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Ñâÿòî â³ðè
�Óêðà¿íà â³äçíà÷èëà 1026-òó ð³÷íèöþ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³

Çàâäàííÿ ì³ñüêî¿
âëàäè — âèâåñòè 
ç ò³í³ ñóòòºâó ÷àñòèíó
áþäæåòó Êèºâà

«Ìè ïîâèíí³ âèâåñòè ç ò³í³

âåëèêèé îáñÿã êîøò³â, ÿê³ ñêëàäà-

þòü ñóòòºâó ÷àñòèíó áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà».Ïðî öå â åô³ð³ òåëåêà-

íàëó «²íòåð» çàÿâèâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ï³äêðåñëèâ,ùî íîâ³é âëà-

ä³ í³÷îãî íå âäàñòüñÿ çðîáèòè ó

ì³ñò³, íå çðóéíóâàâøè êîðóïö³é-

íî¿ ñêëàäîâî¿.«Âåëèêà ÷àñòèíà áþ-

äæåòó Êèºâà çíàõîäèòüñÿ â ò³í³.

Íàøå çàâäàííÿ—âèâåñòè ö³ êîø-

òè ç ò³í³, çðîáèòè áþäæåò ïóáë³÷-

íèì ³ â³äêðèòèì. Çàðàç óæå â³ä-

ñòîðîíåíà ÷àñòèíà êåð³âíèê³â

êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ³ íà

ñüîãîäí³ ïðîêóðàòóðà âåäå ðî-

áîòó ó áàãàòüîõ íàïðÿìêàõ»,—

çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êîìåíòóþ÷è ìîæëèâ³ñòü ïðî-

âåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëà-

ìåíòñüêèõ âèáîð³â, â³í çàóâàæèâ,

ùî ëþäè âèéøëè íà Ðåâîëþö³þ

Ã³äíîñò³ ç âèìîãîþ ïîâíîãî ïå-

ðåçàâàíòàæåííÿ âëàäè. «Ó ìåíå,

ÿê ³ ó á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â, âåëè-

ê³ ñóìí³âè,ùî íèí³øí³é ïàðëàìåíò

â³äñòîþº ³íòåðåñè ëþäåé. Ïàì’ÿ-

òàºòå, ÿê ó ñïèñêàõ äåÿêèõ ïàðò³é

áóëè êóõàð³, âîä³¿, îõîðîíö³—õòî

çàâãîäíî. Ö³ ñïèñêè ñêëàäàëèñÿ

íå çà ïðèíöèïàìè ïðîôåñ³îíà-

ë³çìó òà ïàòð³îòèçìó. Ìè ïîâèí-

í³ â³ä³éòè â³ä öüîãî ³ íàñòóïí³,

äîñòðîêîâ³, âèáîðè ìàþòü â³äáó-

òèñÿ çà â³äêðèòèìè ñïèñêàìè»,—

íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ãðîìàä³ ïîâåðíóëè
çåìëþ âàðò³ñòþ 
ïîíàä 10 ìëí ãðèâåíü

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñ-

ïîäàðñüêèé ñóä çàëèøèâ áåç çì³í

ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿

ùîäî ïîâåðíåííÿ òåðèòîð³àëü-

í³é ãðîìàä³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

âàðò³ñòþ ïîíàä 10 ìëí ãðèâåíü

á³ëÿ Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó.

Ó 2007 ðîö³ Êè¿âðàäà óêëàëà

ç áóä³âåëüíîþ êîìïàí³ºþ äîãî-

â³ð îðåíäè çåìë³ ïëîùåþ 0,28

ãà íà âóëèö³ Åíòóç³àñò³â ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî öåí-

òðó. Ïðîêóðîðñüêîþ ïåðåâ³ðêîþ

âñòàíîâëåíî, ùî ñòðîê ä³¿ äîãî-

âîðó ñê³í÷èâñÿ ùå ó 2012 ðîö³, à

çàáóäîâíèê ³ äîñ³ íå ðîçïî÷àâ

áóä³âíèöòâî. Îñê³ëüêè íåâèêî-

íàííÿ îðåíäàðåì ñâî¿õ çîáîâ’ÿ-

çàíü ãðóáî ïîðóøóº ³íòåðåñè êè-

ÿí, ñòîëè÷íà ïðîêóðàòóðà çàÿâè-

ëà äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êè-

ºâà ïîçîâ ïðî ïîâåðíåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òåðèòîð³àëüí³é

ãðîìàä³, ÿêèé çàäîâîëåíî ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ïåòðî Ïîðîøåíêî
çàêëèêàâ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â öüîãî
äíÿ çãàäàòè âñ³õ òèõ, õòî çàãèíóâ
çà Óêðà¿íó òà ìîëèòèñÿ çà çäîðîâ’ÿ
òèõ, õòî íèí³ ¿¿ çàõèùàº. Ïðî öå
éäåòüñÿ â îô³ö³éí³é çàÿâ³, ðîçì³-
ùåí³é íà ñàéò³ Àäì³í³ñòðàö³¿ Ãëà-
âè äåðæàâè.

«Ç ÷àñ³â Âîëîäèìèðîâîãî Õðå-
ùåííÿ Óêðà¿íà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñ-
òèíîþ õðèñòèÿíñüêî¿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Àëå Âîëîäèìèð
îáðàâ äëÿ íàñ íå ëèøå ðåë³ã³þ, àëå
é ïîë³òè÷íèé âåêòîð. Âæå Âîëî-
äèìèðîâîãî ñèíà ßðîñëàâà Ìóä-
ðîãî íàçâàëè «òåñòåì ªâðîïè»—íà-
ñò³ëüêè øâèäêî íàøà äåðæàâà ³í-
òåãðóâàëàñÿ â ºâðîïåéñüêèé ïðîñ-
ò³ð... Çãàäàéìî é ïîìîë³ìîñÿ çà
çäîðîâ’ÿ òà ìíîãàÿ ë³òà òèõ, õòî
çàõèùàº äåðæàâó, õòî óòâåðäæóº
çîëîòèé Âîëîäèìèð³â òðèçóá íà

óêðà¿íñüêîìó Äîíáàñ³. Íåõàé Ãîñ-
ïîäü ¿õ áåðåæå òà óêð³ïëÿº, íàäàº
ñèë. Ïîâèíí³ ñüîãîäí³ çãàäàòè ³
âñ³õ òèõ, õòî çàãèíóâ çà íàñ ³ç âà-
ìè, çà Óêðà¿íó. Ïîìîëèòèñÿ ³ çà
äóø³ çàãèáëèõ ãåðî¿â, ³ çà äóø³ ìèð-
íèõ ãðîìàäÿí,çåìíå æèòòÿ ÿêèõ ïå-
ðåä÷àñíî îá³ðâàëîñÿ ç âèíè áîéî-
âèê³â-òåðîðèñò³â»,— éäåòüñÿ ó çâåð-
íåíí³.

Ìèðó òà ñïîêîþ êèÿíàì òà âñ³ì
óêðà¿íöÿì â öåé äåíü ïîáàæàâ ³
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Â³í çàóâàæèâ, ùî ïðèéíÿò-
òÿ õðèñòèÿíñòâà ñïðèÿëî íå ò³ëü-
êè äóõîâíî-êóëüòóðíîìó ðîçâèò-
êó ñóñï³ëüñòâà ³ ïîøèðåííþ ïè-
ñåìíîñò³, à é ïðèçâåëî äî êàðäè-
íàëüíèõ çì³í â ïîë³òè÷íîìó æèò-
ò³. «Óòâåðäæåííÿ ñâ³òîâî¿ ðåë³ã³¿
íà íàøèõ òåðåíàõ ñïðèÿëî çàâåð-
øåííþ ïåðøîãî åòàïó ñòàíîâëåí-

íÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Õðèñ-
òèÿíñòâî îá’ºäíàëî âåëèêó äåðæà-
âó, ³ Êè¿âñüêà Ðóñü ñòàëà îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø ïîòóæíèõ ³ ðîçâèíåíèõ
êðà¿í ªâðîïè òà ÷àñòèíîþ ºâðî-
ïåéñüêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó»,—
çàçíà÷åíî ó ïðèâ³òàíí³ ìåðà Êè-
ºâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî
öå ñâÿòî äóõîâíîñò³ ³ íàö³îíàëü-
íî¿ ºäíîñò³. ² ñüîãîäí³, ó ö³ ñêëàä-
í³ ÷àñè, êîëè Óêðà¿íà â³äñòîþº ñâîþ
äåðæàâí³ñòü ³ ïðîòèñòî¿òü àãðåñî-
ðó, äóæå âàæëèâå îá’ºäíàííÿ, çîê-
ðåìà ³ äóõîâíå.

Óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè çíà-
ìåííî¿ äàòè ïðîéøëè ïî âñ³é Óêðà-
¿í³. Ó ñòîëèö³ ð³÷íèöþ Õðåùåííÿ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ â³äçíà÷èëè ó êîæ-
íîìó ðàéîí³: òóò â³äáóëèñÿ òåìà-
òè÷í³ âèñòàâêè, çóñòð³÷³ òà, çâ³ñíî
æ, ñâÿòêîâ³ áîãîñëóæ³ííÿ. Íàéìà-

ñîâ³øèì ç óñ³õ ñòàëà óðî÷èñòà Ë³-
òóðã³ÿ ó Âîëîäèìèðñüêîìó êàôåä-
ðàëüíîìó ïàòð³àðøîìó ñîáîð³ Óêðà-
¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè, îï³ñ-
ëÿ ÿêî¿ òèñÿ÷³ â³ðÿí íà ÷îë³ ç³ Ñâÿ-
ò³éøèì Ïàòð³àðõîì Êè¿âñüêèì ³
Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòîì âèðóøè-
ëè õðåñíîþ õîäîþ äî Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ ã³ðêè. Âæå òàì, íà ì³ñö³, äå
1026 ðîê³â òîìó êíÿçü Âîëîäèìèð
îõðåñòèâ Êè¿âñüêó Ðóñü, â³äáóâñÿ
óðî÷èñòèé ìîëåáåíü. Ëþäè ðàçîì
³ç äóõîâåíñòâîì ìîëèëèñÿ çà ìèð
íà ð³äí³é çåìë³ òà òåðèòîð³àëüíó ö³-
ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

«Ïîä³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî áó-
äå íàøà óêðà¿íñüêà äåðæàâà ³ ïå-
ðåìîãà áóäå íàøà. Òà ùå é ðîç’ºä-
íàíèé óêðà¿íñüêèé íàðîä çàðàç
îá’ºäíóºòüñÿ. ßêèì ÷èíîì? Â³í
îá’ºäíóºòüñÿ ó ëþáîâ³, êîëè çáè-
ðàº äîïîìîãó óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ³
òèì ïîñòðàæäàëèì, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ ó Äîíáàñ³ àáî ò³êàþòü çâ³ä-
òè»,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò òà
äîäàâ, ùî ïåðåêîíàíèé: Óêðà¿íà
ïåðåìîæå ³ âíóòð³øíüîãî ñóïðî-
òèâíèêà — ñåïàðàòèñò³â, ³ çîâ-
í³øíüîãî — Ðîñ³þ. «² â ö³é ïåðå-
ìîç³ îá’ºäíàºòüñÿ â îäíó ºäèíó
íîâó Óêðà¿íó — äåìîêðàòè÷íó,
ñâîá³äíó, ÿêà áóäå æèòè çîâñ³ì
ïî-³íøîìó»,— çàóâàæèâ Éîãî Ñâÿ-
ò³ñòü �

Ç íàãîäè 1026-¿ ð³÷íèö³ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ó÷îðà òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â â Êèºâ³ ïðîéøëè õðåñíîþ õîäîþ â³ä Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó äî Âîëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè,
äå â³äáóâñÿ ìîëåáåíü

Â÷îðà ïðàâîñëàâíèé ñâ³ò â³äçíà÷èâ 1026-òó ð³÷íèöþ Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðó-
ñ³. Òèñÿ÷³ ëþäåé ó Êèºâ³ ïðîéøëè õðåñíîþ õîäîþ â³ä Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáî-
ðó äî Âîëîäèìèðñüêî¿ ã³ðêè, äå â³äáóâñÿ ìîëåáåíü ç íàãîäè óðî÷èñòî¿ äàòè.
Íà ì³ñö³, äå ïîíàä òèñÿ÷îë³òòÿ òîìó êíÿçü Âîëîäèìèð çâåðøèâ öþ ³ñòîðè÷íó
ì³ñ³þ, ñó÷àñíèêè ìîëèëèñÿ çà ìèð â Óêðà¿í³. Äî öèõ ìîëèòîâ äîëó÷èëèñÿ
ì³ëüéîíè ãîëîñ³â ç óñ³õ êóòî÷ê³â íàøî¿ äåðæàâè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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ÍÀÐÀÇ² ãîëîâíà ïðîáëåìà ó ï³ä-
ãîòîâö³ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿
ìåðåæ³ ì³ñòà äî õîëîäíî¿ ïîðè
ðîêó — íåñòà÷à êîøò³â. Òàê, äëÿ
ï³äãîòîâêè Êèºâà äî îñ³ííüî-çè-
ìîâîãî ïåð³îäó íåîáõ³äíî ìàé-
æå 70 ìëí ãðí. Ö³ êîøòè ïîòð³á-
í³ íà çàêóï³âëþ ðåàãåíò³â, ïàëü-
íîãî, à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ñèñ-
òåìè âèâåçåííÿ ñí³ãó òà íà çàêó-
ï³âëþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äëÿ ïðè-
áèðàííÿ âóëèöü ï³ä ÷àñ îïàä³â.
Îäíàê äî öüîãî ÷àñó ñòîëè÷íèé

áþäæåò íå ìîæå îòðèìàòè çàðå-
çåðâîâàí³ äëÿ ì³ñòà 160 ìëí ãðí
³ç Äåðæêàçíà÷åéñòâà. Ïðî öå ï³ä
÷àñ çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ÊÌÄÀ ïî-
â³äîìèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Öå ò³ ãðîø³, ÿêèõ óêðàé íå âè-
ñòà÷àº, çîêðåìà, äëÿ ô³íàíñóâàí-
íÿ ðîçáóäîâè ³íôðàñòðóêòóðè òà
ï³äãîòîâêè Êèºâà äî çèìîâîãî ïå-
ð³îäó.Ó íàéáëèæ÷³ äí³ ÿ çíîâó çâåð-
òàòèìóñü äî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà
ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â, ùîá Êè¿â íà-

ðåøò³ îòðèìàâ ö³ êîøòè»,— íàãî-
ëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ïîêè ì³ñòî øóêàº ô³íàíñóâàí-
íÿ, êîìóíàëüíèêè íàÿâíèìè ñè-
ëàìè ãîòóþòüñÿ çóñòð³òè âèêëèêè
çèìè. ßê ïîâ³äîìèâ ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-
äîð» Âîëîäèìèð Æóêîâ, ï³ä ÷àñ
îïàä³â íà âóëèöÿõ ñòîëèö³ çìîæå
ïðàöþâàòè 277 îäèíèöü ñí³ãîïðè-
áèðàëüíî¿ òåõí³êè. Òà çàðàç ðîç-
÷èùàòè äîðîãè ãîòîâ³ ëèøå 111
ìàøèí, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â íàëåæ-
íîìó ñòàí³. Äëÿ ï³äãîòîâêè âñ³º¿
òåõí³êè çíàäîáèòüñÿ áëèçüêî 19
ìëí ãðí. Òàêîæ ðàéîíí³ ØÅÓ óêëà-
äàþòü äîãîâîðè ç ï³äïðèºìñòâà-
ìè ñòîëèö³ íà çàëó÷åííÿ äîïîì³æ-
íî¿ ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Âñüîãî

ïëàíóþòü äîëó÷èòè äî ïðîöåñó
î÷èùåííÿ âóëèöü ùå 140 îäèíèöü.
Äî ðå÷³, îñòàííº îíîâëåííÿ ñïåö-
òåõí³êè áóëî ïðîâåäåíå ó 2010 ðî-
ö³ â ê³ëüêîñò³ 62 îäèíèöü.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Æóêî-
âà, öüîãîð³÷ çà áþäæåòí³ êîøòè
êîðïîðàö³ÿ ïëàíóº ïðèäáàòè 49
íîâèõ ñîëåðîçêèäóâà÷³â, òðàêòî-
ð³â, íàâàíòàæóâà÷³â ñí³ãó, à òàêîæ
ñïåöìàøèíè ÌÄÊ ç íàâ³ñíèì îá-
ëàäíàííÿì. Íàðàç³ ó «Êè¿âàâòîäî-
ð³» ï³äãîòóâàëè âñ³ íåîáõ³äí³ äî-
êóìåíòè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîöå-
äóð â³äêðèòèõ òîðã³â.

Àáè çàáåçïå÷èòè â÷àñíå ïðè-
áèðàííÿ âóëèöü â³ä ñí³ãó, Â³òàë³é
Êëè÷êî çâåðíóâñÿ äî ïðåäñòàâíè-
ê³â á³çíåñó, êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ

òà íåáàéäóæèõ êèÿí: êîìóíàëü-
íèêàì íåîáõ³äíî äîïîìîãòè òà çà-
áåçïå÷èòè ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³é
ó çîíàõ â³äïîâ³äàëüíîñò³ é á³ëÿ
âëàñíèõ ïîìåøêàíü.

Çàïàñàºòüñÿ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ³
ïîñèïàëüíèìè ìàòåð³àëàìè. Âñüî-
ãî ñòîëè÷í³ øëÿõîâèêè ïëàíóþòü
çàãîòîâèòè 51,5 òèñ. òîíí òåõí³÷-
íî¿ ñîë³ òà 91 òèñ.òîíí ï³ñêó. Ðàçîì
³ç òèì, íà ïðèäáàííÿ âêàçàíèõ òåõ-
íîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â ï³äïðèºì-
ñòâàì êîðïîðàö³¿ ïîòð³áíå ô³íàí-
ñóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 25,1 ìëí ãðí, ÿêå
íà äàíèé ÷àñ íå âèçíà÷åíî. Òàêîæ
ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ðîçãëÿäàº ìîæ-
ëèâ³ñòü çàêóï³âë³ ñîë³ ó Ðåñïóáë³ö³
Á³ëîðóñü,ïîáîþþ÷èñü çðèâó ïîñòà-
âîê ÷åðåç ñèòóàö³þ íà ñõîä³ Óêðà¿íè�

Ãîòóºìî 
ñàíè âë³òêó
� Â ÊÌÄÀ ïðîçâ³òóâàëè, íàñê³ëüêè 

òðàíñïîðòíå ãîñïîäàðñòâî º ãîòîâèì 
äî çèìè

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» âæå ãîòóºòüñÿ äî õîëîäíî¿ ïîðè ðîêó: ïðà-

ö³âíèêè çàãîòîâëÿþòü ïîñèïàëüí³ ìàòåð³àëè, ðåìîíòóþòü òåõ-

í³êó òà âæå çâè÷íî — øóêàþòü êîøòè. Ùî ïîòð³áíî âñòèãíóòè

çðîáèòè, àáè çèìà àâòîäîð³âö³â íå çàñòàëà çíåíàöüêà, äíÿìè

îáãîâîðþâàëè íà çàñ³äàíí³ Êîëåã³¿ ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

«ÍÀ ÆÀËÜ, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
ñåðåä êèÿí, ÿê³ âèêîíóþòü çàâ-
äàííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-
ö³¿ (ÀÒÎ) ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà-
¿íè ó ñêëàä³ Çáðîéíèõ ñèë, Íàö³î-
íàëüíî¿ ãâàðä³¿ òà ³íøèõ äåðæàâ-
íèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, º çà-

ãèáë³ òà ïîðàíåí³. Öå çìóñèëî çà-
êîíîäàâö³â óòî÷íèòè íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâó áàçó ùîäî ïðèçíà-
÷åííÿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ó ðàç³
³íâàë³äíîñò³, çàãèáåë³ ÷è òèì÷à-
ñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü

ó ÀÒÎ»,— ðîç’ÿñíþº «Õðåùàòèêó»
çàñòóïíèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êîì³ñàð³àòó,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç îñî-
áîâèì ñêëàäîì ï³äïîëêîâíèê ²ãîð
Ñëþñàðåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, îäíîðàçîâà
ãðîøîâà äîïîìîãà ó ðàç³ çàãèáåë³
(ñìåðò³), ³íâàë³äíîñò³ àáî ÷àñòêî-
âî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ áåç âñòà-
íîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-
íèõ òà ðåçåðâ³ñò³â, ÿê³ ïðèçâàí³ íà
íàâ÷àëüí³ (àáî ïåðåâ³ðî÷í³) òà ñïå-
ö³àëüí³ çáîðè, ÷è äëÿ ïðîõîäæåí-
íÿ ñëóæáè ó â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³,
âèïëà÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðà-
âîâèé çàõèñò â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé», ó ïîðÿäêó,
çàòâåðäæåíîìó ïîñòàíîâîþ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ãðóä-
íÿ 2013 ðîêó ¹ 975.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî çà-
êîíó òà â çàëåæíîñò³ â³ä õàðàêòå-
ðó âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ ÷è çàãèáå-
ë³ âèçíà÷åíèé ðîçì³ð âèïëàò. Ãðî-
ìàäÿíè ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà
âèïëàòó â³ä 60,9 òèñ. ãðí äî 609
òèñ. ãðí. Ïðèçíà÷åííÿ ³ âèïëàòà
îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè çä³éñíþ-
ºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, ñïè-
ñîê ÿêèõ ìîæíà îòðèìàòè ó ì³ñü-
êîìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³. Ó
ðàç³ íåïîäàííÿ ïîâíîãî êîìïëåê-
òó äîêóìåíò³â ï³äñòàâ äëÿ ïðèçíà-
÷åííÿ îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè íå-
ìàº. Ãðîø³ ìîæå îòðèìàòè ñàì â³é-
ñüêîâîñëóæáîâåöü, à ó ðàç³ éîãî
çàãèáåë³ — äîïîìîãà ð³âíîì³ðíî
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ÷ëåíàìè éî-
ãî ñ³ì’¿ òà óòðèìàíöÿìè.

«Íàðàç³ ìè ïîäàºìî ïàêåò äî-
êóìåíò³â ùîäî âèïëàòè êîìïåí-
ñàö³¿ ñ³ì’¿ çàãèáëîãî, ùå ø³ñòü ðî-
äèí çáèðàþòü íåîáõ³äí³ ïàïåðè.

Ê³ëüê³ñòü çàÿâ â³ä ïîðàíåíèõ ïî-
ñò³éíî çðîñòàº, ùîòèæíÿ äî íàñ
çâåðòàþòüñÿ áëèçüêî ï’ÿòè â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â. Óñÿ ïðîöåäó-
ðà îôîðìëåííÿ çàéìàº â³ä äâîõ
òèæí³â äî îäíîãî ì³ñÿöÿ, â çà-
ëåæíîñò³ â³ä øâèäêîñò³ íàäàííÿ
äîêóìåíò³â, ïðîâåäåííÿ íåîáõ³ä-
íèõ åêñïåðòèç òîùî. Àëå í³õòî ç
öèì íå çàòÿãóº, óñ³ ðîçóì³þòü âàæ-
ëèâ³ñòü äîïîìîãè»,— ðîçïîâ³â
ò. â. î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñîö³-
àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ²ãîð
Ðóáàí.

Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùî-
äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà îò-
ðèìàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿
äîïîìîãè íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ
â ïðèéìàëüíèé äåíü ùî÷åòâåðãà
ç 9.00 äî 17.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè-
¿â, âóëèöÿ Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 19,
òåë. (044) 456-32-24, 456-40-54 �

Ó ì³ñüêâ³éñüêîìàò³ çàïåâíÿþòü, ùî âñ³ ïîñòðàæäàë³ ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é òà ñ³ì’¿ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â îòðèìàþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Êè¿âàâòîäîð³âö³ âæå ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó äî ðîáîòè âçèìêó, çîêðåìà, çàãîòîâëÿþòü ïîñèïàëüí³ ìàòåð³àëè,
ðåìîíòóþòü ñïåöòåõí³êó

Ãðîøîâà êîìïåíñàö³ÿ 
ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ
òà ïîðàíåíèì â ÀÒÎ
� Ïîñòðàæäàë³ ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é 

òà ñ³ì’¿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â îòðèìàþòü ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

Ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ íàøî¿ äåð-

æàâè, íà æàëü, íå îá³éøëîñÿ áåç çàãèáëèõ òà ïîðàíåíèõ â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â. Ïðîòå âîíè òà ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé ìîæóòü ðîç-

ðàõîâóâàòè íà òå,ùî Áàòüê³âùèíà ïàì’ÿòàº ïðî íèõ.Ó â³äïîâ³äíîñò³

³ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ñ³ì’ÿì â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà ðåçåðâ³ñò³â, ïðèçâàíèõ çà ìî-

á³ë³çàö³ºþ, ó ðàç³ çàãèáåë³ (ñìåðò³), ³íâàë³äíîñò³ àáî ÷àñòêî-

âî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ áåç âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ ìîæå

áóòè ïðèçíà÷åíà îäíîðàçîâà ãðîøîâà äîïîìîãà.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»
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ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² êîëüîðè — íàé-
ìîäí³ø³ ó öüîìó ñåçîí³. Çîêðåìà
ç 28 ëèïíÿ ïî 11 ñåðïíÿ, çà ñïðè-
ÿííÿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ, â ñòîëèö³
â³äáóäåòüñÿ ïàòð³îòè÷íà àêö³ÿ ïî
ðîçôàðáîâóâàííþ ó êîëüîðè íà-
ö³îíàëüíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè Ï³â-
äåííîãî ìîñòó ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî.

Àêòèâ³ñòè ïëàíóþòü íå ò³ëüêè
ðîçôàðáóâàòè ï³ëîíè ìîñòîâî¿
÷àñòèíè, à é íàíåñòè ç îáîõ áî-

ê³â ïåðåìè÷îê ï³ëîí³â Ãåðá Óêðà-
¿íè.

Ìåøêàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó òà óñ³õ íåáàéäóæèõ ãðîìà-
äÿí çàêëèêàþòü äîëó÷èòèñÿ äî
ó÷àñò³ ó ïàòð³îòè÷í³é àêö³¿ òà ðà-
çîì ïðèêðàñèòè ì³ñòî, äå ìè âñ³
æèâåìî.

Íàãàäàºìî, ùî ó ñòîëèö³ âæå
ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî àêòèâ³ñòè
ïîôàðáóâàëè ìîñòè íà ïðîñïåêò³
Ïåðåìîãè, ïðîñïåêò³ àêàäåì³êà

Ãëóøêîâà, ïðîñïåêò³ Áàæàíà òà äå-
ÿê³ ³íø³ ñïîðóäè ì³ñòà �

ÐÅÊËÀÌÀ — öå íå ò³ëüêè åôåê-
òèâíèé ìåòîä ïðèâåðíóòè óâà-
ãó ïîêóïöÿ, à é ä³ºâèé ñïîñ³á âè-
ÿâëåííÿ òèõ, õòî óíèêàº ñïëàòè
ïîäàòê³â.

Íåùîäàâíî â ïîëå çîðó ôà-
õ³âö³â ïîäàòêîâî¿ Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³ ïîòðàïèëî îãî-
ëîøåííÿ îäíîãî ³ç ïðèâàòíèõ
ï³äïðèºìñòâ Êèºâà, ÿêå ïðîïî-
íóâàëî ñï³âïðàöþ ç «òâîðöÿìè»
îá’ºêòà ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñò³. Ïðî öå «Õðåùàòèêó»
ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ Ì³í-
äîõîä³â ó ì. Êèºâ³.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè âèÿâèëîñÿ,
ùî ï³äïðèºìñòâî-ä³ëîê ïåðåðà-
õîâóâàëî âèíàãîðîäó ô³çè÷íèì
îñîáàì-ï³äïðèºìöÿì — ïëàòíè-
êàì ºäèíîãî ïîäàòêó çà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ êîìï’þòåðíèìè
ïðîãðàìàìè (ðîÿëò³). Ïðè öüî-
ìó ïëàòíèê ïîäàòê³â â³äâåðòî
çíåõòóâàâ âèêîíàííÿì ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â ÿê ïîäàòêîâîãî àãåíòà ³

óìèñíî íå óòðèìóâàâ ïîäàòîê ç
äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á.

Êîìï’þòåðíèé ìàõ³íàòîð ïðî-
òÿãîì 2012—2013 ðîê³â ïåðåðà-
õîâóâàâ «òâîðöÿì» ïîíàä 3 ìëí
ãðèâåíü, âíàñë³äîê ÷îãî çàì³ñòü
ãðîøåé äåðæáþäæåò îòðèìàâ
÷åðãîâó ô³íàíñîâó «ä³ðêó».

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè,
ï³äïðèºìñòâó áóëî äîíàðàõîâà-
íî ïîíàä 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü ÏÄÔÎ
òà øòðàôíèõ ñàíêö³é, ÿê³ íåîä-
ì³ííî äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè ãðàâ-
öþ çà òàêó ãðó «â õîâàíêè» ç çà-
êîíîì �

Ñâÿòîøèíö³â çàïðîøóþòü äîëó÷èòèñÿ
äî àêö³¿ «Ñèíüî-æîâòèé Êè¿â»

Ó ×ÀÑ, êîëè Çáðîéí³ ñèëè Óêðà-
¿íè íåâïèííî ñòèñêàþòü ê³ëüöå
äîâêîëà áîéîâèê³â íà Äîíáàñ³, ñå-
ïàðàòèñòè çì³íþþòü òàêòèêó ³ ïðî-
áóþòü «âèíîñèòè» íåñòàá³ëüí³ñòü

ó ìèðí³ ðåã³îíè. Çîêðåìà äíÿìè
íà âîêçàë³ ó Õàðêîâ³ çàòðèìàëè
«ïàñàæèð³â» ç àðñåíàëîì çáðî¿.
Òîæ óêðà¿íöÿì íåîáõ³äíî áóòè
ïèëüíèìè. Çîêðåìà â ÃÓÌÂÑ Óêðà-
¿íè â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ñòâîðåíî ö³-
ëîäîáîâó òåëåôîííó «ãàðÿ÷ó ë³-
í³þ».

Ïðàâîîõîðîíö³ çàêëèêàþòü íå-
ãàéíî ïîâ³äîìëÿòè çà íîìåðîì
(044) 425-02-56 ïðî ôàêòè ñåïà-

ðàòèçìó, ìàðîäåðñòâà, àíòèóêðà-
¿íñüê³ ä³¿ òà ãàðàíòóþòü íåãàéíó
ðåàêö³þ.

Ì³ë³ö³ÿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çâåð-
òàºòüñÿ äî ì³ñöåâèõ æèòåë³â ³ç ïðî-
õàííÿì ³íôîðìóâàòè ïðî ôàêòè
çàêëèê³â ³ àã³òàö³¿ ñåïàðàòèñòñüêî-
ãî õàðàêòåðó òà â³äîìîñò³ ùîäî ï³-
äîçð³ëèõ îñ³á, ìîæëèâî, ïðè÷åò-
íèõ äî ðîçâ³äóâàëüíî-ï³äðèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ïðîòè Óêðà¿íè �

Ïðî ñåïàðàòèñò³â íà Êè¿âùèí³ ìîæíà
ïîâ³äîìëÿòè íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ»

ÔÀÕ²ÂÖ² «Êè¿âåíåðãî» ïðîäîâæó-
þòü ï³äãîòîâêó òåïëîâèõ ìåðåæ,
ÿê³ îáñëóãîâóº êîìïàí³ÿ, äî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó 2014/2015 ðîê³â.
Çîêðåìà 26 ëèïíÿ — 9 ñåðïíÿ öüî-
ãî ðîêó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðîâî-
äèòèìå ùîð³÷í³ âèïðîáóâàííÿ òåï-
ëîâèõ ìåðåæ â ÷àñòèí³ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî òà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â,
ÿê³ îáñëóãîâóº ðàéîííà êîòåëüíÿ
«Ìèê³ëüñüêà Áîðùàã³âêà». Ó çâ’ÿç-
êó ç öèì ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

ñïîæèâà÷àì ïðèïèíåíî. Âèïðî-
áóâàííÿ òåïëîâèõ ìåðåæ çä³éñíþ-
âàòèìåòüñÿ ó ìåæàõ âóëèöü: Ïøå-
íè÷íî¿, Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, Ñè-
ìèðåíêà, Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî,
Âåëèêî¿ Îêðóæíî¿, Çîä÷èõ, Æìå-
ðèíñüêî¿, Ãåðî¿â Êîñìîñó, Ñòðîêà-
÷à, ïðîñïåêò³â Êîñìîíàâòà Êîìà-
ðîâà (÷àñòêîâî), Ëåñÿ Êóðáàñà,Àêà-
äåì³êà Êîðîëüîâà.

Ç 28 ëèïíÿ ïî 21 ñåðïíÿ ÏÀÒ
«Êè¿âåíåðãî» ïðîâîäèòèìå ùî-

ð³÷í³ âèïðîáóâàííÿ òåïëîâèõ ìå-
ðåæ â ÷àñòèí³ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ðàéîíó, ÿê³ îáñëóãîâóº ðàéîííà
êîòåëüíÿ «Âåðêîí», ó æèòëîâîìó
ìàñèâ³ Ãàëàãàíè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ñïîæè-
âà÷àì ïðèïèíåíî. Âèïðîáóâàííÿ
òåïëîâèõ ìåðåæ çä³éñíþâàòèìåòü-
ñÿ ó ìåæàõ âóëèöü: ïðîâóëêó òà âó-
ëèö³ Îìåëÿíà Ãîðáà÷îâà, ×èñòÿ-
ê³âñüêî¿, ÷àñòèíè ïðîñïåêòó Ïå-
ðåìîãè �

×åðåç ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè 
çàëèøèëèñü ìåøêàíö³ Ìèê³ëüñüêî¿ Áîðùàã³âêè òà Ãàëàãàí

Ó Êèºâ³ âèéøëè íà êîìï’þòåðíîãî
øàõðàÿ çà îãîëîøåííÿì ó ÇÌ²

ÄÍßÌÈ ðÿòóâàëüíèêè çóñòð³ëè
íà Êè¿âñüêîìó çàë³çíè÷íîìó âîê-
çàë³ 13 âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â ç
Ëóãàíñüêà.Öå ëþäè ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè,êîòð³ ïîòðåáóþòü ïðî-
õîäæåííÿ ïðîöåäóðè ãåìîä³àë³çó.

Âñ³ 13 á³æåíö³â ïîâèíí³ ïðî-
õîäèòè öþ ïðîöåäóðó òðè÷³ íà
òèæäåíü ÷åðåç íèðêîâó íåäî-
ñòàòí³ñòü òà íåîáõ³äí³ñòü ó ïåðå-
ñàäö³ íèðîê.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì íà
òåðèòîð³¿ Ëóãàíñüêà àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ëþäè çìóøå-
í³ áóëè çâåðíóòèñÿ äî Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.
Äîïîìîãó ¿ì çãîëîñèëèñÿ íàäàòè
ïðàö³âíèêè Íàö³îíàëüíîãî ²í-
ñòèòóòó õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòî-
ëîã³¿ ³ì. Î. Øàë³ìîâà, äå äëÿ ïå-
ðåñåëåíö³â ñòâîðèëè âñ³ óìîâè �

Ëóãàí÷àíè ïðîõîäèòèìóòü ïðîöåäóðó
ãåìîä³àë³çó â ñòîëèö³

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ïå÷åðàõ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
âèÿâëåíî íåâ³äîìå ïîõîâàííÿ

Ï²Ä ×ÀÑ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò ó ï³äçåì-
í³é öåðêâ³ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, ùî
â Äàëüí³õ ïå÷åðàõ Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè, áóä³âåëüíèêè âèïàä-
êîâî â³äêðèëè íåâ³äîìå ðàí³øå
ïîõîâàííÿ â ëîêóë³ — ñêëåï³í-
÷àñò³é í³ø³ â ñò³í³, ïðèçíà÷åí³é
äëÿ ïîõîâàííÿ.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ð²ÑÓ ç ïî-
ñèëàííÿì íà Íàö³îíàëüíèé Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüêèé ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíèé çàïîâ³äíèê. Ïîõîâàííÿ
çíàõîäèòüñÿ â ï³âäåíí³é ñò³í³
õðàìó, íà âèñîò³ 1,95 ì â³ä éîãî
ñó÷àñíî¿ ï³äëîãè. Ó ïîðîæíèí³
ëîêóëè çíàõîäèëèñÿ îñòàíêè ëþä-
ñüêîãî ñêåëåòà â íåàíàòîì³÷íî-
ìó ïîðÿäêó. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, öå
º îçíàêîþ ïåðåïîõîâàííÿ. Ï³ä
÷àñ îãëÿäó â ïîõîâàíí³ çàô³êñî-
âàí³ ôðàãìåíòè âçóòòÿ ïîê³éíî-
ãî (øê³ðÿí³ òàïî÷êè ç³ øíóð³â-
êîþ) ³ ôðàãìåíò ïëåòåíîãî õðåñ-
òà-ïàðàìàíäà.

Òàêîæ â ëîêóë³ âèÿâëåíî óëà-
ìîê êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè, ïîâí³-
ñòþ ïîêðèòî¿ ÿñêðàâî-çåëåíîþ
ãëàçóð’þ, ÿêó ïîïåðåäíüî ìîæ-
íà äàòóâàòè XVII—XVIII ñò. Ìîæ-
ëèâî, çàçíà÷åíà ïëèòêà â öüîìó

ïîõîâàíí³ ç’ÿâèëàñÿ âèïàäêîâî,
à ìîæëèâî, º ôðàãìåíòîì éîãî
ðîçáèòî¿ çàñë³íêè.

Çíàéäåíå â ëîêóë³ ïîõîâàííÿ
ìàº ïðÿì³ àíàëîãè ó â³äïîâ³äíèõ
ïîõîâàëüíèõ ïàì’ÿòêàõ Äàëüí³õ
³ Áëèæí³õ ïå÷åð Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüêî¿ ëàâðè. Íà äóìêó äîñë³äíè-
ê³â, âîíî ìîãëî áóòè çä³éñíåíå
ï³ñëÿ 1620 ðîêó.

Ïî çàâåðøåííþ äîñë³äæåíü
îñòàíêè ç ïîõîâàííÿ ïîâåðíóëè
â ëîêóëó. Çà ïðèïóùåííÿì àð-
õåîëîã³â, çãàäàíà çíàõ³äêà íàâ-
ðÿä ÷è º îäèíè÷íîþ, ³ òîìó ïî-
äàëüø³ ðåìîíòí³ ðîáîòè â õðà-
ì³ âèìàãàþòü ïîñò³éíîãî àðõåî-
ëîã³÷íîãî íàãëÿäó �

ÑÜÎÃÎÄÍ² î 16-é ãîäèí³ ó çàëàõ
«Õë³áí³» Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³ä-
íèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» â³äêðèâàº-
òüñÿ âèñòàâêà «Âñÿ ïðàâäà ïðî
Êðèì. Ïëåíåðí³ õðîí³êè», íà ÿê³é
áóäå ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 100 ðî-
á³ò,âèêîíàíèõ óêðà¿íñüêèìè õóäîæ-
íèêàìè ê³ëüêîõ ïîêîë³íü çà á³ëüø

í³æ ï³âñòîë³òòÿ ìèñòåöüêîãî «îñâî-
ºííÿ» Êðèìó.

Ó ðàäÿíñüêó äîáó ³äåîëîã³÷íî
íåéòðàëüíèé ïåéçàæíèé æàíð ñòà-
âàâ ïðèõèñòêîì äëÿ áàãàòüîõ õó-
äîæíèê³â, êîòð³ â³äñòîþâàëè âíóò-
ð³øíþ ñâîáîäó òâîð÷îñò³, àëå íå áà-
æàëè éòè íà â³äêðèòèé êîíôë³êò

³ç ðåæèìîì. Â åêñïîçèö³¿ êîëî öèõ
àâòîð³â ïðåäñòàâëåíå ðîáîòàìè
Ã. Ìåë³õîâà, Ñ. Ïîäåðâ’ÿíñüêîãî,
Á. Ðàïîïîðòà, Ã. Ñîêèðèíñüêîãî,
À. Ôàéíåðìàí, Þ. Õèìè÷à, Ò. ßá-
ëîíñüêî¿. Ñåðåä ïîïóëÿðíèõ ïëå-
íåðíèõ ìàéäàí÷èê³â òîãî ÷àñó —
Áàõ÷èñàðàé, Ñóäàê, ßëòà, Êîêòå-
áåëü, Ãóðçóô (ñàìå òóò çíàõîäèâ-
ñÿ áóäèíîê òâîð÷îñò³ Ñï³ëêè õó-
äîæíèê³â) �

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ãîòóþòüñÿ
äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó

ÍÀ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÓ äî íîâîãî
2014—2015 íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó
öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ïå-
ðåäáà÷åíî âèòðàòèòè 3 529,3 òèñ.
ãðí. Çîêðåìà ö³ êîøòè ï³äóòü íà
â³äíîâëåííÿ ÄÍÇ ¹ 430; êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò õàð÷îáëîê³â ç çàì³-
íîþ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ
(ÑÇØ ¹ 1 òà ÄÍÇ ¹ 159); êàïðå-
ìîíò ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà
ã³ìíàç³¿ ¹ 48; ðåêîíñòðóêö³þ ñïå-

öàë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 24; êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò äàõó ã³ìíàç³¿ ¹ 172
«Íèâêè»; ñóòòºâå îíîâëåííÿ äàõó
òà ôàñàäó ÖÒ «Øåâ÷åíê³âåöü»; îá-
ñòåæåííÿ òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò
áóä³âë³ ÑÇØ ¹ 95 òà ÑØ ¹ 135;
ðåêîíñòðóêö³þ åëåêòðîìåðåæ ÑÇØ
¹ 169; êàï³òàëüíèé ðåìîíò âåí-
òèëÿö³éíî¿ ñèñòåìè õàð÷îáëîêó ç
çàì³íîþ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ÄÍÇ
¹ 110; îíîâëåííÿ áóä³âë³ ÑØ ¹ 24.

ßê ïîâ³äîìèëè â Øåâ÷åíê³â-
ñüê³é ÐÄÀ, ñòàíîì íà 22.07.2014
ðîêó ïðîô³íàíñîâàíî 15 â³äñîòê³â
â³ä çàïëàíîâàíèõ âèäàòê³â �

«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî Êðèì» 
ó Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�вионавчо!о�ор!ан��

Київсьої�місьої�ради�
(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

8.07.2014�р.�№�822

Заходи
з підготовки закладів освіти, фізичної культури та спорту 

комунальної форми власності до осінньо�зимового періоду 2014/2015 років

№ Назва закладу Вид робіт Всього,
тис. грн

1 2 3 4

Заклади освіти,підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

1 Загальноосвітній
навчальний
заклад "Школа
екстернів"

Технічне обслуговування модульного індивідуального теплового пункту 108,7

Роботи з аварійного та технічного обслуговування внутрішніх  і зовнішніх
мереж центрального опалення, гарячого і холодного водопостачання та
водовідведення

Капітальний ремонт системи опалення школи

2 Загальноосвітній
навчальний
заклад
"Спортивний
ліцей$інтернат"

Обслуговування приладів обліку теплової енергії 296,8

Обслуговування модулів опалення

Заміна вікон та дверей на металопластикові

Обслуговування газових приладів

3 Київський Палац
дітей та юнацтва

Капітальний ремонт системи опалення 207,0

4 Міжнародний
центр дитячо$
юнацького
туризму

Повірка теплових лічильників 2,4

5 Професійно$
технічні навчальні
заклади

Робочий проект системи опалення 140,0

Ремонт та технічне обслуговування систем центрального опалення,
холодного та гарячого водопостачання

6 Київський
університет імені
Бориса Грінченка

Ремонт та обслуговування МІТП 983,6

Ремонт та обслуговування теплопунктів

Повірка лічильників

Поточний ремонт теплообмінників системи гарячого водопостачання

Ремонт фасаду з утепленням

7 Київський
міський будинок
учителя

Поточний ремонт тепломодуля 5,0

Повірка лічильників

Всього 1743,3

Заклади освіти , які перебувають у сфері управління 
районних в місті Києві державних адміністрацій

Голосіївська райдержадміністрація

1 Дошкільні
заклади освіти

Обслуговування МІТП 135,5

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії теплових
лічильників

90,9

Обслуговування газового обладнання 52,0

Послуги повірки теплових лічильників 87,5

Послуги повірки лічильників холодної води 8,0

Капітальний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 301,1

2 Загальноосвітні
школи

Обслуговування МІТП 360,8

Обслуговування ШРП 40,0

Ремонт та обслуговування котелень, теплопунктів 320,0

Обслуговування газового обладнання 13,6

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії теплових
лічильників

73,6

Послуги повірки теплових лічильників 66,5

Послуги повірки лічильників холодної води 6,0

Ремонт внутрішніх сантехнічних мереж 150,0

Заміна вікон 500,0

Капітальний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 146,0

3 Спеціальні
загальноосвітні
школи$інтернати

Обслуговування МІТП 143,7

Обслуговування газових мереж та обладнання 9,7

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії теплових
лічильників

10

Послуги повірки теплових лічильників 10,5

Ремонт теплопунктів 150,0

Ремонт зовнішніх мереж ГВП 50,0

Ремонт внутрішніх мереж ХВП, ГВП, каналізації 100,0

Ремонт внутрішніх сантехнічних мереж 57,0

Капітальний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 50,0

4 Позашкільні
заклади освіти

Обслуговування МІТП 4,9

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії теплових
лічильників

4,1

Послуги повірки теплових лічильників 7,0

5 Інші заклади
освіти

Обслуговування МІТП 35,6

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії теплових
лічильників

2,0

Послуги повірки теплових лічильників 3,5

Дарницька райдержадміністрація

1 Дошкільні
заклади освіти 

Загальноосвітні
школи

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії 123,8

Повірка комерційних вузлів обліку теплової енергії 138,3

Технічне обслуговування модульних теплових пунктів 99,5

Технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 52,1

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону (форма Е$8) 133,4

Заміна електролічильників 42,5

Ремонт фасаду з утепленням 

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії

593,5

112,0

2 Загальноосвітні
школи

Повірка комерційних вузлів обліку теплової енергії 97,6

Технічне обслуговування модульних теплових пунктів 239,5

Технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 426,5

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону (форма Е$8) 76,0

Заміна електролічильників 45,5

Ремонт фасаду з утепленням 620,0

Заміна вікон 1050,0

3 Спеціальні
загальноосвітні
школи$інтернати

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії 2,3

Технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 3,6

Технічне обслуговування теплового обладнання харчоблоку 8,0

4 Позашкільні
заклади освіти

Технічне обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії 8,2

Повірка комерційних вузлів обліку теплової енергії 8,1

Технічне обслуговування модульних теплових пунктів 6,6

Технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 6,2

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону (форма Е$8) 8,0

5 Інші заклади
освіти

Технічне обслуговування модульних теплових пунктів 3,9

Технічне обслуговування сантехнічного обладнання та мереж 1,2

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону ( форма Е$8) 3,2

6 Дошкільні
заклади освіти

Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та МІТП 201,7

Обслуговування газового обладнання 8,0

Технічне обслуговування приладів вузла обліку теплової енергії 54,3

Повірка приладів вузла обліку теплової енергії 27,6

Капітальний ремонт системи ЦО 523,1

Аварійний ремонт мереж ЦО 100,0

7 Загальноосвітні
школи

Технологічне обслуговування приладів вузла обліку теплової енергії 25,2

Повірка приладів вузла обліку теплової енергії 13,2

Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та МІТП 206,6

Капітальний ремонт системи ЦО 249,7

Аварійний ремонт мереж ЦО 100,0

Деснянська райдержадміністрація

1 Вечірні школи Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та МІТП 9,0

2 Позашкільні
заклади освіти

Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та МІТП 11,0

3 Інші заклади
освіти

Технічне та аварійне обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та МІТП 8,1

Дніпровська райдержадміністрація

1 Дошкільні
заклади освіти

Повірка вузлів теплопостачання 161,1

Промивання теплообмінників 61,2

Обслуговування газового обладнання 19,5

Повірка лічильників ХВП 21,0

Повірка газових лічильників 4,3

Повірка теплолічильників 3,0

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 143,2

Отримання форми Е$8 59,1

Обслуговування МІТП 58,0
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5
Позашкільні
заклади освіти

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 15,6

Поточний ремонт теплолічильників 6,0

Послуги з повірки лічильників 13,5

Ремонт та обслуговування МІТП 7,6

Повірка манометрів 1,3

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 7,1

6 Інші заклади освіти Ремонт та обслуговування МІТП 2,6

Повірка манометрів 0,4

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 1,8

Печерська райдержадміністрація

1 Дошкільні заклади
освіти

Ремонт та обслуговування ЦО, ГВП, ХВП 10,0

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 0,0

Ремонт та обслуговування МІТП 34,7

Форма Е$8 22,0

Капітальний ремонт ЦО, ГВП, ХВП 147,5

Капітальний ремонт МІТП 127,5

2 Загальноосвітні
школи

Ремонт та обслуговування ЦО, ГВП, ХВП 2,0

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 10,0

Ремонт та обслуговування МІТП 33,6

Форма Е$8 25,9

Капітальний ремонт ЦО, ГВП, ХВП 100,5

Капітальний ремонт МІТП 162,0

Капітальний ремонт фасаду 854,4

ПКД дренажних систем 100,0

3 Позашкільні
заклади освіти

Ремонт та обслуговування МІТП 1,4

Форма Е$8 0,0

Капітальний ремонт МІТП 4,5

Подільська райдержадміністрація

1 Дошкільні заклади
освіти

Метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії 91,0

Технічне обслуговування газового обладнання 20,0

Заміна газового обладнання 75,0

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 101,5

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 67,6

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 82,8

Заміна вікон 10,0

Капітальний ремонт систем ЦО, ГВП, ХВП 70,0

Капітальний ремонт МІТП 205,0

2 Загальноосвітні
школи

Метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії 72,7

Технічне обслуговування газового обладнання 6,4

Заміна газового обладнання 75,0

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 90,1

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 169,8

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 72,0

Утеплення фасадів 770,0

Заміна вікон 90,3

Капітальний ремонт систем ЦО, ГВП, ХВП 335,0

3 Вечірні школи Метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії 7,0

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 5,8

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 2,0

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 4,6

4 Загальноосвітні
школи$інтернати

Метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії 3,5

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 8,7

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 42,8

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 7,2

Капітальний ремонт зливостічної каналізації та водовідведення 70,0

Капітальний ремонт систем ЦО, ГВП, ХВП 65,0

5 Дитячі будинки Технічне обслуговування газового обладнання 3,2

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 3,0

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 3,0

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 2,4

0,0

6 Позашкільні
заклади освіти

Метрологічна повірка вузлів обліку теплової енергії 14,0

Ремонт та технічне обслуговування МІТП 11,6

Ремонт та обслуговування сантехнічних та каналізаційних мереж 4,8

Технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії 9,2

Капітальний ремонт МІТП 50,0

Капітальний ремонт елеваторної системи із заміною всіх засувок,
улаштування розподільної гребінки ЦО (із встановленням
балансувальних клапанів), автоматики бойлера ГВП. Капітальний
ремонт водомірного вузла з заміною лічильника, внутрішньої системи
опалення у групах , які були переобладнані з веранд, запірної арматури в
т/п

89,0

Капітальні ремонт терморегулятора ГВП, насоса ГВП,запірної арматури
ГВП, електропривода ГВП, капітальний ремонт водомірного вузла,
манометрів та кранів під них

296,0

Капітальний ремонт насоса ЦО, запірної арматури в т/п, процесора
МІТП, інженерних мереж теплового пункту

24,0

2 Загальноосвітні
школи

Повірка вузлів теплопостачання 85,4

Промивання теплообмінників 26,2

Обслуговування газового обладнання 5,9

Повірка лічильників ХВП 51,5

Повірка газових лічильників 0,8

Повірка теплолічильників 12,0

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 245,9

Отримання форми Е$8 40,1

Обслуговування МІТП 41,6

Капітальний ремонт електричного водонагрівача в їдальні, запірної
арматури в теплопункті, ремонт каналізаційного трубопроводу,
водомірного вузла ХВП, МІТП

43,0

Капітальний ремонт терморегулятора ГВП, насоса ГВП, запірної
арматури ГВП, електропривода ГВП, капітальний ремонт водомірного
вузла, манометрів та кранів під них

264,8

Капітальний ремонт засувок, запірної арматури на гребінці ЦО, засувок,
МІТП

88,0

3 Вечірні школи Промивання теплоообмінників 1,5

Повірка лічильників ХВП 1,0

Повірка теплолічильників 5,0

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 1,2

Отримання форми Е$8 0,6

Обслуговування МІТП 13,1

4 Спеціальні
загальноосвітні
школи$інтернати

Промивання теплообмінників 4,3

Обслуговування газового обладнання 2,6

Повірка лічильників ХВП 1,0

Повірка газових лічильників 0,4

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 28,8

Обслуговування МІТП 0,6

5 Позашкільні
заклади освіти

Промивання теплообмінників 2,2

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 6,0

Обслуговування МІТП 5,5

Капітальний ремонт автоматики бойлера ГВП, засувок, МІТП, насоса ЦО 47,0

6 Інші заклади освіти Промивання теплообмінників 2,5

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 1,4

Отримання форми Е$8 0,2

Промивання теплообмінників 2,2

Аварійний ремонт та технічне обслуговування мереж 1,1

Обслуговування МІТП 3,8

Оболонська райдержадміністрація

1 Дошкільні заклади
освіти 

Ремонт внутрішніх інженерних мереж та обладнання 600,0

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 1,4

Поточний ремонт теплолічильників 59,0

Послуги з повірки лічильників 198,0

Ремонт та обслуговування МІТП 135,7

Плановий та поточний ремонт тепломереж 32,4

Повірка манометрів 25,2

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 102,7

2

Загальноосвітні
школи

Ремонт внутрішніх інженерних мереж та обладнання 150,0

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 121,0

Поточний ремонт теплолічильників 15,0

Послуги з повірки лічильників 108,4

Ремонт та обслуговування МІТП 94,8

Повірка манометрів 18,3

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 72,6

Обслуговування теплового насоса ЗНЗ № 18 12,0

Хімічна прочистка пластинчастих теплообмінників 4,2

3 Загальноосвітні
школи$інтернати

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 12,6

Поточний ремонт теплолічильників 9,0

Послуги з повірки лічильників 4,5

Ремонт та обслуговування МІТП 5,2

Плановий та поточний ремонт тепломереж 37,0

Повірка манометрів 0,4

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 1,8

4 Спеціальні
загальноосвітні
школи$інтернати

Поточний ремонт теплолічильників 9,0

Ремонт та обслуговування МІТП 5,1

Повірка манометрів 1,3

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 5,3

Хімічна прочистка пластинчастих теплообмінників 2,2
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Заклади фізичної культури та спорту, які перебувають у сфері управління
районних в місті Києві державних адміністрацій

Голосіївська райдержадміністрація

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Технічне та аварійне обслуговування модульного індивідуального
теплового пункту 

31,3 

Технічне обслуговування теплового лічильника 

Повірка манометрів 

Замір опору електромережі 

Розбирання та прокладання трубопроводів водопостачання 

Державна повірка теплового лічильника 

Дезінсекція та дератизація 

Деснянська райдержадміністрація 

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Технічне обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів 100,5 

Заміри опору ізоляції 

Аварійне обслуговування систем центрального опалення, гарячого та
холодного водопостачання 

2 Центр навчання
плаванню 

Технічне обслуговування модуля теплової енергії 

Заміри опору ізоляції 

Повірка пожежних рукавів 

Повірка вогнегасників 

Капітальний ремонт інженерних мереж 

Дніпровська райдержадміністрація 

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Аварійний ремонт систем центрального опалення, гарячого
водопостачання, холодного водопостачання 

15,0 

Промивка труб тепломережі 

Ізоляція внутрішніх трубопроводів систем 

Повірка лічильників 

Технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії 

Оболонська райдержадміністрація 

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Послуги з повірки лічильників 5,0 

Метрологічна повірка манометрів 

Святошинська райдержадміністрація 

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Технічне обслуговування систем гарячого водопостачання, холодного
водопостачання та каналізації 

233,1 

Заміна вікон 

Технічне обслуговування систем центрального опалення, гарячого
водопостачання, холодного водопостачання та каналізації 

Шевченківська райдержадміністрація 

1 Дитячо�юнацькі
спортивні школи 

Роботи з технічного обслуговування та ремонту сертифікованих
вогнегасників 

25,3 

Послуги з метрологічної повірки лічильника теплової енергії 

Залучення пожежного автомобіля з бойовим розрахунком для перевірки
та випробування пожежних гідрантів, рукавів 

Повторне підключення до мереж електропостачання 

Вимірювання опору ізоляції кабельних та інших ліній напругою до 1 кВ;
перевірка наявності ланцюга між заземлюючим та заземленим
елементами; вимірювання опору розтікання струму контуру
заземлюючого пристрою; вимірювання питомого опору ґрунту 

Технічне обслуговування: вузла обліку тепла, теплообмінного модуля
гарячого водопостачання, системи регулювання опалення 

Всього 410,2

1 Дошкільні заклади
освіти

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 58,0

ТО газового обладнання 12,3

Послуги з повірки лічильників (повірка вузлів обліку тепла) 148,0

Ремонт внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, зливної каналізації 160,0

Ремонт зовнішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, зливної каналізації 330,0

Заміна вікон 743,7

2 Загальноосвітні
школи

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 198,6

Послуги з повірки лічильників (повірка вузлів обліку тепла) 148,0

Ремонт внутрішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, зливної каналізації 250,0

Ремонт зовнішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, зливної каналізації 260,0

Заміна вікон 480,0

3 Спеціальні
загальноосвітні
школи�інтернати

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 99,9

ТО газового обладнання 2,0

Заміна вікон 100,0

4 Позашкільні
заклади освіти

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 35,4

Послуги з повірки лічильників (повірка водолічильників) 0,3

Послуги з повірки лічильників (повірка вузлів обліку тепла) 16,0

Ремонт зовнішніх мереж ЦО, ГВП, ХВП, зливної каналізації 50,0

5 Інші заклади освіти Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 2,4

Послуги з повірки лічильників (повірка вузлів обліку тепла) 4,0

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 8,0

Послуги з повірки лічильників (повірка водолічильників) 1,8

Послуги з повірки лічильників (повірка вузлів обліку тепла) 5,0

Солом'янська райдержадміністрація

1 Дошкільні заклади
освіти

Обслуговування внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП 49,9

Обслуговування МІТП 49,9

Ремонт запасних частин на МІТП 30,0

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 49,9

Обслуговування газового обладнання 49,8

Послуги з повірки водолічильників 25,0

Повірка теплових лічильників 105,3

Аварійний ремонт внутрішніх мереж 30,0

Аварійний ремонт зовнішніх мереж 40,0

Капітальний ремонт систем ЦО, ХВП, ГВП 92,7

Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 221,0

2 Загальноосвітні
школи

Обслуговування внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП 50,0

Обслуговування МІТП 50,0

Ремонт запасних частин на МІТП 30,0

Обслуговування вузлів обліку теплової енергії 50,0

Обслуговування газового обладнання 30,2

Послуги з повірки водолічильників 25,0

Повірка теплових лічильників 240,3

Аварійний ремонт внутрішніх мереж 30,0

Аварійний ремонт зовнішніх мереж 40,0

Капітальний ремонт систем ЦО, ХВП, ГВП 16,3

Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 246,0

Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 11,0

3 Спеціальні
загальноосвітні
школи�інтернати

Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 11,0

4 Позашкільні
заклади освіти

Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 141,0

5 Інші заклади освіти Капітальний ремонт та заміна запасних частин на МІТП 11,0

Шевченківська райдержадміністрація

1 Загальноосвітні
школи�

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 41,4

Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону
(форма Е�8)

3,6

2 Спеціальні
загальноосвітні
школи�інтернати

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 23,5

Ремонт та обслуговування МІТП 0,8

Обслуговування вузлів обліку тепла 2,6

Послуги з повірки лічильників теплової енергії 5,5

3 Позашкільні
заклади освіти

Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 67,1

Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону
(форма Е�8)

3,6

Ремонт та обслуговування МІТП 12,9

Обслуговування вузлів обліку тепла 6,5

Послуги з повірки лічильників теплової енергії 10,1

Повірка та заміна вузлів холодного водопостачання 3,0

4 Інші заклади освіти Ремонт та технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП 11,3

Отримання актів готовності обладнання до опалювального сезону
(форма Е�8)

1,8

Ремонт та обслуговування МІТП 12,9

Обслуговування вузлів обліку тепла 3,6

Послуги з повірки лічильників теплової енергії 3,2

Всього 21723,1

Разом по галузі 23466,4

№ Назва закладу Вид робіт
Всього,
тис. грн

1 2 3 4

Заклади культури, мистецькі та навчальні заклади,
підпорядковані Департаменту культури

Музеї

1 Музей історії міста Києва Капітальний ремонт системи опалення 100,0

2 Національний центр народної
культури "Музей Івана Гончара"

Повірка засобів обліку теплової енергії. Профілактика та
технічне обслуговування мереж

16,4

3 Київський літературно�
меморіальний музей Максима
Рильського

Чистка та обслуговування димоходів 1,5

4 Музей гетьманства Профілактика та технічне обслуговування системи
опалення. Чистка дренажної системи

17,0

5 Музей�майстерня Івана
Кавалерідзе

Послуги з перевірки та технічного обслуговування
вентиляційних та димових каналів котельні. Вимірювання та
випробування електроустановок. Технічне обслуговування
газового котла та опалювальної системи

10,5

Святошинська райдержадміністрація 

Перший заступник голови 
Б. Дубас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

8.07.2014�р.�№�822

Заходи
з підготовки закладів культури, мистецьких та навчальних закладів

комунальної форми власності до осінньо9зимового періоду 2014/2015 років
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Продовження наст пном номері

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

6 Музей видатних діячів української культури Поточний ремонт та повірка приладів обладнання теплової енергії та
КВП. Поточний ремонт систем опалення та зовнішньої тепломережі.
Капітальний ремонт систем опалення, теплових мереж магістралей.
Профілактика та технічне обслуговування теплових мереж

327,0

7 Музей театрального, музичного та
кіномистецтва

Ремонт каналізаційної системи. Ремонт підлоги. Ремонт та фарбування
вікон. Ремонт зовнішніх інженерних мереж. Частковий ремонт даху.
Капітальний ремонт теплової магістралі

210,0

8 Національний музей мистецтва імені Богдана
та Варвари Ханенків

Повірка засобів обліку теплової енергії. Чистка вентиляційних камер.
Утеплення вікон, ремонт дверей

91,0

9 Київський національний музей російського
мистецтва

Поточний ремонт внутрішніх фасадів. Підготовка теплового
господарства до опалювального сезону (повірка лічильників,
обслуговування теплопунктів, промивка мереж)

180,0

10 Історико/архітектурна пам'ятка/музей
"Київська фортеця"

Повірка, встановлення (заміна) засобів обліку теплової енергії. Заміна
вікон

93,0

11 КМГМ "Лавра" Поточний ремонт систем опалення. Технічне обслуговування систем
опалення. Поточний ремонт і підготовка індивідуального теплопункту.
Повірка засобів обліку теплової енергії. Встановлення (заміна)
приладів обліку холодної води. Капітальний ремонт покрівлі
майстерень

373,1

Всього 1419,5

Бібліотеки

1 Публічна бібліотека імені Лесі Українки для
дорослих

Капітальний ремонт системи опалення 50,0

Всього 50,0

Театри 

1 ТВЗК "Київський академічний театр юного
глядача на Липках"

Капітальний ремонт даху 260,0

2 ТВЗК "Київський академічний театр "Колесо" Повірка лічильників та технічне обслуговування теплопунктів.
Капітальний ремонт системи опалення, теплових мереж, магістралей.
Виготовлення проектної документації з установки приладу обліку
теплової енергії. Заміна вікон

221,0

3 ТВЗК "Київський муніципальний академічний
театр опери і балету для дітей та юнацтва"

Підготовка систем опалення. Поточний ремонт та утеплення вхідних
груп, вікон. Утеплення зовнішніх стін будівлі з боку внутрішнього двору

450,0

4 ТВЗК "Київський академічний театр драми і
комедії на Лівому березі Дніпра"

Поточний ремонт приміщень теплового пункту, насосної, венткамер
(гідроізоляція) тощо. Поточний ремонт покрівлі. Встановлення
опалення столярного та бутафорного цехів. Повірка засобів обліку
теплової енергії. Улаштування зовнішнього водопроводу

655,0

5 Київський академічний молодий театр Профілактика та технічне обслуговування систем опалення. Заміна
вікон. Профілактика та обслуговування теплопунктів. Капітальний
ремонт вхідних груп

287,5

6 Київський муніципальний академічний театр
ляльок

Повірка засобів обліку теплової енергії. Профілактика та технічне
обслуговування

35,0

7 Київський академічний театр ляльок Повірка засобів обліку теплової енергії з промивкою систем 17,0

8 ТВЗК "Київський академічний театр на Подолі" Промивка та гідравлічне випробування трубопроводів, демонтаж/
монтаж манометрів та їх ремонт. Обслуговування теплопункту та
насосів. Профілактика та підтримка тепломережі

10,0

Всього 1935,5

Загальноосвітні школи

1 Київська дитяча академія мистецтв Чистка та обслуговування зливостоків, систем опалення. Ремонт
систем опалення, водопровідної мережі та обладнання. Капітальний
ремонт даху правого крила будівлі. Капітальний ремонт (утеплення)
фасаду приміщення

396,0

Всього 396,0

Школи естетичного виховання

1 КВНЗ Училище хореографічного мистецтва
"Київська муніципальна українська академія
танцю імені Сержа Лифаря"

Капітальний ремонт систем водопостачання. Капітальний ремонт
вхідних груп

61,0,

Всього 61,0

Навчальні заклади

1 Київський інститут музики імені Р. М. Глієра Капітальний ремонт теплових мереж, магістралей. Встановлення
(заміна) приладів обліку теплової енергії

190,0

Всього 190,0

Інші

1 Державний архів міста Києва Встановлення (заміна) вікон 30,0

2 Центр "Печерськ" Капітальний ремонт покрівлі 361,4

3 Департамент культури Капітальний ремонт фасаду 379,9

Всього 771,3

Разом 4 823,3

Заклади культури, які перебувають у сфері управління районних в місті Києві державних адміністрацій

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

1 Бібліотеки Обслуговування засобів обліку теплової енергії 26,4

Підготовка теплопункту до зими

Технічне та аварійне обслуговування модульного теплового пункту

Держповірка теплолічильників

Áàðèø³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî
öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 759/1702/2014,¹ 2/355/246/14 çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà "ÓêðÑèááàíê"äî Îë³éíèêà Â³òàë³ÿ Âàñèëüîâè÷à,Ëèòâèí ²ãîðà Àíòîíîâè÷à ïðî
ñòÿãíåííÿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ïðîöåíò³â íàðàõîâàíèõ çà
êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì òà ïåí³ ïðèçíà÷åíî íà 11.00 26 âåðåñíÿ 2014 ðîêó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Áàðèø³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³ çà àäðåñîþ ñ. Áàðèø³âêà, âóëèöÿ Ëåí³íà, 61 Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òåëåôîí 
8-04576-5-25-40.

Ñóä âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ëèòâèí ²ãîðÿ Àíòîíîâè÷à,îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïàíàñà Ìèðíîãî, áóä ¹ 8, êâ. ¹ 19.

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå
ïðîâåäåíî çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Êîâàëåíêî

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À
(êàá. ¹ 327), âèêëèêàº íà 09.09.2014 ðîêó íà 11.30 â³äïîâ³äà÷à Ñòîÿíîâè÷à Ñåáàñò³àíà
Ñðäæàíà Ñðäæàíîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñòîÿíîâè÷à Ñðäæàíà äî Ñòîÿíîâè÷à
Ñåáàñò³àíà Ñðäæàíà Ñðäæàíîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ.

Â³äïîâ³äà÷³  âèêëèêàþòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â ñïðàâà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â. Î. Âîëîøèí

Âòðà÷åíî äîäàòîê äî äèïëîìó ×åðí³âåöüêîãî ó÷èëèùà êóëüòóðè BE ¹ 001609 íà ³ì'ÿ Ñòåöü
Þð³é ßðîñëàâîâè÷.Çíàéøîâøîìó äîêóìåíò ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü çà òåëåôîíîì 095-323-95-88.

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

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   

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà  ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: 02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 559-11-61, 559-48-95. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ
³ á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà
îðãàíó

óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ (íàçâà,
þðèäè÷íà àäðåñà,

òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ
òà ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ îá’ºêòà

îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü
ìàéíà çà

íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà
âèêîðèñ-

òàííÿ
²íø³ óìîâè

1.
Íàö³îíà-

ëüíà
àêàäåì³ÿ

íàóê Óêðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿
âèñîêîìîëåêó-
ëÿðíèõ ñïîëóê
ÍÀÍÓ, 02160,

ì. Êè¿â,Õàðê³â-
ñüêå øîñå, 48,

559-13-94,
559-11-61

Íàï³âï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ ¹2
â ìàòåð³àëüíîìó

ñêëàä³

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ357 91,80 175900,00 Äî 

31.12.2018 ð.
Ï³ä ñêëàä òà

³íøå
Çã³äíî

Äîãîâîðó
îðåíäè

С У П Х П Б О Г

І С Ф Р А Г І С Т И К А

К А Р Е К А И Ч А Й

П Л А Щ А Н И Ц Я Д
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Т О М А Т М А Л А Х А Й

А С И Е П І К У Р

Х О М Я К Д О Я Р К А

Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, âàøå æèòòÿ ïåðå-

òâîðèëîñÿ íà çàõîïëèâó

ãðó, õî÷åòüñÿ ðîçâàã, ëþ-

áîâíèõ ³íòðèã, ââîëþ ïîáëàçíþâà-

òè, îäíàê ñüîãîäí³ ñë³ä ñïóñòèòèñÿ

íà çåìëþ,çàãëèáèòèñÿ â äåòàë³ ³ íå

éòè íà ñïîêóñëèâîìó ïîâ³äêó âëàñ-

íèõ çàáàãàíîê ÷è ïðîÿâëÿòè ëèöå-

ì³ðñòâî, ïèõàò³ñòü, ùî ñòâîðÿòü ÷è-

ìàëî äîäàòêîâèõ ïåðåøêîä.

ÒÅËÜÖ², âëàøòóéòå âèõ³ä-

íèé â³ä äîêó÷ëèâèõïðîáëåì

òà ïîäáàéòå ïðî ïåðñîíàëü-

íèé êîìôîðò, í³ â ÷îìó ñîá³ íå â³ä-

ìîâëÿþ÷è. Çàäîâîëüíÿéòå ïðèìõè,

ùèðî ëþá³òüòà øàíóéòå ñåáå,òîä³ é

âàñ ëþáèòèìóòü ³ ö³íóâàòèìóòü!

ÁËÈÇÍßÒÀ—ãåí³é ðîçñóä-

ëèâîñò³ òà ÷åìï³îí ç àäàï-

òàö³¿ äî íåïåðåäáà÷óâàíèõ

ñèòóàö³é,ïðèñòîñóâàíåöü í³âðîêó—

äå íå ïîñ³é, òàì âðîäèòüñÿ! Íèí³

êèíüòå ÿê³ð â ñ³ìåéíèõ âîäàõ,òóò âè

äáàéëèâ³ ãîñïîäàð³, ó ÿêèõ â îñåë³

ìàº ïàíóâàòè ³äåàëüíèé ïîðÿäîê.

ÐÀÊÈ,ïðèáîðêàéòå çàïàëü-

íå «õî÷ó», éä³òü â íîãó ç

÷àñîì, ÷àðóéòå âðîäîþ,

áóäüòå ïóíêòóàëüíèìè, îðãàí³çîâà-

íèìè, í³êóäè íå çàï³çíþéòåñÿ. Ãàð-

ìîí³éíå ïîºäíàííÿ ïðàãìàòèçìó ç

äðóæåëþáí³ñòþ äîçâîëèòü çîñåðå-

äèòèñÿ íà êîðèñíèõ çâ’ÿçêàõ ³ ïîòð³á-

í³é ³íôîðìàö³¿.

ËÅÂÈ íèí³—ïòàõ âèñîêî-

ãî ïîëüîòó, ÿñêðàâà ïðå-

çåíòàáåëüíà îñîáèñò³ñòü,

óëþáëåíåöü ïóáë³êè.Öüîãî äíÿ ñêðó-

ïóëüîçíî çâàæòå âñ³ «õî÷ó» òà «ìîæ-

íà» ³ ç òèì áàëàíñóâàëüíèì øåñ-

òîì ìóäðî,ïðàêòè÷íî ðóõàéòåñÿ äî

ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, çàðîáëÿéòå ãðî-

ø³, ðîá³òü îìð³ÿí³ ïîêóïêè.

Ä²ÂÈ, æèòòºâå ñóäíî ïðî-

äîâæóº ðóõàòèñÿ êàðì³÷-

íèì ðóñëîì, äå á³ëüø³ñòü

ñèòóàö³é âèðèíàº ç ìèíóëîãî, âè-

ìàãàþ÷è òåðì³íîâèõ äîîïðàöþ-

âàíü,àëå òåðï³òü—áóòè çàðó÷íèêîì

îáñòàâèí º áëàãîì. Äåíü çà ìîæ-

ëèâîñò³ ïðèñâÿò³òü çâè÷íèì ðóòèí-

íèì êëîïîòàì.

ÒÅÐÅÇÈ íà ãðåáåí³ ïîïó-

ëÿðíîñò³ â ñîö³óì³, ëàâè

áëàãîðîäíèõ äðóç³â,äå ïà-

íóº äóõ áðàòåðñòâà, ïîïîâíþþòü-

ñÿ... Ñüîãîäí³ â³ä³éä³òü ó ò³íü,øâèä-

øå çà âñå, äîâåäåòüñÿ âèð³øóâàòè

÷óæ³ ïðîáëåìè, çàéìàòèñÿ áëàãî-

ä³éí³ñòþ,çàêðèâàþ÷è êàðì³÷í³ áîð-

ãîâ³ õâîñòè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,êàð’ºðíèé îë³ìï

ìàíèòü ìåäîâèì êàëà÷åì,

³ òî íå ì³ðàæ,à ðåàëüí³ñòü,

ôîðòóíà (ùå ð³ê) ïðàöþâàòèìå íà

âàñ! Çàéìàþ÷èñü âèð³øåííÿì ïî-

âñÿêäåííèõ çàâäàíü, çàñòîñîâóéòå

àëüòåðíàòèâí³ íåñòàíäàðòí³ ìåòîäè,

äåòàëüíî âñå ïðîðàõîâóéòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íàñòàâ ÷àñ ãðà-

òè ïî êðóïíîìó, ÷åñíî ³

ñïðàâåäëèâî, ïåðñïåêòè-

âè — ÿê íà äîëîí³. Ñì³ëèâî ðîá³òü

âèñîê³ ñòàâêè, ôîðòóíà ç âàìè! Íà

ðîáîò³ áàæàíî ïðîäåìîíñòðóâàòè

áëèñêó÷èé ñëóæáîâèé âèøê³ë òà

ïîêàçàòè êåð³âíèöòâó, ùî âè ìàé-

ñòåð íà âñ³ ðóêè ³ áóäü-ÿê³ òðóäîâ³

íàâàíòàæåííÿ âàì ï³ä ñèëó.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàéìàéòåñÿ

òèì, ÷îãî ïðàãíå ò³ëî, äó-

øà —òâîð³òü, â³äïî÷èâàé-

òå,êîõàéòåñÿ,îäíàê ÿêùî âè ñïðàâæ-

í³é òðóäîãîë³ê, òî â çì³íåí³é îáñòà-

íîâö³ çíàéäåòå ìîæëèâ³ñòü ñïðÿ-

ìóâàòè çóñèëëÿ íà ùîñü êîðèñíå.

ÂÎÄÎË²¯, ÿê â³äîìî, ó Êîñ-

ìîñ³ ïîä³áíå ïðèâàáëþº

ïîä³áíå, òîáòî ïàðòíåð º

âàøèì äçåðêàëîì. Â ñòîñóíêàõ «ÿ-

òè» éäå óñï³øíå «ïåðåçàâàíòàæåí-

íÿ»,ïîðÿä îïèíÿòüñÿ ñóïóòíèêè,ÿê³

â³äïîâ³äàþòü ð³âíþ äóõîâíî¿ çð³-

ëîñò³, é íà á³ëüøå íå ïðåòåíäóéòå,

áî ìàºòå òå, ùî çàñëóæèëè.

ÐÈÁÀÌ âèçíà÷åíî ïåðå-

âò³ëèòèñÿ â ðîëü «øâèä-

êî¿ äîïîìîãè», ðàäî ñëó-

æ³òü ëþäÿì, ³ òîä³ ìàòèìåòå âëà-

äó íàä íèìè. Íèí³ æèòòÿ ïðîõîäè-

òèìå çà ïðàâèëîì: ÿêèé éøîâ, òà-

êîãî é çóñòð³â. Âè ìèëóâàòèìåòå-

ñÿ â÷èíêàìè ëþäåé, ùî º âëàñíèì

â³äîáðàæåííÿì...

Ïåðåìîæöÿìè öüîãîð³÷íîãî êîíêóðñó ìîëî-

äèõ âèêîíàâö³â «Íîâà õâèëÿ 2014» ñòàëè ïðåä-

ñòàâíèêè Ãðóç³¿ òà Óêðà¿íè.

ÏÅÐØÅ ì³ñöå ç íåçíà÷íèì â³äðèâîì ïîñ³ëà 17-ð³÷-
íà ãðóçèíêà Íóöà Áóçàëàäçå. À îò ïî÷åñíå äðóãå ³
òðåòº ì³ñöÿ âèáîðîëè óêðà¿íö³ Â³êòîð³ÿ Ïåòðèê òà
Â’ÿ÷åñëàâ Ðèá³êîâ. Â³êà — äðóãå ì³ñöå, Ñëàâà — òðå-
òº â³äïîâ³äíî, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ.

Æóð³ êîíêóðñó ïðîòÿãîì óñüîãî ï³ñåííîãî çìàãàí-
íÿ ñòàâèëî âèñîê³ áàëè óêðà¿íñüêèì ó÷àñíèêàì. Ïðî-
òå, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî äíÿ, Íóöà âèïåðåäèëà Â³ê-
òîð³þ ³ Â’ÿ÷åñëàâà íà äåê³ëüêà áàë³â. Øàíóâàëüíèêè
òâîð÷îñò³ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ðàäî ¿õ â³òàëè, àäæå
êîíêóðñàíòè äóæå ã³äíî ïðåäñòàâèëè Óêðà¿íó.

Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ÷àñ äðóãîãî êîíêóðñíîãî äíÿ
«Íîâî¿ õâèë³ 2014» óêðà¿íêà Â³êòîð³ÿ Ïåòðèê îòðè-
ìàëà íàéâèùèé áàë â³ä ñóää³â. Óñ³ ÷ëåíè æóð³ ïîñòà-
âèëè Â³êòîð³¿ 11 áàë³â. Ó öåé äåíü êîíêóðñàíòè ïî-

âèíí³ áóëè âèêîíàòè õ³ò ñâîº¿ êðà¿íè, òîæ Â³êà ðà-
çîì ç ìîëîäøîþ ñåñòðîþ Íàñòåþ, ÿêà áóëà çàïðî-
øåíà ó ðîë³ ñïåö³àëüíîãî ãîñòÿ, çàñï³âàëà êîìïî-
çèö³þ «Ð³êà-ïå÷àëü» Íàòàë³¿ Áó÷èíñüêî¿. Ï³ä ÷àñ
âèñòóïó ñåñòåð ó çàë³ ìàéîð³ëî ùîíàéìåíøå äåñÿòü
óêðà¿íñüêèõ ñòÿã³â, à ï³ñëÿ íîìåðó ñåñòåð Ïåòðèê
ïîëîâèíà çàëè «Äç³íòàð³» àïëîäóâàëà ñòîÿ÷è �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 32 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 52 %

1776—îñòàíí³é óêðà¿íñüêèé êîøî-

âèé îòàìàí Ïåòðî Êàëíèøåâñüêèé

â³äïðàâëåíèé íà Ñîëîâåöüê³ îñòðî-

âè, äå ïðîâ³â â óâ’ÿçíåíí³ 25 ðîê³â.

1836—ó Ïàðèæ³ óðî÷èñòî â³äêðèëè

Òð³óìôàëüíó àðêó.

1914 — â³äáóëèñü ïåðø³ áîéîâ³ ä³¿

² Ñâ³òîâî¿ â³éíè — äâà àâñòð³éñüê³

êîðàáë³ îáñòð³ëÿëè Áºëãðàä.

1919 — äåí³ê³íñüê³ â³éñüêà çàéíÿ-

ëè Ïîëòàâó.

1936 — â ðàäÿíñüêîìó ÍÊÂÑ âèäà-

íî ñåêðåòíó ³íñòðóêö³þ, ùî âèìà-

ãàëà «áóäü-ÿêèìè ìåòîäàìè» äî-

áèâàòèñü â³ä «âîðîã³â íàðîäó» ç³-

çíàíü ïðî â÷èíåí³ çëî÷èíè.

1941 — Ðóìóí³ÿ îãîëîñèëà ïðî ïî-

âåðíåííÿ Áåññàðàá³¿ ³ Áóêîâèíè,

îêóïîâàíèõ ÑÐÑÐ ó 1940 ðîö³.

1957 — ó Â³äí³ ðîçïî÷àëî ðîáîòó

Ì³æíàðîäíå àãåíòñòâî ç àòîìíî¿

åíåðã³¿ (ÌÀÃÀÒÅ).

ãîðîñêîï

29 ëèïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 ëèïíÿ

Óêðà¿íö³ ï³äêîðèëè Þðìàëó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 36495
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