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Äåïóòàòè ïåðåâ³ðÿòü
ìàéíî ãðîìàäè
�Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ ç ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ

Â³òàë³é Êëè÷êî 
âèìàãàº íàäàòè 
³íôîðìàö³þ 
ïðî ðåàëüíó 
ñèòóàö³þ 
â åíåðãåòèö³

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çâåð-

íóâñÿ äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Àðñå-

í³ÿ ßöåíþêà ç òèì,ùîá óðÿä òåð-

ì³íîâî ïî³íôîðìóâàâ ãðîìàäÿí

³ ì³ñöåâó âëàäó ïðî ðåàëüíó ñè-

òóàö³þ ç îáñÿãàìè ãàçó â äåðæà-

â³ òà çàõîäàìè,ÿê³ ïëàíóº Êàáì³í

äëÿ íåäîïóùåííÿ êðèòè÷íî¿ ñè-

òóàö³¿ ç âèðîáíèöòâîì òåïëîâî¿

åíåðã³¿.

«ÊÌÄÀ îòðèìàëà òåðì³íîâå

äîðó÷åííÿ ì³í³ñòðà åíåðãåòèêè òà

âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Þð³ÿ

Ïðîäàíà êåð³âíèêàì îêðåìèõ

åíåðãîêîìïàí³é òà ÒÅÖ ïðî îá-

ìåæåííÿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîä-

íîãî ãàçó äëÿ âèðîáíèöòâà òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ç ìåòîþ åêîíîì³¿

ïðèðîäíîãî ãàçó. Ó äîêóìåíò³

éäåòüñÿ ïðî îáìåæåííÿ îáñÿã³â

ïîñòà÷àííÿ ³ ñïîæèâàííÿ ïðè-

ðîäíîãî ãàçó äëÿ âèðîáíèöòâà

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äëÿ íàñòóïíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ: ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ÒÅÖ-

5 — îáìåæèòè äî 480 òèñ. ì êóá.

íà äîáó, ÒÅÖ-6 — äî 48 òèñ. êó-

áîìåòð³â. «ÏÀÒ Õàðê³âñüêà ÒÅÖ-

5» — 0, ÊÏ «Õàðê³âñüê³ òåïëîâ³

ìåðåæ³ (ÒÅÖ-3) — 0»,— çàÿâèâ

ìåð ñòîëèö³.

Â³òàë³é Êëè÷êî ââàæàº, ùî

âëàäà â ì³ñòàõ Óêðà¿íè òà ãðîìà-

äÿíè äåðæàâè ïîâèíí³ áóòè ïî-

³íôîðìîâàí³ ïðî ðåàëüíèé ñòàí

ñïðàâ ³ç çàáåçïå÷åííÿì åíåðãî-

íîñ³ÿìè. «Ùîá óïåðåäèòè êàòàñ-

òðîôó ³ âèçíà÷èòè øëÿõè âèð³-

øåííÿ ñèòóàö³¿, îðãàíè ì³ñöåâî¿

âëàäè ïîâèíí³ ìàòè ïîâíó ³ îá’ºê-

òèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî çàõîäè,

ÿê³ ïëàíóº óðÿä, çîêðåìà ùîäî

àëüòåðíàòèâíèõ ïîñòàâîê ãàçó â

Óêðà¿íó (íàïðèêëàä,ðåâåðñ ç ªâ-

ðîïè) òà çàì³ùåííÿ ãàçó íà àëü-

òåðíàòèâí³ âèäè ïàëèâà. Ìè íå

ìîæåìî çàëèøèòè êèÿí òà ìåø-

êàíö³â ³íøèõ ì³ñò áåç ãàðÿ÷î¿ âî-

äè.Òèì á³ëüøå, ùî ïîïåðåäó çè-

ìà, ³ çãîäîì ìîæå ïîñòàòè ïè-

òàííÿ ³ ïðî òåïëî â áóäèíêàõ»,—

íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.Â³í çà-

çíà÷èâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà ðîç-

ðîáëÿòèìå çàõîäè äëÿ íåäîïó-

ùåííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç âè-

ðîáëåííÿì òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â

ñòîëèö³ ³ êðîêè äëÿ àëüòåðíàòèâ-

íèõ çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

êèÿí ãàðÿ÷îþ âîäîþ.

Íàïåðåäîäí³, 15 ëèïíÿ, â³ä-

áóëîñü çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ì³í-

åíåðãîâóã³ëëÿ, íà ÿêîìó áóëî îá-

ãîâîðåíî çîêðåìà ïèòàííÿ ï³ä-

ãîòîâêè äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïå-

ð³îäó íà 2014—2015 ðð. çà óìîâ

ïðèïèíåííÿ íàäõîäæåííÿ ïðèðîä-

íîãî ãàçó ç ÐÔ, ñòàíó âèêîíàâ÷î¿

äèñöèïë³íè çà ï³äñóìêàìè ðî-

áîòè çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2014 ð.

íîâèíè

ÒÅÌÀ ä³éñíî íàäçâè÷àéíî àêòó-
àëüíà, îñê³ëüêè ïèòàíü äî êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íàêîïè÷èëî-
ñÿ ÷èìàëî. Ïðî ñåðéîçí³ ïðåòåíç³¿,
íàïðèêëàä, äî ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ», äå
÷îìóñü íå ïðîïîíóâàëèñÿ äî ïðîäà-
æó ë³êè êè¿âñüêèõ ôàðìï³äïðè-
ºìñòâ, à ö³íè íà ïðåïàðàòè ïîäå-
êóäè çàâèùóâàëèñü,ãîâîðèëîñÿ áà-
ãàòî.ª é ïèòàííÿ äî ÊÏ «Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ» — ó äåïóòàò³â âèíèêëè
ñóìí³âè ùîäî ðåàëüíî¿ çáèòêîâî-
ñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà.Éîãî êåð³âíè-
êà ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî âæå çâ³ëü-
íèâ . ßê ³ çîêðåìà êåð³âíèöòâî ÊÏ
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»,ÊÏ «Êè-
¿âðåêëàìà», ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî».

Ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè «Ïðî
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëü-
íî¿ êîì³ñ³¿ (ÒÊÊ) Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ, â ñòàòóòíèõ êà-
ï³òàëàõ ÿêèõ º ÷àñòêà ìàéíà òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà»

áóëî ïîäàíî ñòîëè÷íèì äåïóòà-
òîì Îëåêñàíäðîì Ïàáàòîì. ßê çà-
çíà÷àºòüñÿ ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñ-
ö³, ñòâîðåííÿ ÒÊÊ äîçâîëèòü çä³éñ-
íèòè ïåðåâ³ðêó ô³íàíñîâî-ãîñïî-
äàðñüêîãî ñòàíó òà ðåíòàáåëüíî-
ñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Îêð³ì òîãî, ÿê î÷³êóºòüñÿ, áóäå âè-
çíà÷åíî íåîáõ³äí³ñòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ öèõ ï³äïðèºìñòâ äëÿ ïîòðåá
ì³ñòÿí. Âèçíà÷àëüíèì çàâäàííÿì
òàêî¿ êîì³ñ³¿ ìàº ñòàòè êîíòðîëü
çà äîòðèìàííÿì ³íòåðåñ³â òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó
ðàìêàõ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ ñòðóêòóð,
äå º áîäàé ì³çåðíà ÷àñòêà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³. Òåðì³í ä³ÿëü-
íîñò³ êîì³ñ³¿ ïðîïîíóºòüñÿ îáìå-
æèòè îäíèì ðîêîì, àëå âñÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ, êîòðó ïîòðåáóâàòèìóòü ÷ëå-
íè êîì³ñ³¿, ó òîìó ÷èñë³ — â³ä äå-
ïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ, ìàº áóòè íàäà-
íà ïðîòÿãîì 10 äí³â ç ìîìåíòó
óõâàëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ÒÊÊ
Êè¿âðàäîþ. Îêð³ì òîãî, íå ï³çí³-

øå, í³æ ÷åðåç ï³âðîêó, ÒÊÊ ìàº âè-
éòè íà çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ç ïî-
ïåðåäí³ì çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè
ãëèáîêîãî «çîíäóâàííÿ» ä³ÿëüíî-
ñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

ßê çàçíà÷àëè äåïóòàòè íà çàñ³-
äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ öüîãî ïèòàííÿ, ïåðåâ³ð-
êà ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, äå
º ÷àñòêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,
íàäàñòü ïîâíó òà ñèñòåìíó ³íôîð-
ìàö³þ ³ ïðî ñòðóêòóðó êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ âçàãàë³, ³ ïðî îïòè-
ìàëüí³ ï³äõîäè â óïðàâë³íí³ íåþ
çîêðåìà. Òàêîæ âèñíîâêè êîì³ñ³¿
áóäóòü êîðèñíèìè ó çàãàëüí³é ñòðà-
òåã³¿ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ.

Ùîïðàâäà, ñàì àâòîð ïðîåêòó
íå çàëèøèâñÿ ïîâí³ñòþ çàäîâîëå-
íèé éîãî ðîçãëÿäîì. ßê çàçíà÷èâ
ïàí Ïàáàò íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñî-
ö³àëüí³é ìåðåæ³, íà÷åáòî ðåçóëü-
òàòè ðîçãëÿäó ïðîåêòó íà çàñ³äàí-
í³ êîì³ñ³¿ ïîçèòèâí³, àëå ÒÊÊ çàïðî-
ïîíîâàíî ôîðìóâàòè «âðó÷íó» ³

ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî âèíîñèòè íà çà-
ñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, «ùîá êîëåãè
çíàëè, çà êîãî ãîëîñóþòü». Îäíàê
ïîä³áíà ïðîïîçèö³ÿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåí-
òó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè âèíèêëà
òîìó, ùî çà ðåãëàìåíòîì ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ äî ñêëàäó ÒÊÊ ïîäàþòü äå-
ïóòàòñüê³ ôðàêö³¿ òà ãðóïè, à áëèçü-
êî äâîõ òðåòèí â³ä äåïóòàòñüêîãî
ñêëàäó Êè¿âðàäè º ïîçàôðàêö³é-
íèìè. ßê çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàí-
íÿ äåïóòàò Â³òàë³é Ïàâë³ê, áóäü-
ÿêà îñîáà ìîæå ³í³ö³þâàòè ñâîº
âêëþ÷åííÿ äî êîì³ñ³¿. Òîìó íå âè-
êëþ÷åíî, ùî ñêëàä ÒÊÊ áóäå ñôîð-
ìîâàíî áåçïîñåðåäíüî íà çàñ³äàí-
í³ Êè¿âðàäè.

Ùå îäíå äîïîâíåííÿ äî ïðî-
åêòó ð³øåííÿ ïîëÿãàëî ó òîìó, ùî
ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ðîçïî÷íóòüñÿ ç ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ». Îëåêñàíäð Ïà-
áàò ïîäàâ òàêîæ ³ ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ îêðåìî¿ ÒÊÊ ïî
öüîìó ï³äïðèºìñòâó, àëå äåïóòà-
òè êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ðåã-
ëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè âè-
ð³øèëè, ùî êîì³ñ³ÿ ç ïåðåâ³ðêè
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïåðåä-
áà÷àº é ïåðåâ³ðêó «Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñó». Ç îãëÿäó íà òå, ùî ïîêàç-
íèêè ä³ÿëüíîñò³ öüîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ùî-
äî éîãî çáèòêîâîñò³, âèêëèêàþòü
ó äåïóòàò³â ñóìí³âè, éîãî çàïðî-
ïîíîâàíî ïåðåâ³ðèòè ïåðøèì �

Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ó ïåðøó ÷åðãó â³çüìåòüñÿ çà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»

Æîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ êîï³éêè — «íàë³âî». Âñ³ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ñòîëèö³
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü ï³ääàí³ ìàñøòàáíèì ïåðåâ³ðêàì. Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè ñõâàëèëà ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿. Òåïåð ñëîâî çà ñàìîþ
Êè¿âðàäîþ.
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ÎÐÃÀÍÈ þñòèö³¿ íàäàþòü ðîäèíàì çàãèá-
ëèõ òà ïîñòðàæäàëèõ íà Ìàéäàí³ áåçêîø-
òîâíó ïåðâèííó ïðàâîâó äîïîìîãó ó ïèòàí-
íÿõ êîíñóëüòàö³é, ðîç’ÿñíåíü, ñêëàäàíí³ çà-
ÿâ, ñêàðã òà ³íøèõ äîêóìåíò³â ïðàâîâîãî õà-
ðàêòåðó, êð³ì äîêóìåíò³â ïðîöåñóàëüíîãî
õàðàêòåðó. Òàêîæ ïîñòðàæäàëèì íàäàºòüñÿ
äîïîìîãà ó îòðèìàíí³ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿
äîïîìîãè òà ìåä³àö³¿. Á³ëüøå òîãî, äåðæàâ-
í³ íîòàð³àëüí³ êîíòîðè çîáîâ’ÿçàí³ áåçîïëàò-

íî íàäàâàòè òàêèì ãðîìàäÿíàì ïîñëóãè ç
îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè. Îðãàíè þñòèö³¿ ó
Êèºâ³ çàáåçïå÷óþòü ïåðøî÷åðãîâå îòðè-
ìàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè äëÿ ïîñòðàæäàëèõ
ó÷àñíèê³â ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é íàâ³òü ó íå-
ïðèéîìí³ äí³ òà ãîäèíè. Ó ðàç³ âèíèêíåí-
íÿ ïðîáëåì ³ç íàäàííÿì áåçêîøòîâíèõ ïðà-
âîâèõ êîíñóëüòàö³é ìîæíà çâåðòàòèñü ó Ì³-
í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ àáî òåëåôîíóâàòè íà «ãà-
ðÿ÷ó ë³í³þ» çà íîìåðîì: (044) 486-42-09 �

ËÞÄÈÍÀ ïî÷èíàºòüñÿ ç ëþáîâ³
äî ìàòåð³, ç óì³ííÿ øàíóâàòè ³í-
øèõ. Ð³äí³ ìàìà é òàòî, ð³äíà çåì-
ëÿ, ìîâà, íàðîä, ð³ä... Îäíîêîðå-
íåâ³ ñëîâà. Âîíè òðèìàþòü íàñ íà
ñâ³ò³ é íàâ÷àþòü ëþáîâ³. Ëþäèíà
ìàº çàâæäè ïàì’ÿòàòè, çâ³äêè âî-
íà ðîäîì, äå ¿¿ êîð³ííÿ.

Äî Äíÿ ðîäèíè 8 ëèïíÿ â Íà-
ö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ çà ³í³-
ö³àòèâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóâñÿ çàõ³ä, ÿêèé
ñòàâ ïî÷àòêîì íàö³îíàëüíî¿ àêö³¿
«Óêðà¿íà — ºäèíà ðîäèíà». Â³äî-
ìî, ùî óêðà¿íö³ — öå íå ò³ëüêè âå-
ëèêà é ìîãóòíÿ íàö³ÿ, öå îäíà âå-
ëè÷åçíà ãîñòèííà ñ³ì’ÿ.Ãîëîâà Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëººâ
ïîáàæàâ äîáðà òà çëàãîäè êîæí³é

ðîäèí³, çàçíà÷èâøè, ùî, çáåð³ãà-
þ÷è ðîäèíó, ìîæíà çáåðåãòè é êðà-
¿íó. Äî ðå÷³, ñàìå â Öåíòð³ ó ñïðà-
âàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ðàéîíó 2 ðîêè òîìó íà ãðîìàä-
ñüêèõ çàñàäàõ â³äêðèëè ïåðøèé â
Óêðà¿í³ Ìóçåé ñ³ì’¿ ³ ðîäîâîäó. Â
îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ ³ íàéñòàð³-
øèõ ðàéîí³â ñòîëèö³ ìåøêàº 69 òè-
ñÿ÷ ñ³ìåé,òóò ä³þòü ñîö³àëüí³ ïðî-
ãðàìè: «Ìè — ºäèíà Øåâ÷åíê³â-
ñüêà ðîäèíà», «Â÷èòèñü äîáðå — öå
ëåãêî», «²íñòèòóò ùàñëèâî¿ ñ³ì’¿»,
«Æèòòÿ ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ª!», «Ì³é
ðîäîâ³ä: ìàéáóòíº ç ìèíóëîãî».

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðîôå-
ñ³éí³ äîñë³äíèêè ðîäîâîäó, ôàõ³â-
ö³-ãåðàëüäèñòè, íàóêîâö³. Ñåðåä
ó÷àñíèê³â — Ëþäìèëà Ãðèäêîâåöü,

ìàòè ø³ñòüîõ ä³òåé, äîöåíò ñòî-
ëè÷íîãî ÂÍÇ; çíàíèé ôàõ³âåöü ç
ïèòàíü ðîäîâîäó, ïðîôåñ³éíèé äî-
ñë³äíèê ðîäîâîäó Âîëîäèìèð Ôå-
äîð³â; êðàºçíàâåöü, ïðåçèäåíò ³ñ-
òîðèêî-êðàºçíàâ÷îãî êëóáó «Êë³î»
Âàäèì Ïåðåãóäà; êåð³âíèê ºäèíî¿
â Óêðà¿í³ øêîëè, ÿêà íàâ÷àº, ÿê äî-
ñë³äæóâàòè ðîäîâ³ä, — «Óí³âåðñè-
òåòó òðåòüîãî â³êó» — ªâãåí³ÿ Ìàí-
äçþê; íàéêðàùèé ãåðàëüäèñò Óêðà-
¿íè Îëåêñà Ðóäåíêî.

Ö³êàâèì áóâ åêñêóðñ â ³ñòîð³þ
óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè, çðîáëåíèé
íàóêîâöåì ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ. Âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ïåðøà ³ñòîðè÷íà çãàä-
êà ïðî ð³ä íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè äàòóºòüñÿ ïåð³îäîì ïðè-
áëèçíî 30-40 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó.
Ñ³ì’ÿ â ñó÷àñíîìó, êëàñè÷íîìó âè-
ãëÿä³ — áàòüêè é ä³òè — âèíèêëà,
çà îäíèìè äàíèìè, ó VI-VII ñòî-
ë³òòÿõ, çà ³íøèìè — íå ðàí³øå ²Õ
ñòîë³òòÿ.

Êðàºçíàâåöü Âàäèì Ïåðåãóäà
âïðîäîâæ 15 ðîê³â äîñë³äæóº ñâ³é
ðîäîâ³ä, ÿêèé, íà éîãî äóìêó,
ïî÷èíàºòüñÿ â³ä êîçàöüêîãî ïîë-
êîâíèêà, ùî ô³êñóºòüñÿ ó êîçàöü-
êèõ ðåºñòðàõ ùå â 1651 ðîö³ ÿê ñîò-
íèê ì³ñòå÷êà Ìåíà ×åðí³ã³âñüêî¿

ãóáåðí³¿ â³äîìèé áîÿðèí Äàíèëî
Ïåðåãóäà ç Êóêîâè÷. Ïðî ñåëî Ïå-
ðåãóäè,ùî â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéî-
í³, Âàäèì ä³çíàâñÿ, êîëè ïî÷àâ âè-
â÷àòè ðîäîâ³ä. Ó öüîìó ñåë³ Òàðàñ
Øåâ÷åíêî íàïèñàâ ïîåìó «Ñîí».
Çà àðõ³âíèìè äîêóìåíòàìè, ñî-
öìåðåæàìè âäàëîñÿ çíàéòè íå ëè-
øå ñîòí³ òåçîê, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïî-
òåíö³éíèìè ðîäè÷àìè, à é íàùàä-
ê³â ïàíà Âèøíåâåöüêîãî, âëàñíè-
êà ñåëà Ïåðåãóäè. Âçàãàë³ âèâ÷åí-
íÿ ðîäèíè Ïåðåãóä³â ïî÷àëîñÿ ç
ôîòîãðàô³¿ 1925 ðîêó, íà ÿê³é çîá-
ðàæåíèé Âàäèì³â ä³äóñü ²âàí ³ áà-
áóñÿ ²çàáåëëà, òà ç òîíåíüêîãî çî-
øèòà, â ÿêîìó Âàäèì³â òàòî çàïè-
ñàâ ñïîãàäè ñâîãî áàòüêà. Ó 2000
ðîö³ ñòâîðèëè îá’ºäíàííÿ Ïåðåãó-
äè. Íàïèñàëè 45 ëèñò³â óñ³ì Ïåðå-
ãóäàì Êèºâà, ç ÿêèõ òðîº äàëè â³ä-
ïîâ³äü. Çãîäîì âäàëîñÿ çíàéòè é
â³äðîäèòè ñòàðîäàâíþ ñð³áíó ïå-
÷àòêó ðîäó Ïåðåãóä³â, êàðòó ðîç-
ñåëåííÿ ïðåäê³â. Äâà ðîêè òîìó Âà-
äèì ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ îðãàí³çóâàâ
³ ïðîâ³â Ôåñòèâàëü Ïåðåãóä³â, íà
ÿêèé ïðè¿õàëî ïîíàä 300 ó÷àñíè-
ê³â. À ó êíèç³ «Ïåðåãóäè: ìèíóëå é
ñó÷àñíå» ç³áðàíî 5 ã³ëîê ðîäó ç
âîñüìè êðà¿í ñâ³òó.

Âàäèì Åäóàðäîâè÷ ðîçïîâ³â,
ùî ðîáîòà íàä âëàñíèì ðîäîâî-
äîì — äóæå íåäåøåâå çàäîâîëåí-
íÿ (öå ê³ëüêà òèñÿ÷ äîëàð³â) ³ äàâ
êîíêðåòí³ ïîðàäè, ç ÷îãî ïî÷èíà-
òè ïîøóê. Ñïî÷àòêó òðåáà ç³áðàòè
ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâ³é
ð³ä. Ïîò³ì âàðòî çóïèíèòèñÿ íà
ÿê³éñü îäí³é éîãî ã³ëö³ — ïî ìà-
òåð³ àáî ïî áàòüêó. ² çðîáèòè àêöåíò
íà íàéáëèæ÷îìó ïðåäêó, íàïðè-
êëàä, íà áàáóñ³. Íàñàìïåðåä, çàïè-
ñàòè ñâ³ä÷åííÿ âñ³õ æèâèõ ðîäè-
÷³â, à ïîò³ì ïî÷èíàòè ïðàöþâàòè
ç àðõ³âàìè. Ïîâ³ðòå, ñïðàâà âàðòà
çàõîäó, àäæå â³ä÷óòòÿ ðîäèíè, ðî-
äó — öå ùàñòÿ, çàïåâíÿº Âàäèì
Ïåðåãóäà.

Íàòîì³ñòü Ëþäìèëà Ãðèäêî-
âåöü ñòâåðäæóº, ùî íåãàðàçäè â
ðîäèí³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî òÿæ-
êèõ õâîðîá (ó æ³íîê öå çäåá³ëü-
øîãî ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè). Éäåòüñÿ
íàâ³òü íå ïðî êîíêðåòíó ñ³ì’þ, à
ïðî ð³ä â ö³ëîìó. Ïàí³ Ëþäìèëà
êàæå, ùî ö³ ïðîáëåìè, ÿê ³ áàãàòî
³íøèõ, ìîæíà êîðèãóâàòè, ÿêùî
íàëàãîäèòè êîíòàêòè ç ð³äíèìè.
Ãîëîâíå — óñâ³äîìèòè âàæëèâ³ñòü
ðîäèíè äëÿ êîæíî¿ îêðåìî âçÿòî¿
îñîáèñòîñò³ �

Ì³é ð³ä —
ìîÿ ãîðä³ñòü
�Â Óêðà¿í³ âòðåòº â³äçíà÷èëè çîâñ³ì 

ìîëîäå ñâÿòî — Äåíü ðîäèíè 
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Ïðàâî íà äîïîìîãó
�Ó÷àñíèêè ìàñîâèõ àêö³é ìîæóòü áåçêîøòîâíî 

îòðèìàòè þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

Ðîäèíà, ÿê çàçíà÷àº ñëîâíèê,— öå îðãàí³çîâàíà ñîö³àëüíà ãðó-

ïà, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ ïîâ’ÿçàí³ íå ò³ëüêè ñï³ëüí³ñòþ ïîáóòó, à

é âçàºìíîþ ìîðàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, à òàêîæ ñîö³àëü-

íîþ íåîáõ³äí³ñòþ, ùî çóìîâëþº ïîòðåáó ñóñï³ëüñòâà â äóõîâ-

íîìó ³ ô³çè÷íîìó ñàìîâ³äòâîðåíí³. Çâ³äñè, ìàáóòü, ³ ï³øîâ âè-

ðàç: ñ³ì’ÿ—îñåðåäîê ñóñï³ëüñòâà.Ñ³ì’ÿ íàëåæèòü äî íàéâàæëèâ³øèõ

ñóñï³ëüíèõ ³ äåðæàâíèõ ö³ííîñòåé.Äåÿê³ íàóêîâ³ òåîð³¿ ñòâåð-

äæóþòü, ùî ñàìå ôîðìà ñ³ì’¿ ìîãëà ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü

âèçíà÷àòè çàãàëüíèé íàïðÿì åâîëþö³¿ îñíîâîïîëîæíèõ ìàê-

ðîñîö³àëüíèõ ñèñòåì.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ, ìîæíà êîðèãóâàòè, ÿêùî íàëàãîäèòè êîíòàêòè ç ð³äíèìè

Ñåðåä íàñ º áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é âòðàòèëè çäîðîâ’ÿ ÷è

ñâî¿õ ð³äíèõ, ïîñòðàæäàëè â³ä ñóäîâèõ ð³øåíü ïîïåðåäíüî¿ âëàäè, â³äòàê ïîòðå-

áóþòü âñåá³÷íî¿ ï³äòðèìêè.Äåðæàâà ç³ ñâîãî áîêó íàäàº äîïîìîãó ñ³ì’ÿì «Íåáåñ-

íî¿ ñîòí³» òà ³íøèì ïîñòðàæäàëèì, ÿê³ äîðîãîþ ö³íîþ âèáîðþâàëè ñâîáîäó äëÿ

Óêðà¿íè. Ãîëîâíèì òà ðàéîííèìè óïðàâë³ííÿìè þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ îðãàí³çîâàíî

íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïåðâèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì ìà-

ñîâèõ àêö³é ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó,ùî â³äáóëèñÿ óïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðî-

êó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó,òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³ óïðàâë³íü þñòèö³¿
ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2, êàá. ¹ 3;

ì. Êè¿â, âóë. Ëîìîíîñîâà, 22/15;

ì. Êè¿â, âóë. Áàæàíà, 7-º;

ì. Êè¿â, âóë. Áàëüçàêà, 64;

ì. Êè¿â, âóë. Êðàê³âñüêà, 20;

ì. Êè¿â, âóë. Ïîëÿðíà, 13-à;

ì. Êè¿â, âóë. Ð³çíèöüêà, 11-á;

ì. Êè¿â, ïð-ò Ãîíãàäçå, 5-á;

ì. Êè¿â, âóë. Ãíàòà Þðè, 9;

ì. Êè¿â, ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 40-à;

ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 110.

Êè¿âñüê³ äåðæàâí³ íîòàð³àëüí³ êîíòîðè
Ïåðøà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 01135,

ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè, 11; òåë. (044) 235-42-

32, 246-48-05;

Äðóãà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 01033, ì. Êè-

¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 45; òåë. (044) 284-30-

27, 289-64-46

Òðåòÿ íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 04108, ì. Êè-

¿â, ïð. Ïðàâäè, 33; òåë. (044) 460-71-14

Ï’ÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 03058, ì. Êè-

¿â, âóë. Ìàøèíîáóä³âåëüíà, 8; òåë. (044) 457-

88-37, 457-63-15

Øîñòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà,01021,ì.Êè-

¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 13-À; òåë. (044) 253-80-

79, 253-81-03

Ñüîìà íîòàð³àëüíà êîíòîðà,02121,ì.Êè-

¿â, âóë. Áàæàíà, 7-ª; òåë. (044) 563-98-44

Âîñüìà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 02096,

ì. Êè¿â, âóë. ²ëë³÷à, 16; òåë. (044) 576-56-36,

576-57-09

Äåâ’ÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 03087,

ì. Êè¿â, âóë. Âîëèíñüêà, 6; òåë. (044) 243-30-

38, 242-17-99

Äåñÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 02100,

ì.Êè¿â,âóë.Áàæîâà,13/9; òåë. (044) 559-20-70

Îäèíàäöÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 04212,

ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-Ä; òåë.

(044) 419-71-42

Äâàíàäöÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 03148,

ì. Êè¿â, âóë. Ãíàòà Þðè, 8; òåë. 044) 407-10-

13

×îòèðíàäöÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà,04108

ì.Êè¿â,ïð.Ïðàâäè,áóä.33; òåë. (044) 460-71-

14

Ï’ÿòíàäöÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà, 02222,

ì. Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 47; òåë. (044) 515-

50-23

Ø³ñòíàäöÿòà íîòàð³àëüíà êîíòîðà,02091,

ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, áóä. 172; òåë. 564-

58-34

Äâàäöÿòü ïåðøà íîòàð³àëüíà êîíòîðà,

04212, ì. Êè¿â, âóë.Òèìîøåíêà, 11, òåë. (044)

410-17-87

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà
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Ó ÑÒÎËÈ×ÍÎÌÓ ìèñòåöüêîìó
öåíòð³ «Øîêîëàäíèé áóäèíîê»
(âóë. Øîâêîâè÷íà, 17/2) â³äêðè-
ëàñÿ õóäîæíÿ âèñòàâêà, ìåòà ÿêî¿
çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà îá’ºäíà-
òè ëþäåé òà äîïîìîãòè ìàëå÷³ ç
«ãàðÿ÷èõ òî÷îê» Óêðà¿íè.

27 ìèòö³â íàäàëè äëÿ ïðîåê-
òó 92 ðîáîòè — öå æèâîïèñ, áà-
òèê ³ ñêóëüïòóðà. Ñåðåä ó÷àñíè-
ê³â áëàãîä³éíîãî çàõîäó º â³äîì³
ìàéñòðè, çîêðåìà 5 íàðîäíèõ õó-
äîæíèê³â Óêðà¿íè (ªâãåí Âîëîáó-
ºâ, Ìèêîëà Ãëóùåíêî, Âàëåíòèíà
Öâºòêîâà, Ìèõàéëî Áîæèé, Ïåò-
ðî Ñòîëÿðåíêî), 6 çàñëóæåíèõ, à
òàêîæ íîâ³ ³ìåíà.

²í³ö³àòîðîì çàõîäó ñòàëà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Óêðà¿íñüêèé
íàðîäíèé âåêòîð», ÿêà âëàøòóâà-
ëà âèñòàâêó çà 10 äí³â. «Óñ³ éøëè
íàì íàçóñòð³÷, í³õòî íå â³äìîâ-
ëÿâ,— ðîçïîâ³ëà êîîðäèíàòîð «Âåê-
òîðó» ìèñòåöòâîçíàâåöü Â³êòîð³ÿ
Ðóæàíñüêà.— Òóò ïðåäñòàâëåí³ ðî-
áîòè ÿê ç äîìàøí³õ êîëåêö³é õó-
äîæíèê³â, òàê ³ ç ïðèâàòíèõ. Òå-

ìàòè÷íî îáìåæåíü íå áóëî, àëå
ñòàðàëèñÿ, ùîá öå ñòîñóâàëîñÿ
Óêðà¿íè ³ â³äïîâ³äàëî íàçâ³ ïðî-
åêòó. Ñòèë³ñòè÷íî ðîáîòè òåæ äó-
æå ð³çí³».

Áóäü-ÿêó êàðòèíó ÷è ñêóëüïòó-
ðó, ÿêà ïðèïàëà äî äóø³, ìîæíà
ïðèäáàòè. ¯õí³ àâòîðè â³ääàþòü íà
äîáðó ñïðàâó çàçäàëåã³äü îáóìîâ-
ëåíó ÷àñòèíó — â³ä 20-òè äî 50 %.
Âàðò³ñòü ðîá³ò, ÿê çàçíà÷àþòü îð-
ãàí³çàòîðè, ñòàíîâèòü â³ä 800 ãðí
äî 5 òèñ. äîë.

Ñåðåä ãîñòåé íà â³äêðèòò³ áó-
ëî áàãàòî õóäîæíèê³â, ìèòö³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â âëàäè òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. «Ìèñòåöòâî — õîðî-
øèé ñïîñ³á äîïîìîãòè ëþäÿì, õî-
÷à õîò³ëîñÿ á ïðîâîäèòè áëàãîä³é-
í³ àêö³¿ íå ç òàêèõ ïðèâîä³â,— çà-

óâàæèâ ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííàä³é
Êðèâîøåÿ.— Çàðàç äåðæàâà äî ê³í-
öÿ íå â çìîç³ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ,
ÿê³ ëÿãëè òÿãàðåì íà âñ³õ íàñ. Òî-
ìó çàâäÿêè ãðîìàäñüêèì îðãàí³-
çàö³ÿì ìè ìàºìî çìîãó äîïîìà-
ãàòè ëþäÿì ç Êðèìó òà Ñõîäó. Íà
çàêðèòò³ âèñòàâêè õîò³ëîñÿ á ïî-
áà÷èòè òèõ, êîìó ìè çìîæåìî äî-
ïîìîãòè êîíêðåòíî. ßê áàòüêî
òðüîõ ä³òåé ÿ òåæ äîëó÷óñÿ, áî ââà-
æàþ öå ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì».

Ïðèñóòí³ ñõâàëüíî â³äãóêóâà-
ëèñÿ ïðî ðîáîòè. «Âèñòàâêà äóæå
äîðå÷íà — âîíà, ç îäíîãî áîêó, äî-
ñòàòíüî âèñîêîõóäîæíÿ, à ç ³íøî-
ãî — êîìåðö³éíà,— ï³äêðåñëèâ äè-
ðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ðî-
ñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà, ô³ë³ºþ ÿêî-

ãî º Øîêîëàäíèé áóäèíîê, Þð³é
Âàêóëåíêî.— Äàâàòè ìèñòåöüê³
îö³íêè íå õîò³â áè, àäæå ó öüîìó
ïðîåêò³ ìè ïåðåñë³äóºìî ïåâí³ ö³-
ë³ — íå ïðîñòî ïîêàçàòè ëþäÿì õî-
ðîø³ ÷è ïîãàí³ ðîáîòè, à ç³áðàòè
êîøòè äëÿ õîðîøî¿ ñïðàâè». Äëÿ
äåÿêèõ ó÷àñíèê³â ó÷àñòü ó ïîä³á-
íèõ àêö³ÿõ âæå íå ïåðøà. «ß âè-
êëàäàþ, ³ ìè ç³ ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè
çáèðàëè ðîáîòè íà àóêö³îí äëÿ Îõ-
ìàäèòó,— ðîçïîâ³ëà õóäîæíèöÿ
Ìàð³ÿ Ñèâêîâà-Ñîëîãóá.— Íà ö³é
âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî 13 ìî¿õ ðî-
á³ò. Ïðî àêòóàëüí³ñòü àêö³¿ äëÿ ìå-
íå é ãîâîðèòè íå ïîòð³áíî. Êð³ì
òîãî, íåçàáàðîì ñâÿòêóþ äåíü íà-
ðîäæåííÿ ³ ââàæàþ öå äëÿ ñåáå ïî-
äàðóíêîì».

Âèñòàâêà «Óêðà¿íà — ºäèíà ðî-
äèíà» òðèâàòèìå äî 31 ëèïíÿ, ìèñ-
òåöüêèé öåíòð ïðàöþº ç 11.00 äî
18.00, ïí., ÷ò.— âèõ³äí³. Âàðò³ñòü
êâèòêà: 20 ãðí, äëÿ ä³òåé, ñòóäåí-
ò³â ³ ïåíñ³îíåð³â — 10 ãðí. Îõî÷èõ
äîëó÷èòèñÿ äî ïðîåêòó ³ ïðèäáàòè
ðîáîòè ïðîñÿòü çâåðòàòèñÿ äî îð-
ãàí³çàòîð³â çà òåë.: (095)495-55-40,
(050)385-49-51 �

Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ òàêî¿
êàðäèíàëüíî¿ çì³íè ïðîôåñ³¿ ³
ïåðå¿çäó ç Òá³ë³ñ³ äî Êèºâà?

Ì. Ì.: ß çàê³í÷èâ õîðåîãðàô³÷-
íå ó÷èëèùå ³ º ïðîôåñ³éíèì òàí-
ö³âíèêîì ç 10-ð³÷íèì ñòàæåì. Çâè-
÷àéíî, áàëåò ìåí³ ñòðàøåííî ïî-
äîáàâñÿ, ÿ íàâ³òü îòðèìàâ îñâ³òó
ðåæèñåðà-ïîñòàíîâíèêà áàëåòó.
Âëàñíå, íà áàëåòìåéñòåðñüêîìó
ôàêóëüòåò³, ÿêèé â³äêðèâ ó Òá³ë³ñ³
Ãåîðã³é Àëåêñ³äçå,ìè ïî÷àëè âèâ÷à-
òè ìóçè÷í³ ïàðòèòóðè, àäæå áàëåò-
ìåéñòåð ïîâèíåí óì³òè ¿õ ÷èòàòè
ÿê äèðèãåíò. ² ñòàâñÿ ïåðåëîì. ß
íàñò³ëüêè çàõîïèâñÿ öèì ïðîöå-
ñîì, ùî âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå
ÿê äèðèãåíò îðêåñòðó.Íà òîé ÷àñ ìå-
í³ áóëî 23 ðîêè. Ïî÷àâ áðàòè ïðè-
âàòí³ çàíÿòòÿ. ×åðåç äâà ðîêè âñòó-
ïèâ ó Òá³ë³ñ³ íà ôàêóëüòåò õîðîâî-
ãî äèðèãóâàííÿ (îïåðíî-ñèìôî-
í³÷íîãî ó íàñ íåìàº). Íå çàê³í÷èâ...
Ïàðàëåëüíî ïðàöþâàâ ó òåàòð³, òà
â ÿêèéñü ìîìåíò ïîºäíóâàòè áà-
ëåò ³ ùîäåíí³ ÷îòèðèãîäèííí³ çà-
íÿòòÿ â õîð³ ñòàëî íåñòåðïíî. ß êè-
íóâ õîðìåéñòåðñòâî. Àëå äóìàòè
ïðî òå, ùîá ñòàòè äèðèãåíòîì îð-
êåñòðó, íå ïåðåñòàâ. Òîæ ïî÷àâ øó-
êàòè ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ. Â
Ìîñêâ³ âñòóïèòè äî âèøó áóëî íå-
ðåàëüíî. Êð³ì òîãî, äîäàëàñÿ ùå é

ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ. ß ä³çíàâñÿ, ùî
äèðèãåíòñüêèé ôàêóëüòåò º â Îäå-
ñüê³é êîíñåðâàòîð³¿. Ç³áðàâ äîêó-
ìåíòè äëÿ âñòóïó, àæ ÿêîñü ì³é ïå-
äàãîã ïîçíàéîìèâ ìåíå ç Ã³ºþ Êàí-
÷åë³, ÷èþ ìóçèêó ÿ äî òîãî çíàâ —
êîëè òàíöþâàâ. Ã³ÿ ïîðàäèâ ìåí³
¿õàòè äî Êèºâà —òîìó ùî òàì º Ðî-
ìàí Êîôìàí. «Öå ñàìå òîé, õòî âàì
ïîòð³áåí»,—ñêàçàâ â³í.ß ïîäçâîíèâ
Êîôìàíó, ìè îáãîâîðèëè ïðîãðà-
ìó, ³ â³í ï³äòâåðäèâ, ùî â³çüìå ìå-
íå ó ñâ³é êëàñ.

Ùî âàì íàéá³ëüøå ³ì-
ïîíóâàëî â ìåòîä³ ðîáîòè
Ðîìàíà ²ñààêîâè÷à ç³ ñòó-
äåíòàìè-äèðèãåíòàìè?

Ì. Ì.: Íàéãîëîâí³øå, ùî
ÿ íàâ÷èâñÿ â íüîãî — öå ñòàâ-
ëåííÿ äî ìóçèêè ³ äî ñàìî-
ãî ñåáå â ìóçèö³. Â³í
í³êîëè íå ãîâî-
ðèòü «ÿê òðå-
áà ä³ÿòè». Â³í
ñ ï î í ó ê à º
øóêàòè.Öå
â è õî â óº
ñàìîêðè-
òè÷í³ñòü
³ ïîñò³é-
íèé ñà-
ìîêîí-

òðîëü. Í³êîëè íå õâàëèòü, êàæå, ùî
«õâàëèòè âàñ áóäå ìàìà». Ïðîìîâ-
ëÿº ëèøå êðèòèêó, àáî êîëè ìîâ-
÷èòü— öå îçíà÷àº, ùî âñå íîðìàëü-
íî. Íà ïî÷àòêó áóëî äóæå âàæêî.
Òðàïëÿëîñÿ, âñå, ùî ÿ ïðèäóìóâàâ,
Êîôìàí ðóéíóâàâ â îäíó ìèòü. Ìå-
íå öå ëÿêàëî. Àëå çãîäîì ñòðàõ â³-
ä³éøîâ.Íàñïðàâä³ â³í ãîâîðèâ ÿê³ñü
äóæå âàæëèâ³ ñóòí³ñí³ ðå÷³, ùî çà-
ëèøàëèñÿ íàçàâæäè. Çàðàç ìîæó

ñêàçàòè, ùî ÿ — ö³ëêî-
âèòî éîãî ïðîäóêò.

À õîðîøèé ÷è ïî-
ãàíèé, íåõàé âè-
ð³øóº ñëóõà÷, îä-
íàê óñå, ùî ÿ âì³þ
â äèðèãåíòñüê³é

ñïðàâ³ — éîãî íà-
â÷àííÿ.

×è ³ñíóº â ³íòåðïðåòàö³¿
ìóçè÷íèõ òâîð³â ïåâíà øêîëà
Ðîìàíà Êîôìàíà?

Ì. Ì.: ª ðå÷³ ëîã³÷í³, à º õóäîæ-
í³. Ùîäî îñòàíí³õ, òî Êîôìàí ïî-
ðóøóº ïðàêòè÷íî âñ³ ñòåðåîòèïè.
Àëå ìàéñòåðí³ñòü äèðèãåíòà çäî-
áóâàºø òîä³, êîëè çíàõîäèø ñâ³é
âëàñíèé, ³íäèâ³äóàëüíèé øëÿõ:
ÿêèé â³äíàéäåø — òî ³ òâ³é. Öåé
ïðîöåñ äóæå ñêëàäíèé, âàæëèâî
æ óì³òè é ïåðåêîíàòè îðêåñòð. ßê-
áè íå Êîôìàí, òî, ïåâíî, äàâíî
ðîç÷àðóâàâñÿ á ó ö³é ïðîôåñ³¿.
ßêîñü ÿ ñïèòàâ â Ðîìàíà ²ñààêî-
âè÷à — ÷è âàðòî ìåí³ ïðîäîâæó-
âàòè? Â³í â³äïîâ³â, ùî ÷åðåç äâà
ðîêè ñêàæå. ² îñü äâà ðîêè âæå ìè-
íóëî, íàâ³òü á³ëüøå, à â³í óñå ìîâ-
÷èòü...

Íàñê³ëüêè ó òâîð÷îìó ïëà-
í³ âàì, ÿê äèðèãåíòó, ñòàâñÿ â
íàãîä³ äîñâ³ä áàëåòìåéñòåðà?

Ì. Ì.: Öå àáñîëþòíî ³íøà ñôå-
ðà. Ìåí³ íåð³äêî ãîâîðÿòü ïðî ÿêóñü
îñîáëèâó ïëàñòèêó ðóõ³â, îñàíêó,
ìîâëÿâ, âèäíî, ùî òàíöþâàâ. Àëå
ÿ ïðî öå íå äóìàþ. Ìîæëèâî, ùå
â³ä÷óòòÿ ðèòìó. Òàíö³âíèê ìîæå
íå çíàòè, ùî òàêå ôîðìà, àëå â³í íå
ìîæå íå çíàòè,ùî òàêå ðèòì.ßêîñü,
êîëè äèðèãóâàâ ñöåíó ñìåðò³ â ñþ-
¿ò³ «Ðîìåî ³ Äæóëüºòà» Ïðîêîô’º-
âà, çãàäóâàâ, ÿê ÿ, òàíöþþ÷è Ò³-
áàëüäà, ïîìèðàâ íà ñöåí³... Àëå öå
âñå ë³ðèêà, äî ìóçèêè íå ìàº æîä-
íîãî â³äíîøåííÿ.

Êîíöåðò, ùî â³äáóäåòüñÿ
21 ñåðïíÿ, º âàøèì àâòîðñüêèì
ïðîåêòîì?

Ì. Ì.: Òàê. ß õîò³â âèêîíà-
òè, êð³ì êëàñèêè, ùîñü ³ç ñó-
÷àñíî¿ ìóçèêè. Êëàñèêà — öå

äîáðå, àëå æèòè ò³ëüêè ìèíóëèì
òåæ íå ìîæíà. ² ÿ íå ðîçóì³þ äè-
ðèãåíò³â, ÿê³ íåõòóþòü ñó÷àñíîþ
ìóçèêîþ. ²íøà ñïðàâà, ùî òðåáà
ìàòè äîñâ³ä ¿¿ âèêîíàííÿ. Àëå äëÿ
öüîãî ñë³ä õî÷à áè ïî÷àòè. Êîí-
öåðò Ìàêñèìà Øàëèã³íà ÿ ÷óâ íà
éîãî âèïóñêíîìó ³ñïèò³ â Êè¿â-
ñüê³é êîíñåðâàòîð³¿, ìóçèêà ìå-
í³ äóæå ñïîäîáàëàñü, ³ ÿ ïîîá³öÿâ
ñîá³, ùî ïðè íàãîä³ âèêîíàþ öåé
òâ³ð ç îðêåñòðîì.

×è öåé òâ³ð êîíòðàñòóº ç
ìóçèêîþ Áðàìñà ³ Áàðòîêà?

Ì. Ì.: Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî
ñëóõà÷ ïî÷óº æîðñòêèé êîíòðàñò
ì³æ òâîðàìè, òâ³ð Ìàêñèìà — öå
íå º ÿêèéñü ñóïåð-àâàíãàðä, àëå
â ñìèñëîâîìó ïëàí³ öåé êîíòðàñò,
çâ³ñíî, º. Òàêîæ º é ùîñü ñï³ëüíå
ì³æ ìóçèêîþ Áðàìñà ³ Øàëèã³íà,
îñîáëèâî â ïëàí³ ë³ðèêè, òîä³ ÿê
ç Áàðòîêîì ìîæíà ïðîâîäèòè, õî÷
³ ðèçèêîâàí³, ñòèë³ñòè÷í³ ïàðà-
ëåë³.

Öå æ òåæ øêîëà Ðîìàíà
Êîôìàíà — ñêóðïóëüîçíå ñòàâ-
ëåííÿ äî êîíöåðòíèõ ïðîãðàì...

Ì. Ì.: Òàê, çâ³ñíî, â³í ãîâî-
ðèòü, ùî ïîòð³áíî íå áîÿòèñü íå-
ñòàíäàðòíèõ ð³øåíü, àäæå óí³âåð-
ñàëüíèõ ³íñòðóêö³é íå ³ñíóº. Íà
ì³é ïîãëÿä, íàéâàæëèâ³øèìè
ïðèíöèïàìè ïðè ñòâîðåíí³ ïðî-
ãðàìè º àáî êîíòðàñòí³ñòü, àáî
ñòèë³ñòè÷íà ñïîð³äíåí³ñòü ì³æ
ìóçè÷íèìè òâîðàìè. Äóæå äîá-
ðå ðàçîì çâó÷àòü, ñêàæ³ìî, Ìî-
öàðò ³ Øí³òêå àáî Øîñòàêîâè÷ ³
Ìîöàðò. Ïðîãðàìó òðåáà ñêëàäà-
òè òàê, ùîá ó ñëóõà÷à ï³ñëÿ êîíöåð-
òó çàëèøàëîñÿ ëåãêå «â³ä÷óòòÿ ãî-
ëîäó»... �

??

??

??

??

??

??

??

Â³ä ìèòö³â — ä³òÿì Ñõîäó
� Ó Øîêîëàäíîìó áóäèíêó òðèâàº áëàãîä³éíà âèñòàâêà

Ì³õå¿ë ÌÅÍÀÁÄÅ: 

«ß íå ðîçóì³þ äèðèãåíò³â,
ÿê³ íåõòóþòü ñó÷àñíîþ ìóçèêîþ»

27 ìèòö³â âçÿëè ó÷àñòü ó áëà-

ãîä³éíîìó ïðîåêò³ «Óêðà¿íà—

ºäèíà ðîäèíà».Êîøòè â³ä ïðî-

äàæó ðîá³ò íàä³éäóòü ä³òÿì-

ïåðåñåëåíöÿì ç Êðèìó òà ñõ³ä-

íèõ ðåã³îí³â.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ãåðîé ïóáë³êàö³¿ — äèðèãåíò ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, ÿêèé ïðèéøîâ ó öþ ïðîôåñ³þ ç áàëåòó.

Ì³õå¿ë — ãðîìàäÿíèí Ãðóç³¿, ìåøêàíåöü Êèºâà. Â íàø³é ñòîëèö³ â³í çàê³í÷èâ êîíñåðâàòîð³þ ç

êëàñó îïåðíî-ñèìôîí³÷íîãî äèðèãóâàííÿ ó Ðîìàíà Êîôìàíà. Íàãîäà ïîáà÷èòè ìàåñòðî çà

ïóëüòîì îðêåñòðó êèÿíàì âèïàäå 21 ñåðïíÿ ó Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè. Â ðàìêàõ ôåñ-

òèâàëþ «Ë³òí³ ìóçè÷í³ ïðîìåí³» ïðîçâó÷àòü «Ðóìóíñüê³ òàíö³» Áåëè Áàðòîêà, Cèìôîí³ÿ ¹ 2

²îãàííåñà Áðàìñà òà «Ïîòð³éíèé êîíöåðò» Ìàêñèìà Øàëèã³íà.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Продовження. Почато���номері�№�95(4495)�за�9�липня�2014�ро�

Дарницький район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ЖЕД�223 вул. Севастопольська, 7/13 4,47

Разом 4,47

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція замовника з управління
житлового господарства Дарницького
району"

вул. Ревуцького, 19/1 150,00

2 вул. Вербицького, 11 А 80,00

3 вул. Олійника Степана, 11 237,00

4 КП "Господар" Дарницького району м. Києва вул. Крупської, 8А 118,00

5 вул. Поліська, 12 115,00

6 ЖБК "Домобудівельник�8" Харківське шосе,178 50,00

7 ЖБК "Молодіжний �20" вул. Срібнокільська,1/2 50,00

8 ОСББ "Рідна хата" вул.Ялтинська, 20/18 84,21

9 ОСББ "Осокорки�Київ" вул.Бориса Гмирі, 3 80,00

Разом 964,21

Всього по району 968,68

Деснянський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Житлорембудсервіс" вул. Миколи Матеюка, 7 6,11

2 КП "Житлорембудсервіс" вул. Академіка Курчатова, 25/37 7,98

Разом 14,09

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Житлорембудсервіс" просп. Володимира Маяковського, 55 60,00

2 просп. Володимира Маяковського, 53 70,00

3 просп. Володимира Маяковського, 49 70,00

4 просп. Володимира Маяковського, 59�а 60,00

5 вул.Шолом�Алейхема, 24 115,00

б вул.Шолом�Алейхема, 26/23 115,00

7 вул. Братиславська, 4 115,00

8 вул. Кіото, 9 115,00

ЖБК"Промбудівельник�10" бульв. Вигурівський, 5 100,00

9 ЖБК"Шовковик�10" вул. Закревського, 10,п.2,3 40,00

Разом 860,00

Всього по району 874,09

Дніпровський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Керуюча дирекція Дніпровського району
м.Києва"

вул. Андрія Малишка, 27 8,07

2 вул. Микільсько�Слобідська, 4 7,63

Разом 15.70

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Керуюча дирекція Дніпровського району
м.Києва"

вул. Алішера Навої, 59 66,37

2 вул. Празька, 27 50,00

3 вул. Червоноткацька, 29 248,00

4 ЖБК"Арсеналець�16" вул. Курнатовського, 6 480,00

Разом 844,37

Всього по району 860,07

Оболонський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Житлосервіс "Куренівка" пров. Попова,5 7,23

2 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул.Героїв Дніпра,42�а 6,24

Разом 13,47

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Житлосервіс "Куренівка" пров.    Попова, 5 100,00

2 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 5 108,00

3 КП "Житлосервіс "Приозерне" просп. Оболонський, 7 135,00

4 КП "Житлосервіс "Куренівка" просп. Мінський, 10�а 200,00

5 КП "Оболоньжитлоексплуатація" вул. Новікова� Прибоя, 9 80,00

6 КП "Житлосервіс "Оболонь" вул. Героїв Дніпра, 38 270,00

7 ЖБК "Оболонь�4" просп.Героїв Сталінграда, 39�Б 60,00

Разом 953,00

Всього по району 966,47

Печерський район

Об’єкти,на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 КП "Липкижитлосервіс" вул. Гусовського, 4�А 29,55

2 КП "Печерськжитло" вул. Правобережна, 3,п. 1�4 1,00

3 КП "Печерськжитло" вул. Звіринецька, 63�А,п. 1 0,87

4 КП "Печерськжитло" вул. Кіквідзе, 28�А 0,80

5 КП "Печерськжитло" бульв. Лесі Українки, 28,п. 5 0,98

6 КП "Печерськжитло" бульв. Лесі Українки, 28�А,п. 5 0,89

Разом 34,09

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція Печерського району м. Києва" вул. Кіквідзе,19 (гуртожиток) 85,00

2 вул. Кіквідзе,21 (гуртожиток) 86,00

3 бульв. Дружби народів, 20 76,00

4 бульв. Лесі Українки, 16�А 75,00

5 бульв. Лесі Українки, 18�А 75,00

6 КП "Дирекція Печерського району м. Києва" Кловський узвіз, 12�А 60,00

7 бульв. Лесі Українки, 4 40,00

8 бульв. Дружби народів, 7 50,00

9 вул. Анрі Барбюса, 5�А 40,00

10 пров. Лабораторний, 24 60,00

11 вул. Федорова Івана, 9 60,00

12 вул. Миколи Щорса, 17 40,00

13 вул. Хрещатик, 13 120,00

14 вул. Хрещатик, 21 90,00

Разом 957,00

Всього по району 991,09

Подільський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з управління та
обслуговування житлового фонду
Подільського району міста Києва"

вул.Світлицького, 24�А 77,50

Разом 77,50

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з управління та
обслуговування житлового фонду
Подільського району міста Києва"

вул .Волоська,2/19В 92,00

2 вул.Електриків, 28 б 180,00

3 вул.Фрунзе, 124 130,00

4 вул. Івана їжакевича, 4 170,00

5 вул.Світлицького, 24�А 180,00

6 вул.Василя Порика, 15 73,00

7 просп.Георгія Гонгадзе, 20�6 75,00

Разом 900,00

Всього по району 977,50

Святошинський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "РЕО�3" вул. Академіка Корольова, 2�а 201,50

2 КП "РЕО�3" вул. Академіка Корольова, 6�а 7,16

3 КП "РЕО�3" просп. Леся Курбаса, З�б 7,76

Разом 216,42

Нові об'єкти 2014 року

1 КП "Дирекція з утримання та
обслуговування житлового фонду в
Святошинському районі м. Києва"

бульв. Ромена Роллана, 5/8 220,00

2 вул.Клавдіївська,24 260,00

3 ОСББ "Дім ранок" бульв. Вернадського Академіка,57 269,55

Разом 749,55

Всього по району 965,97
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Солом'янський район

Об'єкти, на яких роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

1 ЖБК "Енергетик" вул. Урицького, 9 0,58

Разом 0,58

Перехідні об'єкти 2013 року

1 КП "Дирекція з утримання та обслуговування
Солом’янського району"

вул. Петра Красикова, 6 11,25

2 вул. Андрія Головка, 25 52,90

Разом 64,15

Нові об'єкти 2014 року

1 ОСББ "Восход�2" вул. Липківського Василя, 13 70,00

2 ЖБК "Вчитель" вул. Василенка Миколи, 14 Г 80,00

3 ЖБК "Вчитель" вул. Петра Ніщинського, 5 60,00

4 ЖБК "Мостостроитель" вул. Курська, 12 Б 100,00

5 ЖБК "Енергетик�2" вул. Борщагівська, 139/141 135,00

6 ЖБК "Гідроприлад�1" вул. Пироговського Олександра, 3 167,03

7 ЖБК "Колос�2" вул. Златопільська, 4�к 120,00

8 ЖБК "Більшовик" просп. Перемоги, 43 А 130,00

Разом 862,03

Всього по району 926,18

Шевченківський район

Перехідні об'єкти 2013 року

1 ЖБК "Троянда" вул. Бориса Житкова, 5�а 3,44

2 КП" Керуюча дирекція Шевченківського
району"

вул. Миколи Мурашка, 4 5,75

3 вул. Половецька, 16�а 395,81

4 вул. Щербакова, 61�В 144,20

5 вул. Щербакова, 61�Б 195,90

6 вул. Естонська, 1/5 96,45

вул. Борщагівська,2,п.1 366,18

Разом 1207,73

Нові об'єкти 2014 року

1 ЖБК "Прогрес" вул.Тимофія Шамрила, 12 50,18

2 ЖБК "Ліра" вул. Тимофія Шамрила, 4А 60,81

Разом 110,99

Всього по району 1318,72

Разом по об'єктах 2011 року 34,67

Разом по перехідних об'єктах 2013 року 1616,00

Разом по нових об'єктах 2014 року 8146,60

Всього по місту 9797,27

Заступник голови � керівник апарату  О. Долінська

Заступник голови � керівник апарату  О. Долінська

Про внесення змін до Плану заходів 
щодо наповнення бюджету м. Києва, 

економного і раціонального використання бюджетних коштів 
та посилення фінансово�бюджетної дисципліни 

у 2014 році
Розпорядження № 799 від 24 червня 2014 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», За�
кону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014
року № 128 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 р. № 65» з метою
економного та раціонального використання бюджетних коштів:

Затвердити�зміни�до�План��заходів�щодо�на-

повнення�бюджет��м.�Києва,�еономно�о�і�ра-

ціонально�о�виористання�бюджетних�оштів

та�посилення�фІнансово-бюджетної�дисциплі-

ни���2014�році,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від

31�березня�2014�ро��№ 320,�що�додаються.

Голова
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)
24.06.2014�р.�№�799

Зміни до Плану заходів
щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів та посилення фінансово�бюджетної 
дисципліни у 2014 році, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 31 березня 2014 року № 320

1.�Позицію�2.11�після�слів�«медичної�допомо�и»�доповнити�словами�«(спеціалізованої�ом�-

нальної�техніи)»;

2.�Позицію�2.19�після�слів�«фашистсьих�за�арбниів»�доповнити�словами�«(Дня�пам’яті�жертв

�олодоморів,�Дня�вшан�вання�пам’яті�жертв�політичних�репресій)»;

3.�Позицію�2.27�виласти���таій�редації:

«

»

4.�Позицію�2.36�виласти���таій�редації:
«

»
5.�Граф��2�позиції�2.40�після�слів�«тимчасово�відс�тніх�працівниів»�доповнити�словами:�«(рім

ліарів,�фахівців�з�базовою�та�неповною�вищою�медичною�освітою�і�професіоналів�з�вищою�не-

медичною�освітою�та�на�ових�працівниів,�що�доп�щені�до�медичної�діяльності,�вихователів,

помічниів�вихователів,��чителів,�майстрів�виробничо�о�навчання,�виладачів�професійно-тех-

нічних�та�вищих�навчальних�заладів)»;

6.�Позицію�2.41�виласти���таій�редації:
«

»

7.�Позиції�2.31 —�2.32�вилючити.�Позиції�2.33 —�2.67�вважати�відповідно�позиціями�2.31 —

2.65;

8.�У�тесті�План��заходів�слова�«серетаріат�Київради»�та�«серетаріат�Київсьої�місьої�ра-

ди»�вилючити;

9.�Доповнити�новою�позицією�тао�о�зміст�:
«

»

2.27. Оптимізувати витрати на підтримку органі�
зацій фізкультурно�спортивної спрямова�
ності та проведення ними заходів

Департамент освіти і на�
уки, молоді та спорту

10 987,7 квітень — червень

2.36.
.

Формування державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою та професій�
но�технічною освітою здійснювати в межах
бюджетних призначень, визначених в рі�
шенні про бюджет міста Києва на 2014 рік,
з урахуванням потреби міста в кадрах.
Оптимізувати видатки на підготовку фахів�
ців з вищою та професійно�технічною осві�
тою за рахунок коштів бюджету міста Ки�
єва, в тому числі опрацювати питання ско�
рочення до 10% набору студентів на 1 курс
за рахунок коштів бюджету міста Києва

Департамент освіти і на�
уки, молоді та спорту
Департамент охорони
здоров’я
Департамент культури

4 697,9 протягом року

2.41. Здійснювати заповнення вакантних посад,
за умови забезпечення у повному обсязі у
межах затвердженого фонду оплати праці
усіх обов’язкових виплат із заробітної пла�
ти працівникам

Керівники структурних
підрозділів та апарат ви�
конавчого органу Київ�
ської міської ради (Київ�
ської міської державної
адміністрації), секретарі�
ат Київської міської ра�
ди
Голови районних в місті
Києві державних адмі�
ністрацій

протягом року

2.66. При встановленні надбавок працівникам
бюджетної сфери враховувати норми по�
станов Кабінету Міністрів України від
23.03.2011 № 373 «Про встановлення над�
бавки педагогічним працівникам дошкіль�
них, позашкільних, загальноосвітніх, про�
фесійно�технічних навчальних закладів,
вищих навчальних закладів І�ІІ рівня акре�
дитації, інших установ і закладів незалежно
від їх підпорядкування», від 30.09.2009
№ 1073 «Про підвищення заробітної плати
працівникам бібліотек», від 25.03.2014
№ 95 «Деякі питання оплати праці праців�
ників закладів охорони здоров’я»

Керівники структурних
підрозділів виконавчого
органу Київської міської
ради
(Київської міської дер�
жавної адміністрації)
Голови районних в місті
Києві
державних адміністрацій

протягом року

Про видачу ліцензій 
Товариству з обмеженою відповідальністю

«Будівельна компанія «Астраплюс»
Розпорядження № 811 від 4 липня 2014 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів госпо�
дарської діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водо�
відведення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 25 червня 2014 року), в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Видати�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ

«АСТРАПЛЮС»�(од�ЄДРПОУ�37505930,�м.�Ки-

їв,�в�л.�Червоноармійсьа,�б�дино�77-А)�лі-

цензії:

на�право�провадження��осподарсьої�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(рім�ді-

яльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�теп-

лоелетроцентралях,�теплоелетростанціях,

атомних�елетростанціях�і�о�енераційних��с-

тановах�та��становах�з�виористанням�не-

традиційних�або�поновлюваних�джерел�енер-

�ії)�строом�дії�п’ять�роів;

на�право�провадження��осподарсьої�діяль-

ності�з�постачання�теплової�енер�ії�строом�дії

п’ять�роів.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’язів.

Голова В. Кличко
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Про створення робочої групи 
з питань перевірки фактів, 

викладених у поданні Прокуратури Голосіївського району
м. Києва щодо дотримання вимог законодавства 

службовими особами комунального підприємства 
«Володимирський ринок»

Розпорядження № 809 від 3 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», з метою перевірки фактів, викладених у поданні Прокуратури Голосіївського району м. Києва від 01.07.2014
№ 88'5783 вих'14:

Заступник голови ' керівник апарату  О. Долінська

1.�Утворити�робоч
��р
п
�з�питань�перевір-

�и�фа�тів,�ви�ладених�
�поданні�Про�
рат
ри

Голосіївсь�о�о�район
�м.�Києва�щодо�дотри-

мання�вимо��сл
жбовими�особами��ом
наль-

но�о�підприємства�«Володимирсь�ий�рино�»

та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Робочій��р
пі�в�
становленом
�за�онодав-

ством�поряд�
�за�рез
льтатами�роботи�в�тер-

мін�до�08�липня�2014�подати�відповідні�пропо-

зиції�Київсь�ом
�місь�ом
��олові.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
3.07.2014�р.�№�809

Склад
робочої групи з питань перевірки фактів, викладених у поданні 

Прокуратури Голосіївського району м. Києва щодо дотримання вимог
службовими особами комунального підприємства 

«Володимирський ринок»

Івасенко Михайло Миколайович Начальник управління з питань правоохоронної
роботи, запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), голова робочої групи

Колтик Оксана Тарасівна Заступник директора $ начальник управління
внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), заступник голови робочої групи

Шкумбатюк Каріна Любомирівна Заступник начальника управління кадрової  роботи і
нагород апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Баласинович Богдан Олександрович Радник Київського міського голови на громадських
засадах

Мельник Юрій Миколайович (за згодою)

Ткаченко Юрій Юрійович (за згодою)

Ідоятова Євгенія Жумагаліївна Начальник відділу правового забезпечення роботи
апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та
систематизації правових актів юридичного управління
апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Степанов Володимир Сергійович Провідний спеціаліст відділу обліку та контролю за ви$
користанням нежитлового фонду управління орендних
відносин та звітності комунальних підприємств Депар$
таменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації)

Про зміни в складі комісії по реорганізації 
державних підприємств, переданих до сфери управління 

Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 821 від 8 липня 2014 року

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про управління об’єктами Державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998
року № 583 «Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адмі'
ністрації», у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�до�с�лад
��омісії�по�реор�а-

нізації:�Державно�о�на
�ово-технічно�о�під-

приємства�«Ради�ал»,�Київсь�о�о�державно-

�о�на
�ово-дослідно�о�інстит
т
�«Комета»,�Дер-

жавно�о�мало�о�підприємства�«Квант-Опти-

�а»,�Державно�о�підприємства�Київсь�о�о�спе-

ціалізовано�о�підприємства�обчислювальної

техні�и�та�інформати�и,�Державно�о�підприєм-

ства�«Київсь�е�виробниче�підприємство�«Про-

тон»,�Державно�о�підприємства�Київсь�е�спе-

ціальне��онстр
�торсь�о-техноло�ічне�бюро

«Дніпро»,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�09

серпня�2011�ро�
�№ 1403�(
�реда�ції�розпоря-

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

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

від�13��р
дня�2013�ро�
�№ 2256),�та�і�зміни:

1. 1.�Вивести�зі�с�лад
��омісії�Ж
раєв
�Інн


Іллівн
 —��оловно�о�спеціаліста�юридично�о

відділ
�Департамент
�промисловості�та�розвит-

�
�підприємництва.

1. 2.�Увести�до�с�лад
��омісії�Гончаров
�Ган-

н
�Ми�олаївн
 —��оловно�о�спеціаліста�юри-

дично�о�відділ
�Департамент
�промисловості

та�розвит�
�підприємництва.�

Голова В. Кличко

Про деякі питання встановлення 
ліміту легкових автомобілів

Розпорядження № 801 від 24 червня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто'герой Київ» та рішення Київської міської

ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації)»:

1.�С�ас
вати,�я��та�е,�що�не�реалізоване,

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

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

міністрації)�від�12�травня�2014�ро�
�№ 578

«Про�встановлення�ліміт
�ле��ових�автомо-

білів».

2.�Внести�зміни�
�додато��2�до�розпоря-

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

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

ції)�від�26��р
дня�2012�ро�
�№ 2331�«Про�вста-

новлення�ліміт
�ле��ових�автомобілів»,�ви-

�лавши�йо�о�
�реда�ції,�що�додається.

3.�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��2
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
від�26.12.2012�р.�№�2331
в�реда�ції�розпорядження

від�24.06.2014�№�801

Ліміт 
легкових автомобілів, що обслуговують районні в місті Києві 

державні адміністрації та їх структурні підрозділи

1.�Голосіївсь�а

2.�Дарниць�а

3.�Деснянсь�а�

4.�Дніпровсь�а

5.�Оболонсь�а

6.�Печерсь�а

7.�Подільсь�а

8.�Святошинсь�а

9.�Солом’янсь�а

10.�Шевчен�івсь�а

Всьо�о


сьо�о 
� том
� числі�

апарат

3

4

4

3

4

3

3

3

3

3

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Заступник голови ' керівник апарату  О. Долінська

Про внесення змін до пункту 2 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 липня 2014 року № 809 
«Про створення робочої групи з питань перевірки фактів, 

викладених у поданні Прокуратури 
Голосіївського району м. Києва 

щодо дотримання вимог законодавства 
службовими особами комунального підприємства 

«Володимирський ринок»
Розпорядження № 820 від 8 липня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні» та з метою продовження роботи робочої групи з питань перевірки фактів, викладених у поданні Проку'
ратури Голосіївського району м. Києва щодо дотримання вимог законодавства службовими особами кому'
нального підприємства «Володимирський ринок»:

У�п
н�ті�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�03�липня�2014�ро�
�№ 809�«Про�створення�робочої��р
пи�з�пи-

тань�перевір�и�фа�тів,�ви�ладених�
�поданні�Про�
рат
ри�Голосіївсь�о�о�район
�м.�Києва

щодо�дотримання�вимо��за�онодавства�сл
жбовими�особами��ом
нально�о�підприємства

«Володимирсь�ий�рино�»�цифри�та�слова�«08�липня�2014»�замінити�цифрами�та�словами

«28�липня�2014�ро�
».

Голова В. Кличко
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Відповіді на сканворд 

Г О Р І Х С А Р Ф А

О Е Р А Л Ь Б І О Н

Л Е В Р Е Т К А У Ч Т А

О Н Е Щ А С Т Я Н

В О В А Л У К А З А

К У Щ Т І Т К А О П С

О Т І И О Н О Р А

О С К А Р Г А Я Р Д

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від З липня 2014 року № 809 «Про створення робочої групи 
з питань перевірки фактів, викладених у поданні Прокуратури 

Голосіївського району м. Києва 
щодо дотримання вимог законодавства 

службовими особами комунального підприємства 
«Володимирський ринок»

Розпорядження № 812 від 4 липня 2014 року
Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, враховуючи подання Прокуратури Голосіївського району м. Києва від

01.07.2014 № 88+5783 вих+14:

Доповнити розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 3 липня 2014 ро № 809 «Про створення робочої р пи з питань перевір и фа тів, ви ладених поданні Про-
рат ри Голосіївсь о о район м. Києва щодо дотримання вимо за онодавства сл жбовими особами ом наль-

но о підприємства «Володимирсь ий рино » новим п н том 3:
«3. На період роботи робочої р пи відсторонити від ви онання сл жбових обов’яз ів дире тора ом нально о

підприємства «Володимирсь ий рино » Ярошевич Л. В. та заст пни а дире тора ом нально о підприємства «Во-
лодимирсь ий рино » Семижен о І. М.»
У зв’яз з цим п н т 3 вважати п н том 4.

Голова В. Кличко

Про проведення спортивно+масового заходу 
«Сімейно+спортивного фестивалю «Summer holiday»

Розпорядження № 810 від 4 липня 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто+герой Київ», статті 32 Закону України «Про місцеве само+

врядування в Україні», Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі+
гійного, культурно+просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24 червня 1999 року № 317/418 з метою популяризації фізичної культури, спорту та пропаганди здорового способу життя
в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціатив Федерації амери ансь о о
ф тбол міста Києва щодо проведення в місті Києві з 05
липня до 07 липня 2014 ро на Оболонсь ій набереж-
ній, 20 з 10 од. 00 хв. до 19 од. 00 хв. спортивно-ма-
сово о заход «Сімейно-спортивно о фестивалю «Summer
holiday» (далі — Захід).
2. Взяти до відома, що відповідальність за під отов

та проведення Заход взяла на себе Федерація амери-
ансь о о ф тбол міста Києва.
3. Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) сприяти вирішенню ор ані-
заційних питань, пов’язаних з проведенням Заход .
4. Департамент охорони здоров’я ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити чер вання бри ад швид ої
(е стреної) медичної допомо и під час проведення За-
ход .
5. Просити Головне правління МВС У раїни м. Ки-

єві забезпечити охорон ромадсь о о поряд під час
під отов и та проведення Заход з 05 липня до 07 лип-
ня 2014 ро з 10 од. 00 хв. до 19 од. 00 хв. на Обо-
лонсь ій набережній, 20.
6. Федерації амери ансь о о ф тбол міста Києва за-

безпечити дотримання Правил бла о строю міста Ки-
єва, затверджених рішенням Київсь ої місь ої ради від
25 р дня 2008 ро № 1051/1051, під час під отов и та
проведення Заход і відновлення пор шено о бла о ст-

рою зв’яз з встановленням спортивних майданчи ів
на Оболонсь ій набережній, 20 з 05 липня до 07 липня
2014 ро з 10 од. 00 хв. до 19 од. 00 хв.
7. Департамент промисловості та розвит підпри-

ємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) по одити в ста-
новленом поряд розміщення з 05 липня до 07 липня
2014 ро на Оболонсь ій набережній, 20 (Гольф л б)
об’є тів тор івлі часни ів Заход та інформ вати с б’-
є тів осподарювання про обмеження, визначені рішен-
ням Київсь ої місь ої ради від 23 р дня 2010 ро
№ 413/5225 «Про дея і питання з поряд вання в
м. Києві роздрібної тор івлі ал о ольними, слабоал о-
ольними напоями, вином столовим, пивом ( рім без-
ал о ольно о) та тютюновими виробами».
8. Оболонсь ій районній в місті Києві державній адмі-

ністрації, ПАТ «Київспецтранс» забезпечити встановлен-
ня додат ових рн і онтейнерів для збор поб тових
відходів та їх вивезення, а та ож прибирання на Обо-
лонсь ій набережній, 20 та приле лих територій після
проведення Заход .
9. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації).

Голова В. Кличко

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ëàçàðºâà Ñåð-
ã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Òðóòåíêà, 22, ï/á, ó ñó-
äîâå çàñ³äàííÿ, ùî ïðèçíà÷åíî íà 5 ñåðïíÿ 2014 ðîêó íà 17.30 ó öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 752/7187/14-ö, ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ 2/752/2499/14 çà ïîçîâîì
Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÏÐÎÑÒÎ-ñòðàõóâàííÿ" äî Ëàçàðºâà Ñåð-
ã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè â ïîðÿäêó ðåãðåñó.

Àäðåñà ñóäó: ì, Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-à, êàá³íåò ¹ 26.
Ñóääÿ Î. Â. Ìèðîøíè÷åíêî

Ïðîäàºòüñÿ 100% ÷àñòêè â ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ ä³þ÷î¿ þðèäè÷íî¿
êîìïàí³¿ ó ôîðì³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Êîìïàí³ÿ
ìàº êë³ºíòñüêó áàçó, êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë, îá'ºì çàìîâëåíü.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: Êè¿â. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü
çà òåëåôîíîì (+38063)807-91-20.

Îðåíäîäàâåöü — Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

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

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (àäðåñà, òåëåôîí) Õàðàêòå-

ðèñòèêà
Ì³ñöåçíàõîä-

æåííÿ
Ïëîùà, ÿêà
íàäàºòüñÿ â

îðåíäó, êâ. ì

Ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü
1 êâ. ì 

áåç ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä.
ó ãðí (áåç ÏÄÂ) çà

ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

âóë.²íñòèòóòñüêà, 24/7, ò. 2530086
1

ê³ìíàòà
ì. Êè¿â, áóë.

Äðóæáè
Íàðîä³â, 14-à

12,0 êâ.ì
Îñâ³òÿíñüêà ä³ÿëü-

í³ñòü äëÿ ä³òåé äîø-
ê³ëüíîãî â³êó

13530,75 0,88 ãðí

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, âàø âíóòð³øí³é ñâ³ò

ïåðåïîâíåíèé åìîö³ÿìè

³ ïðàãíå î÷èùåííÿ (êàð-

ì³÷íîãî) ÷åðåç ùèðîñåðäíå ñï³ë-

êóâàííÿ. Âìèâàéòåñÿ ñëüîçàìè ïî-

êàÿííÿ,ä³ë³òüñÿ ñîêðîâåííèì,à êî-

ìó — äîëÿ ïîøëå.

ÒÅËÜÖ²,äåíüñïðèÿº óñï³ø-

í³é êîëåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³,

ïîäðóæí³é ³äèë³¿,âàñ ùèðî

êîõàòèìóòü, àëå ïðè óìîâ³, ùî ïðî-

ÿâèòå í³æí³ñòü òà òóðáîòëèâ³ñòü äî

áëàãîâ³ðíèõ,ñòàíåòå äëÿ íèõîäíî÷àñ-

íî äðóãîì ³ êîõàíöåì, çìîæåòå ðîç-

ä³ëèòè ¿õí³ ³íòåðåñè òà óïîäîáàííÿ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ïðîÿâëÿéòå

ïñèõîëîã³÷íó ëàá³ëüí³ñòü

òà ïðèñëóõàéòåñÿ äî ãîëî-

ñó ³íòó¿ö³¿, â³í âêàæå ïðàâèëüíèé

øëÿõ äî ìåòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ áà-

æàíü.Íàñàìïåðåä ó ô³íàíñîâ³é ñôå-

ð³, äå º øàíñ ãàðíî çàðîáèòè, áå-

ð³òüñÿ çà âèñîêîîïëà÷óâàí³ çàâäàí-

íÿ,ïîãîäæóéòåñÿ íà ë³â³ ï³äðîá³òêè.

²ìïîçàíòí³ ÐÀÊÈ êóïàòè-

ìóòüñÿ ó ôëþ¿äàõ ëþáîâ³

òà ñèìïàò³é ïóáë³êè, ïðå-

çåíòóþ÷è ñâî¿ òàëàíòè òà äîñÿãíåí-

íÿ òàì,äå âèìàãàòèìóòü îáñòàâèíè.

Ïðèíàéìí³ âîíè ñêëàäàòèìóòüñÿ

ÿêíàéêðàùå, íà âàøó êîðèñòü, òîæ

ãàðìîí³çàö³ÿ íà âíóòð³øíüîìó ïëà-

í³ ïðîéäå áëèñêó÷å, ³ âè îòðèìà-

ºòå êîëîñàëüíèé çàðÿä ùàñòÿ!

ËÅÂÈ, ïðèáîðêàéòå ïðå-

òåíç³¿, çíèçüòå ïëàíêó âè-

ìîã äî æèòòÿ, íåõàé òå÷å

âèçíà÷åíèì ðóñëîì, öå äåíü ïåð-

ñïåêòèâíèõ ä³ëîâèõ ïðîïîçèö³é,

ïðèéíÿâøè ÿê³, âè îòðèìàºòå äî-

äàòêîâå äæåðåëî ïðèáóòêó.

Ä²ÂÈ, ó âçàºìèíàõ íàñòó-

ïàº ùàñëèâà ³äèë³ÿ, âàø³

ñåðöÿ çàá’þòüñÿ â óí³ñîí

ïðè óìîâ³,ùî îáðàíåöü çìîæå â³ëü-

íî ïðîÿâëÿòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ...Â³äêèíü-

òå óìîâíîñò³ ³ çäàéòåñÿ â ïîëîí êî-

õàíîìó.

ÒÅÐÅÇÈ, íèí³ âè ïðîõîäè-

òå ï³ê êàð’ºðíîãî çëåòó,â³ä-

ïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷óæ³ äî-

ë³, áóäüòå íà âèñîò³, àäæå öÿ ì³ñ³ÿ

áëàãîñëîâåííà!

Çàëþáêè ï³äëàøòîâóéòåñÿ ï³ä ÷óæ³

ïîòðåáè,íå öóðàéòåñÿ áóòè êàðåòîþ

øâèäêî¿ äîïîìîãè, ³ âñå éòèìå ÷ó-

äîâî, äóøà ðîçêâ³òíå áëàãîäàòòþ,

ñïðèÿþ÷è ïðîôåñ³éíîìó çëåòó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ çàõî÷åòüñÿ

êîõàííÿ, ïîñèëèòüñÿ òÿãà

äî ìóçèêè, ïñèõîëîã³¿, ðå-

ë³ã³¿, ìèñòåöòâà. Âëàøòóéòå ñîá³

ñâÿòêîâèé äåíü, ïåðåïî÷èíüòå, ïî-

ðîçâàæàéòåñÿ àáî çàéì³òüñÿ óëþá-

ëåíîþ òâîð÷îþ ñïðàâîþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², óíèêàéòå ðèçè-

êîâèõ ô³íàíñîâèõ êðîê³â,

òàì íà âàñ ÷åêàþòü ôà-

òàëüí³ ïðîâàëè! ßêùî íà äóø³ äèñ-

êîìôîðòíî, íàâåä³òü ëàä ó äîìàø-

í³õ ïåíàòàõ, äîïîìîæ³òü áàòüêàì,

ä³òÿì, â³äðîä³òü ïîðóéíîâàí³ âçà-

ºìèíè ç äîìî÷àäöÿìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çì³íà ñâ³æèõ

âðàæåíü ïðîëëºòüñÿ áàëü-

çàìîì íà âàøó äóøó, íå

ñèä³òü êâî÷êîþ, çì³íþéòå îáñòà-

íîâêó, ðóõ — öå ÷óäîâèé æèòòºâèé

òîí³ê. Çàáóäüòå ïðî æîðñòê³ ãðàô³-

êè, íå ñòåæòå çà ãîäèííèêîì, ñüî-

ãîäí³ äîçâîëÿºòüñÿ çàï³çíþâàòèñü,

àëå ïðè óìîâ³, ùî öÿ æåðòâà ïðè-

íåñåíà çàäëÿ äóøåâíî¿ íàñîëîäè.

ÂÎÄÎË²¯, íå çàïðÿãàéòå-

ñÿ, ÿê â³ë, ó íåëþáèìó ÷è

òÿæêó ðîáîòó, ìîæåòå ë³-

íóâàòèñÿ, ðîáîòà í³êóäè íå âòå÷å,

³ âñ³õ ãðîøåé íå çàðîáèòå. Æèòè

çà ïðàâèëîì «õ³áà õî÷åø — ìó-

ñèø» íèí³ ïðîòèïîêàçàíî. Âè íà

òåëåïàòè÷í³é õâèë³, ñë³äóéòå ãî-

ëîñó ïî÷óòò³â (à ðîçóì íåõàé â³ä-

ïî÷èíå), áàâòå ñåáå, ëþáèõ, òîä³

ñòîñóíêè ç îòî÷åííÿì ñêëàäóòüñÿ

ÿêíàéêðàùå.

ÐÈÁÀÌ ïîùàñòèòü çì³íè-

òèñÿ íà êðàùå, ñòàòè á³ëè-

ìè,ïóõíàñòèìè ³ ëþáèìè...

òà çíàéòè ùåäðîãî ñïîíñîðà. Ìîæ-

íà íà÷õàòè íà ïðîáëåìè, â³ä ÿêèõ

ìàê³òðèòüñÿ ãîëîâà, ³ âëàøòóâàòè

ñâÿòî ëåäàðÿ, ïîáàéäèêóâàâøè ó

íàñîëîäó!

Â ÀÍÃË²¯ ãðàá³æíèêè, âèäàâøè
ñåáå çà áóä³âåëüíèê³â, íà î÷àõ â
óñ³õ âèêðàëè â³êòîð³àíñüêó ñò³-
íó.

Íàõàáí³ áðèòàíñüê³ çëîä³¿ ïðè-
êèíóëèñÿ ðîá³òíèêàìè, ùîá óêðàñ-
òè ³ñòîðè÷íó öåãåëüíó ñò³íó äîâ-
æèíîþ áëèçüêî 6 ìåòð³â ³ âèñîòîþ
áëèçüêî äâîõ.

Øàõðàÿì, îäÿãíåíèì â óí³ôîð-
ìó áóä³âåëüíèê³â, ïîòð³áíà áóëà
ëèøå ãîäèíà, ùîá äåìîíòóâàòè é

çàâàíòàæèòè â ìàøèíó áóäîâó ÷à-
ñ³â êîðîëåâè Â³êòîð³¿.

ßê ïîâ³äîìëÿº «Òàéìñ», óñå â³ä-
áóëîñÿ òàê ñïðèòíî é ñòð³ìêî, ùî
ñóñ³ä âëàñíèêà ñò³íè íàâ³òü âèí³ñ
çëîä³ÿì ì³òëó, ùîá ïðèáðàòè ñì³ò-
òÿ, ùî çàëèøèëîñÿ íà ì³ñö³ çëî-
÷èíó.

Çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, áàíäà
ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ çëîâìèñíèê³â.

Âðàæåíèé õàçÿ¿í êîëèøíüî¿
ñò³íè òåæ íå îäðàçó çðîçóì³â, ùî

â³äáóëîñÿ: «ß ñïî÷àòêó ïîäóìàâ,
ùî õòîñü âð³çàâñÿ â ñò³íó é âîíà
çàâàëèëàñÿ. Àëå ïîò³ì ÿ ïîì³òèâ,
ùî êóäèñü ïðîïàëè é öåãëèíè»,—
ðîçïîâ³äàº ì³ñòåð ×³ Î’ø³ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +29o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 36 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

1912 — ó Êèºâ³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñ-

òå â³äêðèòòÿ Áåññàðàáñüêîãî êðèòî-

ãî ðèíêó, çáóäîâàíîãî íà ãðîø³ öóê-

ðîçàâîä÷èêà Ëàçàðÿ Áðîäñüêîãî çà

ïðîåêòîì àðõ³òåêòîðà Ìèõàéëà

Áîáðóñîâà.

1917 — ãîëîâà Ðàäè Íàðîäíèõ Ì³-

í³ñòð³â Âîëîäèìèð Êèðèëîâè÷ Âèí-

íè÷åíêî âèãîëîñèâ óõâàëåíèé Öåí-

òðàëüíîþ Ðàäîþ ²² Óí³âåðñàë

1918 — ãåòüìàí Ïàâëî Ñêîðîïàä-

ñüêèé çàòâåðäèâ çðàçîê ìîðñüêî-

ãî ïðàïîðà Óêðà¿íè—íà á³ëîìó ïî-

ë³ ðîçì³ùóâàâñÿ ïðÿìèé ñèí³é õðåñò

³ç êàéìîþ òàêîãî æ êîëüîðó, ó ë³-

âîìó âåðõíüîìó êóò³ çîáðàæóâàâ-

ñÿ íàö³îíàëüíèé ïðàïîð íåâåëè-

êîãî ðîçì³ðó ³ç âèäðóêóâàíîþ çî-

ëîòîì ïå÷àòêîþ ñâ. Âîëîäèìèðà

ïîñåðåäèí³. Çàðàç ÂÌÑÓ âèêîðèñ-

òîâóþòü ïðàïîð ôàêòè÷íî òàêîãî

æ äèçàéíó (áåç òðèçóáà).

ãîðîñêîï

16 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16 ëèïíÿ

Ãðàá³æíèêè íàõàáíî âêðàëè 
â³êòîð³àíñüêó ñò³íó

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 36335
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÑÏÐÀÂÀ ó ò³ì, ùî çáðîþ ðîçäà-
âàëè âñ³ì áàæàþ÷èì, âêëþ÷íî äî
çàêîðåí³ëèõ áîìæ³â, ÿê³ çàçâè÷àé
íå ïîëþáëÿþòü ã³ã³ºíè, òà é äî
âñüîãî âæå áóëè óðàæåí³ ïåäèêó-
ëüîçîì. Ïîäàëüøå ï³äâèùåííÿ
òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ, ñêóï÷åííÿ,
ò³ñí³ êîíòàêòè òà àíòèñàí³òàðí³
óìîâè çàñåëèëè âîøàìè ìàéæå
êîæíîãî áîéîâèêà, îêð³ì âèùîãî
êîìàíäíîãî ñêëàäó, ÿêèé ïî ìîæ-
ëèâîñò³ òåïåð ïðîñòî óíèêàº êîí-
òàêòó ç ðÿäîâèìè ñåïàðàòèñòàìè,
ïèøå ñï³ëüíîòà «²íôîðìàö³éíîãî
îïîðó».

Ìåäèêè ÷óäîâî çíàþòü, ùî â³é-
íà ³ ïîñò³éíèé ñòðåñ º äîáðèì ́ ðóí-
òîì äëÿ ïåäèêóëüîçó, òîìó â óêðà-
¿íñüê³é àðì³¿ äîáðå çà öèì ñòå-

æàòü. Ó òåðîðèñò³â ìåäè÷íà ñëóæ-
áà îðãàí³çîâàíà çíà÷íî ã³ðøå, à
÷àñòî âçàãàë³ â³äñóòíÿ, òîìó í³õòî
öèì ïèòàííÿì îñîáëèâî íå ïåðåé-
ìàºòüñÿ. Íàø³ ë³êàð³ áóëè ñâ³äêà-
ìè, êîëè òåðîðèñòè çäàâàëèñü ó
ïîëîí ö³ëèìè ãðóïàìè ç ãîëîâíîþ
óìîâîþ: «Âèë³êóéòå íàñ â³ä ïåäè-
êóëüîçó».

Ïîëèö³ àïòåê â çîí³ ÀÒÎ òå-
ðîðèñòè äàâíî âè÷èñòèëè, àëå
óìîâè òà ñïîñ³á æèòòÿ ñåïàðà-
òèñò³â çàâàæàþòü óñï³øíîìó ë³-
êóâàííþ. Êåðîñèí (ãàñ) çíîâó ñòàâ
ó ìîä³, ÷àñòî â³ä áîéîâèêà ÄÍÐ
òà ËÍÐ çäàëåêó ìîæíà ïî÷óòè çà-
ïàõ êåðîñèíó, â³ä òàêèõ íàâ³òü
«ñâî¿» íàìàãàþòüñÿ òðèìàòèñü
ïîäàë³.

×óòêà ïðî «âîøèâèõ ñåïàðà-
òèñò³â» âèêëèêàëà ïàí³êó ñåðåä
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, òåïåð íà-
â³òü â³äâåðòî ïðîðîñ³éñüê³ ãðî-
ìàäÿíè äîáðîâ³ëüíî òåðîðèñò³â
ó ïðèì³ùåííÿ íå ïóñêàþòü, à ÿê-
ùî «ãîñò³» âñå æ çàâ³òàëè, òî ëþ-
äè ïðîñòî íà âóëèöÿõ ñïàëþþòü
ðå÷³, äî ÿêèõ òîðêàëèñü òåðîðèñ-
òè.

Ìåäèêè á’þòü íà ñïîëîõ, àäæå
âîø³ º îñíîâíèì ïåðåíîñíèêîì
ê³ëüêîõ ð³çíîâèä³â òèôó, à ïåðå-
ìîãòè ÿâèùå ìîæíà ëèøå êîì-
ïëåêñíèìè çàõîäàìè: äîáðîâ³ëü-
íå àáî ïðèìóñîâå ë³êóâàííÿ óñ³õ
óðàæåíèõ, íîðìàë³çàö³ÿ ñàí³òàð-
íèõ óìîâ, äåç³íôåêö³ÿ îäÿãó, îñî-
áèñòèõ ðå÷åé òà ïðèì³ùåíü. Óñå
öå ìîæëèâå ëèøå ï³ñëÿ óñï³øíî-
ãî çàâåðøåííÿ ÀÒÎ íà Äîíáàñ³.

Îòîæ ä³ëî òåðîðèñò³â íàñïðàâ-
ä³ òõíå êåðîñèíîì, à óêðà¿íñüê³
â³éñüêîâ³ ðåàëüíî ó ïðÿìîìó ñåí-
ñ³ öüîãî ñëîâà çàéìàþòüñÿ ðàäè-
êàëüíîþ äåç³íñåêö³ºþ (çíèùåí-
íÿì ïàðàçèò³â) �

Äîíáàñ çàïîëîíèëè âîøèâ³ ñåïàðàòèñòè
Íèí³ öåé ëàéëèâèé âèðàç ñòàâ ñóâîðîþ ðåàëüí³ñòþ.Ó áóêâàëü-

íîìó ñåíñ³ òåðîðèñòè çàðàç îáêèäàí³ ãíèäàìè. ßê ïîâ³äîìëÿ-

þòü â³éñüêîâ³ ìåäèêè òà âîëîíòåðè,ÿê³ ïðàöþþòü â çîí³ ÀÒÎ,ïà-

ðàçèòè îáîõ âèä³â (ÿê äâîíîã³,òàê ³ êîìàõè) ñòàíîâëÿòü ñïðàâæíþ

çàãðîçó äëÿ ìèðíîãî íàñåëåííÿ òà íàøèõ â³éñüêîâèõ.


