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Ó Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-ìå-

ìîð³àëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Áè-

ê³âíÿíñüê³ ìîãèëè» â³äáóëèñÿ çà-

õîäè ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ

ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Âèêîíóâà÷

îáîâ’ÿçê³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,

ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ ðàçîì ³ç

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè Àðñå-

í³ºì ßöåíþêîì,ãîëîâîþ ÊÌÄÀÂî-

ëîäèìèðîì Áîíäàðåíêîì, ãîëî-

âîþ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñ-

òðàö³¿ Âîëîäèìèðîì Øàíäðîþ

âñòàíîâèëè ëàìïàäêè òà ïîêëà-

ëè êâ³òè äî Áðàòñüêî¿ ìîãèëè,

Öåíòðàëüíîãî ìîíóìåíòó òà äî

ïîëüñüêîãî ñåãìåíòó Ìåìîð³àëó.

Ïàì’ÿòü çàãèáëèõ óêðà¿íñüêèõ

òà ïîëüñüêèõ ãðîìàäÿí ïðèñóòí³

âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.

Ó çàõîäàõ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü

ïðåäñòàâíèêè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðå-

çèäåíòà, Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, íà-

ðîäí³ äåïóòàòè, ³íø³ îô³ö³éí³ îñî-

áè, ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ òà

ïîëüñüêî¿ ãðîìàäè,ð³äí³ é áëèçü-

ê³ çàãèáëèõ â³ä ðåïðåñ³é, äóõî-

âåíñòâî.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³
ïîâåðíóëè çåìë³ 
â Ïóù³-Âîäèö³ 

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Îáî-

ëîíñüêîãî ðàéîíó çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó çà àäðåñîþ: ×åðâîíîôëîò-

ñüêà, 33, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 8,3

ãà áóëî ïîâåðíåíî ó âëàñí³ñòü

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»

â ïðåñ-ñëóæá³ Îáîëîíñüêî¿ ïðî-

êóðàòóðè, ó 2006 ðîö³ Êè¿âðàäà

íàäàëà ñòîëè÷íîìó ï³äïðèºìñòâó

çåìåëüíó ä³ëÿíêó á³ëÿ îçåð Äâ³-

ðåöü òà Êàðà÷óí äëÿ ðîçâåäåí-

íÿ ö³ííèõ ïîð³ä ðèá,à òàêîæ àìà-

òîðñüêî¿ ðèáîëîâë³. Âò³ì, ó õîä³

ïðîêóðîðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî

ç’ÿñîâàíî, ùî ä³ëÿíêà âèêîðèñ-

òîâóâàëàñü íå çà ö³ëüîâèì ïðè-

çíà÷åííÿì. Ç 2012 ðîêó ï³äïðè-

ºìñòâî âçàãàë³ ïåðåñòàëî ñïëà-

÷óâàòè äî äåðæáþäæåòó îðåíä-

íó ïëàòó.Òîð³ê çàê³í÷èâñÿ òåðì³í

äîãîâîðó îðåíäè, àëå ïðèâàòíå

ï³äïðèºìñòâî ³ íàäàë³ ïðîäîâ-

æóâàëî êîðèñòóâàòèñÿ âêàçàíîþ

ä³ëÿíêîþ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-

øåííÿ, ïðîêóðàòóðà Îáîëîí³

çâåðíóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî

ñóäó ç âèìîãîþ çîáîâ’ÿçàòè ï³ä-

ïðèºìñòâî ïîâåðíóòè çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ 13 ìëí ãðí.

Ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìî-

ãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâíîìó îá-

ñÿç³.

íîâèíè
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Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé Ìåãà-ìàðø ó âèøèâàíêàõ, ÿêèé ç³áðàâ ñîòí³ ëþáèòåë³â íàö³îíàëüíîãî îäÿãó

ÏÎÄ²¯, ÿê³ ïåðåæèâàº íàøà êðà-
¿íà îñòàíí³ ï³âðîêó, äîâîäÿòü, ùî
ºâðîïåéñüêèé âèá³ð äëÿ óêðà¿í-
ö³â — öå íå ïðîñòî ïèòàííÿ çîâ-
í³øíüî¿ ïîë³òèêè. Öå âèá³ð ö³í-
íîñòåé, ñâîáîäè, äåìîêðàò³¿ ³ ïðàâ
ëþäèíè, âèá³ð ñòàíäàðò³â æèòòÿ.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé ç íà-
ãîäè 12-¿ ð³÷íèö³ Äíÿ ªâðîïè çà-
ÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî.

«Óêðà¿íö³ äîâåëè, ùî ñâîº ìàé-
áóòíº âîíè áà÷àòü ó ªâðîï³...Ìè ïî-
êàçàëè, ùî ìè — ºâðîïåéö³ ³ ãîòî-
â³ äî îñòàííüîãî ñòîÿòè çà ö³ííî-
ñò³, ÿê³ îá’ºäíóþòü 28 êðà¿í ªâðî-
ïè. Ãîëîâà ªâðîêîì³ñ³¿ Æîçå Ìà-
íóåëü Áàððîçó ï³ä ÷àñ òèõ ïîä³é
ñêàçàâ, ùî ìîëîä³ ëþäè íà êè¿â-
ñüêèõ âóëèöÿõ, ÿê³ â ìîðîç ñòîÿòü
ï³ä óêðà¿íñüêèìè òà ºâðîïåéñüêè-
ìè ïðàïîðàìè, ïèøóòü íîâó ³ñòî-
ð³þ ªâðîïè. ² öå ñïðàâä³ òàê»,— çà-
ÿâèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî òà
äîäàâ, ùî ºâðîïåéñüêèé âèá³ð —
öå âèá³ð íàøîãî ìàéáóòíüîãî ÿê
íåçàëåæíî¿ êðà¿íè ³ óñâ³äîìëåí-

íÿ ñåáå ÿê íàö³¿ ç ³äåíòè÷í³ñòþ,
óí³êàëüí³ñòþ êóëüòóðè ³ ìåíòàëü-
íîñò³.

Òàêîæ î÷³ëüíèê ì³ñüêàäì³í³ñ-
òðàö³¿ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî
ïðèõèëüíèê³â ö³º¿ äóìêè â Óêðà-
¿í³ ñòàâàòèìå âñå á³ëüøå. «Ñõ³ä-
í³ ðåã³îíè, ÿêèì çàðàç íàìàãàþ-
òüñÿ ÷åðåç ïðîïàãàíäèñòñüê³ êàì-
ïàí³¿ íàâ’ÿçàòè ³äåþ ôåäåðàë³çà-
ö³¿ êðà¿íè, ìàþòü ä³çíàòèñÿ, ùî
ªÑ — öå òðàäèö³¿ ñèëüíîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ãðîìàä, öå ïîâàãà äî
ì³ñöåâî¿ äåìîêðàò³¿. Íàì ïîòð³á-
íî ïðîâîäèòè ïðîñâ³òíèöüêó ðî-
áîòó, ùîá óñå á³ëüøå ëþäåé ðîçó-
ì³ëè, ùî ïðîãðåñ, åêîíîì³÷íèé
äîáðîáóò, ïîâàãà äî çàêîíó, ÷åñ-
í³ âèáîðè ³ ñïðàâæíº ïðåäñòàâ-
íèöòâî ³íòåðåñ³â ëþäåé — öå ò³
ñòàíäàðòè, ÿêèõ ìè ìîæåìî äî-
ñÿãíóòè çàâäÿêè ³íòåãðàö³¿ ç ªÑ.
Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ìàº ñòàòè ó ôî-
êóñ³ óâàãè òàêî¿ ðîáîòè»,— ñêàçàâ
ãîëîâà ÊÌÄÀ.

Öüîãîð³÷íå ñâÿòêóâàííÿ â á³ëü-
ø³é ì³ð³ áóëî ñïðÿìîâàíå íà ìî-

ëîäü, ùî é íå äèâíî, àäæå ñàìå âî-
íà — ìàéáóòíº êðà¿íè. Ïðîãðàìà
ñâÿòêóâàííÿ ó «Ìèñòåöüêîìó Àð-
ñåíàë³» áóëà íàñè÷åíà ð³çíîìàí³ò-
íèìè ìèñòåöüêèìè çàõîäàìè, ôåñ-
òèâàëÿìè, êîíêóðñàìè, ñïîðòèâ-
íèìè çàõîäàìè. Òàê, âñ³ îõî÷³ ìîã-
ëè ïîâ÷èòèñÿ ãîí÷àðíîìó ìèñòåö-
òâó, âèøèâàííþ ÷è ìàëþâàííþ,
ä³çíàòèñÿ, ÿê âèãîòîâëÿþòüñÿ ëÿëü-
êè-ìîòàíêè òà ñêóøòóâàòè âëàñ-
íîðó÷ ïðèãîòîâëåí³ ñìàêîëèêè. À
íàéìîëîäø³ çáèðàëè ïðàïîð Óêðà-
¿íè çà äîïîìîãîþ êîíñòðóêòîðà
LEGO.

Òèì ÷àñîì íà ñöåí³ ãîñòåé ñâÿ-
òà ðîçâàæàëè äèòÿ÷³ àíñàìáë³,òâîð-
÷³ êîëåêòèâè þíèõ ìàéñòð³â, ÿê³
ïðåçåíòóâàëè íå ëèøå êóëüòóð-
íèé êîëîðèò óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
à é òàíöþâàëüíó ñàìîáóòí³ñòü íà-
ðîä³â ªâðîïè.

Çîâñ³ì ïîðÿä íà ëîêàö³¿ «Êè¿â
òóðèñòè÷íèé» â³äâ³äóâà÷àì äå-
ìîíñòðóâàëè àðõ³òåêòóðí³ ðîäçèí-
êè ì³ñòà. À â ïàâ³ëüéîí³ «Óêðà¿í-
ñüêà êíèãà» ìîæíà áóëî ïîçíàéî-

ìèòèñÿ ç âèäàííÿìè â³ò÷èçíÿíèõ
àâòîð³â.

Äëÿ òèõ æå, õòî õîò³â ïîäèñêó-
òóâàòè, ïðàöþâàëà çîíà ³íòåðàêòèâ-
íî¿ â³äåîïëàòôîðìè òà ³íôîðìà-
ö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð
«Äèñêóñ³éíèé êëóá». Òóò óñ³ îõî÷³
ìîãëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ïîñîëüñòâ êðà¿í-÷ëåí³â
ªâðîñîþçó íà àêòóàëüí³ òåìè ºâ-
ðî³íòåãðàö³¿, îòðèìàòè òåìàòè÷-
íó äðóêîâàíó ïðîäóêö³þ ï³çíà-
âàëüíîãî òà ïðîñâ³òíèöüêîãî õà-
ðàêòåðó. Òàêîæ êóëüòóðíèé öåíòð
ïðîâ³äíèõ êðà¿í ªÑ ïðåçåíòóâàâ
ìîæëèâîñò³ ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ îñ-
â³òè òà ñï³âïðàö³ äëÿ óêðà¿íö³â.

Âæå òðàäèö³éíî êèÿíè öüîãî
äíÿ ïðîâåëè ³ 13-é Ìåãà-ìàðø ó
âèøèâàíêàõ. Òèñÿ÷³ íåáàéäóæèõ
äî ñâîãî óêðà¿íñüêîãî êîð³ííÿ ó
íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³ ç ï³ñíÿ-
ìè, òàíöÿìè òà õîðîâîäàìè ïðîé-
øëè â³ä Çîëîòèõ âîð³ò ÷åðåç Ñî-
ô³¿âñüêó, Ìèõàéë³âñüêó òà ªâðî-
ïåéñüêó ïëîù³ é âóëèöåþ Ãðóøåâ-
ñüêîãî äî Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó �
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� Êèÿíè â³äçíà÷èëè ñâÿòî çàõ³äíèõ ö³ííîñòåé ÷èñëåííèìè ìèñòåöüêèìè çàõîäàìè 
òà Ìåãà-ìàðøåì ó âèøèâàíêàõ

Öüîãîð³÷ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè õî÷ äëÿ óêðà¿íö³â ³ íàáóëî íîâîãî çì³ñòó, îäíàê â³äçíà÷àëîñÿ ìåíø ïàôîñíî. ×åðåç ôàê-

òè÷íî çàáëîêîâàíèé öåíòð ì³ñòà íå áóëî âæå òðàäèö³éíèõ íàìåòîâèõ ñòåíä³â êðà¿í-ó÷àñíèöü ªÑ, à ñàìå ä³éñòâî ïåðåíåñëè

ç Õðåùàòèêà äî «Ìèñòåöüêîãî Àðñåíàëó». Òóò âæå äîñõî÷ó ìîãëà ðîçãóëÿòèñÿ ³ ìàëå÷à, é äîðîñë³ — ö³êàâ³ ìàéñòåð-êëàñè òà

äèñêóñ³éí³ êëóáè íå çàëèøèëè áàéäóæèì í³êîãî. À îò âæå òðàäèö³éíèé ìàðø ó âèøèâàíêàõ ç³áðàâ ñîòí³ ëþáèòåë³â íàö³î-

íàëüíîãî îäÿãó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»



Ì²ÑÒÎ

ÏÎÏÐÈ áóäü-ÿêó ñèòóàö³þ â êðà-
¿í³ ìàº çàëèøàòèñÿ ð³âíå ñòàâëåí-
íÿ äî âñ³õ êîíôåñ³é òà äîòðèìàí-
íÿ òîëåðàíòíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³. Ïðî
öå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ðàäè öåðêîâ
òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ñòîëè-
ö³, ÿêà â³äáóëàñÿ â Ìóçå¿-áóäèíêó
ìèòðîïîëèòà Íàö³îíàëüíîãî çà-
ïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà», çà-
çíà÷èâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ó÷àñ-
íèêè îáãîâîðþâàëè ïîäàëüøó
ñï³ëüíó ðîáîòó öåðêîâ ³ ðåë³ã³é-
íèõ îðãàí³çàö³é ñòîëèö³ òà ì³ñü-
êî¿ âëàäè çàäëÿ äóõîâíîãî ðîçâèò-
êó ì³ñòà.

«Âè — ñàìå ò³ ëþäè, ÿê³ ïðàöþ-
þòü äëÿ òîãî,ùîá â Óêðà¿í³ áóâ ñïî-
ê³é ³ ìèð, ùîá äóõîâí³ñòü áóëà âè-
ùå â³ä òèõ ìåðêàíòèëüíèõ ³íòåðå-
ñ³â, ùî ñüîãîäí³ çàâîëîä³ëè ÷àñòè-
íîþ ñóñï³ëüñòâà. ² ñàìå âè íà ïå-
ðåäíüîìó ïëàí³ ö³º¿ áîðîòüáè.Ì³ñü-
êà âëàäà ñüîãîäí³ ãîòîâà ïðàöþâà-
òè ç êîæíèì ³ç âàñ íà ï³äñòàâàõ çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³¿,
ð³âíèõ ïðàâ óñ³õ ó íàø³é äåðæàâ³.Íå
íàäàþ÷è í³êîìó í³ÿêèõ ïåðåâàã òà
ïðåôåðåíö³é, ìè ãîòîâ³ äîñëóõà-
òèñÿ äî êîæíî¿ ïðîáëåìè, ÿêà âàñ
õâèëþº.Àäæå öå íàøà ñï³ëüíà çåì-
ëÿ, íàøå ñï³ëüíå ì³ñòî»,— íàãîëî-

ñèâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî òà çà-
êëèêàâ âñ³ êîíôåñ³¿ ìîëèòèñÿ çà
ìèð â óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³.

Òàêîæ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ â³äçíà-
÷èâ, ùî çà îñòàíí³ ðîêè ó êèÿí íà-
ìàãàëèñÿ â³ä³áðàòè ïðàâî âïëèâà-
òè íà ðîçâèòîê òà ðîçáóäîâó âëàñíî-
ãî ì³ñòà.À ñïðàâæíüîþ ïðîáëåìîþ
âëàäè ñòàëà òîòàëüíà êîðóïö³ÿ, ÿêà
â äåÿêèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ïåðåéøëà âñ³ ìåæ³.² áîðîòèñÿ ç öèì
íåãàòèâíèì ÿâèùåì ìîæíà,ëèøå ïî-
÷èíàþ÷è ç ñåáå,— â öüîìó ïåðåêî-
íàíèé Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êè¿â-
ñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò.
«Ãîëîâíà á³äà Óêðà¿íè — êîðóïö³ÿ,

âñ³ ïðî öå çíàþòü ³ êàæóòü, é íàãî-
ëîøóþòü, ùî ç íåþ òðåáà áîðîòè-
ñÿ, îäíàê í³õòî íå çíàº ÿê. Áîðîòè-
ñÿ òðåáà ç ñàìîãî ñåáå. ª ñïîêóñà —
òðåáà ¿¿ â³äêèíóòè. ² òè òîä³ íåêî-
ðóìïîâàíèé ñàì ó ñâî¿ äóø³,à ïîò³ì,
ÿêùî º ðîçóì ³ äîñâ³ä, çìîæåø âè-

êîð³íèòè öå ÿâèùå ³ â ³íøèõ»,—çà-
çíà÷èâ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ òà äî-
äàâ, ùî, õî÷à öåðêâà é íå âåäå ïî-
ë³òè÷íó àã³òàö³þ, âñå-òàêè çàêëè-
êàº ñâî¿õ â³ðÿí ïðèéòè íà âèáîðè,
â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ìàéáóòíº íàøî¿
äåðæàâè �

ÊÅÐÓÂÀÒÈ Ì²ÑÒÎÌ — ñïðàâà
íåëåãêà. Ñàìå ç ïðîáëåì Êèºâà
ðîçïî÷àâ ñâ³é ä³àëîã ç³ ñòóäåíòà-
ìè ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî. Â³í ðîçïîâ³â ïðî ïëàíè
ì³ñòà ó íàâåäåíí³ ëàäó â ãàëóçÿõ
òðàíñïîðòó, æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, à òàêîæ ïðî
íîâàö³¿ ó ñôåð³ çàõèñòó ñòîëèö³,
à ñàìå — ùîäî ñòâîðåííÿ íîâîãî
îáîðîííîãî áàòàëüéîíó, ÿêèé
ôîðìóºòüñÿ ï³ä íîìåðîì 12. Óâàæ-
íî âèñëóõàâøè ïàíà Áîíäàðåí-
êà, ñòóäåíòè àêòèâíî ñòàâèëè ïè-
òàííÿ. Íàéïåðøå ìîëîä³ ëþäè
õîò³ëè ïî÷óòè, ÷è çìîæóòü âîíè
çíîâó ñòàæóâàòèñü ó Êè¿âñüê³é

àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê öå áóëî ðàí³øå.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî çàïåâíèâ, ùî äëÿ ìîëî-
äèõ ñïåö³àë³ñò³â äâåð³ â³äêðèò³.
«Òàê³ ðå÷³, ÿê ñòàæóâàííÿ, ÿê âè-
â÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÄÀ òà ³í-
øèõ îðãàí³â âëàäè ó Êèºâ³, íà ì³é
ïîãëÿä, º àáñîëþòíî íåîáõ³äíè-
ìè,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Äìèò-
ðîâè÷.— Ìè ïîâèíí³ âèõîâóâàòè
ìîëîäå ïîêîë³ííÿ â ïîâíîìó óñ-
â³äîìëåíí³ òîãî, ÷èì çàéìàºòü-
ñÿ âëàäà ³ ÿê âîíà ä³º. Ñèñòåìà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ º íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíîþ
³ äîçâîëÿº çàëó÷àòè ñïåö³àë³ñò³â
áàãàòüîõ ñôåð: þðèñò³â, åêîíî-

ì³ñò³â ³ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ ãó-
ìàí³òàðíèìè ïèòàííÿìè. Òîìó
ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî êàäðîâèé ñêëàä
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ìàº ôîðìóâàòèñÿ ³ çà ðàõóíîê
òàëàíîâèòîãî ñòóäåíòñòâà. Ìè
áóäåìî ïðàöþâàòè â öüîìó íà-
ïðÿìêó».

Ñòóäåíòè òàêîþ â³äïîâ³ääþ
çàëèøèëèñü çàäîâîëåí³. Òåïåð
âîíè î÷³êóþòü âèêîíàííÿ îá³öÿ-
íîê. «Àäæå òàêå ñòàæóâàííÿ íà-
ñïðàâä³ ìàº ÷èìàëî ïåðåâàã,— ãî-
âîðèòü ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòó ïî-
ë³òîëîã³¿ Âëàäèñëàâà Äåì÷åíêî.—
Íà ìîþ äóìêó, ïðàêòèêà â Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿ º âàæëèâîþ äëÿ ìàéáóò-
í³õ ôàõ³âö³â, äåðæñëóæáîâö³â.
Àäæå ìè îòðèìàºìî, îêð³ì  òåî-
ðåòè÷íîãî äîñâ³äó, ùå é ïðàêòè÷-
íèé. ß îñîáèñòî íàâ÷àþñü íà ôà-
êóëüòåò³ ïîë³òîëîã³¿, ³ äëÿ ìåíå
âêðàé âàæëèâî çíàòè, ÿê ìîæíà
ñòàòè äåïóòàòîì Êè¿âðàäè, ÿê³
éîãî îáîâ’ÿçêè».

Òàêîæ ñòóäåíòè íàïåðåäîäí³
ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáî-
ð³â ïðåçèäåíòà ïîö³êàâèëèñÿ ó Âî-
ëîäèìèðà Áîíäàðåíêà, ÿê ïðàâèëü-
íî ðîáèòè ñâ³é âèá³ð. Íà ùî êå-
ð³âíèê àäì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà â³äïî-
â³â êîðîòêî: ñóäèòè íå çà ñëîâà-
ìè, à çà â÷èíêàìè �

ªäí³ñòü —
â äóõîâíîñò³
� Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî

çóñòð³âñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè Ðàäè 
öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà

Â³ðà òà íàä³ÿ — ñàìå öå äîçâîëÿº ëþäÿì ïåðåæèòè íàéñêëàä-

í³ø³ æèòòºâ³ ïåðèïåò³¿. ² õî÷à ðåë³ã³ÿ àïð³îð³ àïîë³òè÷íà, òà

ìè ç âàìè áóëè ñâ³äêàìè, ÿê ñëóæèòåë³ ð³çíèõ êîíôåñ³é ³ ðå-

ë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é íå ñòîÿëè îñòîðîíü ñêëàäíèõ ïîä³é, ùî

¿õ ïåðåæèâàëà íàøà êðà¿íà îñòàíí³ ï³âðîêó. Íå ïîêèäàþòü âî-

íè ñâî¿õ â³ðÿí ó áîðîòüá³ çà êðàùå ìàéáóòíº ³ çàðàç, àäæå,

ïîïðè ð³çí³ â³ðîñïîâ³äàííÿ, ºäèí³ â îäíîìó: ñèëüíó êðà¿íó

ìîæíà ïîáóäóâàòè ëèøå íà ì³öíîìó ôóíäàìåíò³ âèñîêî¿ äó-

õîâíîñò³ êîæíîãî ¿¿ ãðîìàäÿíèíà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî âçÿâ ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ Ðàäè öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é ñòîëèö³ 

Ìàéáóòí³ äåðæñëóæáîâö³
ïðàêòèêóâàòèìóòüñÿ â ÊÌÄÀ

Ùå ç ïåðøèõ ðîê³â íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè âæå âèð³-

øóþòü, äå ³ ÿê âîíè õî÷óòü ïðàöþâàòè. Îñâ³÷åíà ìîëîäü áàæàº

âïëèâàòè íà ðîçâèòîê äåðæàâè ³ ïðàãíå, ùîá äî íå¿ ÿêíàé-

÷àñò³øå äîñëóõàëèñÿ ïîñàäîâö³. Òîìó ñòóäåíòè ÊÍÓ ³ìåí³ Òà-

ðàñà Øåâ÷åíêà — ïåðø çà âñå ïðîñèëè â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ äàòè ìîæëèâ³ñòü ïðàêòèêóâàòèñÿ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿

âëàäè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

�Ñòóäåíòè ñòîëèö³ îáãîâîðèëè 
ñâî¿ ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè 
ç î÷³ëüíèêîì ì³ñòà

Ñòîëè÷íà âëàäà 
íå ïëàíóº ñêàñóâàííÿ
ñèñòåìè ºäèíîãî
åëåêòðîííîãî êâèòêà
â ìåòðîïîë³òåí³ 

²íôîðìàö³ÿ, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ â äåÿ-

êèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

ùîäî ââåäåííÿ ñèñòåìè ºäèíî-

ãî åëåêòðîííîãî êâèòêà ëèøå â

íàçåìíîìó òðàíñïîðò³, íå

â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³.

Ñòîëè÷íà âëàäà, ÿê ³ ðàí³øå,

ïëàíóº çàïóñê ºäèíîãî åëåêòðîí-

íîãî êâèòêà ³ â íàçåìíîìó ãðî-

ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ³ â ñòîëè÷-

íîìó ìåòðîïîë³òåí³, ùî äîçâî-

ëèòü ïàñàæèðàì êîðèñòóâàòèñÿ

âñ³ìà âèäàìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó,íå âèòðà÷àþ÷è ÷àñ íà ïðèä-

áàííÿ ð³çíèõ âèä³â ïðî¿çíèõ äî-

êóìåíò³â.

Ñâîãî ÷àñó â êîëåêòèâ³ ï³äçåì-

êè áóëè ïîáîþâàííÿ, ùî ââåäåí-

íÿ íîâî¿ ñèñòåìè ïðèçâåäå äî

çìåíøåííÿ äîõîäó ï³äïðèºìñòâà

÷åðåç îá’ºäíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïî-

òîê³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»

òà ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ», àäæå îñ-

òàííº º çíà÷íî çáèòêîâ³øèì.Óò³ì,

çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ºäèíî-

ãî åëåêòðîííîãî êâèòêà íå ïå-

ðåäáà÷àº çì³í ô³íàíñîâî¿ ñòðóê-

òóðè ï³äïðèºìñòâ, òîæ êîæíå îò-

ðèìóâàòèìå äîõ³ä â³äïîâ³äíî äî

ñâîãî ïàñàæèðîïîòîêó òà ãîñïî-

äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Ñòóäåíòè ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà âèñëîâèëè ñâîº áàæàííÿ ïðàêòèêóâàòèñÿ â
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, çîêðåìà â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ 



ÊÓËÜÒÓÐÀ

«PLAY ME, I’M YOURS» — ì³æíà-
ðîäíà êóëüòóðíà ³í³ö³àòèâà, çàñíî-
âàíà 2008 ðîêó áðèòàíñüêèì ìèò-
öåì Ëþêîì Æåðàìîì.Öåé ïðîåêòïî-
áóâàâ ó Ìþíõåí³, Ïàðèæ³, Ëîíäîí³,
Ñ³äíå¿, Íüþ-Éîðêó, Ìåõ³êî — çàãà-
ëîì ó 43 ì³ñòàõ ñâ³òó, ³ öüîãîð³÷ â³ä-

áóâàòèìåòüñÿ â Êèºâ³. Íàçâà àðò-
ïðîåêòó (ç àíãë. «Ç³ãðàé íà ìåí³, ÿ
òâîº») â³äîáðàæàº éîãî ³äåþ, àäæå
ñàìå òàêèé çàêëèê ì³ñòèòüñÿ íà êîæ-
íîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³. «Âó-
ëè÷íà ìóçè÷íà êóëüòóðà äëÿ ñòîëè-
ö³—íå äèâèíà,—ââàæàº îäèí ç îð-

ãàí³çàòîð³â ïðîåêòó Îëåã Äåðåâ’ÿí-
êî.—Àäæå öå ³ ãðà íà ï³àí³íî ï³ä ÷àñ
ïîä³é íà Ìàéäàí³, é Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ï³àí³ñò³â-àìàòîð³â «Êàø-
òàíîâèé ðîÿëü»,ÿêèé ìèíóëîãî ðî-
êó ñòàðòóâàâ ó ì³ñò³. Êèÿíè â³äêðè-
ò³ äëÿ ïîä³áíèõ ïðîåêò³â, òîìó òà-

êà ³í³ö³àòèâà äëÿ íàñ âèÿâèëàñÿ àê-
òóàëüíîþ».

Ôîðòåï³àíî ðîçì³ñòÿòü ó âåëå-
ëþäíèõ ì³ñöÿõ: Ñîô³¿âñüêà ïëîùà,
Áîòàí³÷íèé ñàä,Ïåéçàæíà àëåÿ,Àí-
äð³¿âñüêèé óçâ³ç, Ïàðê Ñëàâè, Îáî-
ëîíñüêà íàáåðåæíà òà ³í.Ïëàíóºòü-
ñÿ, ùî ëîêàö³¿ ñòàíóòü íå ëèøå ì³ñ-
öÿìè, äå ìîæíà ïîãðàòè ÷è ïîñëó-
õàòè ìóçèêó,à é ìàéäàí÷èêàìè äëÿ
êîìóí³êàö³¿,îáì³íó äîñâ³äîì,ìàé-
ñòåð-êëàñ³â,ë³òåðàòóðíèõ ³ òåàòðàëü-
íèõ ñöåí.Êð³ì òîãî,âèñòóïàòèìóòü
ïðîñòî íåáà ³ ïðîôåñ³éí³ ìóçèêàí-
òè. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ðåïåðòóàð êîí-
öåðò³â áóäå ð³çíîìàí³òíèì — â³ä
êëàñèêè äî äæàçó òà àëüòåðíàòèâ-
íîãî âèêîíàííÿ. Âñ³ ìóçè÷í³ ³íñò-
ðóìåíòè — öå ïîäàðóíêè ì³ñòó â³ä
íåáàéäóæèõ êèÿí. ¯õ ðîçôàðáóþòü

óêðà¿íñüê³ õóäîæíèêè,â³äîì³ â ð³ç-
íèõ æàíðàõ ñó÷àñíîãî â³çóàëüíîãî
ìèñòåöòâà: Çîÿ Îðëîâà, Îëüãà Àí-
äðîíîâà, ãðóïà «Øàïêà», ²âàí Ìè-
õàéëîâ, Êèðèë Ïðîöåíêî òà ³íø³.
«Äëÿ ìåíå öå íîâèé ö³êàâèé äî-
ñâ³ä,—çàóâàæèâ îäèí ç õóäîæíèê³â
ïðîåêòó Ñòàí³ñëàâ Çàâóëüñüêèé.—
Âèð³øèâ íå áóòè îðèã³íàëüíèì—ÿ
ìàëþþ æ³íîê ó ñâî¿õ ðîáîòàõ,òîìó
âäàâñÿ äî òèõ ñàìèõ îáðàç³â. Êîëè
ãðàºø,à íà òåáå ç ³íñòðóìåíòà ñïðÿ-
ìîâàíî ïîãëÿä,öå,ãàäàþ,íåçâè÷íî».

Îï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîåêòó àðò-
ï³àí³íî ïðîäàäóòü íà áëàãîä³éíî-
ìó àóêö³îí³.Çà îòðèìàí³ êîøòè îð-
ãàí³çàòîðè ïëàíóþòü ïðèäáàòè íî-
â³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äëÿ äèòÿ-
÷èõ ìóçè÷íèõ øê³ë Êèºâà òà Õàð-
êîâà �

Âàø³ áàòüêî ³ ä³ä — óêðà-
¿íö³, îáèäâà áóëè ïðîôåñ³éíè-
ìè áàíäóðèñòàìè, îòæå, áàíäó-
ðà ñòàëà äëÿ âàñ ïåâíèì ñèì-
âîëîì Óêðà¿íè. Êîëè âè â³ä³-
éøëè â³ä òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ
³íñòðóìåíòà?

Þ. Ê.: Òàê, áàíäóðà äëÿ íàñ —
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé, ÿê³ íàðîäèëè-
ñÿ â Àìåðèö³ — ñòàëà ìîæëèâ³ñòþ
ðîáèòè ùîñü óêðà¿íñüêå. ß ãðàâ ó
ìîëîä³æíîìó àíñàìáë³ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ìîãî áàòüêà â Äåòðîéò³.
Ï³çí³øå ñòàâ êåð³âíèêîì øêîëè
áàíäóðè äëÿ óêðà¿íñüêèõ ä³òåé â
Íüþ-Éîðêó. Ìè ãðàëè ³ ïåðåä óêðà-
¿íñüêîþ, ³ ïåðåä àìåðèêàíñüêîþ
ïóáë³êîþ. Çâè÷àéíî, íàñ ñïðèé-
ìàëè ÿê åêçîòèêó.

Â 1990-õ ç’ÿâèâñÿ òàêèé íàïðÿì,
ÿê world music. Ç òîãî ÷àñó ñïðèé-
íÿòòÿ áàíäóðè äóæå çì³íèëîñÿ.
Êîëè ÿ â ñåðåäèí³ 1990-õ ïîâåð-
íóâñÿ ç Êàíàäè äî Íüþ-Éîðêà, öåé
ïåðåëîì âæå ìèíóâ. Â³äòàê ìîæ-
ëèâîñò³ ðîçâèòêó àìåðèêàíñüêî¿
ïóáë³êè ñòàëè íàáàãàòî ðåàëüí³-
øèìè.

Ùî öå çà ìîæëèâîñò³?
Þ. Ê.: Ìè ñòâîðèëè àíñàìáëü

åêñïåðèìåíòàëüíîãî òð³î áàíäó-

ðèñò³â: ÿ, Ìèõàéëî
Àíäðåöü ³ Þð³é Ôå-
äèíñüêèé, ÿêèé ï³ç-

í³øå ïåðå¿õàâ â Óêðà¿íó ³ çàðàç
æèâå òóò â ñåë³ íà Ïîëòàâùèí³. Õî-
ò³ëè ñïðîáóâàòè äàòè áàíäóð³
ÿêèéñü ³íøèé àíñàìáëåâèé çâóê,
àí³æ òîé, äî ÿêîãî âñ³ çâèêëè. Íàñ
ö³êàâèëà ñó÷àñíà êîìïîçèö³ÿ, çîê-
ðåìà Äæîí Êåéäæ. Â ìóçèö³ àìå-
ðèêàíñüêèõ ì³í³ìàë³ñò³â ìè çíà-
õîäèëè áàãàòî ñòèë³ñòè÷íèõ ìî-
ìåíò³â, ÿê³ ëåãêî ïåðåíîñèëèñÿ íà
íàø ³íñòðóìåíò. Ãðàëè âèíÿòêîâî
âëàñí³ êîìïîçèö³¿. Äðóãå, ùî íàñ
ö³êàâèëî, — ³ìïðîâ³çàö³ÿ. Ìîãëè
ïî÷àòè ãðàòè ïðîñòî íà ñöåí³ íà-
â³òü áåç æîäíèõ äîìîâëåíîñòåé.

ßê âàñ ñïðèéìàëè?
Þ. Ê.: Äóæå äîáðå. Â Íüþ-Éîð-

êó íà òàê³ ðå÷³ º ñâîÿ ïóáë³êà. Çâ³ñ-
íî, öÿ ìóçèêà íå äëÿ àìåðèêàí-
ñüêî¿ ãëèáèíêè. Ìè ä³ÿëè íà ïå-
ðåòèí³ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê àâàíãàðä-
íà ìóçèêà ³ world music.

Ïàðàëåëüíî ãðàëè àâòåí-
òè÷íó ìóçèêó, ÷è âîíà â³ä³éøëà
íà äðóãèé ïëàí?

Þ. Ê.: ß êîëèñü ïðîáóâàâ ãðà-
òè äóìè ³ç çàïèñ³â ëüâ³âñüêîãî
ôîëüêëîðèñòà, êîìïîçèòîðà Ô³-
ëàðåòà Êîëåññè. ßê âèÿâèëîñü, öå
ùîñü çîâñ³ì ³íøå, í³æ òå, ùî ìè

ãðàëè â ìîëîä³æíèõ àíñàìáëÿõ ç
âåëè÷åçíèìè áàíäóðàìè. ² â ìå-
íå í³÷îãî íå âèõîäèëî. Ï³çí³øå
ì³é ïðèÿòåëü Â³êòîð Ì³øàëîâ,
ÿêèé ¿çäèâ äî Êèºâà â÷èòèñÿ ùå
ó 1970-õ, ïîâåðíóâñÿ ç Óêðà¿íè ³ç
çàïèñàìè Ãåîðã³ÿ Òêà÷åíêà. Â³í
ïðèâ³ç ñòàðîñâ³òñüêó áàíäóðó ³ ïî-
êàçàâ ìåí³, ÿê âîíî íàñïðàâä³ ïî-
âèííî áóòè. Òîä³ æ ì³é òîâàðèø,
àìåðèêàíåöü Êåí Áëóì âèãîòîâèâ
³ ïîäàðóâàâ ìåí³ ïåðøó ñòàðîñâ³ò-
ñüêó áàíäóðó. Íà í³é ÿ é ïî÷àâ ãðà-
òè ìóçèêó ç ðåïåðòóàðó Òêà÷åí-
êà ³ çðîçóì³â, ÿê ïðàöþâàòè ç äó-
ìàìè.

Ñê³ëüêè ó âàñ çàðàç âñüî-
ãî áàíäóð?

Þ. Ê.: Äî äåñÿòêà. Íå âñ³ ãðà-
þòü, äåÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó.
Öå áàíäóðè ð³çíèõ òèï³â, º ñòà-
ðîñâ³òñüê³, çîêðåìà ³íñòðóìåíò
ðîáîòè Ìèêîëè Áóäíèêà, â³í äó-
æå äåë³êàòíèé, º ê³ëüêà ÷åðí³ã³â-
ñüêèõ.

ßêó áàíäóðó âçÿëè ³ç ñî-
áîþ äî Êèºâà?

Þ. Ê.: Öå õàðê³âñüêà áàíäóðà
ðîáîòè Âàñèëÿ Ãåðàñèìåíêà ç³
Ëüâîâà, â³í çðîáèâ ¿¿ ó 1990 ðîö³.

×è º ïîïèò ñåðåä ïóáë³êè íà
óêðà¿íñüê³ äóìè â Àìåðèö³?

Þ. Ê.: Àáñîëþòíî. ª ëþäè, ÿêèì
ïîäîáàºòüñÿ ùîñü òàêå ãëèáèííå,
ñïðàâæíº ç ÿêî¿ñü êóëüòóðè. Íàé-
á³ëüøå ¿õ ñåðåä àìåðèêàíö³â, ÿê³
ëþáëÿòü world music, à ñåðåä àìå-
ðèêàíö³â óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåí-
íÿ çíà÷íî ìåíøå.

À ÿê ïðàöþºòå ç òåêñòîì,
÷è ðîáèòå ïåðåêëàäè?

Þ. Ê.: Ïîñò³éíî øóêàþ âàð³-
àíòè. Íàéìåíø åôåêòèâíèé — öå
äîâãà ðîçïîâ³äü ïåðåä âèêîíàí-
íÿì. Á³ëüø åôåêòèâíèé — âèêî-
íóþ ôðàãìåíò, à ïîò³ì, íå ïåðå-
ðèâàþ÷è ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä, äàþ
òðîõè ïåðåêëàäó, ïîò³ì çíîâó ïî-
âåðòàþñÿ äî îðèã³íàëó, ³ òàê ïå-
ðåïë³òàþ.

Ì³æ ³íøèì, òàêå òëóìà÷åííÿ
íå çàéâå ïðè âèêîíàíí³ äóì ³ äëÿ
óêðà¿íñüêî¿ ïóáë³êè, áî ð³äêî ëþ-
äè âîëîä³þòü ìîâîþ íà òàêîìó
ð³âí³, ùîá çðîçóì³òè òåêñò äóìè.
Òàì æå àðõà¿êà, ñêëàäíà ïîåòè-
êà. Âåëèêîþ ì³ðîþ ìîÿ ä³ÿëü-
í³ñòü ó Íüþ-Éîðêó — öå ìóçè÷-
íî-ïåðåêëàäàöüêà ä³ÿëüí³ñòü.

ßêîñü âè ñêàçàëè, ùî «Äó-
ìà ïðî Ìàðóñþ Áîãóñëàâêó» —
öå äëÿ âàñ îñîáëèâèé îáðàç. ×î-
ìó?

Þ. Ê.: Ñàìà òåìà ìåí³ äóæå
áëèçüêà. Ìàðóñÿ Áîãóñëàâêà, ÿêà

ïîòóð÷èëàñü-ïîáóñóðìåíèëàñü,
â³äïóñêàº íà âîëþ êîçàê³â, àëå
íå â³ä÷óâàº ìîæëèâîñò³ ïîâåð-
òàòèñÿ ç íèìè íà ð³äíó çåìëþ,
áî âæå ñòàëà ³íàêøîþ. Äëÿ ìåíå
ÿê ëþäèíè ä³àñïîðè — öå íàä-
çâè÷àéíî ùåìëèâèé ìîìåíò.

Ôóíêö³ÿ ³ ñòàòóñ áàíäóðè
çàðàç äóæå çì³íèëèñü. ×è íå
ââàæàºòå, ùî âòðà÷àºòüñÿ òðà-
äèö³ÿ?

Þ. Ê.: Ç áàíäóðîþ âçàãàë³ äó-
æå ÷àñòî âèíèêàº ïèòàííÿ, íà-
ñê³ëüêè öå ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò,
à íàñê³ëüêè — êóëüòóðíèé ñèì-
âîë. Êóëüòóðíèé ñèìâîë äðóêóº-
òüñÿ íà ãðîøàõ, â³øàºòüñÿ íà ñò³-
í³, à ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò, ùîá
â³í íå áóâ ìóçåéíèì åêñïîíàòîì,
ïîâèíåí ôóíêö³îíóâàòè. Äëÿ öüî-
ãî âèêîíàâåöü ìàº çíàòè éîãî ³ñ-
òîð³þ. Áî íå ìîæíà äîïóñòèòè,
ùîá âòðà÷àëàñÿ òðàäèö³ÿ. ¯¿ ìîæ-
íà é íå äîòðèìóâàòèñü, à ãðàòè íà
áàíäóð³, íàïðèêëàä, äæàç. Àëå ÿ
äóìàþ, ùî ðîçóì³ííÿ àâòåíòè-
êè — öå ï³äñòàâà äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó áàíäóðè. Äóæå âàæ-
ëèâî çíàéòè øëÿõ äî ïåðøîäæå-
ðåë, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà
ðîáèòè ùîñü íîâå. ß íàìàãàþñü
öå ðîáèòè ³ ïðàãíó ïîêàçàòè óâåñü
ñïåêòð: â³ä àâòåíòèêè äî ïîâíî¿
åêñïåðèìåíòàö³¿ �

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

²ìïðîâ³çàö³ÿ ïðîñòî íåáà

Þë³àí ÊÈÒÀÑÒÈÉ: 

«Ðîçóì³ííÿ àâòåíòèêè —
ï³äñòàâà äëÿ ïîäàëüøîãî

ðîçâèòêó áàíäóðè»

Ó ÷åðâí³ íàøå ì³ñòî çàçâó÷èòü ïî-íîâîìó— óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ äîëó÷èëàñÿ äî âñåñâ³òíüî â³-

äîìî¿ àêö³¿ «Play Me, I’m Yours». Ç 18 ïî 29 ÷åðâíÿ íà âóëèöÿõ Êèºâà ç’ÿâëÿòüñÿ áëèçüêî 20

àðò-ôîðòåï³àíî, ç³ãðàòè íà ÿêèõ ìàòèìóòü çìîãó âñ³ îõî÷³.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Â Óêðà¿í³ ñïàäêîâèé àìåðèêàíñüêèé áàíäóðèñò óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ ïîáóâàâ ç êîíöåðòàìè. Â³í

âçÿâ ó÷àñòü ó âèñòàâ³ «Òåìíà í³÷, ÿñí³ çîð³» ðåæèñåðà Â³ðëÿíè Òêà÷ ó Ëüâ³âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³

³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà ³ âèñòóïèâ ó ñï³ëüíîìó åëåêòðîàêóñòè÷íîìó ïðîåêò³ ç êîìïîçèòîðêîþ Àëëîþ Çàãàéêå-

âè÷ â ñòîëè÷íîìó òåàòð³ «Ñóç³ð’ÿ». «Õðåùàòèêó» Þë³àí Êèòàñòèé ðîçïîâ³â ïðî åâîëþö³þ áàíäóðè — â³ä êóëü-

òóðíîãî ñèìâîëó äî ñàìîñò³éíîãî ìóçè÷íîãî ³íñòðóìåíòà.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

20 òðàâíÿ 2014 ð.
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� Êèÿíè çìîæóòü ç³ãðàòè íà âóëè÷íèõ ï³àí³íî



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹49 (1318) | â³âòîðîê| 20 òðàâíÿ 2014 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

1.�Департамент
�транспортної�інфрастр
�-

т
ри�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

1.1.�ор�аніз
вати�робот
�місь�о�о�пасажир-

сь�о�о�транспорт
�за�ально�о��орист
вання

під�час�проведення�за�альномісь�их�заходів,

присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,�з�24

травня�2014�ро�
�до�01�червня�2014�ро�
�з�ід-

но�з�додат�ом�та�забезпечити�чер�
вання�від-

повідальних�посадових�осіб�на�основних�п
н�-

тах�очі�
вання�транспорт
;

1.2.�забезпечити��онтроль�за�здійсненням

перевезень�місь�им�пасажирсь�им�транспо-

ртом�за�ально�о��орист
вання;

1.3.�спільно�з�Управлінням�ДАІ�ГУ�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�недоп
щення�пар-

�
вання�транспортних�засобів�в�
становлено-

м
�поряд�
�на�в
лицях,�де�проводитим
ться

за�альномісь�і��
льт
рно-масові�та�спортивні

заходи.

2.�Просити�Головне�
правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�посилен
�охорон


�ромадсь�о�о�поряд�
�в�місцях�проведення�за-

�альномісь�их��
льт
рно-масових�заходів�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова В. Бондаренко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

від�12.05.2014�р.�№�584

Порядок
організації роботи 

міського пасажирського транспорту 
загального користування 

під час проведення загальноміських заходів, 
присвячених Дню столиці та Дню Києва, 

з 24 травня 2014 року до 01 червня 2014 року
24�травня

Департамент
�транспортної�інфрастр
�т
ри:

1.�передбачити�збільшення��іль�ості�тролейб
сів,�автоб
сів,�пар�поїздів�на�лініях�метро-

політен
�відповідно�до�пасажиропото�
�на�час�проведення�заходів�на�території�Національ-

но�о�істори�о-архіте�т
рно�о�м
зею�“Київсь�а�фортеця”;

2.�після�за�інчення�заходів,�
�разі�необхідності,�обмежити�вхід�до�станцій�метрополітен


з�метою�безпечно�о�і�рівномірно�о�заповнення�станцій.

30�травня

1.�Силами�Управління�ДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�Департамент
�транспортної�інфра-

стр
�т
ри�передбачити�тимчасове�приз
пинення�р
х
�
сіх�видів�транспорт
�під�час�прове-

дення�міжнародних�зма�ань�“Race�Horizоn�Раr�”�з�велосипедно�о�спорт
�на�шосе�з�09.00

�од.�і�до�за�інчення�заход
�(орієнтовно�о�14.00��од.)�за�наст
пним�маршр
том:�просп.�Го-

лосіївсь�ий�—�в
л.�Голосіївсь�а —�просп.�На
�и —�в
л.�Бла�итно�о —�в
л.�Генерала�Ро-

димцева�—�в
л.�Героїв�Оборони�(по��ол
).

31�травня

1.�Департамент
�транспортної�інфрастр
�т
ри:

1.1.�передбачити�збільшення��іль�ості�тролейб
сів,�автоб
сні,�пар�поїздів�на�лініях�мет-

рополітен
�відповідно�до�пасажиропото�
�під�час�проведення�заходів�
�Національном
�м
-

зеї�народної�архіте�т
ри�та�поб
т
�У�раїни�(почато��о�10.00��од.),�на�Михайлівсь�ій�площі

і�на�Оболонсь�ій�набережній�(почато��о�12.00��од.�та�о�19.00��од.);

1.2.�після�за�інчення�заходів,�
�разі�необхідності,�обмежити�вхід�до�станцій�метрополіт-

ен
�з�метою�безпечно�о�і�рівномірно�о�заповнення�станцій.

2.�Силами�Управління�ДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�Департамент
�транспортної�інфра-

стр
�т
ри:

2.1.�під�час�проведення�міжнародних�зма�ань�“Race�Horizоn�Раr�”�з�велосипедно�о�спор-

т
�па�шосе�передбачити�тимчасове�приз
пинення�р
х
�
сіх�видів�транспорт
�з�10.00��од.

по�наст
пном
�маршр
т
:�в
л.�Червоноармійсь�а�(Вели�а�Василь�івсь�а) —�в
л.�Ковпа�а —

в
л.�Горь�о�о�— в
л.�Панаса�Любчен�а —�в
л.�Червоноармійсь�а�(Вели�а�Василь�івсь�а) —

в
л.�Льва�Толсто�о —�в
л.�Червоноармійсь�а�(Вели�а�Василь�івсь�а);

2.2.�передбачити�тимчасове�приз
пинення�р
х
�
сіх�видів�транспорт
�під�час�проведен-

ня�Велопарад
�з�08.00��од.�і�до�за�інчення�заход
�(орієнтовно�о�12.00��од.)�за�наст
пними

маршр
тами:

2.2.1.�Софійсь�а�площа —�в
л.�Володимирсь�а —�в
л.�Л.�Толсто�о —�в
л.�Терещен�івсь�а

—�б
льв.�Т.�Шевчен�а —�в
л.�Володимирсь�а —�площа�Михайлівсь�а�(дитяче��оло);

2.2.2.�Софійсь�а�площа —�в
л.�Володимирсь�а —�в
л.�Л.�Толсто�о —�пл.�Л.�Толсто�о

в
л.�Червоноармійсь�а�(Вели�а�Василь�івсь�а)�—�Бессарабсь�а�площа —�б
льв.�Т.�Шев-

чен�а —�в
л.�Володимирсь�а —�площа�Михайлівсь�а —�в
л.�Михайлівсь�а —�(в
л.�Трьох-

святительсь�а�піш�и) —�площа�Європейсь�а —�Володимирсь�ий�
звіз —�в
л.�Набережно-

Хрещатиць�а —�в
л.�Набережно-Рибальсь�а —�Мос�овсь�ий�міст —�пар��Др
жби�Народів

(вели�е��оло).

2.3.�з�12.00��од.�до�завершення�заходів�передбачити�тимчасове�обмеження�р
х
�
сіх�ви-

дів�транспорт
�на�в
л.�Прирічній�і�посилити��онтроль�за�дотриманням�водіями�транспорт-

них�засобів�Правил�дорожньо�о�р
х
�в�частині�з
пин�и�та�стоян�и�на�цій�в
лиці.

01�червня

1.�Департамент
�транспортної�інфрастр
�т
ри:

1.1.�передбачити�збільшення��іль�ості�тролейб
сів,�автоб
сів,�пар�поїздів�на�лініях�мет-

рополітен
�відповідно�до�пасажиропото�
�під�час�проведення�заходів�
�Печерсь�ом
�лан-

дшафтном
�пар�
�(почато��о�11.00��од.�та�о�15.00��од.);

1.2.�після�за�інчення�заходів,�
�разі�необхідності,�обмежити�вхід�до�станцій�метрополіт-

ен
�з�метою�безпечно�о�і�рівномірно�о�заповнення�станцій.

2.�Силами�Управління�ДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�Департамент
�транспортної�інфра-

стр
�т
ри�передбачити�тимчасове�приз
пинення�р
х
�
сіх�видів�транспорт
�під�час�прове-

дення�міжнародних�зма�ань�“Race�Horizоn�Раr�”�з�велосипедно�о�спорт
�на�шосе�з�09.00

�од.�і�до�за�інчення�заход
�(орієнтовно�о�14.00��од.)�за�наст
пним�маршр
том:�в
л.�М.�Грін-

чен�а—�в
л.�Кірово�радсь�а —�Червонозоряний�просп.—�в
л.�А.�Голов�а —�в
л.�Солом’ян-

сь�а�—�в
л.�Протасів�Яр�(по��ол
).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації % 
керівник апарату О. Долінська

Про організацію 
перевезень пасажирів 

під час проведення загальноміських заходів, 
присвячених Дню столиці та Дню Києва

Розпорядження № 584 від 12 травня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто%

мобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, з метою забезпечення перевезення пасажирів
і належної підготовки столиці України до святкування Дня столиці та Дня Києва у 2014 році, в межах функ%
цій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження 
граничної чисельності працівників 

та рекомендаційного переліку управлінь, відділів, 
інших структурних підрозділів районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Розпорядження № 549 від 30 квітня 2014 року

Відповідно до статті 11 Закону України “Про столицю України — місто — герой Київ” та постанови Кабіне%
ту Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91 “Деякі питання діяльності місцевих державних адмініс%
трацій”:

1.�Затвердити��раничн
�чисельність�пра-

цівни�ів�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�що�додається.

2.�Затвердити�ре�омендаційний�перелі�


правлінь,�відділів,� інших�стр
�т
рних�під-

розділів�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�що�додається.

3.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�затвердити:

3.1�стр
�т
р
�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�за�по�одженням�з��оловою�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�після

попередньої�е�спертизи�
�Департаменті�фі-

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

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

3.2�чисельність�працівни�ів�
правлінь,�від-

ділів,� інших�стр
�т
рних�підрозділів�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�


межах��раничної�чисельності,�затвердженої

п
н�том�1�цьо�о�розпорядження.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

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

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

міністрації)�від�03��р
дня�2012�ро�
�№ 1057

“Про�затвердження�ре�омендаційно�о�пере-

лі�
�
правлінь,�відділів,� інших�стр
�т
рних

підрозділів�та��раничної�чисельності�праців-

ни�ів�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій”.

5.�Заст
пни�
��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлення

в�засобах�масової� інформації�зміст
�цьо�о

розпорядження.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Затверджено�
розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�
від�30.04.�2014�ро�
�№�549

Гранична чисельність працівників 
районних в місті Києві державних адміністрацій

всьоо в�том��числі

апарат�

1. Голосіївська 312 136

2. Дарницька 329 148

3. Деснянська 369 139

4. Дніпровська 375 157

5. Оболонська 333 145

6. Печерська 301 140

7. Подільська 281 119

8. Святошинська 348 145

9. Солом’янська 366 157

10. Шевченківська 357 157

Заступник голови % керівник апарату О. Долінська
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Затверджено�
розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�
від�30.04.2014�ро�
�№�549

Рекомендаційний перелік управлінь, відділів, 
інших структурних підрозділів районних 

в місті Києві державних адміністрацій
1.�Апарат�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій:

Голова

Перший�заст
пни���олови

Заст
пни���олови

Керівни��апарат


Се�тор�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�роботи��олови

Відділ�з�питань��адрової�роботи�та�державної�сл
жби

Се�тор�взаємодії�з�правоохоронними�ор�анами�та�з�питань�запобі�ання�і

виявлення��ор
пції

Се�тор/спеціаліст�з�питань�оборонної�та�мобілізаційної�роботи

Се�тор/спеціаліст�з�питань�режимно-се�ретної�роботи

Юридичний�відділ

Ор�анізаційний�відділ

Відділ�ор�анізації�діловодства

Відділ��онтролю

Відділ�б
х�алтерсь�о�о�облі�
�та�звітності

Відділ�адміністративно-�осподарсь�о�о�забезпечення

Відділ�роботи�із�зверненнями��ромадян

Відділ�інформаційних�техноло�ій

Відділ�ведення�Державно�о�реєстр
�виборців

Архівний�відділ

Відділ�(центр)�надання�адміністративних�посл
�

Відділ�е�ономі�и

Відділ�тор�івлі�та�споживчо�о�рин�


Відділ��онтролю�за�бла�о
строєм

Відділ�облі�
�та�розподіл
�житлової�площі

Відділ�з�питань�вн
трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів�з��ромадсь�істю

Відділ�б
дівництва,�архіте�т
ри�та�земле�орист
вання

Відділ�з�питань�майна��ом
нальної�власності

Відділ/се�тор�з�питань�ре�
ляторної�політи�и�та�підприємництва

Відділ/се�тор�е�оло�ії

Відділ/се�тор�з�питань�охорони�праці

2.�Стр��т�рні�підрозділи�районних�в�місті�Києві�державних�

адміністрацій�(з�правом�юридичної�особи):

Управління�житлово-�ом
нально�о��осподарства

Управління�з�питань�надзвичайних�сит
ацій

Управління�освіти

Управління�охорони�здоров’я

Управління�праці�та�соціально�о�захист
�населення

Управління�(відділ)��
льт
ри,�т
ризм
�та�охорони��
льт
рної�спадщини

Фінансове�
правління

Управління/відділ�
�справах�сім’ї,�молоді�та�спорт


Сл
жба�
�справах�дітей

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 588 від 12 травня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек%
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон%
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ%
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�(далі —�дозволи)�з�ідно�з�додат-

�ом�до�цьо�о�розпорядження�
��іль�ості�42�до-

зволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл
атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж
вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійс-

ними�до�за�інчення�стро�
�їх�дії,�а�
�випад-

�
�змін�
�за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)

щодо�розташ
вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і

з
мовлюють�неможливість�розташ
вання�від-

повідних�ре�ламних�засобів,—�до�настання�та-

�их�змін�
�за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Додато�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

12.05.2014��№�588

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип 
рекламного засобу

Площа,  
кв. м          

Місце
розташування

рекламного
засобу

1. 40119�14 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Печерський район,
Кловський узвіз, 5

2. 40118�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Печерський район,
Кловський узвіз, 5

3. 40114�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,56 Печерський район,
Кловський узвіз, 5

4. 40117�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,32 Печерський район,
Кловський узвіз, 5

5. 40116�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

30,48 Печерський район,
Кловський узвіз, 5

6. 40233�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Подільський район, просп.
Свободи, 26 , літера В

7. 40237�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,992 Оболонський район,
Оболонський проспект, 22�В

8. 40235�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Оболонський район,
Оболонський проспект, 22�В

9. 40236�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,6 Оболонський район,
Оболонська набережна, 15,
корпус 5, літера А

10. 40234�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний банк" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

4,232 Подільський район, просп.
Свободи, 26, літера В

11. 39569�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,716 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 2

12. 39982�14 ПАТ "Прокредитбанк" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

9,9225 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 2

13. 40001�14 ПАТ "Прокредитбанк" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,345 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 2

14. 39598�14 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

13,9392 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 40�Д

15. 40079�14 ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,4371 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 145/1

16. 39689�14 СПД Федоренко Євген
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,475 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 8

17. 40239�14 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса (біля
кінцевої зупинки
швидкісного трамвая № 3)

18. 39095�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

9,7572 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

19. 39094�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'емно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

9,7572 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

20. 39091�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,55 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

21. 39090�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

5,8844 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

22. 39092�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,55 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

23. 39093�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,55 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

24. 39097�13 ТОВ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА�
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,55 Деснянський район, вул.
Червоногвардійська, 1�А

25. 39863�14 ТОВ "ЄВРО РЕКЛАМА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Кіровоградська (напроти
вул. Куп'янської)

26. 39159�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Анни Ахматової, 35

27. 39251�13 ТОВ "НА КО" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,222 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 58

28. 38968�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Деснянський район,
Броварський проспект /вул.
Кузбаська (Биківня)

29. 38969�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Деснянський
район,Броварський
проспект, 13�А (Биківня)

30. 39745�14 ТОВ"НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка (200 м до
перехрестя з вул.
Тепловозною, на
розподілювачі)



Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Заступник голови % керівник апарату О. Долінська
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Про передачу гуртожитку 
та зовнішніх інженерних мереж 

комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 562 від 8 травня 2014 року
Відповідно до статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327 Цивільного кодексу України,

частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі%
альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра%
структури”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Передати�до�сфери�
правління�Святошин-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації��
ртожито���ом
нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом�1�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Передати�
�володіння�та��орист
вання

п
блічном
�а�ціонерном
�товариств
�“А�ціо-

нерна��омпанія�“Київводо�анал”�зовнішні�ін-

женерні�мережі��ом
нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�до-

дат�ом�2�в�межах�та�на�
мовах,�визначених

До�овором�на�володіння�та��орист
вання

майном�територіальної��ромади�м.�Києва�від

01��р
дня�2006�ро�
�(зі�змінами�та�допов-

неннями),�я�ий�
�ладено�між�від�ритим�а�-

ціонерним�товариством�“А�ціонерна��омпа-

нія�“Київводо�анал”�та�ви�онавчим�ор�аном

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

державною�адміністрацією).

3.�Передати�
�володіння�та��орист
вання

п
блічном
�а�ціонерном
�товариств
�“Київ-

�аз”�зовнішні�інженерні�мережі��ом
нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�з�ідно�з�додат�ом�3�в�межах�та�на�
мо-

вах,�визначених�До�овором�на�володіння�та

�орист
вання�майном�територіальної��рома-

ди�м.�Києва�від�21��вітня�2006�ро�
�(зі�змі-

нами�та�доповненнями),�я�ий�
�ладено�між

від�ритим�а�ціонерним�товариством�“Київ-

�аз”�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією).

4.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�спільно�з�Київсь�им

�ом
нальним�об’єднанням�зелено�о�б
дів-

ництва�та�е�спл
атації�зелених�насаджень

міста�“КИЇВЗЕЛЕНБУД”�здійснити�в�
станов-

леном
�поряд�
�приймання-передач
�май-

на,�зазначено�о�
�п
н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�та��опію�а�та�надати�до�Департа-

мент
��ом
нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Департамент
��ом
нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�здійснити�в�
становленом
�поряд-

�
�приймання-передач
�майна,�зазначено�о


�п
н�тах�2,�3�цьо�о�розпорядження.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��1
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

08.05.2014��№�562

Гуртожиток, 
що передається до сфери управління Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації

Адреса 
та назва об'єкта

передачі

Підприє%
мство, що
передає

Загальна
площа

будинку,
кв.м

Кількість кімнат у
гуртожитку

Рік
введення в

експлуа%
тацію

Балансова вартість,
грн

всього у т.ч.
привати %

зовано

первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8

Гуртожиток на вул.
Берковецькій, 6

КО "Київ�
зеленбуд"

4253,4 156 1973 7008576,72 2143176,80

Мережі холодного
водопостачання
(L=10,5 м; діаметр
– 100 мм)

� � � 2006 4410,00 3520,00

Мережі водовід
ведення (L=18,6 м;
діаметр – 100 мм)

� � � 1973 2213,00 1105,00

Зливостік (L=3,5 м;
діаметр – 100 мм)

� � � 1973 3245,00 325,00

№ Назва мереж, адреса Підприємство
(організація),
що передає

Довжина, 
(пог. м)

Діаметр труб,
(мм)

Балансова вартість, (грн)

первинна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

1 Підземний газопровід на
вул. Берковецькій, 6

КО "Київзелен�
буд"

8,0 57,0 34838,0 20902,8

2 Надземний ввідний
газопровід на 
вул. Берковецькій, 6

82,0 
2,0

76,0 
25,0

Додато��3
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

08.05.2014��№�562

Перелік 
зовнішніх інженерних мереж, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування ПАТ “Київгаз”

№ Назва
мережі,
адреса

Підприє%
мство, що
передає

Рік
побу%
дови

Діаметр
труб,
(мм)

Дов%
жина,

(пог. м)

Кіль%
кість

коло%
дязів

Матеріал
труб

Середня
глибина,

(м)

Балансова
вартість, (грн )

перви%
нна

залиш%
кова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дворова
каналізаційна
мережа від
гуртожитку 
на вул.
Берковецькій,
6

КО "Київ�
зеленбуд"

1973 150 53,0 4 Чавун 2,5 4875,0 1488,0

Заступник голови % керівник апарату О. Долінська

Заступник голови % керівник апарату О. Долінська

Додато��2
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

08.05.2014��№�562

Зовнішні інженерні мережі, 
що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються 
у володіння та користування ПАТ “Київводоканал”

31. 39851�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна (в
напрямку Московського
проспекту)

32. 39762�14 ТОВ "НА.КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової (розподілювач
напроти будинку №41)

33. 39581�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, просп.
40�річчя Жовтня, 22�26
(напроти)

34. 39587�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Здолбунівська, 15

35. 40133�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,2 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера, 8

36. 39628�14 ТОВ "ЮСК
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 2

37. 39846�14 ТОВ "ЮСК
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

36,75 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154�А

38. 39849�14 ТОВ "ЮСК
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,8075 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154�А

39. 39848�14 ТОВ "ЮСК
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,8075 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154�А

40. 39847�14 ТОВ "ЮСК
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,4 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154�А

41. 39701�14 ФО�П
Верхотурова
Ольга
Олександрівна

Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15/4

42. 39699�14 ФО�П
Верхотурова
Ольга
Олександрівна

Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15/4
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Про будівництво тролейбусної лінії
на просп. Маршала Рокоссовського

в Оболонському районі
Розпорядження № 500 від 25 квітня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самовря$
дування в Україні», частини 3 статті 8 Закону України «Про місь$
кий електричний транспорт», статті 7 Закону України «Про авто$
мобільний транспорт», статті 26 Закону України «Про дорожній
рух», з метою поліпшення транспортного обслуговування меш$
канців Оболонського району та забезпечення зручним транс$
портним зв’язком киян та гостей міста з Київською міською клі$
нічною лікарнею № 8 та Діагностичним центром, в межах функ$
цій органу місцевого самоврядування:

1. Дор чити ом нальном підприємств «Київпас-
транс»:
1.1. Здійснити першом півріччі 2014 ро за рах но

власних оштів розроб прое тно- ошторисної до -
ментації та б дівництво тролейб сної лінії на просп. Мар-
шала Ро оссовсь о о з ре онстр цією онта тної ме-
режі на площі Тараса Шевчен а (далі — тролейб сна лі-
нія).
1.2. Забезпечити проведення е спертизи прое тно-
ошторисної до ментації та її затвердження встанов-
леном поряд .
1.3. Забезпечити дотримання вимо за онодавства

щодо поряд ви онання б дівельних робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження.
1.4. Роботи із б дівництва тролейб сної лінії ви он ва-

ти з ідно з Правилами бла о строю міста Києва, затвер-
дженими рішенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
1.5. Розробити та по одити в правлінні Державної ав-

томобільної інспе ції Головно о правління Міністерства
вн трішніх справ У раїни в місті Києві схем ор анізації
дорожньо о р х , встановлення дорожніх зна ів та вста-
новлення технічних засобів ре лювання дорожньо о р -
х пішоходів на період ви онання робіт, зазначених в
п н ті 1 цьо о розпорядження.
2. Департамент транспортної інфрастр т ри ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) після завершення б дівництва тро-
лейб сної лінії разі необхідності внести зміни до мар-
шр тів наземно о пасажирсь о о транспорт з метою
оптимізації їх роботи для підвищення я ості перевезен-
ня пасажирів.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Костю а М. Д.

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної 

адміністрації від 24 січня 2002 року
№ 93 «Про будинок 

на вулиці Ташкентській, 33 
в Дарницькому районі»

Розпорядження № 560 від 8 травня 2014 року
Відповідно до статті 15 Житлового кодексу Української РСР,

додатка 4 до розпорядження виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січ$
ня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві дер$

жавними адміністраціями окремих повноважень» та листа Пуб$
лічного акціонерного товариства «Науково$виробниче підпри$
ємство «Каскад» від 07 лютого 2014 року № 2/26, в межах функ$
ції органу виконавчої влади:
П н т 2 розпорядження Київсь ої місь ої державної

адміністрації від 24 січня 2002 ро № 93 «Про б дино
на в лиці Таш ентсь ій, 33 в Дарниць ом районі» ви-
ласти в та ій реда ції:
«2. Солом’янсь ій районній в місті Києві державній ад-

міністрації затвердити спільні рішення адміністрації та
профспіл ово о омітет П блічно о а ціонерно о това-
риства «На ово-виробниче підприємство «Кас ад» про
надання житлових приміщень меш анцям, я і проживають
в ньом , зареєстровані і переб вають на вартирном
облі , та видати ордери на займані приміщення».

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної
адміністрації) 

від 12 березня 2014 року № 250 
«Про організацію заходів з підготовки

до проведення чергових призовів
громадян України на строкову 

військову службу до внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ 

України у 2014 році у місті Києві»
Розпорядження № 568 від 8 травня 2014 року

Відповідно до Указу Президента України від 01 травня 2014
року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздат$
ності держави»:

Внести до розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 12 березня 2014 ро № 250 «Про ор анізацію
заходів з під отов и до проведення чер ових призовів
ромадян У раїни на стро ов війсь ов сл жб до вн т-
рішніх війсь Міністерства вн трішніх справ У раїни
2014 році місті Києві» та і зміни:

за олов та преамб лі розпорядження слова «до
вн трішніх війсь Міністерства вн трішніх справ У раїни»
ви лючити.

Голова В. Бондаренко

Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè

çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí.

1
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ÊÌÄÀ) 

(01004, Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ., 3,
279-61-09,279-58-83)

1 ïîâåðõ Ïåðåìîãè ïðîñï. 38
ë³ò.À 348,40

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 25.12.2013

2 ðîêè 364 äí³ 20,76 7230,93

2 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹18 (01030,
Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ.,17,235-40-56) 1 ïîâåðõ Øåâ÷åíêà Òàðàñà

áóëüâ. 17 Ê.2 24,10 äëÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî
ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 31.03.2014
2 ðîêè 364 äí³ 228,96 5518,00

3
Êè³âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹7
(03179, Êîòåëüíèêîâà Ìèõàéëà, 95 ,

4500255)
öîêîëü Êîòåëüíèêîâà

Ìèõàéëà 95 ,ê.1 46,26
Âèäàâíèöòâî äðóêîâàíèõ çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà âèäàâíè÷î¿

ïðîäóêö³¿, ùî âèäàºòüñÿ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ

Ñòàíîì íà 01.04.2014

2 ðîêè 364 äí³ 24,36 1126,75

4 ÊÏ "Êè¿âê³íîô³ëüì" (02225, Ìàÿêîâñüêîãî
Âîëîäèìèðà ïðîñï., 31 , 5158209) 1 ïîâåðõ Ìàÿêîâñüêîãî

ïðîñï. 31 45,00 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ
Ñòàíîì íà 01.05.2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

5

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(01001, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à ,

234-23-24)

1 ïîâåðõ Ãåðî¿â Äí³ïðà 53
ë³ò.À 6,70

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³é-
ñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ

Ñòàíîì íà êâ³òåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 45,21 302,28

6 1 ïîâåðõ Ãàðìàòíà 31 ë³ò.À 42,00 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ
Ñòàíîì íà òðàâåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê 

7 1 ïîâåðõ,
ï³äâàë

Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà 32 ë³ò.À 98,30 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè

çäîðîâ'ÿ
Ñòàíîì íà êâ³òåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 51,24 5036,59

8 ï³äâàë Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà 32 ë³ò.À 90,90 Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà êâ³òåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 43,55 3958,6

9 ï³äâàë Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà 32 ë³ò.À 140,10 ¯äàëüíÿ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà êâ³òåíü 2014

2 ðîêè 364 äí³ 43,55 6101,15

10
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1

(253121, Õàðê³âñüêå øîñå, 121,
564-52-54)

3 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå øîñå
121 Ê. 7 64,30

äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà, ùî çä³éñíþº

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

Ñòàíîì íà 31.03.2014

2 ðîêè 364 äí³ 76,06 4890,83

11
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"

(âóë. Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070,
òåë. 254-65-20, 279-20-31)

÷àñòèíà
ïåðåõîäó Ñòàíö³ÿ øâèäê³ñíî-

ãî òðàìâàþ "Ñ³ì'¿
Ñîñí³íèõ" á/í 

11,25 Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2014

2 ðîêè 364 äí³
100,32

3329,29÷àñòèíà
ïåðåõîäó 9,73 226,18

12 ÷àñòèíà
ïåðåõîäó

Ñòàíö³ÿ øâèäê³ñíî-
ãî òðàìâàþ "Ðîìåíà

Ðîëëàíà" á/í 
23,43

Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2014

2 ðîêè 364 äí³ 100,33 2350,67

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
"Ðåêîíñòðóêö³ÿ â³äêðèòî¿ ðîçïîä³ëü÷î¿ óñòàíîâêè (òðàíñôîðìàòîðíî¿ ãðóïè) 

åíåðãîáëîêó ¹1ÒÅÖ-5 ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ".
Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî íà òåðèòîð³¿ ÒÅÖ-5 çàïëàíîâàíî âèêîíàòè ðåêîíñòðóêö³þ â³äêðèòî¿

ðîçïîä³ëü÷î¿ óñòàíîâêè (òðàíñôîðìàòîðíî¿ ãðóïè) åíåðãîáëîêó ¹1 ³ç çàì³íîþ äâîõ òðàíñôîðìàòîð³â
63 ÌÂÀ ³ äâîõ òðàíñôîðìàòîð³â 16 ÌÂÀ) òà ³íøîãî çàñòàð³ëîãî òà çíîøåíîãî åëåêòðîòåõí³÷íîãî
îáëàäíàííÿ íà íîâå îáëàäíàííÿ (äâà òðàíñôîðìàòîðè 80 ÌÂÀ, îäèí òðàíñôîðìàòîð 40 ÌÂÀ,
ðåàêòîð 4 ÌÂÀ). Óñ³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ:
- çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê çàì³íè

ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ íà îáëàäíàííÿ òåõíîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè ÿêîãî
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà;

- çàáåçïå÷åííÿ óñóíåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ³ ãðóíòè, à òàêîæ
ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïîâ³äíî
äî âèìîã ÷èííîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ òðàíñôîðìàòîðíî¿
ãðóïè â ìàñëîïðèéìàëüí³ ÿìè ç ïðèºäíàííÿì äî ìàñëîçá³ðíèêà, äå íàêîïè÷óþòüñÿ â³äõîäè
ìàñëà ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ éîãî íà óòèë³çàö³þ;

- çàáåçïå÷åííÿ â³äñóòíîñò³ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çà ðàõóíîê
âñòàíîâëåííÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêå íå º äæåðåëîì âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå:
Êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò. Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå.Åêñïëóàòàö³ÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ íå ïîâ'ÿçàíà ç óòâîðåííÿì

òà âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.
Âîäíå ñåðåäîâèùå.Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é. Çàá³ð âîäè ç âîäíèõ îá'ºêò³â òà ñêèä ñò³÷íèõ

âîä ó ïîâåðõíåâ³ âîäè ÷è íà ´ðóíò â³äñóòí³. Åêñïëóàòàö³ÿ âèñîêîâîëüòíîãî îáëàäíàííÿ
çä³éñíþºòüñÿ áåç âèêîðèñòàííÿ âîäè.

¥ðóíòè. Çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ íîâîãî îáëàäíàííÿ â³äñóòíº.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò,çàïîâ³äí³ îá'ºêòè.Íåãàòèâíèé âïëèâ íà ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé

ñâ³ò â³äñóòí³é. ÒÅÖ-5 ðîçòàøîâàíà ó ïðîìèñëîâ³é çîí³ ì³ñòà.
Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ). Íàïðóæåí³ñòü ÅÌÏ íå ïåðåâèùóâàòèìå

íîðìàòèâí³ çíà÷åííÿ äëÿ íàñåëåííÿ çà çîâí³øíüîþ îãîðîæåþ ï³äïðèºìñòâà (ÄÑÍ 239-96).
Ð³âåíü øóìó â³ä íîâîãî òà ³ñíóþ÷îãî îáëàäíàííÿ íå ïåðåâèùóâàòèìå íîðìàòèâí³ çíà÷åííÿ
äëÿ êðàþ íàéáëèæ÷î¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè (ÑÍ 3077-84) òà íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ îáñëóãîâóþ÷îãî
ïåðñîíàëó (ÄÑÍ 3.3.6.037-99).

Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå. Íåãàòèâíèé âïëèâ â³äñóòí³é.

Çàõîäè ùîäî ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè
¿¿ çä³éñíåííÿ.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïóáë³êàö³¿
"Çàÿâè ïðî íàì³ðè" òà "Çàÿâè ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³" ó ÇÌ².

Çîáîâ'ÿçàííÿ Çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü.
Â ðåçóëüòàò³ ðåêîíñòðóêö³¿ âèêëþ÷àºòüñÿ íåãàòèâíèé âïëèâ íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå

ñåðåäîâèùå òà ëþäèíó. Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ ðåêîíñòðóêö³¿
òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Ì³í³ñòåðñòâî îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ç 20.05.2014

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:
- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè

çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ
äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
- ôîòîêàðòêà ðîçì³ðîì 4x6 ñì;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó,ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ,ïðèñóäæåííÿ

íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;
- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé

ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿";
- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;
- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ);
- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320 (ïí.- ÷ò. ç 16.00 äî 17.30, ïò. ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 284-06-37.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà (03680,ì.Êè¿â, âóë.Ì.Êðèâîíîñà,25,êàá. 8)
âèêëèêàº íà 23 òðàâíÿ 2014 ðîêó íà 15.00 Êàë³í÷óêà Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à, 28 êâ³ò-
íÿ 1985, ÿê â³äïîâ³äà÷à â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñîêîëîâñüêî¿ Îêñàíè Âîëî-
äèìèð³âíè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà âè¿çä äèòèíè çà êîðäîí,òðåòÿ îñîáà: Îðãàí îï³-
êè òà ï³êëóâàííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæ-
íèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè òàêî¿ íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíó-
òà ñóäîì íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Øåðåìåòüºâà Ë.À.

Êàíäèäàòîì â äåïóòàòè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâè íà âèáîðàõ 2014 ðîêó ïî îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðèòàðíîìó
âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 27 Ãóìàíåíêî Âàëåð³ºì Ëåîí³äîâè÷åì â³äêðèòî ïî-
òî÷íèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ 26435052700047 ó Öåíòðàëüíîìó â³ää³-
ëåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ô³ë³¿ Ïðèâàò Áàíê, 01011, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Ðàñêîâî¿, 19.
ÌÔÎ — 300711.

Ïðîäàþòüñÿ àâòîìîá³ë³ ÃÀÇ 52 (1966), ÃÀÇ 33021 (1998, 1999),
ÃÀÇ 3307 (1992,2001),ÂÀÇ 21093 (1997),ÃÀÇ 53 (1995),ÇÀÇ 968 (1988),
ÂÀÇ 1111 (1996) ó äîáðîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
Òåë.: (068)377-98-98, âëàñíèê Âóëüñ Îëåêñàíäð ²ëë³÷ (ì. Êè¿â).

Óïðàâë³íñüêèì êîì³òåòîì ô³ðìè "×àäáîðí åíä Ïàðê ËËÏ"ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ
ïðåäñòàâíèöòâà "×àäáîðí åíä Ïàðê ËËÏ"â Óêðà¿í³, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21698759,ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
ïðåäñòàâíèöòâà: 04070, ì. Êè¿â, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî, áóä. 25, ë³ò. "Á", òåë. 461-75-75.

Ìàéíîâ³ ïðåòåíç³¿ êðåäèòîð³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 2 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ öüîãî
ïîâ³äîìëåííÿ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ïðåäñòàâíèöòâà.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè ìîðÿêà, ñåð³ÿ ÀÂ ¹ 359658 íà ³ì'ÿ Íàâðîöê³
Ðîìàíà ²ãîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóð-
íîãî ï³äðîçä³ëó Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà

çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.

Óïðàâë³ííÿ ³í-
ôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é òà
åëåêòðîííîãî
óðÿäóâàííÿ

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³-
ëó ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî
óðÿäóâàííÿ (2 øòàòí³ îäè-
íèö³)

îñâ³òà âèùà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿ-
ìóâàííÿ (òåõí³÷íà, åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà)
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³-
àë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïå-
ö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çà ôàõîì ó ãà-
ëóç³ òåëåêîìóí³êàö³é íå ìåíøå 3 ðîê³â.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³-
ëó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é (1 øòàòíà îäèíèöÿ)



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ, ìàéáóòíº ìàíèòè-

ìå ñîëîäêèì êàëà÷åì,ùîñü

ïîòîéá³÷íå ï³äêàçóº, ùî

âè ùå íå âñå çðîáèëè äëÿ éîãî ïî-

ë³ïøåííÿ, ³ öå ö³ëêîâèòà ïðàâäà.

Ïðàãíåííÿ ïðîãðåñó, îíîâëåííÿ

æèòòÿ çàðàç íàñò³ëüêè ñèëüíå, ùî

âàø òâîð÷èé ïîòåíö³àë ïðàêòè÷íî

íåâè÷åðïíèé.

ÒÅËÜÖ², âàø³é ö³ëåñïðÿ-

ìîâàíîñò³ ìîæíà ïîçàç-

äðèòè,àëå ëèøå â òîìó âè-

ïàäêó, ÿêùî ¿¿ âåêòîð ñïðÿìîâàíèé

ó ïîòð³áíèé á³ê. Ïîçáàâëÿéòåñÿ â³ä

ñòåðåîòèïíîãî ìèñëåííÿ ñêð³çü, äå

öå ìîæëèâî.

ÁËÈÇÍßÒ âàáèòèìå åçî-

òåðèêà, àñòðîëîã³ÿ, ö³êà-

âèòèìå âñå íåòðàäèö³é-

íå, ùî ìîæå ñêèíóòè ïîêðîâ òà-

ºìíè÷îñò³, ðîçøèðèòè óñòàëåí³ óÿâ-

ëåííÿ ïðî Âñåñâ³ò, ñïðèÿþ÷è äó-

õîâíîìó âäîñêîíàëåííþ.

ÐÀÊÈ, íå ïðèñòóïàéòå äî

íîâèõ ñïðàâ. Ïðîâîäèòè

ÿê³-íåáóäü ñåðéîçí³ çì³íè

â á³çíåñ³, äîìàøíüîìó óêëàä³, çâè÷-

êàõ, äðóæí³õ òà ëþáîâíèõ âçàºìè-

íàõ íå ñë³ä.Âè çäàòí³ ä³ÿòè ï³ä âïëè-

âîì ³ëþçîðíî¿ óïåâíåíîñò³.

ËÅÂÀÌ âèçíà÷åíî ñêèíó-

òè êàðì³÷íèé áàëàñò

â³äïðàöüîâàíèõ âçàºìèí

ç äîìî÷àäöÿìè — ³ öå íà áëàãî. Âè

ñàìîäîñòàòíÿ îñîáèñò³ñòü,âò³ì,îäèí

ó ïîë³ íå âî¿í, âàì ïîòð³áíà äîñ-

òîéíà àóäèòîð³ÿ ñèìïàòèê³â òà øà-

íóâàëüíèê³â.

Ä²ÂÈ, ðîçðèâ ñòîñóíê³â ç

áëèçüêèìè, ñóñ³äàìè ìî-

òèâîâàíèé êàðì³÷íî. Íå

çíåâ³ðþéòåñÿ — çíà÷èòü, âè íå çó-

ì³ëè çöåìåíòóâàòè ïî-áðàòíüîìó

ñï³ëüí³ äóõîâí³ ³íòåðåñè.

ÒÅÐÅÇÈ, ÷àñ â³äêëàñòè ðó-

òèíí³ êëîïîòè é ðîçâ³ÿòè-

ñÿ! Âëàøòóéòå ñâÿòî ëåäàð-

ñòâó,îñê³ëüêè â³ä òðóäîâîãî íàòõíåí-

íÿ æîäíî¿ êîðèñò³. Êîõàéòåñÿ, ðîç-

âàæàéòåñÿ,â³äïî÷èâàéòå íà ñâ³é ñìàê.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèáîðêàéòå

áóíòàðñüêèé äóõ ³ íå ïå-

ðåêðîþéòå íà íîâèé ëàä

äîìàøí³ òðàäèö³¿, çâè÷êè, íå çàò³-

âàéòå â îñåë³ êàï³òàëüí³ ðåìîíòè

òà ïðèáèðàííÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ïåðåáóâàòèìóòü

ó ÷óäîâîìó íàñòðî¿, âèïðî-

ì³íþþ÷è â íàâêîëèøí³é

ïðîñò³ð ðàä³ñí³ åìîö³éí³ ôëþ¿äè

òà ïðèâàáëþþ÷è ñïîð³äíåí³ äóø³.

Áóòè â ïàð³ ç âàìè — öå ñâÿòî!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàðîáëÿéòå

âëàñíèìè çóñèëëÿìè òà

÷åñíèì ñïîñîáîì,íå ñì³é-

òå âñòðÿâàòè â ãðîøîâ³ àâàíòþðè—

ïðèáóòîê, îòðèìàíèé íåçàêîííèì

øëÿõîì, íàäàë³ ñòàíå ïðè÷èíîþ

íåïîðîçóì³íü, ñóòè÷îê ç ïîäàòê³â-

öÿìè.

ÂÎÄÎË²¯ âèòàòèìóòü íà

êðèëàõ ðîæåâèõ ìð³é, ñî-

ëîäêèõ òð³ïîòëèâèõ ñïî-

ãàä³â, êåðóþ÷èñü ï³ä âïëèâîì íîñ-

òàëüã³¿ ³äåàëàìè, ç ÿêèìè âæå ÷àñ

ðîçëó÷èòèñÿ.Óòðèìàéòåñÿ â³ä ç’ÿñî-

âóâàíü ñòîñóíê³â ç ïðàãìàòè÷íèì

êåð³âíèöòâîì, ä³ëîâèìè, øëþáíè-

ìè ïàðòíåðàìè.

ÍÀ ÐÈÁ ÷åêàº áîë³ñíèé

êðàõ ³äåàë³â.Îáëèøòå ãëî-

áàëüí³ ïî÷èíàííÿ, äåíü

êàðì³÷íèé, íå á³éòåñÿ ñàìîòè, ñà-

ìå âîíà ³ìïîíóº äóøåâíîìó ñòàíó.

Ìîæíà çàõîâàòèñÿ â «ìóøëþ» íà

ðîáî÷îìó ì³ñö³ ÷è çàêîíñï³ðóâà-

òèñÿ â ñ³ìåéíèõ ñò³íàõ ³ çàéíÿòèñÿ

äîìàøí³ì áëàãîóñòðîºì.

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ òàêîãî íîìåðà ñòàíî-
âèòü 250 ãðí, à êîìïëåêò îá³éäåòü-
ñÿ â 350 ãðí. Ïðè öüîìó âèðîáíè-
êè ñòâåðäæóþòü, ùî ïîçèö³îíóþòü
ïàòð³îòè÷í³ íîìåðè âèíÿòêîâî ÿê
ñóâåí³ðíó ïðîäóêö³þ.Îäíàê ÷è ìîæ-
íà äàí³ íîìåðí³ çíàêè âèêîðèñòî-

âóâàòè îô³ö³éíî? Ó Äåïàðòàìåíò³
ÄÀ² çàÿâëÿþòü, ùî òàêèé íîìåð
ìîæíà çàìîâèòè â Öåíòð³ áåçïåêè
äîðîæíüîãî ðóõó ïðè ÌÂÑ Óêðà¿íè.
Õî÷à é òóò º ïåâí³ íþàíñè, çîêðå-
ìà,íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñëî-
âîñïîëó÷åííÿ, ñëîâà, ñêîðî÷åííÿ é

àáðåâ³àòóðè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, íàíîñèòè
Äåðæàâíèé ãåðá ³ ïðàïîð Óêðà¿íè,
íåíîðìàòèâíó ëåêñèêó é äèñêðè-
ì³íàö³éí³ âèñëîâè. Ùî æ ñòîñóºòü-
ñÿ íîìåðíèõ çíàê³â ç âèðàçàìè «ÏÒÍ
ÏÍÕ», «ÕÓÒÈÍ ÏÓÉ»,òî çà áóêâîþ
çàêîíó îáðàçëèâèìè ¿õ âàæêî ââà-
æàòè, ³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü æîä-
íîãî ïîä³áíîãî íîìåðà â ÄÀ² íå çà-
ðåºñòðîâàíî, â³äïîâ³äíî ¿çäèòè ç
íèì íåçàêîííî. Àëå â ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ â êðà¿í³, Äåðæàâòî³íñïåê-
ö³ÿ ñòàâèòüñÿ äî öüîãî ëîÿëüíî é
íå âèïèñóº øòðàôè,äàþ÷è ìîæëè-
â³ñòü àâòîëþáèòåëÿì âèñëîâèòè
ñâîþ ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 95 %

ãîðîñêîï

20 òðàâíÿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 òðàâíÿ

Óêðà¿íñüê³ âîä³¿ âèñëîâèëè ñâîº ñòàâëåííÿ äî Ïóò³íà 
íà íîìåðàõ ñâî¿õ àâò³âîê

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 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, 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 35464
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Àáðåâ³àòóðà, ùî ïðèõîâóº â ñîá³ íåöåíçóðíèé âèðàç, óñå

÷àñò³øå ñòàëà ç’ÿâëÿòèñÿ íà àâòîìîá³ëüíèõ íîìåðàõ óêðà¿í-

ö³â. Ô³ðìè, êîòð³ ðîáëÿòü òàê³ íîìåðí³ çíàêè, çàÿâëÿþòü, ùî

çà ïîä³áíèìè íîìåðàìè çâåðòàºòüñÿ ç êîæíèì äíåì óñå

á³ëüøå óêðà¿íñüêèõ âîä³¿â, ïîâ³äîìëÿº AutoUA.
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Äåíü áàíê³âñüêèõ ïðàö³âíèê³â 

1920 — íà çáîðàõ òåõí³÷íî¿ ñåêö³¿

Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñò-

âà óõâàëåíî çàñíóâàòè "Óêðà¿íñüêå

òåõí³÷íå òîâàðèñòâî". Ìåòà íîâî¿

îðãàí³çàö³¿ – îá`ºäíàííÿ óêðà¿íñü-

êèõ ³íæåíåð³â ³ òåõí³ê³â íà ´ðóíò³

íàóêîâî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1953—ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî çä³éñíåí-

íÿ ïîñòóïîâî¿ ãàçèô³êàö³¿ ì³ñò Óê-

ðà¿íè: ç ïî÷àòêó 1951 ðîêó ãàçîì

ïî÷àëè êîðèñòóâàòèñÿ æèòåë³ Â³ííèö³,

Ðîâíî,Ìèêîëàºâà,Õåðñîíà òà ³í.Çà-

ãàëîì – 30 ì³ñò, 167 òèñÿ÷ êâàðòèð.

1968 — äî ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè

çâåðíóëèñü íàùàäêè âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â

óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè –Ï.Äîâæåíêî,

Ë.Êðîïèâíèöüêà,Â.Íå÷óé-Ëåâèöüêà,

Î.Ëèñåíêî, Í.Òîá³ëåâè÷,Ò. Ôðàíêî,

ÿê³ âèñëîâèëè çàíåïîêîºííÿ ñòàíîì

óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â ðåñïóáë³ö³.

1986 — ïðåçèäåíò Àêàäåì³¿ íàóê

ÓÐÑÐ àêàäåì³ê Á. Ïàòîí ï³äïèñàâ

ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåçèä³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ

ïðî çàñåêðå÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî

àâàð³þ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ òà

ë³êâ³äàö³þ ¿¿ íàñë³äê³â.

1996—íà çàñ³äàíí³ Ïðåçèä³¿ Êàá³íå-

òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî ðîçãëÿ-

íóòî ïèòàííÿ ïðî ðîáîòó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî çà-

áåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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Ó Õåðñîí³ ìåðîì õî÷å 
ñòàòè 72-ð³÷íèé á³çíåñìåí

Íèí³øíÿ âèáîð÷à êàìïàí³ÿ äëÿ âñ³õ óêðà¿í-

ö³â, ìàáóòü, çàïàì’ÿòàºòüñÿ íàäîâãî ñâî¿ìè

êîëîðèòíèìè ïåðñîíàæàìè. Ìåðñüêå êð³ñëî

âàáèòü ³ äîìîãîñïîäàðîê, ³ ãîíùèê³â, ³ ïåð-

ñîíàæ³â êîñì³÷íîãî ìàñøòàáó, ³, çâ³ñíî, ñòà-

ðó ãâàðä³þ...

ÒÀÊ, â îáëàñíîìó öåíòð³ Õåðñîíùèíè ó ïåðåäâèáîð-
í³ ïåðåãîíè íà ïîñàäó ìåðà âêëþ÷èâñÿ òàêèé ñîá³ Ïó-
ò³ëîâ Ñòàí³ñëàâ ²ñ³äîðîâè÷. ßê ðîçïîâ³äàº «Õåðñîí
òèïè÷íûé», öåé æâàâèé ä³äóñü â³äîìèé ìåøêàíöÿì
ì³ñòà òà íàâêîëèøí³õ ñ³ë òèì, ùî äåñÿòü ðîê³â òîìó
çàâäÿêè éîìó ó íèõ âñå,ùî áóëî çðîáëåíî ç àëþì³í³þ,
çíèêëî â öåõàõ Ìåõàí³÷íîãî çàâîäó, âëàñíèêàìè ÿêî-
ãî º ñàì Ïóò³ëîâ ³ éîãî ñèí Àíäð³é. Ñàìå òàì óâåñü
êîëüîðîâèé ìåòàë ïåðåïëàâëÿëè â åëåãàíòí³ çëèòêè.
Ðîäèíó ï³äïðèºìö³â, ïîïðè âñ³ íàòÿêè ïðåñè, çâèíó-
âàòèòè â êðàä³æêàõ ïðîìèñëîâîãî ìàñøòàáó íå çìîã-
ëè.Íèí³ áàãàòèé ïåíñ³îíåð ó â³äì³íí³é ô³çè÷í³é ôîð-
ì³ ãîòîâèé âèãðàòè «çàá³ã» äî êð³ñëà ìåðà �


