни�
�бюджетних��оштів —

Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�фінанс
вання�я�их�перед-

бачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�що�додає-

ться.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт
�об’є�тів,�зазначе-

них�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п
н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених�
�п
н�ті

1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо�

за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�відповідної�до�
-

ментації.

3.3.�Під�час�
�ладання�до�оворів�підряд
�на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт
�обо-

в’яз�ово�передбачити�
мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівельних

робіт.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження адресного переліку робіт з капітального
ремонту об’єктів у 2015 році по головному розпоряднику
бюджетних коштів — Деснянській районній в місті Києві

державній адміністрації
Розпорядження № 152 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на
2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Пpo Програму економічного і со+
ціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і соці+
ального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпоря+
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 лис+
топада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально+технічного стану закладів соціальної сфери та
житлово+комунального господарства Деснянського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з

�апітально�о�ремонт
�об’є�тів�
�2015�році�по

�оловном
�розпорядни�
�бюджетних��ош-

тів —�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�фінанс
вання�я�их�пе-

редбачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�що�до-

дається.

2.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт
�об’є�тів,�зазначе-

них�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п
н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених�
�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�відповідної�до�
-

ментації.

3.3.�Під�час�
�ладання�до�оворів�підряд
�на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт
�обо-

в’яз�ово�передбачити�
мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівель-

них�робіт.

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження 
адресного переліку робіт з капітального ремонту об’єктів 

у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —
Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації
Розпорядження № 154 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со+
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо+
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально+технічного стану закладів соціальної сфери
та житлово+комунального господарства Оболонського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт
�об’є�тів�
�2015�році�по

�оловном
�розпорядни�
�бюджетних��ош-

тів —�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�фінанс
вання�я�их�перед-

бачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�що�до-

дається.

2.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт
�об’є�тів,�зазначе-

них�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п
н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених�
�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.�

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�відповідної�до�
-

ментації.

3.3.�Під�час�
�ладання�до�оворів�підряд
�на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт
�обо-

в’яз�ово�передбачити�
мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівель-

них�робіт.

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження 
адресного переліку робіт з капітального ремонту об’єктів 

у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів —
Шевченківській районній в місті Києві 

державній адміністрації
Розпорядження № 156 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду+
вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та виконання Програми економічного і со+
ціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпо+
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально+технічного стану закладів соціальної сфери
та житлово+комунального господарства Шевченківського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��а-

пітально�о�ремонт
�об’є�тів�
�2015�році�по

�оловном
�розпорядни�
�бюджетних��оштів —

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації,�фінанс
вання�я�их�пе-

редбачено�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит�
�м.�Києва�на�2015�рі�,�що

додається.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�визначити�замовни�ів�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт
�об’є�тів,�зазначе-

них�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п
н�-

том�2�цьо�о�розпорядження:�

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви�онання�робіт,�зазначених�
�п
н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�ви-

мо��за�онодавства�У�раїни.

3.2.�Забезпечити�розроб�
�та�затверджен-

ня�в�
становленом
�поряд�
�відповідної�до�
-

ментації.

3.3.�Під�час�
�ладання�до�оворів�підряд
�на

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт
�обо-

в’яз�ово�передбачити�
мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл
атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівель-

них�робіт.

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про затвердження 
адресного переліку робіт 

з капітального ремонту об’єктів у 2015 році 
по головному розпоряднику бюджетних коштів — 

Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
Розпорядження № 157 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішен'
ня Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від
28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», Порядку формування та ви'
конання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвер'
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопа'
да 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально'технічного стану закладів соціальної сфери та житлово'комунального гос'
подарства Подільського району:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��апітально�о

ремонт��об’є�тів,�фінанс�вання�я�их�передбачено�Про-

�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2015�рі��по��оловном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів —�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації,�що�додається.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації�визначити�замовни�ів�робіт�з��апітально�о�ре-

монт��об’є�тів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.�Замовни�ам,�визначеним�з�ідно�з�п�н�том�2�цьо�о

розпорядження:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�анізації�для�ви-

�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження�в��ста-

новленом��поряд���відповідної�до��ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на�ви�онан-

ня�робіт�з��апітально�о�ремонт��обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості

ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�-

атації�об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�

КМДА

Відповіді на сканворд 

Х О О Г І Р О К

С Т Р А Д И В А Р І А Я

У Р Е М А А Л О З А В Р

П У Щ А В Л А Д А А

П А Д Р Е К М К

Т А Т У А Ж С О Л О Р

У И К А М І К А Д З Е

Р И К Ш А Й О Т А М

13.08.15 î 13.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìºíºâà, 8, êîðïóñ, 1 çàë 3, ñóääÿ:
Êîáèëÿíñüêèé K.M., â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/11792/15 çà
àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì TOB "Êè¿âñüê³ òåëåêîìóí³êàö³éí³ ìåðåæ³" äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
14.05.15 ¹ 464/1328 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 14 ëèïíÿ 2011 ðîêó ¹ 378/5765 "Ïðî ïèòàííÿ âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â ãàëóç³ çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é".

Äî óâàãè Ëèñåíêî Àð³àäíè ªâñòàô³¿âíè òà Ëèñåíêî Íàòàë³¿ Âàäèì³âíè,Ïå÷åðñüêèé
ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî

öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Àíàíüºâî¿ A.A. äî Ëèñåíêî À.ª., Ëèñåíêî H.B. ïðî

â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè,ÿêå â³äêëàäåíî íà 18 ñåðïíÿ 2015

ðîêó íà 11.30, òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 18.

Ñóääÿ Þ.À. Ôàðêîø

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 12.10.2015 ðîêó î 10.00 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ"ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî Îâ÷àðîâà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³
íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â ïð.
Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 12.10.2015 ðîêó îá 9.15 ïðèçíà÷åíî
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî Ëàçàðåíêà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³
íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð.
Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 408/1273 â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó"Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ

êîìóíàëüíèõï³äïðèºìñòâ",Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê"(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

çà ªÄÐÏÎÓ16469058; àäðåñà: 01001,ì.Êè¿â,âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,áóäèíîê 26-Ã) ïîâ³äîìëÿº

ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ óÊîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Âå÷³ðí³é Êè¿â"(³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä çà ªÄÐÏÎÓ 16469058; àäðåñà: 01001,ì.Êè¿â,âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî,áóäèíîê 26-Ã)

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé åâàêóéîâàíèé ó 1986 ðîö³ ³ç çîíè â³ä÷óæåííÿ,

êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ Á íà ³ì’ÿ Àëåêñåºâà Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.08.2005 ¹745 "Ïðî ïåðåõ³ä äî ºäèíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó
åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ñïîæèâà÷àì"òà ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.07.2015 ¹ 2089 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ
äëÿ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) ç óðàõóâàííÿì ãðàíè÷íèõ ð³âí³â ïðè ïîñòóïîâîìó ïåðåõîä³ äî ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ ðîçäð³áíèõ
òàðèô³â äëÿ ñïîæèâà÷³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ñåðïí³ 2015 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 ñåðïíÿ 2015 ðîêó

² êëàñ íàïðóãè

(27,5 êÂ ³ âèùå)

Êð³ì òîãî,

ÏÄÂ
ç ÏÄÂ

II êëàñ íàïðó-

ãè (äî 27,5 êÂ)

Êð³ì òîãî,

ÏÄÂ
ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ, íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ì³ñüêîãî åëåêòðè÷íîãî òðàíñïîðòó òà

êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä
127,77 25,55 153,32 150,20 30,04 180,24

Ì³ñüêèé åëåêòðè÷íèé òðàíñïîðò, êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é,

êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015)
52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ìåæàõ âèç-

íà÷åíèõ çîí äîáè, êîï/êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ

¹1030 â³ä 22.10.2004 ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè)

Ó ìåæàõ çîí äîáè* 31,94 6,39 38,33 37,55 7,51 45,06

²íø³ ãîäèíè äîáè 127,77 25,55 153,32 150,20 30,04 180,24

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ — â äâîêðàòíîìó ðîçì³ð³ çà 1

êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåð-

ãåòèêó" â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí./êÂò (³ç

çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òà-

ðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-

ìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 25.11.2014 ¹06-1-1/13396): 

• Í³÷íèé ïåð³îä; 

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25 

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:

ç 24 ãîä. äî 7 ãîä.

ç 7 ãîä. äî 8 ãîä.

ç 11 ãîä. äî 20 ãîä.

ç 23 ãîä. äî 24 ãîä.

ç 8 ãîä. äî 11 ãîä.

ç 20 ãîä. äî 23 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êî-

åô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè),ôàêñîãðàìà

ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî"â³ä 25.11.2014 ¹06-1-1/13396): 

• Í³÷íèé ïåð³îä; 

• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

*Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÑÅÐÏÍ² 2015 ðîêó ç 21.00 äî 5.00

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë Ïîæàðñüêîãî, 2 124,40
Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäà-
æó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó (³ãðàøêè)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.01.2015

7% 43,47 5407,50

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ Àçåðáàéäæàíñüêà, 8-À 16,90
²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà

(Îïîðíèé ïóíêò)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2015

15% 138,31 2337,50

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì ó ãðí Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× - ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 Ïîâåðõ Ðàéäóæíà, 11 27,20
Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº

ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò îäÿãó òà âçóòòÿ)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2015

5% 45,19 1229,17

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

Передплата�для�піль#ових�(ате#орій
з достав(ою�#азети�в�поштов.�с(ринь(.

на�місяць ....................8�#рн.�00�(оп.
на�3�місяці ................24�#рн.�00�(оп.
на�6�місяців ..............64�#рн.�00�(оп.
на�12�місяців ............96�#рн.�00�(оп.

на�місяць ..................28�#рн.�00�(оп.
на�3�місяці ................84�#рн.�00�(оп.
на�6�місяців ............168�#рн.�00�(оп.
на�12�місяців ..........336�#рн.�00�(оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

Передплатні�ціни
на�місяць ..................12�#рн.�00�(оп.
на�3�місяці ................36�#рн.�00�(оп.
на�6�місяців ..............72�#рн.�00�(оп.
на�12�місяців ..........144�#рн.�00�(оп.

на�місяць ..................40�#рн.�90�(оп.
на�3�місяці ..............122�#рн.�70�(оп.
на�6�місяців ............245�#рн.�40�(оп.
на�12�місяців ..........490�#рн.�80�(оп.

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

ÎÂÍÈ, óòðèìàéòåñÿ â³ä çà-

ç³õàíü íà ÷óæ³ ðåñóðñè, íå

áóäüòå åãî¿ñòîì-ìàðíî-

òðàòîì, äáàéëèâî ðîçïîä³ëÿéòå

âëàñí³ êîøòè, ñ³ìåéíèé áþäæåò,áà-

ëàíñóþ÷è «õî÷ó» ³ «òðåáà», ³íàêøå

ñÿäåòå íà ô³íàíñîâó ì³ëèíó.

ÒÅËÜÖ², ó âàø³é íàòóð³ ÿñ-

êðàâî ïðîÿâëÿòüñÿ ðèñè,

ãåíåòè÷íî óñïàäêîâàí³ â³ä

ïðåäê³â, òîæ ç ðîçóì³ííÿì ñòàâòå-

ñÿ äî ïîâåä³íêè äîìî÷àäö³â, àäæå

ÿáëóêî â³ä ÿáëóí³ íåäàëåêî ïàäàº.

Øàíóéòå ôàì³ëüí³,íàö³îíàëüí³ òðà-

äèö³¿, ñòâîð³òü çàòèøíó ñ³ìåéíó àò-

ìîñôåðó, ³ ñèëè çàôîíòàíóþòü.Ä³ì—

öå äæåðåëî òâîð÷î¿ åíåðãîï³äçà-

ðÿäêè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, òèæäåíü íà-

ïîâíåíèé êàðì³÷íèìè ñþ-

æåòàìè.Äî îáìàí³â òà õèò-

ðîù³â íå âäàâàéòåñÿ, âñå âèïëèâå

íà ïîâåðõíþ. Ïðèáîðêàéòå ³í³ö³-

àòèâó, í³êîìó í³÷îãî íå íàâ’ÿçóéòå,

ò³ëüêè êîëè âàñ ïîïðîñÿòü,òîä³ éä³òü

íàçóñòð³÷, äîïîìàãàéòå, ïðèñëóõà-

þ÷èñü äî ïîçèâíèõ îðãàí³çìó—º ðè-

çèê âèñíàæèòèñÿ é çàõâîð³òè.

ÐÀÊÈ íàëàøòîâàí³ ãåðîé-

ñüêè, ãîòîâ³ éòè â á³é çà-

ðàäè äðóç³â, ñïðàâåäëè-

âîñò³. Ç ô³íàíñàìè ñïðàâè êåïñüê³,

âèòðàòè çðîñòàòèìóòü ïðîïîðö³é-

íî ïðèáóòêàì.Äîòðèìóéòåñÿ çîëî-

òî¿ ñåðåäèíè â áàæàííÿõ ³ ìîæëè-

âîñòÿõ, ïîðóøåííÿ áàëàíñó «áåðó-

äàþ» (³ â ëþáîâí³é ñôåð³ òåæ) íå-

ïðèïóñòèìî.

ËÅÂÈ — ÷àð³âí³ õàðèçìà-

òè÷í³ ë³äåðè,çäàòí³ ñÿéâîì

ïîïóëÿðíîñò³ çàòüìàðèòè

áóäü-êîãî, ùî áàãàòüîõ ñòðàøåííî

äðàòóº, º á³ëüìîì ó îö³. Ïðîòå âñ³ì

íå äîãîäèø,íåîäì³ííî á³ëüøå êîí-

òàêòóéòå, çàâ’ÿçóéòå íîâ³ ñòîñóíêè.

Ä²ÂÈ, îáëèøòå äèêòàòîð-

ñüêèé ñê³ïåòð, òðèâàþòü

êàðì³÷í³ âèïðîáóâàííÿ

(ïîâåðòàþòüñÿ äàâí³ ëþáîâí³ çâ’ÿç-

êè), êîëè âñå òàºìíå ñòàíå ÿâíèì,

ñïàäå ïåëåíà ³ëþç³é, ïðèéäå óñâ³-

äîìëåííÿ äîïóùåíèõ ïðîòÿãîì ðî-

êó ïîìèëîê.Íå ñë³ä àô³øóâàòè ñâîþ

ä³ÿëüí³ñòü, òàëàíèòèìå íà òàºìíèõ

ïîêðîâèòåë³â òîä³, êîëè ðîáèòèìå-

òå âàæëèâ³ ñïðàâè òèõî, ïîäàë³ â³ä

çàçäð³ñíèõ î÷åé.

ÒÅÐÅÇÈ íà ãðåáåí³ ñîö³-

àëüíî¿ ïîïóëÿðíîñò³: ñåð-

öå, ìîçîê, òâîð÷èé äâè-

ãóí áðàòåðñüêîãî êîëåêòèâó. Òðè-

ìàéòåñÿ â³ðíèõ äðóç³â, ÷åðåç íèõ

çàâ³òàº ùàñòÿ é óäà÷à. Âò³ì, òàì

÷èìàëî ñïîêóñíèê³â-ìàí³ïóëÿòî-

ð³â, ÿêèõ ñë³ä îìèíàòè äåñÿòîþ

äîðîãîþ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî âè äîñ-

êîíàëèé ñïåö³àë³ñò ³ ïî-

ñòàâèëè çà ìåòó ç³éòè íà

êàð’ºðíèé îë³ìï òà ðîçáàãàò³òè, òà-

ºìíî êóéòå çàë³çî,ïîêè ãàðÿ÷å.Âò³ì,

øàíñè íà óñï³õ ïðèìàðí³, öå ñòî-

ñóºòüñÿ ³ êàäðîâèõ ðîòàö³é. Çðåø-

òîþ, îòðèìàºòå ïî ñïðàâåäëèâîñò³,

çìèð³òüñÿ ç ïðîãðàøåì ÷è âèãðà-

øåì,àäæå òóò çàä³ÿí³ êàðì³÷í³ ïðè-

÷èíè.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,ïðèáîðêàéòå àì-

á³ö³¿ é íå ïåðåòâîðþéòå

çàðàäè ïîïóëÿðíîñò³ îô³ñ

íà àðåíó äëÿ ðåêëàìè äîñÿãíåíü,

òàëàíò³â, íàïðàöüîâàíîãî äîñâ³äó,

öå íåáåçïå÷íèé çáóäíèê äëÿ òàºì-

íèõ âîðîã³â, ùî ï³äñòóïíî òî÷àòü

íà âàñ çóá...

ÊÎÇÅÐÎÃÈ îïèíÿòüñÿ â ïî-

ëîí³ ñåêñóàëüíèõ ïðèñòðàñ-

òåé, çà ÿê³ äîâåäåòüñÿ äîá-

ðå ðîçùåäðèòèñÿ, äæèí ïëîòñüêî¿

íàñîëîäè âèìàãàº ïëàòè ï³äâèùå-

íîþ ñàìîâ³ääà÷åþ, à áóäåòå ñêó-

ïèòèñÿ—çàëèøèòåñÿ íàîäèíö³ ðîç-

ëþ÷åíèìè ³ íåçàäîâîëåíèìè.Îáðàí-

ö³ ñòðàæäàþòü íåíàñèòí³ñòþ, òîæ

êîëè äîðîæèòå ñîþçîì, âàøå çàâ-

äàííÿ — ³íâåñòóâàòè âëàñí³ ðåñóð-

ñè (ñåðäå÷í³,åíåðãåòè÷í³,÷óòòºâ³,ìà-

òåð³àëüí³, ³íòåëåêòóàëüí³) íà áëàãî

¿õ ïîòðåá òà êàïðèç³â. Íå çá³äí³ºòå,

áàãàò³º òîé, õòî â³ääàº!

ÂÎÄÎË²¯, îðãàí³çîâàí³ñòü,

ìîá³ëüí³ñòü, ÷³òê³ñòü ìèñ-

ëåííÿ — çàïîðóêà íåéòðà-

ë³çàö³¿ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é, ãîñò-

ðèõ êîíôë³êò³â, ùî ³íòåíñèâíî

øòóðìóâàòèìóòü âïðîäîâæ òèæ-

íÿ. Íåçàäîâîëåí³ñòü ïðîôåñ³éíè-

ìè ïðîáëåìàìè ìîæíà íåéòðàë³-

çóâàòè çàâäÿêè ãàðìîí³éí³é ä³ëî-

â³é êîìàíä³, âèñîêîìó ñëóæáîâî-

ìó âèøêîëó.À âïîðàòèñÿ ç äîìàø-

í³ìè ³íöèäåíòàìè äîïîìîæóòü

øëþáí³ ñóïóòíèêè. Ïàðóéòåñÿ, íè-

í³ âñ³ì, õòî ìð³º ïðî ùàñëèâèé ñî-

þç, Âñåâèøí³é ïîñèëàº áëàãîñëî-

âåííîãî ïàðòíåðà. ² öÿ ìàííà (ð³÷-

íà) âæå äîá³ãàº ê³íöÿ.. .

ÐÈÁÈ, ÿê ìîâèòüñÿ,íà ñëî-

âàõ, ìîâ íà öèìáàëàõ, ³ íà

ä³ë³, ÿê íà áàëàëàéö³! Óí³-

âåðñàëüí³ ñïåö³àë³ñòè (³ âèñîêîîïëà-

÷óâàí³!) çäàòí³ âïîðàòèñÿ ç íàé-

ñêëàäí³øèìè çàâäàííÿìè, âèêîíó-

þ÷è îäíî÷àñíî øèðîêèé ôðîíò ðî-

á³ò, çà ùî ö³íóâàòèìå íà÷àëüñòâî, ³

çàðïëàòè ïðèáàâèòüñÿ. Ïðèéìàéòå

àêòèâíó ó÷àñòü â ìîäåðí³çàö³éíèõ

òðóäîâèõ ïðîöåñàõ, éä³òü â íîãó ç

ïðîãðåñîì, îïàíîâóþ÷è ³ííîâàö³é-

í³ òåõíîëîã³¿, ç êîíêóðåíòàìè íå

âîþéòå, à îáì³íþéòåñÿ ïðàêòè÷íèì

äîñâ³äîì. Åãî¿çìó çàñü! ²íòåðåñè

êîìàíäè ñë³ä ñòàâèòè íà ÷³ëüíå ì³ñ-

öå.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

ãîðîñêîï

2 — 8 ñåðïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 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 42321
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Â Ðîñ³¿ âèãîòîâëÿþòü æîâòî-áëàêèòí³ 
ñ³ðíèêè ç óêðà¿íêàìè ó âèøèâàíêàõ
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÅ ï³äïðèºìñòâî «ï³äëàøòóâàëîñÿ» ï³ä ïî-
êóïöÿ òà ïîñòà÷àº äî Îäåùèíè ñ³ðíèêè «Óêðà¿íî÷-
êà», ðîçïîâ³äàº depo. ua. Íà êîðîáö³, äå â³äñóòí³ áóäü-
ÿê³ ðîñ³éñüê³ ñëîâà, çîáðàæåí³ ä³â÷àòà ó òðàäèö³é-
íîìó óêðà¿íñüêîìó âáðàíí³ òà ó â³íêàõ.

Ñàì³ æ êîðîáêè ç-ï³ä ñ³ðíèê³â âèòðèìàí³ ó æîâ-
òî-áëàêèòíèõ êîëüîðàõ óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðó. Ëè-
øå íà çâîðîòíîìó áîö³ êîðîáêè, ï³ä çîáðàæåííÿì
ìàëåíüêîãî óêðà¿íñüêîãî õëîï÷èêà, ìîæíà ïðî÷è-
òàòè àäðåñó âèðîáíèêà: «ÐÔ, ì³ñòî ×åðåïîâåöü».

Ïðî äèâíó çíàõ³äêó íà ñòîð³íö³ ó «Ôåéñáóö³» ïî-
â³äîìèëà æóðíàë³ñòêà ³ç Îäåùèíè Îëüãà Ãîäîâåí-
êî.

«Âãàäàéòå, ÿêèé âèðîáíèê ó öèõ íàäçâè÷àéíî
ïàòð³îòè÷íèõ óêðà¿íñüêèõ ñ³ðíèê³â? Êóïèëè ìè ¿õ
áåç «çàäíüî¿ ìèñë³», à âèÿâèëîñÿ, ùî âèðîáëÿþòüñÿ
ö³ ñ³ðíèêè â Ðîñ³¿! Ãîëîâíå, æîäíîãî ðîñ³éñüêîãî ñëî-
âà! Îñü òàê «ìîñêàë³» âèð³øóþòü ñâî¿ êîìåðö³éí³
ïðîáëåìè»,— íàïèñàëà æóðíàë³ñòêà.

Íà äóìêó Ãîäîâåíêî, òàê³ «ïàòð³îòè÷í³» ñ³ðíèêè
ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà ìîæíà ââàæàòè «áàíäå-

ð³âñüêîþ çðàäîþ». «Ö³êàâî, ùî ç öüîãî ïðèâîäó äó-
ìàþòü ïåðåñ³÷í³ ðîñ³ÿíè? Ò³, ÿê³ òàê àêòèâíî «ïåðå-
æèâàþòü» çà õóíòó ³ ôàøèçì â Óêðà¿í³? Öå æ áàíäå-
ð³âñüêà çðàäà ÿêàñü ïðîñòî ó íèõ íà òåðèòîð³¿»,— çà-
óâàæèëà æóðíàë³ñòêà �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1605—Àðõ³ºïèñêîï ðÿçàíñüêèé ²ãíàò³é â³í÷àâ íà ìîñêîâ-

ñüêèé òðîí Ëæåäìèòð³ÿ I.

1777—19-ð³÷íîìó ôðàíöóçó ìàðê³çó Ìàð³ Æîçåôó äå Ëà-

ôàéºòó,ÿêèé ïðèáóâ äî Ô³ëàäåëüô³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó â³éí³ ïðî-

òè Áðèòàí³¿, àìåðèêàíöÿìè ïðèñâîºíî çâàííÿ ãåíåðàë-

ìàéîðà.

1948 — ó Ìîñêâ³ ïî÷àëàñÿ ðîçøèðåíà ñåñ³ÿ Âñåñîþçíî¿

àêàäåì³¿ ñ³ëüãîñïíàóê, ÿêà ñòàëà êóëüì³íàö³ºþ ó ðîçãðîì³

ðàäÿíñüêî¿ ãåíåòèêè,— ïåðåìîãó çäîáóëè ïðèõèëüíèêè

ïñåâäîíàóêîâî¿ «ì³÷óð³íñüêî¿ àãðîá³îëîã³¿» íà ÷îë³ ç Òðî-

õèìîì Äåíèñîâè÷åì Ëèñåíêîì.

1971 — âïåðøå ëþäèíà ïðî¿õàëàñü ïî Ì³ñÿöþ íà ìåõà-

í³÷íîìó çàñîá³ ïåðåñóâàííÿ—àìåðèêàíñüê³ àñòðîíàâòè ç

«Àïîëëîíà-15» Äåâ³ä Ñêîòò ³ Äæåéìñ ²ðâ³í ïðî¿õàëè ï’ÿòü

ìèëüïî ñóïóòíèêóíà ñïåö³àëüíîìóìîäóë³ LRV (Lunar Rover

Vehicle).

1976 — ìàéæå âñ³ àôðèêàíñüê³ êðà¿íè çàáîðîíèëè ñâî¿ì

àòëåòàì âèñòóïàòè íà ìþíõåíñüê³é Îë³ìï³àä³ ³ç-çà â³äìî-

âè Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó ïîêàðàòè Íîâó

Çåëàíä³þ çà ïðèéîì ðåãá³ñò³â ç Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêî¿

Ðåñïóáë³êè.

1987 — â Ìåöö³ â ðåçóëüòàò³ ñóòè÷êè ïîë³ö³¿ ç ³ðàíñüêèìè

ïàëîìíèêàìè çàãèíóëî áëèçüêî 400 îñ³á.

1991 — ÑÐÑÐ ³ ÑØÀ ï³äïèñàëè Äîãîâ³ð ïðî ñêîðî÷åííÿ

ñòðàòåã³÷íèõ íàñòóïàëüíèõ îçáðîºíü (ÑÍÎ-1, «Ñòàðò-1»).

Óãîäîþ ïåðåäáà÷àëîñÿ,ùî ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â ï³ñëÿ íà-

áóòòÿ íåþ ÷èííîñò³ îáèäâ³ ñòîðîíè ñêîðîòÿòü ê³ëüê³ñòü ñâî-

¿õ ÿäåðíèõ áîºçàðÿä³â äî 6000 îäèíèöü. Íà ìîìåíò ï³ä-

ïèñàííÿ äîãîâîðó Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ìàâ 10 271 ÿäåðíèé

áîºçàðÿä, ÑØÀ— 10 371.

1994 — â Ñåñð³ºð³ (²òàë³ÿ) óêðà¿íñüêèé ñïîðòñìåí Ñåðã³é

Áóáêà âñòàíîâèâ ñâ³é îñòàíí³é, 17-é, ñâ³òîâèé ðåêîðä ó

ñòðèáêàõ ç æåðäèíîþ íà â³äêðèòèõ ñòàä³îíàõ—6 ìåòð³â 14

ñàíòèìåòð³â.

2005 — â Þðìàë³ (Ëàòâ³ÿ) íà ìóçè÷íîìó êîíêóðñ³ «Íîâà

õâèëÿ 2005» ïðåäñòàâíèöÿ Óêðà¿íè Ò³íà Êàðîëü çàéíÿëà

äðóãå ì³ñöå.

2012—ïåðåì³ãøè â åñòàôåò³ 4 õ 200 ì íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ã-

ðàõ ó Ëîíäîí³, àìåðèêàíñüêèé ïëàâåöü Ìàéêë Ôåëïñ ñòàâ

íàéóñï³øí³øèì ñïîðòñìåíîì â ³ñòîð³¿ Îë³ìï³àä,çäîáóâøè

19-òó îë³ìï³éñüêó ìåäàëü, îá³éøîâøè çà öèì ïîêàçíèêîì

ËàðèñóËàòèí³íó (18 ìåäàëåé), ¿¿ ðåêîðä òðèìàâñÿ 48 ðîê³â.
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