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Íàêàçè âèáîðö³â — ïîíàä óñå
�Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ðåêîìåíäóº ñèñòåìàòèçóâàòè îá³öÿíêè äåïóòàò³â 

òà âèä³ëèòè êîøòè íà ¿õ âèêîíàííÿ

Íà Òðóõàíîâîìó 
îñòðîâ³ çâ³ëüíåíî 
íåçàêîííî çàõîïëåíó
çåìåëüíó ä³ëÿíêó

Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà ïðàö³âíèêè ÊÏ «Êè¿âáëàãî-

óñòð³é» äåìîíòóâàëè íà òåðèòîð³¿

Òðóõàíîâîãî îñòðîâà òèì÷àñîâó

îãîðîæó òà çâ³ëüíèëè íåçàêîííî

çàõîïëåíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó.

Äåìîíòàæ â³äáóâñÿ â³äïîâ³ä-

íî äî ïîäàííÿ Êè¿âñüêî¿ ïðîêó-

ðàòóðè ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì

çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôå-

ð³.Çàóâàæèìî,ùî ïîïåðåäíüî ïðà-

âîîõîðîíö³ ïðîâåëè ñï³ëüíó ïå-

ðåâ³ðêó çàêîííîñò³ âèêîðèñòàííÿ

çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà áóä³âíèö-

òâà â ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìó-

ãàõ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà

òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà,ùî

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà.

Â ðåçóëüòàò³ ³íñïåêö³¿ áóëî âñòà-

íîâëåíî — íà òåðèòîð³¿ îñòðîâà

ñàìîâ³ëüíî,áåç ïðàâîâñòàíîâëþ-

þ÷èõ äîêóìåíò³â,íåâ³äîìèìè ñóá-

’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà â ìå-

æàõ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã,

ÿêà îãîðîäæåíà ñóö³ëüíèì ïàðêà-

íîì, ùî îáìåæóº â³ëüíèé äîñòóï

ãðîìàäÿí äî âîäîéìè, ÷èì ïîðó-

øåíî âèìîãè ÇàêîíóÓêðà¿íè «Ïðî

îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-

âèùà» òà Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñ-

òà Êèºâà.

Â «Êè¿âåíåðãî» 
³íôîðìóâàòèìóòü
ïðî òàðèôîóòâîðåííÿ

Íåùîäàâíî íà ñàéò³ äëÿ êë³ºíò³â

«Êè¿âåíåðãî» ðîçïî÷àâ ðîáîòóíî-

âèé ðîçä³ë,ÿêèé ãëèáîêî ðîçêðè-

âàº òåìó òàðèôîóòâîðåííÿ

(http://kyivenergo.ua/te-home

/tarifi). Çàâäÿêè ìàêñèìàëüí³é ³í-

ôîðìàòèâíîñò³ ðîçä³ëóêèÿíè çìî-

æóòü îòðèìàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³

ïðî òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó ³ öåí-

òðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, ïðî âàð-

ò³ñòü ïîñëóã,çà ÿê³ ïëàòÿòü,ïðî òå,

êèì âñòàíîâëþþòüñÿ òàðèôè ³ ÿê

öåé ïðîöåñ ðåãóëþºòüñÿ íà çàêî-

íîäàâ÷îìó ð³âí³.

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
Äåíü Ïðàïîðà

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä

18.07.2014 ¹ 83 24 ëèïíÿ öüîãî

ðîêó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³

â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè ç

íàãîäè 24-¿ ð³÷íèö³ ï³äíÿòòÿ

Óêðà¿íñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî

Ïðàïîðà íà ùîãë³ á³ëÿ áóäèíêó

Êè¿âðàäè íà Õðåùàòèêó.

Ñåêðåòàð³àòÊè¿âðàäè çàïðîøóº

íà óðî÷èñòîñò³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè

²–VII ñêëèêàíü.

Çá³ð ó÷àñíèê³â ç³áðàííÿ î 8.30.

íîâèíè

Ç Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÈÌ çàïèòîì ó õîä³
çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 18 ëèïíÿ
çâåðíóëàñÿ ñòîëè÷íèé äåïóòàò Òå-
òÿíà Ìåë³õîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, «â³ð-
íèì áóëî á âèõîäèòè â³ä òîãî, ùî
õî÷óòüëþäè»,îñîáëèâî ï³ä ÷àñ ôîð-
ìóâàííÿ áþäæåòó.Çà íèí³øí³õ óìîâ,
çàçíà÷èëà äåïóòàò, «çà áóäü-ÿêèì
ïèòàííÿì ïîòð³áíî á³ãòè äî ÷èíîâ-
íèê³â», ³ «ó ìåíå ñîðîê çâåðíåíü âè-
áîðö³â,òî ÿ ìàþ âñå â³äêëàñòè ³ «ïðî-
áèâàòè» ò³ëüêè ¿õ». Ðàí³øå, íàãàäà-
ëà âîíà, «áóëà òàêà äîáðà òðàäèö³ÿ,
ùî ò³ äåïóòàòè, äî ÿêèõ íàä³éøëè
êîíêðåòí³ çâåðíåííÿ, çâîäèëè ¿õ ó
òàáëè÷íîìó âèãëÿä³ ³ ïîäàâàëè íà
ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè, à ñåñ³ÿ ðîç-
ðîáëÿëà ïëàí ðåàë³çàö³¿ öèõ çâåð-
íåíü. Òîìó ÿ ³ âíåñëà ïðîïîçèö³þ,
ùîá öåíòðàë³çîâàíî çâåñòè ö³ ïðî-
ïîçèö³¿, ÿê³ º ó äåïóòàò³â. ² ìè ïðî-
ïîíóºìî çàêëàñòè ï³ä ö³ ïðîïîçè-
ö³¿ áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ.Äëÿ òî-
ãî,ùîá ìè,âëàäà,áà÷èëè ëþäåé».Â³ä-
òàê ô³íàíñîâèé äåïàðòàìåíò áà÷è-

òèìå, ùî º ïåâí³ çàâäàííÿ, òà â³ä-
ïîâ³äíî ïëàíóâàòèìå ô³íàíñóâàí-
íÿ.² òóòòðåáà ðîçð³çíÿòè,ùî º çâåð-
íåííÿ,ÿê³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè çà ðà-
õóíîê äåïóòàòñüêîãî ôîíäó, àëå º é
ò³, êîòð³ ïîòðåáóþòü êàï³òàëüíèõ
âèòðàò. «Ãîëîñóâàííÿ íàêàç³â âè-
áîðö³â — öå âèìîãà çàêîíó,— íàãà-
äàëà äåïóòàòÀëëà Øëàïàê.—Îñíî-
âà íàøî¿ ðîáîòè — öå çàòâåðäæåí³
Êè¿âðàäîþ äîðó÷åííÿ âèáîðö³â. ª
ï³äïèñè, ç³áðàí³ ï³ä äîðó÷åííÿìè,
íàêàçè, îôîðìëåí³ ó â³äïîâ³äíîñò³
äî âèìîã çàêîíó». Çà ¿¿ ñëîâàìè, ö³-
ëüîâ³ ïðîãðàìè òàêîæ ìàþòüôîðìó-
âàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì äîðó÷åíü âè-
áîðö³â,áî êèÿíè ÿêðàç ³ º òèìè,õòî
íàïîâíþº áþäæåò,òîìó íà íàéáëèæ-
÷îìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè íåîáõ³ä-
íî ï³äãîòóâàòè òà ïðîãîëîñóâàòè
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ.

Ó ñâîþ ÷åðãó,êåð³âíèê Äåïàðòà-
ìåíòó ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Ðåï³ê çàóâàæèâ, ùî íàð³êàííÿ «íà
÷èíîâíèê³â», çâ³ñíî, ìàþòü ïðàâî
íà ³ñíóâàííÿ,àëå æ ³ äåïóòàòàì âàð-
òî ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿, ùî ïîòðå-

áóþòü áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ,
àëå ç äîñòàòí³ì îáãðóíòóâàííÿì.À
ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ Îëåêñàíäð
Êëþñ âèñëîâèâ äóìêó, ùî âñ³ íàêà-
çè âèáîðö³â öüîãîð³÷, ç îãëÿäó íà
ñòàí áþäæåòó, çàáåçïå÷èòè ãðîøè-
ìà íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ, àëå íà ìàé-
áóòíº òðåáà âíåñòè çì³íè ó ïîëî-
æåííÿ ïðî ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ç òèì,
ùîá âîíà ôîðìóâàëàñÿ íà îñíîâ³
íàêàç³â âèáîðö³â, à òàêîæ çá³ëüøè-
òè äåïóòàòñüêèé ôîíä ï³ä ïîòî÷í³
âèòðàòè. «Ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè
ìàº â³äáóâàòèñÿ çà ïîãîäæåííÿ ç
äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì.Ìè æ íàé-
êðàùå çíàºìî ò³ ïðîáëåìè. ² òðåáà
çðîáèòè, ùîá çà ïîãîäæåííÿ ç íà-
ìè «âåðñòàëèñÿ» ÿê ðàéîíí³, òàê ³
ì³ñüêà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó. À ùîäî ôîíä³â,
íàâ³ùî òîä³ âçàãàë³ ö³ äåïóòàòñüê³
ôîíäè â³äêðèâàòè,ÿêùî òàì êîï³é-
êè, ³ íå ìîæíà íàäàòè ïðàêòè÷íó
äîïîìîãó? ¯õ òðåáà çá³ëüøèòè. Ìè
ùå æîäíî¿ êîï³éêè íå îòðèìàëè.ßê

ìè ìîæåìî ç ëþäüìè ïðàöþâàòè,
ÿêùî â³äêðèâàºìî äåïóòàòñüê³ ïðèé-
ìàëüí³, à ô³íàíñóâàííÿ íåìàº?»,—
íàãîëîñèâ ïàí Êëþñ.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ñòðàíí³-
êîâ ï³äñóìóâàâ äèñêóñ³þ, çàçíà-
÷èâøè, ùî «ìè çàðàç ñïåðå÷àºìî-
ñÿ ïðî ðîçïîä³ë êîøò³â, ÿêèõ íå-
ìàº, ³ ï³ä ïðîãðàìè, ÿê³ òåæ ïîêè
ùî íå âèïèñàí³». Òîìó «ìè ìîæå-
ìî ðåêîìåíäóâàòè Êè¿âðàä³ äîòÿã-
òè äî ê³íöÿ ðîêó ³ ñïëàíóâàòè ÿêèéñü
á³ëüø ðåàë³ñòè÷íèé áþäæåò íà íà-
ñòóïíèé ð³ê, â ÿêîìó áóäóòü çàêëà-
äåí³ âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ íàêà-
ç³â âèáîðö³â». Â³äòàê «ñïåðøó òðå-
áà íàïîâíèòè áþäæåò, à ïîò³ì çà-
êëàäàòè ó âèäàòêîâó ÷àñòèíó âè-
êîíàííÿ íàêàç³â âèáîðö³â».Àëå íà-
êàçè âèáîðö³â âèêîíóâàòè òðåáà ³
öüîãîð³÷,òîìó ïðîïîíóºòüñÿ çâåð-
íóòèñÿ äî äåïóòàò³â ó äâîòèæíå-
âèé òåðì³í, ïîäàòè çâåðíåííÿ âè-
áîðö³â (äîðó÷åííÿ, íàêàçè âèáîð-
ö³â), ÿê³ áóëè îôîðìëåí³ ÿê äîðó-
÷åííÿ, ñåêðåòàð³àò ñèñòåìàòèçóº
òà óçàãàëüíèòü ¿õ. À âæå ïîò³ì áþ-
äæåòíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíå ö³ â³äî-
ìîñò³ íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ ³ äàñòü
äîðó÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â
óðàõóâàòè ¿õ ïðè ôîðìóâàíí³ áþ-
äæåòó ì³ñòà íà 2015 ð³ê àáî îáãðóí-
òóâàòè ìîæëèâîñò³ ÷è íåìîæëèâî-
ñò³ ô³íàíñóâàííÿ. Îäíàê öå íå âè-
êëþ÷àº ðåàë³çàö³¿ ïåâíèõ äîðó÷åíü
³ äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó, çîêðåìà çà
ðàõóíîê òàê çâàíèõ äåïóòàòñüêèõ
ôîíä³â �

Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèð³øèëè ñåðéîçíî âçÿòèñÿ çà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ñâî¿õ âèáîðö³â 

Ñòîëè÷í³ îáðàíö³ ñåðéîçíî âçÿëèñÿ çà âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ñâî¿õ âèáîðö³â. À
ïåðåä òèì õî÷óòü ùå ðàç ïðîìîí³òîðèòè òà óçàãàëüíèòè îñíîâí³ ïîòðåáè êè-
ÿí. Áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ðåêîìåíäóº ñèñòåìàòèçóâàòè âñ³ çâåðíåííÿ
òà ïåðåäáà÷èòè ó áþäæåò³ ïîòð³áí³ ñóìè äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ. Îòæå, æîäíå ïè-
òàííÿ íå áóäå çàáóòå.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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ÀÊÒÈÂ²ÑÒ Îëåã Ãàíóñ ïåðåêî-
íàíèé: íèí³øí³é äèðåêòîð çàé-
ìàº ïîñàäó íåçàêîííî. «Ïàíà Êè-
ðèëþêà ïðèçíà÷èëè äèðåêòîðîì
çàäëÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè, àáè íà
ì³ñö³ íåäîáóäîâàíîãî ìàâï’ÿò-
íèêà ïîñòàâ îêåàíàð³óì. Öå ïðè
òîìó, ùî êîìåðö³éíà åêñïëóàòà-
ö³ÿ äåëüô³í³â â Óêðà¿í³ çàáîðî-
íåíà. Ó êîëèøíüîãî î÷³ëüíèêà
ÊÌÄÀ ïàíà Ïîïîâà ìè ïðîñèëè
ïðîâåñòè â³äêðèòèé êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ ïîñàäè äèðåêòîðà. Íà
æàëü, êîíêóðñ íå áóâ ïðîçîðèì,
³ ïàíà Êèðèëþêà òàêè ïðèçíà-
÷èëè. ×åðåç ï³âðîêó äîãîâ³ð âñå
æ ï³äïèñàëè»,— ðîçïîâ³â ïàí Ãà-
íóñ. Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ íà êî-
ìåðö³éíèõ ïîðóøåííÿõ ó çîî-
ïàðêó. Òàê, ó ðåçóëüòàò³ ïîçàïëà-
íîâî¿ ðåâ³ç³éíî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî
âèÿâëåíî òàêèõ íà 700 òèñ. ãðí.
«Êð³ì òîãî, òîð³ê âë³òêó ïðàö³â-
íèê³â çîîïàðêó çìóñèëè ï³äïè-
ñàòè ö³êàâèé äîêóìåíò ïðî íå-
ðîçãîëîøåííÿ êîíô³äåíö³éíî¿
êîìåðö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå íîí-
ñåíñ, áî çîîïàðê íå º êîìåðö³é-
íîþ ñòðóêòóðîþ ³ íå âåäå êîìåð-
ö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Öå ïîðóøåííÿ
ïðàâà íà ñâîáîäó ñëîâà ïðàö³âíè-
ê³â. À íà ïî÷àòêó 2014-ãî ïî÷à-
ëèñÿ ï³äîçð³ë³ çâ³ëüíåííÿ äåÿêèõ

ïðàö³âíèê³â. ßê íàñë³äîê, çîî-
ïàðê çàëèøèâñÿ áåç ïðåñ-ñëóæ-
áè ³ íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêîãî
â³ää³ëó, ³ òåïåð, ÿê ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíèé ôîíä, íå ìîæå âèêî-
íóâàòè ñâî¿ ïðÿì³, çàêëàäåí³ ó
ñòàòóò³ îáîâ’ÿçêè»,— ï³äêðåñëèâ
àêòèâ³ñò, äîäàâøè ïðî äâà â³ä-
êðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåí-
íÿ, â³äêðèòèõ Øåâ÷åíê³âñüêèì
ÐÂ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè çà ôàêòîì ïå-
ðåâ³ðêè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
çâ³ðèíöÿ. «Ìè ïðîñèìî ðåêîìåí-
äóâàòè ÊÌÄÀ äîñòðîêîâî ðîç³-
ðâàòè äîãîâ³ð ñï³âïðàö³ ç ïàíîì
Êèðèëþêîì, à òàêîæ ï³äãîòóâà-
òè ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî ïîãî-
äæåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîô³íàíñó-
âàííÿ íåäîáóäîâàíîãî ïàâ³ëü-
éîíó ëþäèíîïîä³áíèõ ìàâï»,—
ðåçþìóâàâ ïàí Ãàíóñ.

Íà äóìêó ãðîìàäñüêîãî àêòè-
â³ñòà Â³òàë³ÿ ×åðíÿõîâñüêîãî, äè-
ðåêòîðà çîîïàðêó ñë³ä çâ³ëüíèòè
õî÷à á çà òå, ùî ïðîéøîâ éîãî
«òåðì³í ïðèäàòíîñò³» íà îá³éìà-
í³é ïîñàä³. «ª ðîçóìíèé òåðì³í
ïåðåáóâàííÿ íà êåð³âí³é ïîñàä³.
Ïàí Êèðèëþê óæå áóâ äèðåêòî-
ðîì çîîïàðêó ç 1998-ãî ïî 2006-
é ðîêè. Òîä³ æ áóëà â³äêðèòà êðè-
ì³íàëüíà ñïðàâà çà ôàêòîì íåçà-
êîííîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü

ãðîìàäè Êèºâà. Òîä³ áåç ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè áóëà âèä³ëåíà çåìåëü-
íà ä³ëÿíêà ï³ä ðîçòàøóâàííÿ àò-
ðàêö³îí³â. ×åðåç äâà ðîêè ïðî
ñïðàâó «çàáóëè» ³ çàêðèëè. Ó ö³-
ëîìó ïàí Êèðèëþê êåðóº çîîïàð-
êîì äåñÿòü ðîê³â. Çà öåé ÷àñ ìàº-
ìî ëèøå íåãàòèâ»,— ââàæàº ïàí
×åðíÿõîâñüêèé.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó ªâ-
ãåí³é Êèðèëþê çâèíóâàòèâ àêòè-
â³ñò³â ó íàêëåïàõ, ïðîòå ï³äòâåð-
äèâ íàÿâí³ñòü ïîðóøåíèõ êðèì³-
íàëüíèõ ñïðàâ. «Ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³
ïðàöþþòü íà ðóéíàö³þ çîîïàð-
êó. Âîíè âîþâàëè ç óñ³ìà äèðåê-
òîðàìè, ÿê³ áóëè äî ìåíå. Âîíè
ââàæàþòü, ùî äèðåêòîð³â òðåáà
çì³íþâàòè ÷åðåç ð³ê»,— îáóðèâ-
ñÿ ïàí Êèðèëþê.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ²ãîð Ëóöåíêî
çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ñï³ëüíó
íàðàäó ç åêîëîã³÷íîþ êîì³ñ³ºþ,
àáè ïðèéíÿòè ð³øåííÿ. «Çàðàç
çîîïàðê çíàõîäèòüñÿ ó â³äàíí³
åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿. Íåîáõ³äíî
ñï³ëüíî ç åêîëîã³÷íîþ êîì³ñ³ºþ
ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ âèð³-
øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ³ íà íàé-
áëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ ïðèéíÿòè
ð³øåííÿ»,— ï³äñóìóâàâ ïàí Ëó-
öåíêî �

Êè¿âñüêèé çîîïàðê 
÷åêàþòü êàäðîâ³ ðîòàö³¿
� Ãåíäèðåêòîðó çîîëîã³÷íîãî ïàðêó çàãðîæóº çâ³ëüíåííÿ
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Ñõîæå, ÷åðãîâà çì³íà êåð³âíèöòâà ÷åêàº ñòîëè÷íèé çîîïàðê íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.Äíÿìè ïî-

ñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó ï³äíÿëà ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà çâ³ðèíöÿ. Ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³ âèñëîâèëè îáóðåííÿ áåçä³ÿëüí³ñòþ òà ñëóæ-

áîâèì íåäáàëüñòâîì íèí³ ä³þ÷îãî äèðåêòîðà çîîïàðêó ªâãåíà Êèðèëþêà.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»

×ÅÐÅÇ ñêëàäíîù³ êîíòðîëþ ðóõó
äâîêîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â íà äîðîç³ âèíèêàº áàãàòî àâà-
ð³éíèõ ñèòóàö³é çà ¿õ ó÷àñòþ. Ñà-
ìå òîìó Óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿
àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Êèºâà áó-
ëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðîâåñòè
ïðîô³ëàêòè÷íèé çàõ³ä, ñïðÿìî-
âàíèé ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàä-
ñüêîñò³ äî ³ñíóþ÷î¿ ïðîáëåìè òà
çìóñèòè ìåøêàíö³â ì³ñòà áóòè
á³ëüø óâàæíèìè òà ãóìàííèìè íà
äîðîç³.

«Ïèòàííÿ áåçïåêè äîðîæíüî-
ãî ðóõó çàëèøàºòüñÿ âàæëèâèì ³
àêòóàëüíèì. Ñòàòèñòèêà ÄÒÏ çà
ó÷àñòþ ìîòîöèêë³ñò³â çìóøóº íàñ
õâèëþâàòèñÿ ùîäî ñèòóàö³é íà
àâòîøëÿõàõ. Íà æàëü, ìîòîöèê-
ë³ñòè ÷àñòî íåõòóþòü çàñîáàìè
ïàñèâíî¿ áåçïåêè, íå ðåºñòðóþòü
ñâî¿ òðàíñïîðòí³ çàñîáè â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíó, ïîäåêóäè íàâ³òü íå
ìàþòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ â³äïî-
â³äíî¿ êàòåãîð³¿. Íà öå òðåáà çâåð-
íóòè óâàãó ãðîìàäè, òîìó ùî ò³ëü-
êè âçàºìíà ïîâàãà ó÷àñíèê³â äî-
ðîæíüîãî ðóõó óáåçïå÷èòü íàñ»,—
çàçíà÷èâ «Õðåùàòèêó» ïåðøèé
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äåïàðòà-
ìåíòó ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè Ñåðã³é
Áóäíèê.

Ï³ä ÷àñ àêö³¿ íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³ âëàäèêà Àãàï³ò ïðîâ³â ìîëå-
áåíü çà áåçïåêó ìîòîöèêë³ñò³â.
Ï³çí³øå (íà òåðèòîð³¿ àâòîäðîìó
öåíòðó íàäàííÿ ïîñëóã ÄÀ² ¹ 13)
êè¿âñüê³ áàéêåðè ïðîäåìîíñòðó-
âàëè ïðèéîìè âèùî¿ âîä³éñüêî¿
ìàéñòåðíîñò³,à ïðåäñòàâíèêè Óêðà-
¿íñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó ïðîâå-
ëè ìàéñòåð-êëàñ, äå ïîêàçàëè, ÿê

ïîòð³áíî íàäàâàòè ïåðøó äîë³-
êàðñüêó äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì
ó äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³é ïðèãî-
ä³. Çäîáóòòÿ òàêèõ çíàíü, óì³íü òà
íàâè÷îê ìîæå âðÿòóâàòè æèòòÿ
ëþäèíè, îñê³ëüêè âèæèâå âîíà ÷è
í³ äóæå ÷àñòî çàëåæèòü â³ä ä³é, ùî
ïðîâåäåí³ ó ïåðø³ õâèëèíè ï³ñëÿ
àâàð³¿, ³ ñàìå â³ä åêñòðåíî¿ äîïî-
ìîãè çàëåæèòü æèòòÿ òðàâìîâà-
íîãî.

«Äî íàñ çâåðíóëèñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè ñòîëè÷íî¿ ÄÀ² ç òèì, ùîá ðà-
çîì âèð³øèòè ïðîáëåìó àâàð³é-
íîñò³. Òîìó ìè ç³áðàëèñÿ òóò, àáè
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³
òà äîâåñòè ³íôîðìàö³þ ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü óì³ííÿ íàäàâàòè íåâ³ä-
êëàäíó ìåäè÷íó äîïîìîãó òà âäîñ-
êîíàëþâàòè ñâî¿ íàâè÷êè ó ìà-
íåâðóâàíí³, äîñêîíàëîìó âîëîä³í-
í³ ñâî¿ì çàë³çíèì êîíåì. Çàæäè
âèêîðèñòîâóéòå çàõèñíó åê³ï³ðîâ-
êó òà â÷³òüñÿ âîäèòè ï³ä íàãëÿäîì
ïðîôåñ³îíàë³â»,— ïîÿñíèâ ìåòó
çàõîäó êåð³âíèê æóðíàëó «Áàéê»
Îëåêñàíäð Ñåë³í.

Äëÿ äîâ³äêè çàçíà÷èìî, ùî, çà
äàíèìè ÓÄÀ² ì³ñòà Êèºâà, îñíîâ-
í³ ïîðóøåííÿ òà ïðè÷èíè àâàð³é
ç ìîòîöèêë³ñòàìè — öå ïåðåâè-
ùåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó, íåäîòðè-
ìàííÿ äèñòàíö³¿ òà íåáåçïå÷í³ ìà-
íåâðè. Çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2014 ðî-
êó ó ñòîëèö³ çàðåºñòðîâàíî 184
ÄÒÏ çà ó÷àñòþ ìîòîòðàíñïîðòó
(ìîòîöèêëè, ìîïåäè, ìîòîðîëå-
ðè). Ó 80-òè âèïàäêàõ 16 îñ³á çàãè-
íóëè òà 74 îòðèìàëè òðàâìè. Çîê-
ðåìà çàô³êñîâàíî 79 äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ç âèíè âî-
ä³¿â äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîðòó �

Ó ñóáîòó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ñï³âðîá³òíèêè ñòîëè÷íî¿ ÄÀ² òà áàéêåðè ïðîâåëè
ñï³ëüíèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çàõ³ä, ñïðÿìîâàíèé íà çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ 

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó ï³äíÿëà ïèòàííÿ ùîäî íàëåæíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó,
òîæ, ñõîæå, âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì î÷³êóºòüñÿ ÷åðãîâà çì³íà êåð³âíèöòâà çâ³ðèíöÿ

Äâîêîë³ñíà
áåçïåêà
� Ñòîëè÷í³ ÄÀ²øíèêè òà áàéêåðè ïðîâåëè

ñï³ëüíèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çàõ³ä

Äíÿìè ó ñòîëèö³ ïðîâåëè àêö³þ, ñïðÿìîâàíó íà ïîïåðåäæåí-

íÿ âèïàäê³â äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä çà ó÷àñòþ ìîòî-

òðàíñïîðòó. Îñíîâíîþ ìåòîþ çàõîäó º íåîáõ³äí³ñòü äîòðè-

ìàííÿ êîæíèì âîä³ºì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.Ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ

ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ îðãàí³â ÄÀ² òà ïðåäñòàâíèê³â ìîòîöèêëåò-

íî¿ ñï³ëüíîòè ì³ñòà.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ãëèáîêî ñóìóº ç ïðèâîäó òÿæêî¿ âòðàòè äëÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà, ñìåðò³

âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî àêòîðà òåàòðó ³ ê³íî, çàñëóæåíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Ë³íåöüêîãî Â³òàë³ÿ Áîðèñîâè÷à,

âèñëîâëþº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïîê³éíîãî
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«ÍÎÂÀ» (?), «ÒÐÀÄÈÖ²ß» (?)

Óêðà¿íñüêèé ðóøíèê äàâíî âèé-
øîâ çà ìåæ³ íàðîäíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà (ó ïîáóò³ é ñàêðàëüí³é
ñôåð³) ³ íàáóâ ðèñ âëàñíå ìèñòåöü-
êèõ. Ñâ³ä÷åííÿì öüîìó ìîæå áó-
òè âëàñíà êîëåêö³ÿ ìóçåþ ðóøíè-
ê³â ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ,
ÿêà äåìîíñòðóºòüñÿ íà âèñòàâö³
«ÍÎÂÀ» (?), «ÒÐÀÄÈÖ²ß» (?). ¯¿ íà-
çâà ñïîíóêàº çàäóìàòèñÿ: òàê³ ðå-
÷³ º òðàäèö³éíèìè äëÿ óêðà¿íö³â
÷è íîâàòîðñüêèìè?

Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïîáà÷è-
òè ìàéæå 50 ðóøíèê³â ó ðàìàõ. Ó
òàêèé ñïîñ³á îðãàí³çàòîðè ïðàã-
íóòü àêöåíòóâàòè óâàãó íà òîìó,
ùî öå âèñîêå ìèñòåöòâî ìîäåð-
íå çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì. Íà â³ä-
ì³íó â³ä òðàäèö³éíèõ ðóøíèê³â,
âèòâîðè ñòèë³ñòè÷íî îäíîð³äí³,
õî÷ ³ ñòâîðåí³ ìàéñòðàìè ç ð³ç-
íèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Ðåã³îíàëü-
í³ â³äì³ííîñò³ ìîæíà ïîì³òèòè
õ³áà ùî ó âèøèòèõ íàïèñàõ, õî-
÷à äî åêñïîçèö³¿ ïîòðàïèëè âñüî-
ãî ê³ëüêà òàêèõ ðóøíèê³â — ìå-
òîþ âèñòàâêè áóëî á³ëüøå ïîêà-

çàòè õóäîæíüî-îáðàçíó ÷àñòèíó,
í³æ ñëîâåñíó.

Òðàäèö³éíà ðóøíèêîâà ñèì-
âîë³êà åêñïîíàò³â íå äóæå ïðî-
ÿâëåíà (àäæå òóò íàáóâàþòü á³ëü-
øîãî çíà÷åííÿ àâòîðñüê³ íîâà-
ö³¿), âò³ì, ó íèõ ïðîñòåæóþòüñÿ
âåñ³ëüí³ ñèìâîëè ³ òåìà êîõàííÿ
(ïàðà ïòàõ³â, êâ³òè, â³íîê), º òðàíñ-
ôîðìîâàíèé ñèìâîë Äåðåâà æèò-
òÿ (êâ³òêîâ³ ðîçåòêè). «Òàê³ ðóø-
íèêè âèíèêëè ó 1930-õ ðîêàõ, êî-
ëè ïî÷àëè ïðîäàâàòè ð³çíîêîëüî-
ðîâ³ íèòêè ìóë³íå, àäæå äî òîãî ÷à-
ñó ëþäè ñàì³ ôàðáóâàëè íèòêè
äëÿ âèøèâàííÿ. ² â³äòîä³ ìàéñòðè
ïî÷àëè ãëàääþ «ìàëþâàòè», âè-
øèâêà íàáóëà ðèñ æèâîïèñó,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» çàñòóï-
íèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìó-
çåþ ç íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêî¿
ðîáîòè Òåòÿíà Ïîøèâàéëî.— Ìè
ïðåçåíòóºìî ¿õ íå ÿê ðóøíèê, ùî
áóâ ó ïîáóò³, íà ³êîí³, à ñàìå ÿê
îêðåìèé ìèñòåöüêèé òâ³ð. Öå ïåð-
øà ñïðîáà ïîäàòè óêðà¿íñüêèé
ðóøíèê êîíöåïòóàëüíî, ó íåðîç-
ðèâíîìó çâ’ÿçêó ç ìîäåðíîþ õó-
äîæíüîþ òðàäèö³ºþ».

Âî¿íè ³ Ìàìà¿

Òàêîæ ó ñò³íàõ ìóçåþ ìîæíà
ïîáà÷èòè âèñòàâêó íàðîäíî¿ êàð-
òèíêè é ³êîíè «Âî¿í». ²äåÿ ñòâî-
ðèòè òàêó åêñïîçèö³þ âèíèêëà íà
ïîòðåáó ÷àñó é ìàº íà ìåò³ ïîêà-
çàòè îáðàç âî¿íà â íàðîäí³é êóëü-
òóð³ íå ÿê çàãàðáíèêà, à ÿê çàõèñ-
íèêà, íîñ³ÿ ñâ³òëà.

Â åêñïîçèö³þ óâ³éøëè 34 ðîáî-
òè ç êîëåêö³¿ ìóçåþ. Öå íàðîäíà
³êîíà XVIII — ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ
ñò., à òàêîæ íàðîäíà êàðòèíêà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñò. Òåðèòîð³àëüíî ³êîíè
ïðåäñòàâëÿþòü Õìåëüíè÷÷èíó, Æè-
òîìèðùèíó, ×åðêàùèíó, Êè¿âùè-
íó, Ïîëòàâùèíó, Òåðíîï³ëüùèíó,
Ãóöóëüùèíó, Çàêàðïàòòÿ. Êàðòèí-
êè æ ïîõîäÿòü ç Öåíòðàëüíî¿ Óêðà-
¿íè, Ñåðåäíüî¿ Íàääí³ïðÿíùèíè,
Êè¿âùèíè, Ïîëòàâùèíè, Ñëîáî-
æàíùèíè (Ñóìùèíà, Õàðê³âùèíà).

Íà ³êîíàõ çîáðàæóþòüñÿ ñâÿò³
âî¿íè — ²îàíí-âî¿í, Þð³é-Ïîá³äî-
íîñåöü, Àðõàíãåë Ìèõà¿ë, à òàêîæ
Ïîêðîâà (ïîêðîâèòåëüêà êîçàöòâà).
Ñåðåä íàðîäíèõ êàðòèíîê òåìàòè÷-
íî ïåðåâàæàþòü ñþæåòè ïðîùàí-

íÿ ä³â÷èíè ç êîçàêîì,ÿêèé ³äå íà â³é-
íó, îáðàçè ²âàíà Áîãóíà òà ³íøèõ
êîçàê³â, ñþæåòè ç æèòòÿ êîçàöòâà
(ÿê-îò,êîï³ÿ â³äîìî¿ ðîáîòè ²ëë³ Ðº-
ï³íà «Çàïîðîæö³ ïèøóòü ëèñòà òó-
ðåöüêîìó ñóëòàíó») òîùî.Îðãàí³çà-
òîðè íàãîëîøóþòü, ùî êîçàê Ìà-
ìàé òàêîæ ïðåäñòàâëÿº «âî¿íñüêèé»
ïëàñò óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ êóëü-
òóðè. Âò³ì, âñ³ çîáðàæåííÿ, ÿê³ ìàº
ìóçåé, çíàõîäÿòüñÿ ó ñóñ³äí³é çà-
ë³ — êàðòèíè íå ñòàëè ïåðåíîñèòè
äî ö³º¿ åêñïîçèö³¿, à ãîñòèííî çà-
ïðîøóþòü îãëÿíóòè ¿õ ïîðó÷.

Çà òåõí³êîþ á³ëüø³ñòü ðîá³ò âè-
êîíàíà îë³éíèìè ôàðáàìè íà äå-
ðåâ³ é ñêë³ (çîêðåìà òðàäèö³ÿ ïè-
ñàòè ³êîíè íà ñêë³ ïðèòàìàííà ãó-
öóëàì). Òàêîæ ïðåäñòàâëåí³ êàð-
òèíè íà ïîëîòí³ é ôàíåð³ (äèêò³).
ßê ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ïîøèâàéëî,
íàðîäíà ³êîíà çàçíàâàëà ãîí³íü,
áî áóëà â³ëüíà â êàíîíàõ. Ïèñàëè
¿¿ ìàíäð³âí³ áîãîìàçè, çäåá³ëüøî-
ãî ÷îëîâ³êè, ÿê³ õîäèëè â³ä ñåëà äî
ñåëà. Öå áóâ ïàíòåîí óêðà¿íñüêèõ
îáëè÷ — íàðîäíèõ, à íå êàíîí³÷íèõ:

íàé÷àñò³øå ³êîíè çàìîâëÿëè â
ïàì’ÿòü ïðî ïîìåðëèõ áàòüê³â, áëà-
ãîñëîâåíí³ ³êîíè, ³ìåíí³; ïåðåâà-
æàëè îáðàçè ²ñóñà é Áîãîðîäèö³-
Ìàð³¿, Ìèêîëè-×óäîòâîðöÿ, à ïî
æ³íî÷³é ë³í³¿ Ïàðàñêåâè. Çà 20 ðî-
ê³â ³ñíóâàííÿ ìóçåþ êîëåêö³ÿ íà-
ðîäíî¿ ³êîíè çá³ëüøèëàñÿ ìàéæå
âäâ³÷³ �

Ïðîãóëþþ÷èñü êè¿âñüêèìè âóëèöÿìè
� Íà æèâîïèñíèõ ïîëîòíàõ ïîñòàº æèòòÿ ì³ñòà

Íàðîäíå ìèñòåöòâî: 
â³ä ðóøíèê³â äî âî¿í³â
� Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà çàïðîøóº â³äâ³äàòè îäðàçó äâ³ åêñïîçèö³¿

ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ â³äáóëàñÿ ïðå-
çåíòàö³ÿ ðîá³ò ìîëîäîãî êè¿âñüêî-
ãî õóäîæíèêà Ìàêñèìà Ðèáàëêà
«Áàðâè æèòòÿ». Ïîëîòíà ìèòöÿ ð³ç-
í³ çà æàíðàìè, òåìàòèêîþ é ìà-
íåðîþ âèêîíàííÿ, àëå ¿õ îá’ºäíóº
óðáàí³ñòè÷í³ñòü ³ íåçâè÷íå áà÷åí-
íÿ æèòòÿ ñòîëèö³: ¿¿ âóëèöü, êðàº-
âèä³â, ìåøêàíö³â. Âîíî é íå äèâ-
íî — â³í íàðîäèâñÿ, íàâ÷àâñÿ é
íèí³ ìåøêàº ó Êèºâ³.

Á³ëüø³ñòü ðîá³ò ó ïåðø³é çàë³ —
öå îáðàçè ì³ñòà,ÿê ðåàë³ñòè÷í³,òàê

³ çîâñ³ì íåñõîæ³ íà ñâî¿ ïðîòîòèïè,
à ðàäøå íà âèòâîðè Àíòîí³î Ãàóä³,
äåÿê³ — ç íåéìîâ³ðíèì áóéñòâîì
ôàðá. Öå çíàéîì³ êóòî÷êè Êèºâà:

âóëèö³ Êîì³íòåðíó ³ Ëüâà Òîëñòîãî,
Ïîä³ë, ßðîñëàâ³â Âàë, Ïðèâîêçàëü-
íà ïëîùà òà ³íø³. Íàñòóïíó åêñïî-
çèö³þ ïðèñâÿ÷åíî «âóëè÷íèì ìåø-

êàíöÿì» — êîòàì, à òàêîæ ïåéçà-
æàì (íå ëèøå êè¿âñüêèì,à é çàì³ñü-
êèì) ³ íàòþðìîðòàì. Â òðåò³é çà-
ë³—ðîáîòè ô³ëîñîôñüêîãî ñïðÿìó-
âàííÿ (íàïðèêëàä, «Ð³êà ÷àñó»),äî-
âîë³ àáñòðàêòí³ é ñþððåàë³ñòè÷í³.

«Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ó íàñ ðîç-
ïî÷àâñÿ ïðîåêò «Â³äêðèâàþ÷è íî-
â³ ³ìåíà». Â³í òðèâàâ íåäîâãî, áî
áóëè çì³íè â ìóçå¿,àëå òåïåð ìè ìî-
æåìî çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî íüîãî
³ ïîêàçóâàòè ìîëîäèõ òàëàíîâè-
òèõ õóäîæíèê³â,— ãîâîðèòü êóðà-
òîð âèñòàâêè, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ó

â³ää³ë³ âèñòàâêîâèõ åêñïîçèö³é,
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà âèäàâ-
íè÷î¿ ðîáîòè ìóçåþ Ëþäìèëà Äà-
âèäîâñüêà.— Â ìóçå¿ Ìàêñèì Ðè-
áàëêî âèñòàâëÿºòüñÿ íå âïåðøå.
Õóäîæíèê ñàì îáðàâ ö³ ðîáîòè, ÿê³
ââàæàâ ö³êàâèìè ãëÿäà÷ó».

Ïîëîòíà ñòâîðåí³ çà ïåð³îä
2009—2012 ðîê³â. «Ïîñò³éíî ïðà-
öþâàòè íå ìîæåø,ëèøå ÷àñ â³ä ÷à-
ñó,— ðîçïîâ³äàº àâòîð.— Òàê ïîñòó-
ïîâî ñêëàäàëèñÿ ö³ ìîòèâè — ì³ñ-
òà, çãîäîì êîò³â, ïîâç íèõ íå ìîæ-
ëèâî ïðîéòè! Êîíöåïö³ÿ âèñòàâ-
êè—æèòòÿ â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ,ðóõ,
â³ä÷óòòÿ. Òóò íåìà ÿêîãîñü ìóäðó-
âàííÿ «õóäîæíèê öèì õîò³â ñêàçà-
òè...», öå ïðîñòî æèòòÿ».

Ïåðø³ â³äâ³äóâà÷³ ðàäî ä³ëèëè-
ñÿ âðàæåííÿìè. «Ìåí³ çíàéîìà
òâîð÷³ñòü Ìàêñèìà ç âèñòàâîê ó
Áóäèíêó õóäîæíèêà. Ïðèºìíî, ùî
â íàñ òàêà ìîëîäü,— ç³çíàëàñÿ êè-
ÿíêà Òåòÿíà Ñåðã³ºíêî.— À ñàìå
íà ö³é âèñòàâö³ ìåí³ äî âïîäîáè
ï³âîí³¿ — ³ çà êîëîðèòîì, çà ñòðè-
ìàí³ñòþ ³ ïåðåäà÷åþ ïî÷óòò³â» �

Ó íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ìåí³

Òàðàñà Øåâ÷åíêà â³äêðèëàñÿ

ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà Ìàê-

ñèìà Ðèáàëêà. Ç 68-ìè ðîá³ò

á³ëüø³ñòü çîáðàæóº êóòî÷êè

ñòîëèö³ Óêðà¿íè â îñîáëèâèõ

áàðâàõ ³ ðàêóðñàõ.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | «Õðåùàòèê»

Ïîïðè òå, ùî ë³òî — òðàäèö³éíèé ïåð³îä çàòèøøÿ â êóëüòóðíîìó æèòò³ ñòîëèö³, ó ìóçå¿ Ãîí÷à-

ðà îäíî÷àñíî ñòàðòóâàëè äâ³ íîâ³ åêñïîçèö³¿. Îäíà ç íèõ ïðèñâÿ÷åíà ñó÷àñíèì óêðà¿íñüêèì

ðóøíèêàì ÿê ìîäåðíîìó ìèñòåöòâó, à ³íøà — îáðàçó âî¿íà â íàðîäí³é òðàäèö³¿ (íà êàðòèíàõ

òà ³êîíàõ).

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | «Õðåùàòèê»
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Âèñòàâêà ðóøíèê³â
«ÍÎÂÀ» (?), «ÒÐÀÄÈ-
Ö²ß» (?)

Âèñòàâêà íàðîäíî¿
êàðòèíêè òà ³êîíè
«Âî¿í»

Êîëè: äî 1 âåðåñíÿ ç 10.00 äî
17.30, ïí.— âèõ³äíèé
Äå: Íàö³îíàëüíèé öåíòð íàðîä-
íî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷à-
ðà», âóë. Ëàâðñüêà, 19, òåë.: (044)
288-92-68, 280-52-10
Âàðò³ñòü êâèòêà: 30 ãðí; äëÿ
øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â ³ ïåíñ³îíå-
ð³â — 9 ãðí
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«Áàðâè æèòòÿ» 
Ìàêñèìà Ðèáàëêà

Êîëè: äî 29 ëèïíÿ, ç 10.00 äî
18.00, ïí.— âèõ³äíèé
Äå: Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ìåí³
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, áóë. Øåâ÷åí-
êà, 12
Âàðò³ñòü êâèòêà: 15 ãðí; äëÿ
ó÷í³â, ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â —
7 ãðí
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Åêñïîçèö³ÿ ïîêàçóº îáðàç âî¿íà â íàðîäí³é êóëüòóð³ ÿê çàõèñíèêà ³ íîñ³ÿ ñâ³òëà

Ìàêñèì Ðèáàëêî ñòâîðþº îáðàçè ì³ñòà — ÿê ðåàë³ñòè÷í³, òàê ³ àáñòðàêòí³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про підтримку депутатських запитів органам 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 24/24 від 3 липня 2014 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Регламенту Київської міської ра$
ди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київради�та�о�олошені�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�03.07.2014,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�де-

п�татам�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�мо-

мент��отримання�запит�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київради.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��
до�рішення�Київради
03.07.2014�№24/24

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 03.07.2014

№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1 Андрєєв Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо невиконання будівельниками договорів, укладених з
інвесторами будівництва житла, зокрема будинків 4"А, 4"Б,
4"В та 4"Г у Солом'янському районі 

2 Андрєєв Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення пішохідного переходу та камер
відеоспостереження на дорозі біля спеціалізованої школи
№43 "Грааль" у Солом'янському районі 

3 Андрійко Руслан Юрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо збереження території національного природного парку
"Голосіївський" 

4 Березовський Андрій Петрович Голові Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації 
Щодо налагодження належної роботи диспетчерської
служби КП "РЕО"10" 

5 Бричук Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо вирішення транспортного сполучення в мікрорайоні
вулиць Тверський тупик та Патріса Лумумби у Печерському
районі  

6. Бричук Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо вирішення проблем у дошкільному навчальному
закладі №378 у Печерському районі

7. Бричук Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо вирішення питання благоустрою прибудинкової
території за адресою: бульв. Дружби Народів, 7 у
Печерському районі

8. Бричук Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо збереження охоронної зони Національного
ботанічного саду ім. М.М.Гришка та недопущення реалізації
планів забудови Звіринецького пагорбу

9. Велімовський Анатолій Романович Прокурору міста Києва 
Про вжиття прокурорського реагування щодо незаконної
вирубки дерев на території парку Малишка (вул. Малишка,
4"а)

10. Галушка Олена Михайлівна Заступнику міського голови "секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо оприлюднення на сайті Київради розпоряджень
Київського міського голови

11. Гаряга Олег Олександрович В.о. начальника Інспекції державного архітектурно"
будівельного контролю у м. Києві 
Щодо скарги мешканців Шевченківського району на
забудовників ТОВ "ВКФ "Фарби України"

12. Гаряга Олег Олександрович Київському прокурору з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері 
Щодо скарги мешканців Шевченківського району на
забудовників ТОВ "ВКФ "Фарби України"

13. Гончаров Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо інформації у сфері освіти Дарницького району

14. Гончаров Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо реформування системи охорони здоров'я

15. Гончаров Володимир Валентинович Київському прокурору з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері 
Начальнику ГУ Держсанепідслужби у м. Києві 
Щодо перевірки фактів порушення законодавства у
природоохоронній сфері

16. Гончаров Володимир Валентинович Київському прокурору з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері 
Начальнику ГУ Держсанепідслужби у м. Києві 
Щодо екологічного стану навколо озера "Срібний кіл"

17. Гончаров Володимир Валентинович Директору Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо відновлення благоустрою на прибудинковій території
будинків №№9"А, 11"А, 11"Б на вул. Здолбунівській у
Дарницькому районі

18. Гончаров Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо допомоги вимушеній переселенці з м. Краматорськ

19. Гончаров Володимир Валентинович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо інформації про друк букварів за рахунок коштів
державного бюджету України

20. Головня Роман Григорович Голові постійної комісії Київради з питань містобудування,
архітектури та землекористування 
Голові тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки легітимності рішень Київської міської ради ,
прийнятих після травня 2006 року
Прокурору міста Києва 
Щодо перевірки рішення Київради від 22.02.2007 №241/902

21. Головня Роман Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Прокуратурі міста Києва 
Щодо перевірки законності рішення Київради від 30.01.2003
№245/405

22. Гриценко Олексій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо звернення голови первинної профспілкової організації
автобусного парку №6 КП "Київпастранс"

23. Калініченко Олег В'ячеславович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо надходження до бюджету міста Києва коштів від
зовнішньої реклами за період 2011"2014 років

24. Калініченко Олег В'ячеславович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо надання інформації з регулювання ринку зовнішньої
реклами в місті Києві

25. Кустова Вікторія Валентинівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту об'єктів житлово"комунальної інфраструктури

26. Котвицький Сергій Опанасович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо незадовільного стану асфальтобетонного покриття на
вул. Чорногірській

27. Костюк Сергій Анатолійович Директору Департаменту транспортної інфраструктури 
м. Києва виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо внесення змін до маршруту автобуса №18 у
Дарницькому районі 

28. Костюшко Олег Петрович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо скасування акцизного податку на пальне шляхом
встановлення відповідного екологічного податку та його
утримання до місцевого бюджету

29. Лозовой Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення пам'ятника Євгену Коновальцю

30. Левченко Юрій Володимирович Начальнику ГУ МВС в м. Києві 
Про звернення мешканців Святошинського району щодо
порушення їх прав та обмеження доступу до Святошинського
озера

31. Левченко Юрій Володимирович Прокурору міста Києва 
Про звернення мешканців Святошинського району 
щодо порушення їх прав та обмеження доступу до
Святошинського озера

32. Лимар Юлія Володимирівна Голові Шевченківської районної в м. Києві державної
адміністрації 
Щодо відповідності державним будівельним нормам
проходження труб теплових мереж під житловим будинком
№15/23 на вул. Шулявській та вирішення питання ремонту
будинку і благоустрою прилеглої території

33. Левада Сергій Якович Прокуратурі міста Києва 
Щодо вжиття заходів прокурорського реагування щодо
перевірки законності будівництва ПрАТ "СХІД"2" на вул.
Сормовській, 3 у Дарницькому районі

34. Луценко Ігор Вікторович Начальнику КП "Київський метрополітен" 
Щодо надання документів, які засвідчують про безпеку
придатності ескалаторів у метрополітені

35. Луценко Ігор Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо благоустрою Труханового острова

36. Луценко Ігор Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Про з'ясування підстав щодо використання приміщення
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
для розповсюдження газети "Вісті"

37. Меліхова Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо подання судового позову про скасування рішення
Київради від 28.09.2006 №83/140

38. Маляревич Олесь Вікторович Начальнику управління охорони здоров'я Дніпровської
районної у місті Києві державної адміністрації 
Про проведення громадських слухань щодо доцільності та
ефективного впровадження медичної реформи у
Дніпровському районі

39. Маляревич Олесь Вікторович Заступнику міського голови "секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. Щодо забезпечення участі в суді
представника Київради у розгляді справи №910/282/14
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40. Мандрик Валентина Львівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо збереження спортивної споруди велотреку як пам'ятки
архітектури

41. Мандрик Валентина Львівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо збільшення фінансування на капітальні видатки на 2014
рік для ремонту житлового фонду у Шевченківському районі

42. Мандрик Валентина Львівна Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю.
Щодо розгляду питання злочинних дій групою осіб, які
заволоділи майном приватного акціонерного товариства
"Ринок "Нивки"

43. Мосійчук Ігор Володимирович Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо перейменування Арсенальної площі та станції метро
"Арсенальна"

44. Мосійчук Ігор Володимирович Прокурору міста Києва 
Голові служби безпеки України 
Щодо розслідування та притягнення до кримінальної
відповідальності винних у розкраданні державних коштів на
Державному підприємстві "Київський бронетанковий завод"

45. Мельничук Андрій Анатолійович Заступнику міського голови "секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо перевірки законності передачі в оренду будівлі на
території будинку №9 на просп. 40"річчя Жовтня у
Голосіївському районі

46. Мельничук Андрій Анатолійович Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо перевірки законності будівництва на прибудинковій
території будинку №23/16 на вул. Васильківській у
Голосіївському районі

47. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо будівництва тренувальної площадки на території
стадіону "Дніпровець" у Дніпровському районі

48. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо перенесення благодійного центру "Стефанія" за межі
міста Києва

49. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо встановлення дренажних насосів та будівництва
протиливневої системи на вул. Сновська у Дніпровському
районі

50. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо будівництва автодороги в мікрорайоні ДВРЗ
(Дніпровський район)

51. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо продовження будівництва корпусу школи №42 у
Дніпровському районі

52. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо громадських вбиралень у скверах Дніпровського
району

53. Михайленко Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо водопостачання гарячої води в місті Києві

54. Михайленко Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо впорядкування зовнішньої реклами

55. Непоп В'ячеслав Іванович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення пільгового розміру ставки земельного
податку громадській організації "Товариство сімей, які
виховують дітей з функціональними обмеженнями "Родина"

56. Непоп В'ячеслав Іванович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відновлення диспетчерських служб швидкого
реагування при ЖЕКах

57. Павлик Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення елементів примусового зниження
швидкості біля буд. №№ 3, 8 та 10 на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі

58. Павлик Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення світлофора біля буд. №№22, 27 на вул.
Ревуцького у Дарницькому районі

59. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо прискорення розгляду у постійних комісіях Київради
проектів рішень Київради за поданням депутата Пабата О.В.

60. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо прискорення розгляду у постійних комісіях Київради
проекту рішення Київради за поданням депутата Пабата О.В.

61. Семененко Олександр Анатолійович Генеральному прокурору України Яремі В.Г. 
Щодо вжиття заходів прокурорського реагування

62. Севериненко Василь Миколайович Генеральному прокурору України Яремі В.Г. 
Щодо відшкодування збитків підприємству "Вертикаль",
спричинених внаслідок незаконних дій НДМО "Діалір"

63. Терентьєв Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо перевірки легітимності рішення Київради від 21.12.2006
№386/443

64. Терентьєв Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо передачі сімейного гуртожитку на вул.
Предславінській, 34 до комунальної власності міста

65. Харченко Олександр Володимирович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо забезпечення у Дніпровському районі м. Києва
пільгових категорій киян медикаментами

66. Харченко Олександр Володимирович Начальнику ГУ Міністерства доходів і зборів України в 
м. Києві 
Щодо самовільного захоплення земельної ділянки на вул.
Пожарського, 4"а у Дніпровському районі податковою
міліцією Державної податкової інспекції у Дніпровському
районі м. Києва

67. Шульга Наталія Іванівна Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення роз'яснювальної роботи серед молоді
міста Києва про шкідливий вплив алкоголю на організм
людини та переваги здорового способу життя

68. Янченко Галина Ігорівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо демонтажу МАФів, розташованих на пішохідних
тротуарах поряд з велодоріжками на просп. Бажана та просп.
Перемоги

69. Янченко Галина Ігорівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Заступнику міського голови " секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо внесення змін у розпорядження КМДА №1036 від
01.12.2010

70. Велімовський А.Р., Бригинець П.М.,
Странніков А.М., Горбунов Я.В.,
Маляревич О.В., Росляков В.В.,
Харченко О.В.

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо надання копій договорів оренди на землю

71. Севериненко В.М., Онуфрійчук В.М.,
Карпенко А.Я., Гулей Я.Т., Опадчий
І.М., Черніков О.М.

Генеральному прокурору України Яремі В.Г. 
Щодо джерел фінансування реконструкції будівлі
прокуратури Деснянського району

Заступник міського голови $ секретар Київської міської ради 
О. Резніков

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про діяльність першого заступника голови, 

заступників голови Київської міської 
державної адміністрації

Розпорядження № 823 від 8 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про столицю Укра$

їни — місто$герой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810, Тимчасового розподілу обов’язків між головою
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адмі$
ністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської
міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.03.2014 № 317, з метою забезпечення належної
організації роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

1.�По�ласти�спрям�вання,��оординацію�та

�онтроль�діяльності�Департамент����льт�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Управ-

ління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�на�заст�пни-

�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Гол�ба�В.�В.,�тимчасово,�на�період�тим-

часової�непрацездатності�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�Д�баса�Б.�Й.

2.�По�ласти�спрям�вання,��оординацію�та

�онтроль�діяльності�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Крама-

рен�а�Р.�М.,�тимчасово,�на�період�тимчасової

непрацездатності�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Д�-

баса�Б.Й.

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

дження�залишаю�за�собою.�

Голова В. Кличко

Про припинення виплати довічної міської стипендії 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 825 від 11 липня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про довічні місь$

кі стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстро$
ваного в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 2/919, враховуючи лист Київського
місцевого творчого відділення Національної спілки театральних діячів України від 26 травня 2014 року та в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Припинити�виплат��довічної�місь�ої�сти-

пендії�видатним�діячам���льт�ри�і�мистецтва

Смоляровій�Оле�сандрі�Захарівні —�народній

артистці�У�раїни,�з�01�червня�2014�ро��.

2.�Підп�н�т�2.1�п�н�т��2�розпорядження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�29

�р�дня�2000�ро���№ 2371�«Про�внесення�змін

до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�31.08.99�№ 1414»�ви�лю-

чити.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації —��ерівни�а�апа-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
Голова В. Кличко

Про реєстрацію Статуту Релігійної Громади Церкви Воскресіння
Христове «Небесна Сотня» у Подільському районі м. Києва 
Української Православної Церкви Київського Патріархату

Розпорядження № 826 від 11 липня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 4 червня 2014 року та протокол загальних зборів засновників Релігійної Громади Церкви Вос$
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кресіння Христове «Небесна Сотня» у Подільському районі м. Києва Української Православної Церкви Київ$
ського Патріархату від 7 квітня 2014 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�Релі�ійної�Громади

Цер�ви�Вос�ресіння�Христове�«Небесна�Сот-

ня»���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат�,

що�додається.
Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Тимчасового розподілу обов’язків 
між головою Київської міської державної адміністрації, 

першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації, 

заступниками голови Київської міської 
державної адміністрації та заступником голови 

Київської міської державної  адміністрації — 
керівником апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 828 від 11 липня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто$ге$
рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації) від 8 жовтня 201З року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

березня�2014�ро���№ 317,�що�додаються.

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�27�берез-

ня�2014�ро���№ 317�«Про�Тимчасовий�розпо-

діл�обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�з�ідно�з�додат�ом.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
11.07.2014�р.�№�828

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між головою 

Київської міськоїдержавної адміністрації, 
першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,

заступниками голови Київської міської державної адміністрації 
та заступником голови Київської міської державної 

адміністрації — керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 27 березня 2014 року № 317

1.�У�розділі�3:

1.1.�Абзац�1�п�н�т��2�доповнити�словами

«щодо�реалізації�державної�політи�и�в��ал�зі

ви�ористання�та�охорони�земель�м.�Києва»;

П�н�т�2�після�абзац��10�доповнити�нови-

ми�абзацами�та�о�о�зміст�:�«Вносить�в��ста-

новленом��поряд���на�роз�ляд�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�пропозиції�щодо�прийняття�рішень�про

ор�анізацію�територій�і�об’є�тів�природно-

заповідно�о�фонд��місцево�о�значення�та�ін-

ших�територій,�що�підля�ають�особливій�охо-

роні.

Подає�пропозиції�Київсь�ій�місь�ій�раді�і

здійснює�відповідні�заходи�щодо�реалізації�її

рішень�про�приватизацію,�надання,�передач�

і�продаж,�вил�чення�(ви��п)�земельних�діля-

но�.�Контролює�робот��щодо�забезпечення�до-

тримання�земельно�о�за�онодавства,�вирішен-

ня�питань�щодо�ви�ористання�і�охорони�зе-

мель,�ви�онання�по�оджених�прое�тів�і�схем

земле�строю,�прое�тів�вн�трішньо�осподар-

сь�о�о�земле�строю.

Ор�анізов�є�під�отов���і�подає�на�роз�ляд

Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�ти�рішень�з�зе-

мельних�питань.

В��становленом��поряд���вносить�пропози-

ції�щодо�фінанс�вання�земельної�реформи�з

місцево�о�бюджет�,�фінанс�вання�інших�захо-

дів���сфері�земельних�відносин.

Віз�є�прое�ти�до�оворів���півлі-продаж��та

оренди�земельних�діляно��до�передачі�на�роз-

�ляд�Київсь�ом��місь�ом���олові,�прое�ти�дер-

жавних�а�тів�на�право�власності�та�право�по-

стійно�о��орист�вання�землею».

У�зв’яз���з�цим�абзаци�11-23�вважати�від-

повідно�абзацами�16-28.

1.2.�П�н�т�4�після�абзац��4�доповнити�но-

вим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);»

У�зв’яз���з�цим�абзаци�4-6�вважати�абзаца-

ми�5-7.

2.�У�розділі�4:�

2.1.�У�п�н�ті�2:

У�абзаці�першом��ви�лючити�слова:

«щодо�реалізації�державної�політи�и�в��ал�-

зі�ви�ористання�та�охорони�земель�м.�Києва».

Абзаци�13-17�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим,�абзаци�18-19�вважати�від-

повідно�абзацами�13-14.

2.2�У�п�н�ті�4�абзац�4�ви�лючити.
Перший заступник керівника апарату

А. Почтарьов

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
11.07.2014�р.�№�828

Зміни
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2014 року 
№ 317 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між головою 

Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови
Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської

державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

У�додат���3�позицію�«Костю��М.�Д.»�доповнити�новою�позицією�та�о�о�зміст�:

Департамент земельних ресурсів Комунальне  підприємство "Київський інститут земельних
відносин"

Комунальне підприємство "Київський міський центр
земельного кадастру та приватизації землі"

Департамент земельних ресурсів Комунальне  підприємство "Київський інститут земельних
відносин"

Комунальне підприємство "Київський міський центр
земельного кадастру та приватизації землі"

��позиції�«Крамарен�о�Р.�М.»�ви�лючити�позицію:

Перший заступник
керівника апарату А. Почтарьов

Про затвердження змін 
до Тимчасового розподілу обов’язків 

між головою Київської міської державної адміністрації, 
першим заступником голови 

Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської 

державної адміністрації та заступником голови 
Київської міської державної адміністрації — 

керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 830 від 14 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто$ге$

рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27

березня�2014�ро���№ 317,�що�додаються.

2.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�27�берез-

ня�2014�ро���№ 317�«Про�Тимчасовий�розпо-

діл�обов’яз�ів�між��оловою�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�першим�заст�пни�ом

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»�з�ідно�з�додат�ом.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
14.07.2014�р.�№�830

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків між головою Київської міської

державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської 
державної адміністрації та заступником голови Київської міської 

державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 27 березня 2014 року № 317
1.�Розділи�4�та�5�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�4

КРАМАРЕНКО�Р.�М.

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації

1.��Забезпеч�є�ви�онання�положень�Консти-

т�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю

У�раїни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�са-

мовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�держав-

ні�адміністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�поста-

нов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента

У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації).
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2. Забезпеч є здійснення повноважень ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) з питань ви онання державних і
ре іональних про рам соціально-е ономічно о та ль-
т рно о розвит , ал зі омпле сно о соціально-е о-
номічно о розвит території, дос оналення розмі-
щення на території міста прод тивних сил, розвит
міжре іональних зв’яз ів, здійснення стр т рної пере-
б дови е ономі и міста, ефе тивно о проведення е о-
номічних реформ, спрямованих на створення рин ової
е ономі и; ал зі бюджет та фінансів, план вання і
облі , подат ової політи и, бан івсь ої діяльності, ор-
анізації вистав ової діяльності; щодо реалізації дер-
жавної політи и сфері охорони здоров’я; забезпечен-
ня ефе тивної роботи та розвит місті Києві мережі
за ладів охорони здоров’я; ор анізації роботи з роз-
роблення про нозів розвит мережі за ладів охорони
здоров’я.
Ор анізов є діяльність підпоряд ованих стр т р-

них підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації), підпри-
ємств, станов та ор анізацій ом нальної власності
сфері охорони державної таємниці, бере часть роз-
робленні ( точненні) мобілізаційно о план м. Києва.
Сприяє форм ванню системи фінансово- редитної,

онс льтативної та інформаційної підтрим и підприємниц-
тва.
Сприяє зал ченню іноземних інвестицій для розвит

е ономічно о потенціал м. Києва.
Сприяє зовнішньое ономічним зв’яз ам промислових під-

приємств, станов та ор анізацій, розташованих на тери-
торії міста, незалежно від форм власності та відомчої під-
поряд ованості, розвит їхньої е спортної бази і збіль-
шенню виробництва прод ції на е спорт.
По одж є зовнішньое ономічні до овори, що ладаю-

ться стр т рними підрозділами ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), підприємствами, становами та ор анізаці-
ями, заснованими на ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва.
Координ є робот щодо здійснення державної ре-

єстрації іноземних інвестицій в місті Києві, до оворів
про спільн інвестиційн діяльність за частю інвесто-
рів, видачі ліцензій на е спорт та імпорт товарів, ра-
зових індивід альних ліцензій в межах, визначених Мі-
ністерством е ономічно о розвит і тор івлі У раїни.
Сприяє ефе тивном ви ористанню природних, тр до-

вих і фінансових рес рсів м. Києва та зал ченню інвес-
тицій. Здійснює оординацію діяльності правлінь е оно-
мі и та фінансових правлінь районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій.
Забезпеч є:
ор анізацію роботи з розроблення, за альнення та
онтролю за ви онанням заходів щодо реалізації зав-
дань, ви ладених посланнях Президента У раїни до
Верховної Ради У раїни, Про рамі діяльності Кабінет
Міністрів У раїни;
с ладання балансів тр дових рес рсів;
реалізацію державної політи и сфері охорони здоров’я.
Ор анізов є робот медичних за ладів з надання до-

помо и населенню.
Вживає заходів щодо запобі ання інфе ційним захво-

рюванням, епідеміям, епізоотіям та їх лі відації.
Координ є робот за ладів охорони здоров’я, що на-

лежать до ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва, вживає заходів для їхньо о матеріаль-
но о та фінансово о забезпечення.
Здійснює оординацію роботи із б дівництва об’є тів

охорони здоров’я.
Бере часть розробленні прое тів відповідних дер-

жавних, між ал зевих, ал зевих, місцевих і міжре іо-
нальних про рам.
Забезпеч є під отов та подання в становленом

поряд до Міністерства е ономічно о розвит і тор ів-
лі У раїни пропозицій, спрямованих на забезпечення
збалансовано о розвит прод тивних сил та підви-
щення рівня життя населення м. Києва.

Ор анізов є робот з проведення аналіз соціально-
е ономічної сит ації та розроблення про нозів динамі и
споживання населенням міста товарів народно о спо-
живання та посл .
Забезпеч є розроб та подання на затвердження Ки-

ївсь ої місь ої ради прое т бюджет м. Києва, ор ані-
зов є ви онання бюджет м. Києва.
Ор анізов є робот по під отовці та подає в станов-

леном поряд до ор анів ви онавчої влади вищо о рів-
ня пропозиції до прое т Державно о бюджет У раїни,
пропозиції щодо обся оштів Державно о бюджет
У раїни для їх розподіл між місцевими бюджетами, роз-
мірів дотацій і с бсидій, дані про змін с лад об’є тів,
що підля ають бюджетном фінанс ванню, баланс фі-
нансових рес рсів для врах вання їх при визначенні роз-
мірів с бвенцій, а та ож для бюджетно о вирівнювання,
виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних по-
треб.
По одж є пропозиції щодо розміщення на території

міста Києва нових підприємств та інших об’є тів незалеж-
но від форм власності.
Забезпеч є ор анізаційно-методичне ерівництво,
оордин є діяльність стр т рних підрозділів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій з питань розроблення про нозів
е ономічно о і соціально о розвит міста та районів
на середньостро овий період, про рам е ономічно о і
соціально о розвит районів м. Києва на орот остро-
овий період, забезпеч є взаємодію з районними в міс-
ті Києві державними адміністраціями під час розроб-
лення відповідних державних, місцевих, ал зевих про-
рам, а та ож під час розв’язання інших проблем ом-
пле сно о розвит прод тивних сил території. Здійс-
нює онтроль за ви онанням всіх місцевих цільових
про рам.
Ор анізов є робот з:
розроблення дов остро ових та середньостро ових

про нозних по азни ів балансів фінансових і рошових
доходів та витрат населення, баланс місцевих б дівель-
них матеріалів;
проведення омпле сно о аналіз розвит е ономі-
и міста, визначає шляхи стр т рно-інвестиційної по-
літи и та пріоритети соціально-е ономічно о розвит
території;
розроблення про рам соціально-е ономічно о роз-

вит м. Києва, відповідних ал зевих про рам, бере
часть розробці о ремих розділів інших про рам.
Забезпеч є реалізацію державної політи и ціно творен-

ня в поряд і межах, визначених за онодавством.
У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністер-

ством фінансів У раїни, Міністерством е ономічно о
розвит і тор івлі, Міністерством охорони здоров’я
У раїни, Міністерством освіти і на и У раїни, Мініс-
терством молоді та спорт У раїни, Державною сл ж-
бою е спортно о онтролю У раїни, Державною сл ж-
бою статисти и У раїни та іншими центральними ор-
анами ви онавчої влади, постійними омісіями Київ-
сь ої місь ої ради, районними в місті Києві державни-
ми адміністраціями.
Відповідно до своїх повноважень ор анізов є під о-

тов прое тів розпоряджень ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), прое тів рішень Київсь ої місь ої ради, що по-
даються на роз ляд Київсь ої місь ої ради ви онавчим ор-
аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою дер-
жавною адміністрацією), і матеріалів з о ремих питань
для роз ляд на засіданнях Коле ії ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації).
3. За дор ченнями заст пни а олови Київсь ої місь-
ої державної адміністрації безпосередньо працює від-
діл ор анізаційно о забезпечення діяльності заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної адміністрації.

Продовження
в наст пном номері Х Ф І Л А Н Т Р О П В

Р О Л О П І Р М І Н І

Е П А Р Х Р І З А К Н

Щ Е М В О Г Н И Щ Е

А Р І А Д Н А О Г

Т А Н К А Н О В А Т О Р

И Г И Ч К А І Е С Е

К Р О Н А Г Р А Н А Т

Відповіді на сканворд 

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà 
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

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 çâàí-

íÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;
- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòå-

ðó çà ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè çà-
ïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿";

- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;
- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçà-

íèõ);
- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîí-
êóðñó 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.

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíîãî 
ï³äðîçä³ëó Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäà-

ò³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè

Óïðàâë³ííÿ âçàºìîä³¿ ç
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè òà ðîáîòè ç ï³äâ³äîì-

÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè

Ïîì³÷íèê ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
(1 øòàòíà îäèíèöÿ)

îñâ³òà âèùà (åêîíîì³÷íà) çà îñâ³ò-
íüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³à-
ë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáîòè çà ôà-
õîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ àáî â îð-
ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå

ìåíøå 2 ðîê³â.

2. Â³ää³ë âçàºìîä³¿ ³ç çàñî-
áàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
(1 øòàòíà îäèíèöÿ,

íà ïåð³îä ïåðåáóâàí-
íÿ îñíîâíîãî ïðàö³â-
íèêà ó â³äïóñòö³ äëÿ
äîãëÿäó çà äèòèíîþ)

îñâ³òà âèùà (ô³ëîëîã³÷íà) çà îñâ³ò-
íüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³à-
ë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáîòè çà ôà-
õîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ àáî â îð-
ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå

ìåíøå 2 ðîê³â.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó ïëîùåþ 28,40 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â áó-
ä³âë³ ÊÌÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2" Ïîä³ëüñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22 äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíî-
ãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 2853,33 ãðí
áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëü-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Õàðàê-

òåðèñòè-
êà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè ó

ãðí

1

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²Ï-
ÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ²
ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²Ñ-
ÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó,

6-À, òåë. 292-03-98)

1, 2 ïî-
âåðõ

ÐÀÉÄÓÆÍÀ
ÂÓË., 51

ÄÍÇ ¹ 772
565,43

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÍÀ ÏËÎÙ²,
ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌ-

ÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÍÅ Á²ËÜØÅ ßÊ 50 KB. ÌÅÒÐ²Â
2 ðîêè

Ñòàíîì êà 27.05.2014

1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÍÀ ÏËÎÙ²,
ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌ-

ÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ² ÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÏÎÍÀÄ 50 KB. ÌÅÒÐ²Â
22,09 11383,44

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 ..........48 рн. 00 оп.

на 12 місяців ........96 рн. 00 оп.

на місяць ..............28 рн. 00 оп.

на 3 місяці ............84 рн. 00 оп.

на 6 місяців ........168 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

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

на 3 місяці ............36 рн. 00 оп.

на 6 місяців ..........72 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......144 рн. 00 оп.

на місяць ..............40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ......490 рн. 80 оп.

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

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 ç ðîëëþ ñ³ìåéíîãî

îáåðåãà ñïðàâëÿþòüñÿ

áëèñêó÷å. Íèí³ çàáóäüòå

ïðî ìèíóëå ³ íå äóìàéòå ïðî ìàé-

áóòíº, ðîçñëàáòåñÿ ³ ïëèâ³òü çà òå-

÷³ºþ ïîä³é, ïîêëàäàþ÷èñü íà éîãî

âåëè÷í³ñòü ùàñëèâèé âèïàäîê—³ â³í

íå ïðèìóñèòü íà ñåáå ÷åêàòè.

ÒÅËÜÖ²,äåíüâèäàñòüñÿ êîì-

ôîðòíèì ³ ïðîäóêòèâíèì,

áóäüòå ìîá³ëüíèìè,ðîçøè-

ðþéòå êîëî êîíòàêò³â,³íòåðåñ³â ³ ïðè-

ñëóõàéòåñÿ äî ³íòó¿ö³¿, ÿêà ï³äêàæå,

êîìó ç îòî÷åííÿ äîâ³ðÿòè â ñïðàâàõ,

àáè íå êëþíóòè íà ãà÷îê àâàíòþð-

íèõ ïðîïîçèö³é íå÷åñíèõ ëþäåé.

ÁËÈÇÍßÒÀ, áàæàííÿ çì³-

íèòè ³ì³äæ, îíîâèòè ãàð-

äåðîá º äîáðèì ñèìïòî-

ìîì — çíà÷èòü, íà âíóòð³øíüîìó

ïëàí³ éäóòü ïðîãðåñèâí³ çì³íè. Ùå

á ïàê, îòî÷åííÿ âàñ îáîæíþº, áëà-

ãîâ³ðí³ êîõàþòü.

ÐÀÊÈ, ï³äêëþ÷àéòåñÿ äî

³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â

òà çàäîâîëüíÿéòå äîïèò-

ëèâ³ñòü â ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ,

ïóñêàéòå â õ³ä ³íòåëåêòóàëüí³ ÷à-

ðè — öå óí³êàëüíà çáðîÿ íà âñ³õ

ôðîíòàõ!

ËÅÂÈ, âàøå ì³ñöå íà ñâ³ò-

ñüêèõ òóñîâêàõ,îðèã³íàëü-

íèõ íîâàòîðñüêèõ àêö³ÿõ,

ïðåçåíòàö³ÿõ, â äðóæí³õ êîìïàí³-

ÿõ. Âäÿãí³òü îøàòíå âáðàííÿ, àäæå

êðàñèâà ïðèâàáëèâà óïàêîâêà ãðàº

íàäçâè÷àéíó ðîëü ó çàâîþâàíí³

ñèìïàò³é ïóáë³êè, ùî, â ñâîþ ÷åð-

ãó, äîäàº âïåâíåíîñò³.

Ä²ÂÈ íå çäàòí³ êîíòðî-

ëþâàòè ñèòóàö³¿ — âñå

éòèìå õàîòè÷íî, âïèñà-

òèñÿ â ðàêóðñ ïîä³é áó-

äå ñêëàäíî, áî ó øåôà ñ³ì ï’ÿò-

íèöü íà òèæäåíü, òîæ ïîñï³õîì

õàïàòèñÿ çà äîðó÷åí³ çàâäàííÿ

íå ñë³ä, áî ïîñë³äóº â³äì³íà íà-

êàç³â, ò³ëüêè ìàðíî âèòðàòèòå çó-

ñèëëÿ.

ÒÅÐÅÇÈ,êàð’ºðí³ äîñÿãíåí-

íÿ ìîæóòü ïðèñïàòè âàøó

ïèëüí³ñòü, à ñë³ä íå ïî÷è-

âàòè íà ëàâðàõ,à çàâçÿòî ïðàöþâà-

òè, âèêîðèñòîâóþ÷è òå õë³áíå ì³ñ-

öå ç ìàêñèìàëüíîþ ïðîäóêòèâí³ñ-

òþ, ÿêùî õî÷åòå ðîçáàãàò³òè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, öå äåíü ïñè-

õîëîã³÷íî¿ òðàíñôîðìà-

ö³¿, êîëè íàêîïè÷åíèé íå-

ãàòèâ ïåðåïëàâëÿºòüñÿ â ïîçèòèâ.

Çäîðîâ’ÿ ï³äå íà ïîïðàâêó, çãàðìî-

í³çóþòüñÿ äóøåâí³ òà ô³ç³îëîã³÷í³ ðèò-

ìè îðãàí³çìó.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,ñèòóàö³éíà îáñòà-

íîâêà äíÿ çàêëèêàº äî ïàðò-

íåðñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³,âò³ì,

âñå íåîäíîçíà÷íî,ìîæëèâ³ êîëèâàí-

íÿ, ñóìí³âè. Âàì, ³äåàë³ñòàì, áóäå

ñêëàäíî âèçíà÷èòè, ùî êåðóº ä³ëî-

âèì ñîþçíèêîì (øëþáíèì îáðàí-

öåì): áëàãîðîäñòâî ÷è ëóêàâñòâî.Ïðè-

íàéìí³ ñòàðàéòåñÿ ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ

(ÿêà é ñòàíå àðá³òðîì) çðîáèòè âñå

ìîæëèâå çàðàäè çáåðåæåííÿ òàíäå-

ìó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ íå çíàòèìóòü,

íà ÿêèé ñò³ëåöü ñ³ñòè,çà ùî

õàïàòèñÿ ³ ç ÿêîãî áîêó ï³ä³éòè äî

ñïðàâ. ßêà ³íôîðìàö³ÿ äîñòîâ³ðíà,

à ÿêà í³—íåâ³äîìî,âñþäè ñóö³ëüíèé

õàîñ ³ íåïðîãíîçîâàí³ñòü.

ÂÎÄÎË²¯, ïåñòóéòå ñåáå,

ëþáèõ, çàáàâëÿéòåñÿ â íà-

ñîëîäó, íå çàìèñëþþ÷èñü í³ ïðî

ìèíóëå, í³ ïðî ìàéáóòíº, æèâ³òü òóò

³ çàðàç! Âñå, ùî âñåëÿº ðàä³ñòü, ðî-

áèòü âàñ ùàñëèâèìè, ìàº áóòè âè-

êîðèñòàíî ç ìàêñèìàëüíîþ ïðî-

äóêòèâí³ñòþ!

ÐÈÁÈ ìîæóòü ï³ääàòèñÿ

ñïîêóñ³ ³ âçÿòè íà ñåáå

ãàíåáíó ðîëü ïðîâîêàòîðà ó ñ³-

ìåéíèõ âçàºìèíàõ, ÷èì âíåñóòü

ñóì’ÿòòÿ, ç³øòîâõíóòü ëîáàìè äî-

ìî÷àäö³â. Õèòð³ñòü òà ëóêàâñòâî

ìîæå ïðîÿâèòèñÿ é ó ðîáî÷îìó

êîëåêòèâ³ â³äïîâ³äíèìè íåãàòèâ-

íèìè íàñë³äêàìè.

ÇÀßÂÀ ìàð³îíåòêîâîãî «ïðåì’ºðà» Êðèìó Ñåðã³ÿ Àê-
ñüîíîâà ïðî í³áèòî ïåðøèé «ì³æíàðîäíèé àâ³àðåéñ»
ç Ñ³ìôåðîïîëÿ âèÿâèëàñÿ áðåõíåþ.Âî÷åâèäü,éîìó íó
äóæå çàõîò³ëîñÿ ÿêèìîñü ÷èíîì îòðèìàòè ïîõâàëó ó
ñâîãî êðåìë³âñüêîãî õàçÿ¿íà, ³ â³í âèð³øèâ ï³äíÿòè ñâ³é
ðåéòèíã îòàêèì ÷èíîì. Àëå ñòàëîñÿ íå ÿê ãàäàëîñÿ...

Òàê, 19 ëèïíÿ ìàð³îíåòêà Êðåìëÿ Àêñüîíîâ çàëè-
øèâ ó ñåáå íà ñòîð³íö³ â Facebook ðàä³ñíå ïîâ³äîìëåí-
íÿ: «Ñüîãîäí³ â³äáóäåòüñÿ çíàêîâà ïîä³ÿ! Ç àåðîïîðòó
Ñ³ìôåðîïîëü áóäå âèêîíàíèé ïåðøèé ì³æíàðîäíèé
ðåéñ «Ñ³ìôåðîïîëü–Ñòàìáóë».

Îäíàê, «çíàêîâî¿ ïîä³¿» íå ñòàëîñÿ: àâ³àðåéñ «Ñ³ì-
ôåðîïîëü–Ñòàìáóë» ïðèáóâ äî Òóðå÷÷èíè ç ðîñ³éñüêî¿
Àíàïè. Ìàðøðóò «çàìàñêóâàëè» ï³ä çàêîííèé çà äî-
ïîìîãîþ ñòîÿíêè â ðîñ³éñüê³é Àíàï³. ² çàì³ñòü îá³öÿ-
íî¿ 10-õâèëèííî¿ òåõí³÷íî¿ çóïèíêè ë³òàê çíàõîäèâñÿ
â ðîñ³éñüêîìó ì³ñò³ á³ëüøå äâîõ ãîäèí, ðîçïîâ³äàº
«Óêðà¿íà òóðèñòè÷íà».

Ó ðåçóëüòàò³ — ÿêùî äî îêóïàö³¿ Êðèìó Ðîñ³ºþ ïå-
ðåë³ò ç Ñ³ìôåðîïîëÿ ó Ñòàìáóë çàéìàâ áëèçüêî äâîõ

ãîäèí, òî çàðàç ïàñàæèðàì «ïåðøîãî ì³æíàðîäíîãî
àâ³àðåéñó äî Ñòàìáóëà» äîâåäåòüñÿ ëåò³òè áëèçüêî 4-õ
ãîäèí ³ç çóïèíêîþ â çëîùàñí³é Àíàï³.Ìàáóòü,íàñòóï-
íèé ì³æíàðîäíèé ðåéñ êðèìñüê³ àâ³àë³í³¿ çä³éñíÿòü çà
ì³ñöåì ïðîïèñêè — ç Ìàãàäàíà �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

838 — ó áèòâ³ á³ëÿ Àíçåíà (íèí³ —

Òóðå÷÷èíà) â³äáóâñÿ á³é ì³æ àðì³-

ÿìè Â³çàíò³¿ òà Àááàñèäñüêîãî õà-

ë³ôàòó. Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñåëüíó

ïåðåâàãó, â³çàíò³éö³ çàçíàëè ïîðàç-

êè, ³ Ìàëà Àç³ÿ ñòàëà â³äêðèòîþ äëÿ

àðì³é õàë³ôà.

1018 — ì³æ â³éñüêàìè ïîëüñüêîãî

êíÿçÿ Áîëåñëàâà ² Õîðîáðîãî ³ êè-

¿âñüêîãî êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî

â³äáóëàñü áèòâà íàä Áóãîì ïîáëèçó

ñó÷àñíîãî ì³ñòå÷êà Ãðóáåø³â (Ëþá-

ë³íñüêå âîºâîäñòâî,Ïîëüùà),â ðåçóëü-

òàò³ ÿêî¿ â³éñüêî ßðîñëàâà áóëî âùåíò

ðîçãðîìëåíå, à ñàì â³í ç ê³ëüêîìà

äðóæèííèêàìè âò³ê äî Íîâãîðîäà.

Ñîþçíèê Áîëåñëàâà Ñâÿòîïîëê I Îêà-

ÿííèé óâ³éøîâ äî Êèºâà ³ ðîçì³ñ-

òèâ ïîëüñüê³ â³éñüêà â ðóñüêèõ ì³ñ-

òàõ.

1793 — øîòëàíäñüêèé ìàíäð³âíèê

Àëåêñàíäð Ìàêêåíç³ ñòàâ ïåðøèì

ºâðîïåéöåì, ÿêèé ïåðåòíóâ Êàíà-

äó ç³ ñõîäó äî Òèõîãî îêåàíó.

1942 — ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çàëèøè-

ëè Ñâåðäëîâñüê (Ëóãàíùèíà) — çà-

âåðøèëàñÿ ïîâíà îêóïàö³ÿ òåðè-

òîð³¿ Óêðà¿íè í³ìöÿìè.

ãîðîñêîï

22 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 ëèïíÿ

Êðèìñüêèé «ïðåì’ºð» çáðåõàâ ïðî ïåðøèé
ì³æíàðîäíèé àâ³àðåéñ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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