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Ìàéäàí çíîâó ñïàëàõíóâ
�Êîìóíàëüíèêè íàìàãàëèñÿ ïðèáðàòè öåíòðàëüíó ïëîùó ì³ñòà

Â×ÎÐÀ,7 ñåðïíÿ,çðàíêó êîìóíàëü-
íèêè, ì³ë³ö³ÿ òà á³éö³ äîáðîâîëü-
÷îãî áàòàëüéîíó «Êè¿â-1» ñïðîáó-
âàëè ðîç³áðàòè áàðèêàäè íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³.Óâ³äïîâ³äü ìåø-
êàíö³ íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ïî÷à-
ëè æáóðëÿòè â «ïðèáèðàëüíèê³â»
êàì³ííÿ òà ï³äïàëèëè ïî ïåðèìåò-
ðó øèíè. Äàë³ â äâ³ðíèê³â, ì³ë³ö³î-
íåð³â òà äîáðîâîëüö³â ïîëåò³ëè áðó-
ê³âêà òà êîêòåéë³ Ìîëîòîâà. Çàïà-
ëàëè òà çãîð³ëè âùåíò ³ ïàëàòêè,
ùî çíàõîäèëèñÿ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñ-
òèí³ âóëèö³ Õðåùàòèê â³ä ªâðîïåé-
ñüêî¿ ïëîù³ äî Áóäèíêó ïðîôñï³-
ëîê. ×åðåç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³-
íóâàííÿ íà âèõ³ä çàêðèëè ñòàíö³þ
ìåòðî «Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³».

Íà ì³ñöå ïîä³¿ îäðàçó ïî÷àëè
ç’¿æäæàòèñÿ íåáàéäóæ³ êèÿíè: îä-
í³ çàõèùàòè êîìóíàëüíèê³â â³ä
íàïàäîê ìåøêàíö³â ì³ñòå÷êà, ³í-
ø³ — ï³äòðèìóâàòè «íåðóøèì³ñòü»
Ìàéäàíó. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåí-
íÿìè, îñòàíí³õ áóëî â ðàçè ìåí-
øå. Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, ùî
æ çàõèùàþòü íèí³øí³ æèòåë³ íà-
ìåòîâîãî ì³ñòå÷êà, ò³ ÿê çàâ÷åíó
ìàíòðó ïîâòîðþþòü, ùî Ìàéäàí
ùå íå âèêîíàâ ñâî¿õ ôóíêö³é ³ âî-
íè ïðîäîâæóþòü â³äñòîþâàòè ³í-
òåðåñè óêðà¿íö³â òà êîíòðîëþâà-
òè âëàäó. Íà óòî÷íþþ÷³ çàïèòàí-
íÿ, ÿê ñàìå âîíè âèêîíóþòü öþ
â³äïîâ³äàëüíó ì³ñ³þ, ³ êèÿíè, é êî-

ìóíàëüíèêè, ³ æóðíàë³ñòè íàøòîâ-
õóþòüñÿ, ó êðàùîìó âèïàäêó, íà
ìîâ÷àííÿ, â ã³ðøîìó — íà â³äêðè-
ò³ îáðàçè. «Ó ìåíå íåìàº ðîáîòè,
íåìàº àéôîíà, îí ÿêèé òåëåôîí»,—
ðîçìàõóº ïåðåä î÷èìà æóðíàë³ñò-
êè «Õðåùàòèêà» ñòàðåíüêîþ «Íî-
ê³ºþ» îáóðåíà çàõèñíèöÿ íàìåòî-
âîãî ì³ñòå÷êà. «Íàâ³òü ãðîøåé íà
öèãàðêè íåìàº»,— äîäàº ãðîìà-
äÿíêà, íå ïîÿñíþþ÷è, ÿêèì ÷è-
íîì öå â³äíîñèòüñÿ äî äåêëàðîâà-
íèõ ãàñåë íèí³øíüîãî Ìàéäàíó.

Áëèæ÷å äî îá³äó ïîæåæíèêàì
âäàëîñÿ çàãàñèòè ïàëàþ÷³ øèíè,
ï³ñëÿ ÷îãî êîìóíàëüíèêè òà ïðà-
âîîõîðîíö³ â³äñòóïèëè, ïîáî-
þþ÷èñü çà âëàñíå æèòòÿ. Ó ìåø-
êàíö³â íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ïîì³-
òèëè çáðîþ, à ê³ëüêà êîìóíàëüíè-
ê³â îòðèìàëè òðàâìè â³ä óäàð³â
êàì³ííÿì. Íå çìîãëè çàáðàòè â àê-
òèâ³ñò³â é äåÿêó êîìóíàëüíó òåõ-
í³êó. Íå ãàþ÷è ÷àñó, ìåøêàíö³ íà-
ìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ðîçïî÷àëè â³ä-
íîâëþâàòè òà óêð³ïëþâàòè áàðè-
êàäè ò³ºþ áðóê³âêîþ, ÿêó ñïåö³-
àëüíî çàâåçëè äëÿ îíîâëåííÿ ïî-
íèùåíîãî ï³ä ÷àñ ëþòíåâèõ ïðî-
òèñòîÿíü äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ.
Äàë³ ñèòóàö³ÿ ðîçâèâàëàñÿ íå òàê

ñòð³ìêî — êîìóíàëüíèêè íå íàâà-
æóâàëèñÿ íàáëèæàòèñÿ äî ìàëîãî
ïåðèìåòðó Ìàéäàíó â ìåæàõ âó-
ëèöü ²íñòèòóòñüêî¿ òà Ãîðîäåöü-
êîãî. Òèì ÷àñîì æâàâ³ ìîëîä÷èêè
ó ïîâí³é åê³ï³ðîâö³ ç³ çáðîºþ â ðó-
êàõ ç íåçðîçóì³ëîþ ìåòîþ çàõî-
ïèëè Êè¿âñüêó ì³ñüêàäì³í³ñòðà-
ö³þ. Ïåðåä ìåð³ºþ ëóíàëè ïîñòð³-
ëè, à êóë³ ïîâèáèâàëè øèáêè íà
10-ìó ïîâåðñ³ àäì³íáóä³âë³. Ñï³â-
ðîá³òíèê³â òåðì³íîâî åâàêóþâà-
ëè ÷åðåç áîêîâèé âèõ³ä.

Äëÿ êèÿí ïîä³¿ öüîãî ñåðïíåâî-
ãî äíÿ ñòàëè ñïðàâæí³ì ôàðñîì.
Àäæå çà äàíèìè Êîíòàêòíîãî öåí-
òðó ì³ñòà 1551, ìàéæå 90 % ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ âèìàãàþòü çâ³ëüíè-
òè Ìàéäàí òà Õðåùàòèê. Ìè ïîö³-
êàâèëèñÿ ó ïåðåõîæèõ,ùî æ âîíè äó-
ìàþòü ñòîñîâíî ïîäàëüøî¿ äîë³ öåí-
òðó ñòîëèö³. «ß ç ïåðøîãî äíÿ ï³ä-
òðèìóâàëà Ìàéäàí, àäæå òóò áóëè
ñïðàâæí³ ïàòð³îòè. À çàðàç? Àëêà-
ø³,íàðêîìàíè,ïîâ³¿,êàðòîïëÿ ðîñ-
òå, òðóñè ÷è¿ñü ñóøàòüñÿ. Æàõ! Ïî-
çãð³áàòè âñ³õ ³ â³äïðàâèòè â çîíó
ÀÒÎ — ä³éñíî çàõèùàòè ³íòåðåñè
äåðæàâè»,— ââàæàº ë³êàð ²ðèíà. À
îò ï³äïðèºìåöü Ìèêîëà õî÷ ³ çãî-
äåí, ùî Ìàéäàí äàâíî â³äñëóæèâ

ñâî¿ ôóíêö³¿ ³ éîãî ïîòð³áíî «çà-
÷èñòèòè», îäíàê ùèðî íå ðîçóì³º
í³ âèáîðó ÷àñó, í³ îáðàíîãî ìåòîäó.
«Ó Êèºâ³ çàðàç ïåðåáóâàº Ãåíñåê
ÍÀÒÎ, òîæ äëÿ ÷îãî öå áóëî ðîáè-
òè ñàìå çàðàç, ðîçâîäèòè â öåíòð³
ì³ñòà öåé áàëàãàí? Äóæå ñõîæå íà
ÿêóñü ïðîâîêàö³þ. Òà é ï³äãîòîâêà
çàëèøàº áàæàòè êðàùîãî.Àäæå ÿñ-
íî áóëî, ùî òàê ïðîñòî âîíè íå ï³ä-
óòü. Òðåáà áóëî ç³áðàòè á³ëüøå ì³-
ë³ö³¿, â³éñüêîâèõ, êîìóíàëüíèê³â.À
òî ÿêîñü íåäîëóãî âèéøëî, ò³ëüêè
äàðìà ðîçâîðóøèëè öå «îñèíå ãí³ç-
äî»,— ä³ëèòüñÿ ïàí Ìèêîëà.

Ì³í³ñòð þñòèö³¿ Ïàâëî Ïåòðåí-
êî çàÿâèâ: êîìóíàëüíèêè ìàëè ïîâ-
íå ïðàâî ðîçáèðàòè íàìåòè íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³, àäæå áóäü-ÿêà
íåñòàá³ëüí³ñòü â öåíòð³ Êèºâà éäå
íà ðóêó Ðîñ³¿. Êð³ì òîãî, ì³í³ñòð
äîäàâ, ùî îñîáè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ
íà Ìàéäàí³, ðåãóëÿðíî ïîðóøóþòü
çàêîíè òà çàéìàþòüñÿ ðåéäåðñòâîì,
à ïðàâîîõîðîíö³ çíàéøëè â íàìå-
òàõ âîãíåïàëüíó çáðîþ.

Äîñ³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ïè-
òàííÿ: õòî ñàìå äàâ íàêàç ïðî íî-
âó «çà÷èñòêó» Ìàéäàíó.Àäæå â³äî-
ìî, ùî âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â êè¿âñüêà
âëàäà íàìàãàºòüñÿ äîìîâèòèñÿ ç

àêòèâ³ñòàìè, ùîá ò³ çâ³ëüíèëè ñåð-
öå ñòîëèö³. Ïåðåìîâèíè ðåçóëüòà-
ò³â íå ïðèíåñëè, òîæ, ñõîæå, ïîñà-
äîâöÿì âñå öå íàáðèäëî. Íà ñâî¿é
îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó ìåðåæ³ Facebook
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî çàêëèêàâ ìåøêàíö³â Ìàé-
äàíó íå ãàíüáèòè Óêðà¿íó,àäæå ââà-
æàº, ùî áåçëàäè íà Ìàéäàí³ — íå-
ïðèïóñòèì³.

«Ñüîãîäí³ òðåáà ïðàöþâàòè, à
íå ãàíüáèòè ³äå¿ Ìàéäàíó ³ êðà-
¿íó! ² íå ðîáèòè êèÿí çàðó÷íèêà-
ìè êóïêè ëþäåé, ÿêà «ïðèõîïèëà»
ñîá³ Õðåùàòèê ³ Ìàéäàí. Òåðïåöü
êèÿí óâ³ðâàâñÿ. Â öåíòð³ ñòîëèö³
ïîâèíåí áóòè ïîðÿäîê!» — ï³ä-
êðåñëèâ ìåð ñòîëèö³.

Ñòàíîì íà ìîìåíò,êîëè ãàçåòà ãî-
òóâàëàñÿ äî äðóêó,ñèòóàö³ÿ íà Ìàé-
äàí³ íå çì³íèëàñÿ. Ìè îá³öÿºìî ³
íàäàë³ òðèìàòè âàñ â êóðñ³ ïîä³é â
öåíòð³ ñòîëèö³. Ïðî ïåðåá³ã ïîä³é
íà Ìàéäàí³ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷à-
ñó, à òàêîæ êîìåíòàð³ êèÿí òà åêñ-
ïåðò³â ÷èòàéòå íà íàøîìó ñàéò³
http://www.kreschatic.kiev.ua. Ïîä³-
ëèòèñÿ âëàñíèì áà÷åííÿì ïîäàëü-
øî¿ äîë³ íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà âè
ìîæåòå íà íàø³é ñòîð³íö³ ó Facebook
àáî çà òåëåôîíîì 234-75-50 �

Ïàëàþ÷³ øèíè, çàêðèòà
ñòàíö³ÿ ìåòðî òà êîê-
òåéë³ Ìîëîòîâà ó öåíòð³
ñòîëèö³. Â÷îðà, â ñïå-
êîòíó ñåðïíåâó äíèíó,
êèÿíè íà÷å çíîâó ïåðå-
íåñëèñÿ ó ìîðîçí³ ì³ñÿ-
ö³ öüîãî ðîêó. Êîìó-
íàëüíèêè òà ì³ë³ö³ÿ
íàìàãàëèñÿ çâ³ëüíèòè
öåíòðàëüíó ïëîùó Êè-
ºâà â³ä íàìåò³â. Íà çà-
õèñò ñòàëè ìåøêàíö³
ì³ñòå÷êà ó ñåðö³ Êèºâà,
ÿê³ í³áè ìàíòðó ïðîäîâ-
æóþòü ñòâåðäæóâàòè,
ùî çàõèùàþòü ³íòåðåñè
óêðà¿íö³â. Ùî æ ó÷îðà
â³äáóëîñÿ íà Ìàéäàí³,
ðîçáèðàëèñÿ æóðíàë³ñ-
òè «Õðåùàòèêà».

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ñïðîá êîìóíàëüíèê³â, ì³ë³ö³¿ òà á³éö³â äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó «Êè¿â-1» ðîç³áðàòè áàðèêàäè â öåíòð³ ì³ñòà, ìåøêàíö³ íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ïî÷àëè æáóðëÿòè â
íèõ êàì³ííÿ, áðóê³âêó, êîêòåéë³ Ìîëîòîâà é ï³äïàëèëè ïî ïåðèìåòðó øèíè 
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Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ ä³º Ãåíå-

ðàëüíèé ïëàí ì³ñòà Êèºâà òà

ïðîåêò ïëàíóâàííÿ éîãî ïðè-

ì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020

ðîêó, çàòâåðäæåíèé 28 áåðåç-

íÿ 2002 ðîêó.Äîñë³äæåííÿ éî-

ãî ñòàíó ³ â³äïîâ³äíîñò³ âèçíà-

÷åíèì âèìîãàì âèêëèêàëî

áàãàòî ïèòàíü ³ âèÿâèëî íåäî-

ë³êè, âèïðàâëÿòè ÿê³ âæå çà-

ï³çíî.

Âàëåíòèí ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ç 2002 äî 2010 ðîêó âñüîãî áóëî âíå-
ñåíî áëèçüêî 2000 çì³í ôóíêö³î-
íàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ îêðåìèõ ä³-
ëÿíîê ç óðàõóâàííÿì íàì³ð³â çàáó-
äîâíèê³â, ç ÿêèõ â³äâåäåíî ï³ä çà-
áóäîâó 1750 ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ çåìåëü òà ìàéæå 570 ãà çåëå-
íèõ íàñàäæåíü òîùî. Âîíè, ñâîºþ
÷åðãîþ, ïîòðåáóþòü ïåðåãëÿäó òà
îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè íà â³äïîâ³äí³ñòü
÷èííîìó Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ì³ñ-
òà Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éî-
ãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020
ðîêó ç óðàõóâàííÿì ñüîãîäí³øí³õ
òà ïåðñïåêòèâíèõ ïîòðåá ì³ñòà.

Çà 12 ðîê³â ³ñíóâàííÿ Ãåíïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà äî 2020 ðîêó äîêî-
ð³ííî çì³íåíî çàêîíîäàâ÷ó áàçó ó
ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ, ðîçðîáëåíî òà çàòâåð-
äæåíî áàãàòî íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â, ÿêèìè íåîáõ³äíî êåðóâà-
òèñü ï³ä ÷àñ êîðèãóâàííÿ ÷èííèõ
ãåíïëàí³â òà ðîçðîáêè íîâèõ.

Òàêèì ÷èíîì, Ãåíïëàí ðîçâèò-
êó ì³ñòà äî 2020 ðîêó, ÿêèé ðîç-
ðîáëÿâñÿ ó 1999-2000 ðîêàõ, íà ñüî-
ãîäí³ ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çàêî-
íîäàâñòâó òà âèìîãàì ÷èííèõ äåð-
æàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì, â òîìó
÷èñë³:

� íå â³äïîâ³äàº ï.1 ñòàòò³ 16 Çà-
êîíó «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ùîäî ðîçðîá-
êè ç âèêîðèñòàííÿì àêòóàë³çîâà-
íî¿ êàðòîãðàô³÷íî¿ îñíîâè â öèô-
ðîâ³é ôîðì³ ÿê íàáîðó ïðîô³ëü-
íèõ ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ ó äåð-
æàâí³é ãåîäåçè÷í³é ñèñòåì³ êîîð-
äèíàò ÓÑÊ-2000 òà ç âèêîðèñòàí-
íÿì åëåêòðîííîãî çåìåëüíîãî êà-
äàñòðó (êðåñëåííÿ Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó âèêîíàíî íà ñêàíîâàí³é
(ðàñòðîâ³é) òîïîãðàô³÷í³é îñíîâ³,
âèãîòîâëåí³é ó 1986 ð.);

� íå âèêîíàíî âèìîãè ïï.6 ï.7
ñòàòò³ 17 ùîäî óçãîäæåííÿ ç îð-
ãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ñó-
ì³æíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä,
òà ÊÎÄÀ ïðîåêòíî¿ ì³ñüêî¿ ìåæ³
òà ðîçøèðåííÿ ìàéæå âäâ³÷³ òå-
ðèòîð³¿ Êèºâà çà ðàõóíîê çåìåëü
îáëàñò³ (òåðèòîð³¿, ïåðåäáà÷åí³
äëÿ ì³ñüêîãî áóä³âíèöòâà, âæå çà-
áóäîâàí³ çà ð³øåííÿì ì³ñöåâèõ
îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ ñàäèá-
íîþ (êîòåäæíîþ), áàãàòîêâàðòèð-
íîþ òà äà÷íîþ çàáóäîâîþ);

� ñóïåðå÷èòü âèìîãàì ï.11 ñòàò-
ò³ 17 Çàêîíó ùîäî íåäîïóñòèìî-
ñò³ ó ñêëàä³ ìàòåð³àë³â ãåíåðàëü-

íîãî ïëàíó íàñåëåíîãî ïóíêòó íà-
ÿâíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì
äîñòóïîì;

� íå âðàõîâàí³ ð³øåííÿ Ãåíå-
ðàëüíî¿ ñõåìè òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
â ÷àñòèí³ çìåíøåííÿ çàéíÿòîñò³
òà îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîá-
íèöòâà íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, ôîð-
ìóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðò-
íèõ êîðèäîð³â;

� íå âðàõîâàí³ ñòðàòåã³¿, ïðîã-
íîçè, ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî, äå-
ìîãðàô³÷íîãî, åêîëîã³÷íîãî, ñîö³-
àëüíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿;

� íå âðàõîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ì³ñ-
òîáóä³âíîãî êàäàñòðó, äåðæàâíî-
ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà ³íøèõ êà-
äàñòð³â;

� ïîêàçíèêè ðîçâèòêó îá’ºê-
ò³â îñâ³òè, ìåäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, ì³ñöü ïîõîâàíü, ïîæåæ-
íèõ äåïî òîùî íå çàáåçïå÷óþòü ñî-
ö³àëüíî ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü çã³ä-
íî ç ÷èííèìè äåðæàâíèìè íîð-
ìàìè ç óðàõóâàííÿì ÷èñåëüíî-
ñò³ ïîñò³éíîãî òà íàÿâíîãî íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà;

� íà îñíîâíîìó êðåñëåíí³, âñó-
ïåðå÷ ìîðàòîð³þ íà çì³íó ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òà ðåêðå-
àö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ â ìåæàõ
ì³ñò, òåðèòîð³¿ ñàä³âíèöüêèõ òî-
âàðèñòâ ³ äà÷íèõ ðàéîí³â âèçíà-
÷åíî ÿê çîíè áàãàòîïîâåðõîâî¿
æèòëîâî¿ çàáóäîâè áåç óçãîäæåí-
íÿ ç âëàñíèêàìè òà êîðèñòóâà÷à-
ìè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ îá’ºêò³â
íåðóõîìîãî ìàéíà.

Ïðè÷èíîþ íåîáõ³äíîñò³ êîðè-
ãóâàííÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó º íå-
âèêîíàííÿ ïîëîæåíü ÷èííîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó, â òîìó ÷èñë³:

� çàíèæåííÿ ó ðîçðàõóíêàõ òà
ïîêàçíèêàõ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â ³ òåìï³â åêî-
íîì³÷íîãî òà äåìîãðàô³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ ì. Êèºâà;

� íå ïåðåäáà÷åíèé ïðîãíîçà-
ìè ð³çêèé ïðèð³ñò ð³âíÿ àâòîìîá³-
ë³çàö³¿, ïàñàæèðñüêèõ òà âàíòàæ-
íèõ òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â òîùî;

� íåçãîäà ïðèëåãëèõ ì³ñöåâèõ
ãðîìàä ç ïðîïîçèö³ÿìè Ãåíïëàíó

ùîäî âêëþ÷åííÿ ¿õ òåðèòîð³é â
ìåæ³ ì. Êèºâà ï³ä áàãàòîïîâåðõî-
âó çàáóäîâó òà äëÿ ³íøèõ ïîòðåá;

� â³äñóòí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü
íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ùîäî ïðîâå-
äåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè
ç³ ñòâîðåííÿì Êè¿âñüêîãî ñòîëè÷-
íîãî îêðóãó (íà âèêîíàííÿ ï. 2 ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
18.09.2008 ¹ 262/262);

� íåäîô³íàíñóâàííÿ â ùîð³÷-
íèõ áþäæåòàõ êîìóíàëüíèõ ïî-
òðåá, òðàíñïîðòíîãî áóä³âíèöòâà,
áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â îñâ³òè, ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ô³çêóëü-
òóðè ³ ñïîðòó, ³íæåíåðíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè;

� íåêîðåêòíå âíåñåííÿ çì³í äî
÷èííîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ùî-
äî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ îêðåìèõ òåðèòîð³é øëÿõîì ðîç-
ðîáëåííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ îá´ðóí-
òóâàíü òà çàòâåðäæåííÿ ¿õ Êè¿â-
ðàäîþ.

Âðàõîâóþ÷è âñ³ ö³ ïðîáëåìí³
ïèòàííÿ, ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïîâ-
íîö³ííîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà,
ñïðèÿííÿ íîðìàëüíîìó ðîçâèòêó
ì³ñòà ïðîô³ëüíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-
õ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ
áóëà ñòâîðåíà ïîñò³éíî ä³þ÷à ðî-
áî÷à ãðóïà ùîäî âèâ÷åííÿ ñòàíó
ï³äãîòîâêè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà íà 2025 ð³ê.

Ãîëîâîþ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ ðîáî-
÷î¿ ãðóïè ùîäî âèâ÷åííÿ ñòàíó
ï³äãîòîâêè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó Ñåðã³ºì
Ëåâàäîþ áóëî ³í³ö³éîâàíî âíåñåí-
íÿ çì³í äî çàêîí³â Óêðà¿íè ó ñôå-
ð³ êîíòðîëþ çà ì³ñòîáóä³âíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, ÿêå áóëî ïîäàíî ó â³ä-
ïîâ³äíîìó çâåðíåíí³ äî Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

Ð³÷ ó òîìó, ùî ç íàáóòòÿì ÷èí-
íîñò³ ó áåðåçí³ 2011 ðîêó Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòî-
áóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé îðãàí —
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ — áóëè ïîçáàâëåí³ ìîæ-
ëèâîñò³ íå ò³ëüêè ïîãîäæóâàòè ïðî-
åêòíó äîêóìåíòàö³þ, àëå é íå çà-

ëó÷àòèñÿ äî ïðîöåñó íàäàííÿ äî-
çâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà áóä³âíèö-
òâî. Â íàÿâí³é ñèòóàö³¿ âïëèâàòè
íà ïðîöåñ ðîçâèòêó ì³ñòà, à îñî-
áëèâî êîíòðîëþâàòè öåé ïðîöåñ
(â ÷àñòèí³ êîíòðîëþ çà äîòðèìàí-
íÿì ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, à á³ëüø äåòàëüíî — áóä³âíèö-
òâà) í³ îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, í³, òèì á³ëüøå, éîãî âè-
êîíàâ÷îìó îðãàíó — ÊÌÄÀ — ñòà-
ëî íåìîæëèâî, ùî ñïðè÷èíèëî àá-
ñîëþòíó áåçïðàâí³ñòü ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè.

Íîðìè öüîãî Çàêîíó ïðÿìî âè-
êëþ÷àþòü áóäü-ÿê³ ³ñòîòí³ ïîâíî-
âàæåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì ì³ñòîáóä³âíîãî çà-
êîíîäàâñòâà, çîñåðåäæóþ÷è ö³
ôóíêö³¿ ó Äåðæàâí³é àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüí³é ³íñïåêö³¿ Óêðà-
¿íè — öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âèêî-
íàâ÷î¿ âëàäè. Ä³ÿëüí³ñòü òàêîãî
ñïðÿìîâóºòüñÿ ³ êîîðäèíóºòüñÿ
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ÷å-
ðåç â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà-
¿íè — ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà-
¿íè, ÿêèé âõîäèòü äî ñèñòåìè îð-
ãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ çàáåçïå-
÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òè-
êè ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ.

Â³äñóòí³ñòü ïåðåäáà÷åíèõ âè-
ùåâêàçàíèõ íîðì â Çàêîí³ Óêðà-
¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³â-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³» âæå ïðèçâåëà äî:
ïîðóøåíü ïðàâà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè âïëèâàòè íà ì³ñòîáóä³â-
í³ ïðîöåñè â ì³ñò³; âèêëþ÷åííÿ
ìîæëèâîñò³ çóïèíåííÿ áóä³âíèö-
òâà òà îêðåìèõ îá’ºêò³â, ÿêå ïðîâî-
äèòüñÿ ç ïîðóøåííÿì ì³ñòîáóä³â-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïîðóøåííÿì ñà-
í³òàðíèõ íîðì, áóä³âåëüíèõ íîðì
³ ïðàâèë, à òàêîæ ìîæå çàïîä³ÿòè
øêîäó íàâêîëèøíüîìó ïðèðîä-
íîìó ñåðåäîâèùó; â³äñóòíîñò³ êîí-
òðîëþ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ çà ñâîº÷àñíîþ ñïëàòîþ
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðà-
ñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíêòó òà
â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ âïëèâó íà
çàáóäîâíèêà ùîäî îáîâ’ÿçêîâîñò³
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó
³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî ïóíê-
òó äî ââåäåííÿ îá’ºêòà â åêñïëó-
àòàö³þ, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì (ìåõàí³çìó
òàêîãî âïëèâó òà êîíòðîëþ íå áó-
ëî ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ³ äëÿ Äåð-
æàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿
³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè), ÿê ðåçóëüòàò —
íåäîîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ êîø-
ò³â ì³ñöåâèì áþäæåòîì.

Óñóíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëà-
äè â³ä îòðèìàííÿ ïîâíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî çàáóäîâó òåðèòîð³é ì³ñ-
òà Êèºâà îáìåæóº ðåàë³çàö³þ ïîâ-
íîö³ííîãî ðîçâèòêó ñòîëèö³, íå-
ãàòèâíî âïëèâàº íà ñòàëèé ðîçâè-
òîê ì³ñòà òà ïðèçâîäèòü äî íåäî-
ñòàòíüîãî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíîãî ìîí³òîðèíãó.

Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî, â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 êâ³òíÿ 2014
ðîêó ¹ 150 «Ïèòàííÿ ôóíêö³îíó-

âàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåð-
æàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿
³íñïåêö³¿», õî÷à ³ áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ (ïîãîäèâøèñü ç ïðîïîçè-
ö³ºþ Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè) ùî-
äî ë³êâ³äàö³¿ ÿê þðèäè÷í³ îñîáè
ïóáë³÷íîãî ïðàâà òåðèòîð³àëüíèõ
îðãàí³â Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, ñõâà-
ëèëè óòâîðåííÿ ¿¿ òåðèòîð³àëüíèõ
îðãàí³â ÿê ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â àïàðàòó ²íñïåêö³¿ â Àâòîíîìí³é
Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, îáëàñòÿõ, ì³ñòàõ
Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³.

Îòæå, öå ìîæå áóòè êðîêîì ó
çâîðîòíîìó íàïðÿìêó â³ä äåöåí-
òðàë³çàö³¿, ïðî ÿêó òàê áàãàòî ãî-
âîðÿòü â óðÿä³. Ñòâîðåííÿ ÷åðãî-
âîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó öåí-
òðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè ñóïåðå÷èòü îñíîâíèì çàñàäàì
äåöåíòðàë³çàö³¿ òà îáìåæóº ïîâ-
íîâàæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ÿê îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ áàçîâîãî ð³âíÿ,ïðî ÿê³ éäåòü-
ñÿ â Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà òåðè-
òîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âëàäè â
Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíî¿ óðÿäîì
01.04.2014 ðîêó. Â Êîíöåïö³¿ ðå-
ôîðìóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà òåðèòîð³àëüíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ âëàäè â Óêðà¿í³ ÷³òêî âè-
ä³ëåí³ îñíîâí³ ïîâíîâàæåííÿ îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
áàçîâîãî ð³âíÿ, ñåðåä ÿêèõ º çà-
áåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ì³ñöåâî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè, çîêðåìà äîð³ã, ìå-
ðåæ âîäî-, òåïëî-, ãàçî-, åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ³í-
ôîðìàö³éíèõ ìåðåæ, îá’ºêò³â ñîö³-
àëüíîãî òà êóëüòóðíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, à òàêîæ ïëàíóâàííÿ ðîç-
âèòêó òåðèòîð³¿ ãðîìàäè, âèð³øåí-
íÿ ïèòàíü çàáóäîâè òåðèòîð³¿ (â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà-
äàííÿ äîçâîë³â íà áóä³âíèöòâî,
ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ áóä³-
âåëü), áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òîùî.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå
òà íàãàëüíó ïîòðåáó â ï³äãîòîâö³
(³í³ö³þâàíí³ ðîçðîáëåííÿ) òà ïî-
äàíí³ íà ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Óêðà¿íè íîâîãî çàêîíîïðîåê-
òó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ
çàêîí³â, ÿêèìè áóäå âðåãóëüîâà-
íî ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ àêòèâíî¿
íà ñüîãîäí³ ñèñòåìè äåðæàâíîãî
àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-
òðîëþ, òà áåðó÷è äî óâàãè àêòó-
àëüí³ñòü ïèòàííÿ äåöåíòðàë³çà-
ö³¿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ é íåîáõ³äí³ñòü ïåðåäà÷³ ìàê-
ñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ôóíêö³é ³ ïîâ-
íîâàæåíü ³ç çàãàëüíîäåðæàâíîãî
íà ì³ñöåâèé ð³âåíü â ÷àñòèí³ íà-
ä³ëåííÿ â³äïîâ³äíèìè ïîâíîâà-
æåííÿìè ó ñôåð³ êîíòðîëþ çà ì³ñ-
òîáóä³âíîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â³ä-
ïîâ³äíî, ïîñò³éíî ä³þ÷îþ ðîáî-
÷îþ ãðóïîþ ùîäî âèâ÷åííÿ ñòàíó
ï³äãîòîâêè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó
ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, ñòâîðå-
íîþ 24.06.2014 ðîêó íà çàñ³äàíí³
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, áóëî
³í³ö³éîâàíî ðîçðîáêó â³äïîâ³äíî-
ãî ð³øåííÿ.

Êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ðîçðîáêè
íîâîãî ãåíïëàíó

Ãîëîâà ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî âèâ÷åííÿ ñòàíó ï³äãîòîâêè Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó Ñåðã³é Ëåâàäà
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ÏÅÐØÎÞ íà ïðèéîì äî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè ïîòðàïèëà ìàòè 5 ä³òåé
Ëàðèñà Êîðæåíêî. ¯¿ ðîäèíà âæå
ð³ê ìåøêàº ó ïðèòóëêó ³ ïîíàä 20
ðîê³â ïåðåáóâàº ó êâàðòèðí³é ÷åð-
ç³. Øóêàþ÷è ïðàâäè, ñ³ì’ÿ çâåð-
òàëàñÿ â íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ³í-
ñòàíö³¿. «Ä³òÿì ïîòð³áíî éòè äî
øêîëè, à â íàñ íåìàº æèòëà. Ç ïðè-
òóëêó ïîòð³áíî 31 ñåðïíÿ âèñåëÿ-
òèñÿ, à éòè íåìàº êóäè»,— íàð³-
êàëà æ³íêà. Äîïîìàãàòè ó á³ä³ âè-
ð³øèëè ñï³ëüíî ç ðàéîíîì — ãî-
ëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ çàïðîïî-
íóâàâ íàäàòè îñåëþ, äå ïîòð³áåí

ëèøå ðåìîíò, ÿêèé ðîçïî÷íóòü
âæå äíÿìè.

«ß äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ âçÿòè
ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü öþ ñïðà-
âó. Ìè ðàä³, ùî ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ
çìîæåìî âàì äîïîìîãòè ç âèð³-
øåííÿì öüîãî ïèòàííÿ. Íà âñ³ ðî-
áîòè íàì ïîòð³áåí ì³ñÿöü»,— çà-
óâàæèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ.

Ï³ä ÷àñ ïðèéîìó äî ìåðà ñòîëè-
ö³ çâåðíóëèñÿ ïðàö³âíèêè îäíîãî
ç äèòñàäê³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè â îíîâ-
ëåíí³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ÿêî-
ãî íå çä³éñíþâàëè áàãàòî ðîê³â.

Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç îäíèì ³ç
äåïóòàò³â Êè¿âðàäè òà êåð³âíèö-
òâîì Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó âè-
ð³øèëè çâåðíóòèñÿ ïî ï³äòðèìêó
äî ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó.

«Éäåòüñÿ ïðî íåâåëèê³ êîøòè,
³ ÿ äóìàþ, ùî çíàéäóòüñÿ ï³äïðè-
ºìö³, ÿê³ çìîæóòü öåé ïðîåêò ï³ä-
òðèìàòè, îñê³ëüêè â áþäæåò³ íà öå
ãðîøåé íåìàº.À ÊÌÄÀ çðîáèòü âñå,
ùîá êèÿíè çíàëè ñâî¿õ ãåðî¿â òà
ëþäåé, ÿê³ â ñêëàäíèé ÷àñ íå çàëè-
øàþòüñÿ áàéäóæèìè äî ïðîáëåì
ì³ñòÿí»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

²ùå îäèí ã³ñòü êàá³íåòó î÷³ëü-
íèêà ñòîëèö³ — õëîï÷èê Àíàòîë³é,
ÿêèé îòðèìàâ íàä³þ çíîâó ÷óòè.
Ñëóõîâèé àïàðàò ó ï³äë³òêà íå ôóíê-
ö³îíóº íàëåæíèì ÷èíîì, à ùîá îò-
ðèìàòè íîâèé, òðåáà ÷åêàòè íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Ñàìîòóæêè æ ðî-
äèíà íå ìîæå íå òå ùî ïðèäáàòè,
à íàâ³òü â³äðåìîíòóâàòè äîðîãî-
âàðò³ñíèé ïðèëàä. Â³òàë³é Êëè÷êî
ïîîá³öÿâ, ùî â ö³é ñèòóàö³¿ òåæ
çìîæóòü äîïîìîãòè áëàãîä³éíè-
êè. Çàãàëîì, íà äóìêó ìåðà, äî âè-

ð³øåííÿ òàêèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðîçâ’ÿ-
çàííÿ, äóæå äîðå÷íî çàëó÷àòè ï³ä-
ïðèºìö³â.

À îò ìåøêàíö³ áóäèíêó, ùî ïî
âóëèö³ Ïëåõàíîâà ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³, ïðèéøëè ïîñêàðæè-
òèñÿ íà ïðîáëåìè ç ë³ôòîì. Â³í
íå ïðàöþº îñü óæå äâà ðîêè, â³ä
÷îãî ñòðàæäàþòü óñ³, à îñîáëèâî
ìàìè ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè ³ ñòà-
ðåíüê³, ÿê³ ÷åðåç íåñïðàâíèé ï³ä-
éîìíèê âñå ð³äøå âèõîäÿòü ç áó-
äèíêó. Ðîç³áðàòèñÿ ç ö³ºþ ñèòó-
àö³ºþ òà ÷åðåç òèæäåíü ïðîçâ³-
òóâàòè, ÿê ïîëàãîäèòè ÷è çàì³-
íèòè ë³ôò, äîðó÷èëè ãîëîâ³ Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó. Çàãàëîì ïðîá-
ëåìà ç ì³ñüêèìè ï³äéîìíèêàìè
âæå íà êîíòðîë³ — íåùîäàâíî ìåð
ïðîâ³â çóñòð³÷ ç³ ñòîëè÷íèìè âè-
ðîáíèêàìè.

«Éøëîñÿ ïðî ñòàí ë³ôò³â ó áó-
äèíêàõ Êèºâà. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
àãðåãàò³â ó íåçàäîâ³ëüíîìó ñòà-
í³. Ìè îáãîâîðþâàëè âàð³àíòè
çàì³íè ë³ôò³â, òåðì³í åêñïëóàòà-

ö³¿ ÿêèõ ñïëèâ»,— ñêàçàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

ßê çàçíà÷èâ ì³ñüêèé ãîëîâà, ó
öüîìó ïèòàíí³ ãîëîâíèì áóäå ñòâî-
ðèòè çäîðîâó êîíêóðåíö³þ, àáè
ï³äðÿäè íà ðåìîíò òà çàì³íó ë³ô-
ò³â îòðèìóâàëè ò³ êîìïàí³¿, ÿê³ ìî-
æóòü çàïðîïîíóâàòè á³ëüø åôåê-
òèâíå îáëàäíàííÿ òà øâèäêå ³ ÿê³ñ-
íå îáñëóãîâóâàííÿ.

Îêð³ì äîðó÷åííÿ,êåð³âíèê Äí³ï-
ðîâñüêîãî ðàéîíó îòðèìàâ ³ äîãà-
íó. Ìåð Êèºâà íàãàäàâ, ùî ìèíó-
ëèìè âèõ³äíèìè áóâ ç ³íñïåêö³ºþ
íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ òà âèÿâèâ
ïðîáëåìó ç áðàêîì êîíòåéíåð³â
äëÿ ñì³òòÿ. Ó ðåêðåàö³éí³é çîí³
âñòàíîâëåí³ íåâåëè÷ê³ óðíè, òîìó
êèÿíè çàëèøàþòü ïàêåòè ç³ ñì³ò-
òÿì ïîðÿä ³ç íèìè. Â³òàë³é Êëè÷-
êî âèñëîâèâ îáóðåííÿ, ùî êåð³â-
íèöòâî Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ íåíàëåæíî âèêîíóº ðîç-
ïîðÿäæåííÿ. «ßêùî õòîñü íå õî÷å
àáî íå ìîæå âèêîíóâàòè çàâäàííÿ,
òî ìè áóäåìî øóêàòè ³íøèõ ëþ-
äåé»,— çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ì²ÑÒÎ 
8 ñåðïíÿ 2014 ð.

¹113(4513)

3

Ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ ùîäî ðîç-
ðîáëåííÿ ìåõàí³çì³â òà âèçíà÷åí-
íÿ ðåàëüíèõ ïðîïîçèö³é çà îñíîâ-
íèìè íàïðÿìêàìè âçàºìîä³¿ ì³æ
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ¿¿ âè-
êîíàâ÷èì îðãàíîì (Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ) òà Êè¿âñüêîþ îáëàñíîþ äåð-
æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. ¯õ íåîáõ³ä-
íî äåòàëüíî îïðàöþâàòè, áî òà-
êèé ìåõàí³çì ìàº âèð³øóâàòè íà-
ñòóïí³ ïèòàííÿ:

� çàáåçïå÷åííÿ ñòðàòåã³÷íèõ
çàâäàíü ì³ñòîáóä³âíîãî ðîçâèòêó
òåðèòîð³é Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³, â òîìó ÷èñë³ ùîäî ìîæëè-
âîñò³ çì³íè ì³ñüêî¿ ìåæ³;

� ñïðèÿííÿ ðîçì³ùåííþ ô³ë³é
òà öåõ³â ï³äïðèºìñòâ Êèºâà ó ì³ñ-
òàõ ³ ñåëàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ — â
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ îñíîâ-
íèõ ïîëîæåíü ä³þ÷îãî Ãåíïëàíó
ðîçâèòêó ì³ñòà äî 2020 ðîêó;

� êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùî-
äî áóä³âíèöòâà ëîã³ñòè÷íèõ öåí-
òð³â íà ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðò-
íèõ êîðèäîðàõ;

� ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì çàéíÿ-
òîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàâîâîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà ïðàêòèêè
ñï³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â
³ ïðîãðàì ç öèõ ïèòàíü;

� âçàºìîä³ÿ â ãàëóç³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ñïðèÿí-
íÿ îáì³íó ó ñôåð³ çáåðåæåííÿ òà
ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòîê êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè òà ïîïóëÿðèçàö³¿
ïàì’ÿòîê;

� ðîçãëÿä ìîæëèâîñò³ îá’ºäíàí-
íÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ êîøò³â
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â äëÿ ðåàë³çàö³¿
ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â, äî ÿêèõ ñòîðî-
íè ìàþòü îáîï³ëüíèé ³íòåðåñ, â ò.
÷. â ãàëóç³ ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè, áó-
ä³âíèöòâà ñì³òòºñîðòóâàëüíèõ
ñòàíö³é òà ñì³òòºïåðåðîáíèõ çà-

âîä³â, î÷èñíèõ ñïîðóä, åëåêòðî-
ï³äñòàíö³é, ãàçîðîçïîä³ëüíèõ îá’ºê-
ò³â ³ ìåðåæ òîùî;

� âèçíà÷åííÿ âèìîã äëÿ ðîç-
ðîáëåííÿ Êîíöåïö³¿ ç³ ñòâîðåííÿ
ðåçåðâó çåìåëü ì³ñòà òà îïðàöþ-
âàííÿ ìîæëèâîñò³ âêëþ÷åííÿ äî
ðåçåðâó çåìåëü ì³ñòà çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ùî íå âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ çà ïðÿìèì ïðèçíà÷åííÿì: ÿê³

÷èñëÿòüñÿ çà Ì³í³ñòåðñòâîì îáî-
ðîíè Óêðà¿íè (ç óðàõóâàííÿì âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîâèõ ïîòðåá â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â); çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ (ç ìåòîþ ¿õ ðà-
ö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ); çå-
ìåëü â ìåæàõ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é
åëåêòðîïåðåäà÷ (øëÿõîì ¿õ êàáå-
ëþâàííÿ) òà ³í.

Äëÿ íàäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ åêñ-
ïåðòíî¿ îö³íêè ìàòåð³àë³â ì³ñòî-
áóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ — íîâîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà
Êèºâà äî 2025 ðîêó, ïëàí³â çîíó-
âàííÿ òåðèòîð³é òà äåòàëüíèõ ïëà-
í³â òåðèòîð³é (ùî ìàþòü áóòè ðîç-
ðîáëåí³ íà îñíîâ³ àêòóàëüíîãî Ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó), ÿê³ áóäóòü íàä-
õîäèòè íà ðîçãëÿä ïðîô³ëüíî¿ òà
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè äëÿ ïî-
äàëüøîãî çàòâåðäæåííÿ íà ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè, çàïðîïîíîâàíî ñòâîðèòè
åêñïåðòíó ãðóïó (íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ) ç ïðåäñòàâíèê³â Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Óêðà-
¿íè, ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé
íàóêîâî-äîñë³äíèé ³ ïðîåêòíèé ³í-
ñòèòóò öèâ³ëüíîãî ñ³ëüñüêîãî áóä³â-
íèöòâà» (ÄÏ «ÓêðÍÄ²ïðîöèâ³ëü-
ñ³ëüáóä»), ³íñòèòóòó «Êè¿â³íæïðî-
åêò»,ÄÏ «Ä³ïðîì³ñòî» òà ³íøèõ ïðî-
â³äíèõ íàóêîâèõ òà ïðîåêòíèõ óñòà-
íîâ Óêðà¿íè òà Êèºâà.

Ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿ ïîòåíö³àëó
ðîçâèòêó ì³ñòà, ñòâîðåííÿ êîì-
ôîðòíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà,
çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà ÿê ñòîëè-
ö³ äåðæàâè, ÿê êóëüòóðíîãî, îñâ³ò-
íüîãî, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî òà
òóðèñòè÷íîãî öåíòðó, ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó éîãî æèòòºçàáåçïå÷óþ÷èõ
ãàëóçåé òà äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó
ñòîëèö³ íàì íåîáõiäíî ðàõóâàòèñÿ
ç òèìè çìiíàìè, ÿêi â³äáóëèñÿ â íà-
øîìó æèòòi çà îñòàííiõ 10 ðîêiâ �

Ä³àëîã
ç ãðîìàäîþ
� Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â îñîáèñòèé 

ïðèéîì êèÿí

Âñòóïàþ÷è íà ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,Â³òàë³é Êëè÷-

êî ïðèñÿãíóâ êåðóâàòèñÿ ó ñâî¿õ ä³ÿõ ³íòåðåñàìè êèÿí, ïðà-

öþâàòè çàäëÿ ðîçâèòêó ñòîëèö³ Óêðà¿íè, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ

êîìôîðòó òà áåçïåêè ìåøêàíö³â. Äíÿìè Â³òàë³é Âîëîäèìè-

ðîâè÷ ïðîâ³â ïðèéîì ãðîìàäÿí, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îñîáèñòî ïî-

ñï³ëêóâàâñÿ ç ì³ñòÿíàìè. Îáãîâîðþâàëè íàéð³çíîìàí³òí³ø³

ïèòàííÿ: ïðîáëåìè ç æèòëîì äëÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, ïðè-

äáàííÿ ñëóõîâîãî àïàðàòà äëÿ õëîï÷èêà, îáëàøòóâàííÿ ìàé-

äàí÷èêà äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó, ðåìîíò ë³ôò³â, à òàêîæ áëà-

ãîóñòð³é ì³ñòà. Äëÿ âèð³øåííÿ áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì,

íà äóìêó ìåðà, äóæå äîðå÷íî çàëó÷àòè á³çíåñ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â ïðèéîì ãðîìàäÿí, ï³ä ÷àñ ÿêîãî îñîáèñòî ïîñï³ëêóâàâñÿ 
ç ìåøêàíöÿìè ñòîëèö³
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ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì ìè âñå ÷àñò³-
øå ÷óºìî ïðî æàõëèâ³ íåïðèºì-
íîñò³, ùî òðàïëÿþòüñÿ ç³ ñòîëè÷-
íèìè ìàðøðóòêàìè. Íå òàê äàâ-
íî òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ íà ïðîñïåê-
ò³ Áàæàíà — á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Õàðê³âñüêà» ìàðøðóòêó ïðîñòî
ðîçñòð³ëÿëè, âîä³ºâ³ ïîùàñòè-
ëî — â³í íå ïîñòðàæäàâ.

Ï³çí³øå á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî
«Íèâêè» íà ìàðøðóòêó íàïàëè
ç êèéêàìè, ïîð³çàëè êîëåñà, à âî-
ä³ºâ³ ïîãðîæóâàëè çáðîºþ.Ó «Êè-
¿âïàñòðàíñ³» âèçíàþòü: ÷àñòî ñòè-
êàþòüñÿ ç íàïàäîì íà âîä³¿â.

Àáè íå ðèçèêóâàòè æèòòÿì ³
çäîðîâ’ÿì ïàñàæèð³â òà âîä³¿â,
«Êè¿âïàñòðàíñ» âèð³øèâ îáëàä-
íàòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè êíîï-
êîþ çàõèñòó. «Íàø òðàíñïîðò çà-
ðàç ÷àñòî ðîçñòð³ëþþòü ç ïíåâ-
ìàòè÷íî¿ çáðî¿, öå ïðîáëåìà»,—
ï³äòâåðäæóº ãîëîâíèé ³íæåíåð
ÊÏ Þð³é Áîìáàíäüîðîâ. Â³í êà-

æå, ùî íàé÷àñò³øå âîä³¿â ìàð-
øðóòîê çàõèùàþòü ñàì³ ïàñàæè-
ðè àáî ñïåö³àëüíà òðèâîæíà êíîï-
êà, ÿêó ï³äïðèºìñòâî íå òàê äàâ-
íî âñòàíîâèëî íà âñüîìó ñâîºìó
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

«Ñòîëè÷íèé òðàíñïîðò îáëàä-
íàíèé ñïåö³àëüíîþ ñèñòåìîþ,
ÿêà äîçâîëÿº â ðåàëüíîìó ÷àñ³
â³äñòåæóâàòè ì³ñöå ðîçòàøóâàí-
íÿ àâòîáóñà, ³ òàì, â ðåæèì³ îí-
ëàéí, ìîæíà ïîäàòè ñèãíàë ïðî
äîïîìîãó. Âîä³ºâ³ äîñòàòíüî ïðîñ-
òî íàòèñíóòè íà òðèâîæíó êíîï-
êó. Íà ñèãíàë íåãàéíî ïðè¿æäæàº
ì³ë³ö³ÿ ³ äîïîìàãàº âðåãóëþâà-
òè êîíôë³êò»,— äîäàº ïàí Áîì-
áàíäüîðîâ �

ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ î÷³ëüíèê Â³òàë³é Êëè÷êî, ï³êëóþ÷èñü
ïðî ìîëîä³ òàëàíòè, íå ì³ã îá³éòè óâàãîþ âèçíà÷íó
ñïîðòèâíó ïîä³þ òà îñîáèñòî âçÿâ ó÷àñòü ó ïðîâî-
äàõ êîìàíäè íà ë³òí³ Þíàöüê³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðè-
â³òàâ çá³ðíó Óêðà¿íè òà âçÿâ ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ
ïðîâîäàõ ñïîðòñìåí³â íà II Þíàöüê³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè, ÿê³ öüîãî ðîêó â³äáóäóòüñÿ ó Íàíê³í³ (ÊÍÐ).
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ïàð-
ò³¿ «ÓÄÀÐ».

«Âè íàïîëåãëèâèìè òðåíóâàííÿìè òà ÷åñíîþ áî-
ðîòüáîþ âèáîðîëè ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè íàøó êðà-
¿íó íà Þíàöüê³é Îë³ìï³àä³. Ñüîãîäí³ âè äîëó÷àºòå-
ñÿ äî îë³ìï³éñüêîãî ðóõó òà éîãî ô³ëîñîô³¿, äî îë³ì-
ï³éñüêèõ ³äåàë³â ³ ö³ííîñòåé»,— çâåðíóâñÿ ïàí Êëè÷-
êî äî þíèõ îë³ìï³éö³â.

Ìåð ñòîëèö³ ïîáàæàâ óêðà¿íñüêèì ñïîðòñìåíàì ÿê

ì³í³ìóì ïîâòîðèòè óñï³õ â³ò÷èçíÿíî¿ çá³ðíî¿ íà ìè-
íóëèõ Þíàöüêèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. «Çàðàç âè ó òî-
ìó â³ö³,êîëè íåîáõ³äíî ÿêîìîãà á³ëüøå ¿çäèòè íà çìà-
ãàííÿ, â³äêðèâàòè äëÿ ñåáå íîâ³ ãîðèçîíòè ³ ïåðåìà-
ãàòè. Âñÿ Óêðà¿íà âáîë³âàòèìå çà âàñ! Óêðà¿í³ ñüîãîäí³
ïîòð³áí³ ïåðåìîãè»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî ñïîðòñ-
ìåíàì-îë³ìï³éöÿì �

Â³òàë³é Êëè÷êî íå îá³éøîâ 
óâàãîþ ñïîðòèâí³ òàëàíòè

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÃÎÍ×ÀÐÎÂ — ÷è íå ºäèíèé ìàæî-
ðèòàðíèê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè, ÿêèé ïðîäîâæóº ñëó-
õàòè ëþäåé, õî÷à âèáîð÷³ ïåðåãîíè äàâíî ïîçàäó.
Â÷îðà ôåºðè÷íî çàâåðøèâñÿ ë³òí³é öèêë çóñòð³÷åé
ç ìåøêàíöÿìè Äàðíèö³. Ëþäè äÿêóâàëè çà äîïîìî-
ãó, ï³äòðèìóâàëè îïëåñêàìè ³ ùèðî ïðîõàëè áàëîòó-
âàòèñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

«Çàêðèéòå çàïðàâêè íà ìàñèâ³, íàñ òðóÿòü!», «Âëàø-
òóéòå äèòÿ äî ñàäî÷êà, íå ìàþ çà ùî æèòè, òðåáà çà-
ðîáëÿòè», «Òðèäöÿòü ðîê³â íå ôàðáóâàâñÿ ï³ä’¿çä!»,
«Â³äðåìîíòóéòå øêîëó!», «Ó ðàéîí³ íåìàº æîäíîãî
ïàðêó!», «Íå âèñòà÷àº äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â!», «Ïðè-

áåð³òü ñòèõ³éíå ñì³òòºçâàëèùå!». Êì³òëèâ³ áàáóñ³,
àêòèâí³ ìàòóñ³ ç ìàëå÷åþ, íåáàéäóæ³ ÷îëîâ³êè íà çó-
ñòð³÷àõ ³ ó ëèñòàõ çâåðòàþòüñÿ äî Âîëîäèìèðà Ãîí-
÷àðîâà ç ïðîñòèìè ïîáóòîâèìè çàïèòàííÿìè.

Ðóõ «Áóäóéìî ðàçîì!», î÷³ëüíèêîì ÿêîãî º ñòî-
ëè÷íèé äåïóòàò, ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ «êîíâåðòóº» ó
â³äðåìîíòîâàí³ ï³ä’¿çäè, «çåáðè» íà äîðîãàõ, ñó÷àñ-
í³ äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà ì³ñöÿ äëÿ âèãóëó òâàðèí.
Àêòèâ³ñòè âñòàíîâëþþòü íîâåíüê³ ëàâêè òà ñèíüî-
æîâò³ ïàðêàí÷èêè, îðãàí³çîâóþòü òîëîêè òà ïåðåäà-
þòü ìåäîáëàäíàííÿ ïîë³êë³í³êàì. À ÷îãî âàðòèé ëè-
øå âåëèêèé ïðîåêò ç î÷èùåííÿ îçåðà Æàíäàðêà!..

Îá’ºäíàííÿ ñòâîðþº âîëîíòåðñüêèé ðóõ, ùî ìàº
íà ìåò³ ç³áðàòè âñ³õ áóäèíêîâèõ àêòèâ³ñò³â. «Ó êîæ-
íîìó äîì³ áóäå ³í³ö³àòèâíà ãðóïà, ÿêà âèçíà÷àòè-
ìåòüñÿ ³ç ïðîáëåìàìè. À ìè ¿ì äîïîìîæåìî áóäìà-
òåð³àëàìè»,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð Ãîí÷àðîâ.

80-òè ð³÷íà Òàìàðà ßöåíêî, ÿêà âæå î÷îëèëà àê-
òèâ³ñò³â ñâîãî áóäèíêó, ç³çíàºòüñÿ, ùî âïåðøå â æèò-
ò³ ïîâ³ðèëà äåïóòàòîâ³: «Ðàí³øå æîäåí îáðàíåöü íå
ä³ëèâñÿ âëàñíèì íîìåðîì òåëåôîíó ³ íå ïðèõîäèâ äî
íàñ ï³ñëÿ âèáîð³â» �

Ñòî çàïèòàíü äî äåïóòàòà

«Êè¿âïàñòðàíñ» ïîäáàâ 
ïðî çäîðîâ’ÿ êèÿí

ÀÍÎÌÀËÜÍÀ ñïåêà ñòàëà ïðè-
÷èíîþ çàãîðÿíü òîðôîâèù. Ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ â äâà ãåêòàðè íå
âäàºòüñÿ çàãàñèòè âæå òèæäåíü,
çàãàøåí³ æ òåðèòîð³¿ ìîæóòü ñïà-
ëàõíóòè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Åêî-
ëîãè ñòðèâîæåí³: ÷åðåç ïîæåæ³
ñòðàæäàþòü ð³äê³ñí³ âèäè êîìàõ,
ðîñëèíè ³ òâàðèíè. Íå ëåãøå ³
ì³ñòÿíàì — ÷îðíèé äèì â³ä ïà-
ëàþ÷îãî òîðôó ï³äí³ìàºòüñÿ â
íåáî ìåòð³â íà äåñÿòü ³ íàïîâ-
íþº ïîâ³òðÿ íåñòåðïíèì çàïà-
õîì ãàðó, ùî äîíîñèòüñÿ íàâ³òü
äî ñòîëè÷íèõ ìàñèâ³â Âèíîãðà-
äàðÿ, Íèâîê ³ Ïóù³-Âîäèö³, é ñõî-
âàòèñÿ â³ä íüîãî íåðåàëüíî.

Ä³ëÿíêà çà ä³ëÿíêîþ çàãîðÿº-
òüñÿ ïðîñòî ìèòòºâî. Òåìïåðà-
òóðà â îñåðåäêó ãîð³ííÿ íàñò³ëü-
êè âèñîêà, ùî òàì çàêèïàº âîäà,
ÿêó ëëþòü ïîæåæíèêè.

«Ïðîáëåìà â òîìó, ùî êàíà-
ëè, ÿê³ ïðîõîäÿòü óçäîâæ òîðôî-
âèù, âèñóøóþòüñÿ, à òîðô ³ òðà-
âà âèñèõàþòü òà ñïàëàõóþòü. Âî-
ãîíü çíèùèâ âæå áëèçüêî äâîõ
ãåêòàð³â ç ÷îòèðüîõ»,— ðîçïîâ³-
äàº íà÷àëüíèê 35-¿ ÄÏÐ× ì³ñòà
Áó÷³ Ìèêîëà Ãðóäèíåíêî.

Ñê³ëüêè òðèâàòèìå ãàñ³ííÿ,
ïîêè íå â³äîìî.

Íåïîäàë³ê â³ä ïàëàþ÷èõ òîð-
ôîâèù — îçåðî, äå â³äïî÷èâà-
þòü ì³ñöåâ³ æèòåë³ ²ðïåíÿ, Áó÷³
òà Ãîñòîìåëÿ, é åë³òíèé òåí³ñíèé
êëóá. «Ó ïåðø³ äí³ äèìó áóëî
ñò³ëüêè, ùî ñìîð³ä ñòîÿâ íåñòåðï-
íèé. ×åðåç öå áàãàòî õòî íå ïðè-
¿æäæàâ íà òðåíóâàííÿ, àëå æ ó
íàñ òóò ³ òóðí³ðè ïðîâîäÿòüñÿ.
Çàðàç õî÷ äèõàòè ìîæíà»,— êà-
æå îõîðîíåöü êëóáó Îëåêñàíäð
Âàñèëåíêî.

Àëå íàéá³ëüøå ñòðàæäàþòü
óâ’ÿçíåí³ â êîëîí³¿, ÿêà ðîçòàøî-
âàíà áóêâàëüíî ó 50-òè  ìåòðàõ
â³ä çãàðèùà.

Åêîëîãè á’þòü íà ñïîëîõ, àäæå
íà òîðôîâèùàõ ðîñòå âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü ð³äê³ñíèõ ðîñëèí, æèâå áåç-
ë³÷ «÷åðâîíîêíèæíèõ» êîìàõ,
òâàðèí ³ ïòàõ³â: áîáðè, íóòð³¿,
ìèø³, êà÷êè, ÷àïë³. Äóæå ñòðàæ-
äàþòü áîáðè, àäæå âèãîðàþòü
ìîëîä³ äåðåâà, ÿêèìè âîíè ìî-
æóòü õàð÷óâàòèñÿ âçèìêó. À äëÿ
ëþäåé äèì â³ä ïîæåæ óêðàé íå-
áåçïå÷íèé, îñê³ëüêè ì³ñòèòü áà-
ãàòî ñàæ³ �

Åêîëîã³÷íà òðàãåä³ÿ

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ðóõ
òðàíñïîðòó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ 
÷àñòêîâî îáìåæàòü

Ç 9 ÄÎ 18 ñåðïíÿ íà Ïîøòîâ³é
ïëîù³ óêëàäàòèìóòü âåðõí³ øà-
ðè àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèò-
òÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, â³äïîâ³äíî äî
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ:

— ç 6.00 9 ñåðïíÿ äî 5.00 11
ñåðïíÿ áóäå çàêðèòî ðóõ óñ³õ âè-
ä³â òðàíñïîðòó â îäíîìó íàïðÿì-
êó Íàáåðåæíèì øîñå ³ âóë. Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüêîþ (íà ä³-
ëÿíö³ â³ä ìîñòó Ìåòðî ó á³ê ìîñ-
òó íà âõîä³ â Ãàâàíü), à òàêîæ íî-
âîçáóäîâàíîþ åñòàêàäîþ ç Âî-
ëîäèìèðñüêîãî óçâîçó íà âóë. Íà-
áåðåæíî-Õðåùàòèöüêó;

— ç 06.00 16 ñåðïíÿ äî 05.00 18

ñåðïíÿ áóäå çàêðèòî ðóõ óñ³õ âè-
ä³â òðàíñïîðòó â îäíîìó íàïðÿì-
êó âóëèöåþ Íàáåðåæíî-Õðåùà-
òèöüêîþ ³ Íàáåðåæíèì øîñå (íà
ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ïî÷àéíèíñüêî¿
ó á³ê ìîñòó Ìåòðî) �

Â²ÒÀË²É ÒÀ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÊËÈ×-
ÊÈ çàêóïèëè ìåäèêàìåíòè ïåð-
øî¿ äîïîìîãè äëÿ á³éö³â ÀÒÎ. Ïðî
öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ ó ìåðåæ³ Ôåéñáóê.

«Á³éö³ íà ïåðåäîâ³é ïðîñÿòü ë³-
êè, íà âñ³õ ïîðàíåíèõ ¿õ íå âèñòà-
÷àº. Çàêóïèëè ç Âîëîäåþ íà 200
òèñÿ÷ äîëàð³â ìåäèêàìåíò³â åêñ-
òðåíî¿ äîïîìîãè. Çàðàç 2 òèñÿ÷³

àðì³éñüêèõ àïòå÷îê — íà øëÿõó ç³
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â. Äíÿìè äîñòà-
âèìî ¿õ õëîïöÿì â çîíó ÀÒÎ»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà òàêîæ ïîâ³äîìèâ,
ùî á³éöÿì 12-ãî Êè¿âñüêîãî áà-
òàëüéîíó áóäóòü ïåðåäàí³ 6 áàçî-
âèõ ðàä³îñòàíö³é ÊÕ-ä³àïàçîíó.

Ðàí³øå Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì
³ç áðàòîì Âîëîäèìèðîì âèä³ëèëè
3 ìëí 200 òèñ. ãðèâåíü, íà ÿê³ çà-

êóïèëè áðîíåæèëåòè, áåðö³, òåï-
ëîâ³çîðè, á³íîêë³ òà ³íøå ñïîðÿ-
äæåííÿ äëÿ á³éö³â, ÿê³ çàõèùàþòü
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè
â çîí³ ÀÒÎ �

«Ò³òóøêè» çíîâó â ä³¿

Â ÊÈªÂ² çíîâó ñïàëàõíóëà õâèëÿ çàõîïëåíü äåðæàâ-
íèõ áóä³âåëü. Ïðÿìî ó ñòîëèö³ ãðóïà íåâ³äîìèõ îñ³á
çàõîïèëà áóä³âëþ Êë³í³êè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ïî âó-
ëèö³ Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 7. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-
ñåêðåòàð Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Êèºâà Îëüãà Á³ëèê.

Ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé â ìàñêàõ ïðîâåëè çàõîï-
ëåííÿ êë³í³êè, äå ùå íåäàâíî ðîçòàøîâóâàâñÿ öåí-
òðàëüíèé ãîñï³òàëü Ìàéäàíó, â ÿêîìó òàêîæ çáèðà-
ëè ³ ãîòóâàëè ìåäè÷í³ çàñîáè äëÿ á³éö³â ÀÒÎ.

Çã³äíî ç íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ, îêóïóâàëè ìå-
äè÷íèé çàêëàä ëþäè, ÿê³ íàçèâàþòü ñåáå «Êè¿âñüêà
ì³ñüêà âàðòà». Òóäè âæå ïðèáóëè ê³ëüêà ïàòðóë³â
ÌÂÑ ³ â³äïîâ³äàëüíèé â³ä Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí-
íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿. Á³ëèê çàÿâëÿº, ùî ïðàâî-
îõîðîíö³ íàìàãàþòüñÿ âðåãóëþâàòè ñèòóàö³þ øëÿ-
õîì ïåðåãîâîð³â.

Äàíèé ôàêò çàïèñàíèé äî ªäèíîãî ðåºñòðó Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿. Ó ñòîëè÷íîìó ãëàâ-
êó çàêëèêàëè âñ³ ñòîðîíè êîíôë³êòó äîòðèìóâàòè-

ñÿ ïðàâîïîðÿäêó ³ âèð³øóâàòè ñèòóàö³þ â ïðàâîâî-
ìó ïîë³.

«Äåõòî ç «ò³òóøîê», ÿê³ çàõîïèëè áóä³âëþ, íàçè-
âàëèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ ñòðóê-
òóð Ìàéäàíó»,— ïîâ³äîìèâ àêòèâ³ñò, ãëàâà ÊÓÏÐ Ñåð-
ã³é Ìåëüíè÷åíêî.

Íàãàäàºìî: íåùîäàâíî áëèçüêî 50 íåâ³äîìèõ ï³ä
âèãëÿäîì ñàìîîáîðîíè Ìàéäàíó íàìàãàëèñÿ çàõî-
ïèòè êàôå â öåíòð³ Êèºâà �

Ëåãåíäàðí³ áðàòè-áîêñåðè îñîáèñòî 
äîïîìàãàþòü â³éñüêîâèì
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про тимчасове обмеження видачі дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами в місті Києві 
та надання погоджень на розміщення реклами 

на транспорті комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 123 від 5 серпня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України

«Про рекламу», Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ра&
ди від 28 березня 2002 року № 371/1805, з метою захисту суспільних інтересів територіальної громади міста
Києва, а також у зв’язку з численними скаргами мешканців столиці:

1.�Встановити�до�01�жовтня�2014�ро���в

місті�Києві�тимчасове�обмеження�видачі�до-

зволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�в

місті�Києві�та�надання�по�оджень�на�розмі-

щення�ре�лами�на�транспорті��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

2.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

спільно�з�Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�під�от�вати�зміни�до�Концепції

розвит���зовнішньої�ре�лами�в�місті�Києві,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�26�січня�2012�ро���№ 20/7357,�в�час-

тині�форм�вання�ре�ламної�інфрастр��т�ри

в�архіте�т�рном��середовищі�міста�із�врах�-

ванням�містоб�дівних��мов,�історичних�та

природно-�ео�рафічних�аспе�тів,�адміністра-

тивно�о��строю�та�соціально-психоло�ічних

чинни�ів.

3.�Вимо�и�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження�не

поширюються�на�випад�и�приведення�ре�-

ламних�засобів���відповідність�до�вимо��ти-

пово�о��ласифі�атора�ре�ламних�засобів,�зо-

н�вання�розміщення�зовнішньої�ре�лами�в

місті�Києві�та�паспортів�в�лиць,�я�і�б�д�ть

затверджені���встановленом��поряд��,�шля-

хом�внесення�змін���дозволи�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�та�здійснення�відповід-

ної�заміни�ре�ламних�засобів.

4.�Заст�пни���місь�о�о��олови —�се�рета-

рю�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ов��О.�Ю.

оприлюднити�зміст�цьо�о�розпорядження�в�за-

собах�масової�інформації�та�шляхом�оп�блі-

��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хре-

щати�».

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

рядження�залишаю�за�собою.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання 
II сесії Київради VII скликання 31.07.2014

Рішення Київської міської ради № 31/31 від 31 липня 2014 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�II�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�31.07.2014

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�заходи�щодо�посилення�фінансової

дисципліни�та�е�ономії�бюджетних��оштів�в

�мовах�фінансово-е�ономічної��ризи.

3.�Про�здійснення�в�2014�році�запозичення

до�бюджет��міста�Києва.

4.�Про�створення�тимчасової��онтрольної��о-

місії�Київради�з�питань�перевір�и��ом�нальних

підприємств�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�в�ста-

т�тних��апіталах�я�их�є�част�а�майна�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва.

5.�Про�збільшення�розмір��стат�тно�о��апітал�

номінально�о�підприємства�«Госп�омобсл��о-

в�вання».

6.�Про�вил�чення�земельної�ділян�и��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

я�а�переб�ває�в�оренді�товариства�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Тельбін�ІВА»,�для�с�спільних

потреб�—�створення�місь�о�о�пар���відпочин��

на�в�л.�Серафимовича���Дніпровсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.06.2014 № 11/11 

«Про затвердження структури 
та загальної чисельності секретаріату 

Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 27/27 від 24 липня 2014 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 14 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», статті 20 Статуту територіальної грома&
ди міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805 (із змінами та до&
повненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 154/314 та рішенням Київської
міської ради від 27.02.2003 № 263/423), враховуючи пункт 1 рішення Київської міської ради від 09.09.99
№ 23/525 «Про створення секретаріату Київради», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київради�від

19.06.2014�№ 11/11�«Про�затвердження�стр��-

т�ри�та�за�альної�чисельності�се�ретаріат��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради»,�а�саме:�додато��до�рі-

шення�«Стр��т�ра�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради»�ви�ласти�в�реда�ції,�що�додається.

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

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

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.07.2014�№ 27/27

СТРУКТУРА
секретаріату Київської міської ради

1.�Заст�пни��місь�о�о��олови�—�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Кер�ючий�справами.

3.�Управління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.1.�Відділ�правової�е�спертизи�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�правової�допомо�и.

3.2.�Відділ�представництва�інтересів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�дах�та�інших�ор�анах.�

4.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.1.�Відділ�реєстрації�до��ментів,�діловодства�та�архівної�справи.

4.2.�Відділ�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.3.�Відділ�ор�анізаційно-технічно�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.4.�Відділ�вип�с���та�оприлюднення�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�Управління�по�роботі�з��ореспонденцією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

5.1.�Відділ�реєстрації��ореспонденції.

5.1.1.�Се�тор�попередньо�о�опрацювання�та�реєстрації�до��ментів.

5.1.2.�Се�тор�по�роботі�із�запитами�на�п�блічн��інформацію�та�до��ментами�дозвільно�о

хара�тер�.

5.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян.

5.3.�Відділ�розподіл��та�видачі��ореспонденції.

6.�Управління�забезпечення�діяльності�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.1.�Відділ�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�ре��ляторної�політи�и�і�підпри-

ємництва,�транспорт��та�зв’яз��.

6.2.�Відділ�з�питань���манітарної�та�е�оло�ічної�політи�и.

6.3.�Відділ�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�інформаційної�політи�и,�ре�ламент�,�пра-

вопоряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

6.4.�Се�тор�забезпечення�діяльності��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення

прав�реабілітованих.

7.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

8.�Відділ�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

9.�Управління�забезпечення�діяльності�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

9.1.�Відділ�з�питань�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

9.2.�Відділ�з�питань�земле�орист�вання.

10.�Управління�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

10.1.�Відділ��осподарсь�о�о�забезпечення.

10.2.�Відділ�інформаційно�о�та��омп’ютерно�о�забезпечення.

10.3.�Се�тор�забезпечення�дост�п�.

11.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності��ерівництва

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

11.1.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а�місь-

�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

11.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�до��ментально�о�забезпечення�діяльності��ерівництва

се�ретаріат��Київради.

12.�Відділ��адрової�роботи�та�з�питань�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання.

13.�Управління�фінансово�о�забезпечення�та�звітності.

13.1.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�се�ретаріат��Київради.

13.2.�Відділ�фінансово�о�забезпечення�розпорядни�ів�та�одерж�вачів��оштів.

14.�Се�тор�взаємодії�з�засобами�масової�інформації.

15.�Управління�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції.

15.1.�Відділ�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції.

15.2.�Відділ��онтролю�ви�онання�дор�чень.

16.�Відділ�по�роботі�з�деп�татсь�ими�фра�ціями,��р�пами,�міжфра�ційними�об’єднання-

ми�та�позафра�ційними�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Заступник міського голови — секретар Київради 
О. Резніков
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Координ�є�робот��щодо�здійснення�держав-

ної�реєстрації�іноземних�інвестицій�в�місті�Києві,

до�оворів�про�спільн��інвестиційн��діяльність�за

�частю�інвесторів,�видачі�ліцензій�на�е�спорт�та

імпорт�товарів,�разових�індивід�альних�ліцензій

в�межах,�визначених�Міністерством�е�ономічно-

�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни.

Сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�природних,

тр�дових�і�фінансових�рес�рсів�м.�Києва�та�зал�-

ченню�інвестицій.�Здійснює��оординацію�діяль-

ності��правлінь�е�ономі�и�та�фінансових��прав-

лінь�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій.

Здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н�ції

щодо�по�одження��онтра�тів�з��ерівни�ами�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�та�по�одження��онтра�тів�з��ерів-

ни�ами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�дер-

жавної�форми�власності.

Сприяє:

на��ово-технічном�,�на��ово-інформаційном�

забезпеченню�ви�ористання�новітніх�е�оло�ічно

безпечних�техноло�ій,�реалізації�ре�іональних�на-

��ово-технічних�про�рам�в�промисловом��се�-

торі�е�ономі�и�міста,�роботі�на��ово-е�ономіч-

ної�ради�міста�з�питань��оординації�на��ово-до-

слідних,�дослідно-�онстр��торсь�их�і�прое�тних

робіт�міста,�роботі�місь�их�ор�анізацій�робото-

давців,�ради�дире�торів�підприємств,��станов�та

ор�анізацій�міста�Києва�при�ви�онавчом��ор�ані

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

ній�адміністрації),�на��ово-технічних�товариств,�спі-

ло��та��ромадсь�их�об’єднань�У�раїни�з�реалі-

зації�державної�на��ово-технічної�та�інноваційної

політи�и���місті�Києві;

форм�ванню�системи�фінансово-�редитної,

�онс�льтативної�та�інформаційної�підтрим�и�під-

приємництва;

роботі�відповідних�на��ово-технічних�товариств

та��ромадсь�их�ор�анізацій.

У�межах�своїх�повноважень�забезпеч�є�роз-

роблення�та�здійснення�заходів�щодо�реалізації

промислово-інноваційної�політи�и.

Ор�анізов�є�робот��з�розроблення�та�здійс-

нення�заходів�щодо�подальшо�о�розвит���на��и

і�техні�и,�впровадження�нових�техноло�ій�та�під-

вищення�технічно�о�рівня�виробництва�і�я�ості

прод��ції,�створення�територіальних�інновацій-

них�центрів�і�технопар�ів.

Забезпеч�є�діяльність�се�ції�з�питань�на��о-

во-технічних�досліджень�На��ово-е�ономічної�ра-

ди�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

Забезпеч�є:

ор�анізацію�роботи�з�розроблення,��за�аль-

нення�та��онтролю�за�ви�онанням�заходів�щодо

реалізації�завдань,�ви�ладених���посланнях�Пре-

зидента�У�раїни�до�Верховної�Ради�У�раїни,�Про-

�рамі�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

с�ладання�балансів�тр�дових�рес�рсів.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповід-

них�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�місце-

вих�і�міжре�іональних�про�рам.

Забезпеч�є�під�отов���та�подання�в��станов-

леном��поряд���до�Міністерства�е�ономічно�о

розвит���і�тор�івлі�У�раїни�пропозицій,�спрямо-

ваних�на�забезпечення�збалансовано�о�розвит-

���прод��тивних�сил�та�підвищення�рівня�життя

населення�м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��со-

ціально-е�ономічної�сит�ації�та�розроблення�про�-

нозів�динамі�и�споживання�населенням�міста�то-

варів�народно�о�споживання�та�посл��.

Забезпеч�є�розроб���та�подання�на�затвер-

дження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��бюджет�

м.�Києва,�ор�анізов�є�ви�онання�бюджет��м.�Ки-

єва.

Ор�анізов�є�робот��по�під�отовці�та�подає�в

�становленом��поряд���до�ор�анів�ви�онавчої

влади�вищо�о�рівня�пропозиції�до�прое�т��Дер-

жавно�о�бюджет��У�раїни,�пропозиції�щодо�об-

ся����оштів�Державно�о�бюджет��У�раїни�для�їх

розподіл��між�місцевими�бюджетами,�розмірів

дотацій�і�с�бсидій,�дані�про�змін��с�лад��об’є�-

тів,�що�підля�ають�бюджетном��фінанс�ванню,

баланс�фінансових�рес�рсів�для�врах�вання�їх

при�визначенні�розмірів�с�бвенцій,�а�та�ож�для

бюджетно�о�вирівнювання,�виходячи�із�забезпе-

ченості�мінімальних�соціальних�потреб.

По�одж�є�пропозиції�щодо�розміщення�на�те-

риторії�міста�Києва�нових�підприємств�та�інших

об’є�тів�незалежно�від�форм�власності.

Забезпеч�є�ор�анізаційно-методичне��ерів-

ництво,��оордин�є�діяльність�стр��т�рних�під-

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

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

з�питань�розроблення�про�нозів�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���міста�та�районів�на�серед-

ньостро�овий�період,�про�рам�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит���районів�м.�Києва�на��орот-

�остро�овий�період,�забезпеч�є�взаємодію�з

районними�в�місті�Києві�державними�адміністра-

ціями�під�час�розроблення�відповідних�держав-

них,�місцевих,��ал�зевих�про�рам,�а�та�ож�під

час�розв’язання�інших�проблем��омпле�сно�о

розвит���прод��тивних�сил�території.�Здійснює

�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�фінансо-

вих�і��рошових�доходів�та�витрат�населення;

проведення��омпле�сно�о�аналіз��розвит��

е�ономі�и�міста,�визначення�шляхів�стр��т�рно-

інвестиційної�політи�и�та�пріоритетів�соціально-

е�ономічно�о�розвит���території;

розроблення�про�рам�соціально-е�ономічно-

�о�розвит���м.�Києва,�відповідних��ал�зевих�про-

�рам,��часті���розробці�о�ремих�розділів�інших

про�рам.

Забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и�ці-

но�творення�в�поряд���і�межах,�визначених�за-

�онодавством.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Мініс-

терством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�ра-

їни,�Міністерством�фінансів�У�раїни,�Державною

сл�жбою�статисти�и�У�раїни,�Державною�сл�ж-

бою�е�спортно�о��онтролю�У�раїни,�Державною

сл�жбою�інтеле�т�альної�власності�У�раїни,�Пре-

зидією�НАН�У�раїни�та�іншими�центральними�ор-

�анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісіями

Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є

під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

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

ною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих�пи-

тань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосе-

редньо�працює�відділ�ор�анізаційно�о�забезпе-

чення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації.

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��о-

ордин�є�та��онтролює�діяльність�департаментів

безпосередньо�о�підпоряд��вання:�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації;

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації;

Департамент��промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції);�

Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

5.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підроз-

ділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�пов-

новажень.

6.�Спрямов�є�і��оордин�є�діяльність�державних

підприємств,�я�і�передано�до�сфери��правління

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації:

Київсь�о�о�завод��по�технічном��обсл��ов�-

ванню�та�ремонт��обчислювальної�техні�и;

державно�о�виробничо�о�підприємства�«С�іф»;

державно�о� на��ово-дослідно�о� центр��

надпровідни�ової�радіоеле�троні�и�«Айсбер�»;

державно�о�на��ово-виробничо�о�підприєм-

ства�«Термохолод»;

мало�о�державно�о�підприємства�«Квант-опти-

�а»;

Київсь�о�о�державно�о�на��ово-дослідно�о�ін-

стит�т��«Комета»;

державно�о�підприємства�«Центр�обсл��ов�-

вання�на��ової�та�інженерної�праці»;

державно�о�на��ово-виробничо�о�підприєм-

ства�«Захід»;

державно�о�підприємства�Київсь�е�спеціалі-

зоване�підприємство�обчислювальної�техні�и�та

інформації.

7.�Координ�є�діяльність:

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�з

іноземними�інвестиціями

«Діловий�центр�«Європа»;

ТОВ�«Інтерсервіс —�Капітан»;

ТОВ�«Етна»;

СП�«Мрія�Даві�Дан»;

ТОВ�«Кан�ом»;

СП�ТОВ�«Міжнародний�офісно-�отельний�центр»:

ВАТ�«Київмісь�б�дматеріали»;

ВАТ�«Завод�«Ради�ал»;

ВАТ�«Метаном»;

ВАТ�«СКТБ�«Компле�с»;

ПАТ�«Хліб�Києва»;

ПАТ�«Київхліб»;

ПАТ�«Київмлин»;

ДП�«Київсь�і�хліби»;

ТОВ�«Хліб�Києва»;

промислових�підприємств,�а�ціонерних�това-

риств,�частина�а�цій�я�их�належить�державі�і�пе-

редана�в��правління�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації.

8.�Взаємодіє�з�Київсь�ою�тор�ово-промисло-

вою�палатою.
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РЯБІКІН�П.�Б.

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

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

ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовря-

д�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�постанов�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалі-

зації�державної�політи�и���сфері�містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�на�території�міста�Києва,�розроб-

лення,�подання�на�затвердження�в��становлено-

м��поряд���та�реалізації�Генерально�о�план��

м.�Києва,�іншої�містоб�дівної�до��ментації,�за-

безпечення�додержання�за�онодавства���сфері

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,�державних�стан-

дартів,�норм�і�правил,�затвердженої�містоб�дів-

ної�до��ментації;����ал�зі��апітально�о�б�дівниц-

тва�та�б�дівництва�житла�і�забезпечення�насе-

лення�столиці�житловою�площею�та�осіб,�я�і�по-

треб�ють�поліпшення�житлових��мов,�соціаль-

ним�житлом;�зал�чення�інвестицій���житлове�б�-

дівництво;�створення�і��оординацію�діяльності

житлово-б�дівельних��ооперативів�до�введення

в�е�спл�атацію�житлових�б�дин�ів;�зал�чення�ін-

весторів,�в�том��числі�й�іноземних,�для�ре�он-

стр��ції�житлово�о�фонд�;�з�питань�вирішення

проблеми�забезпечення�житлом�інвесторів,�я�і

зазнали�збит�ів�внаслідо��діяльності��р�пи�інвес-

тиційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-центр»;�що-

до�реалізації�державної�політи�и�в��ал�зі�ви�о-

ристання�та�охорони�земель�м.�Києва.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій

�ом�нальної�власності�м.�Києва���сфері�охорони

державної�таємниці,�бере��часть���розробленні

(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Мініс-

терством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва

та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни

та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої

влади,�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ці-

ями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�о-

нанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��ста-

н��розвит����ал�зей��осподарства�міста�і�забез-

печ�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�їх-

ньо�о�розвит��;

�оордин�є�робот��щодо�спор�дження�(ство-

рення)� пам’ятни�ів� і� мон�ментів,� а� та�ож�

пам’ятних�дошо�.

Вносить�в��становленом��поряд���на�роз�ляд

Київсь�ої�місь�ої�ради�пропозиції�щодо�прийня-

ття�рішень�про�ор�анізацію�територій�і�об’є�тів

природно-заповідно�о�фонд��місцево�о�значен-

ня�та�інших�територій,�що�підля�ають�особливій

охороні.

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

нює�відповідні�заходи�щодо�реалізації�її�рішень

про�приватизацію,�надання,�передач��і�продаж,

вил�чення�(ви��п)�земельних�діляно�.�Контро-

лює�робот��щодо�забезпечення�дотримання�зе-

мельно�о�за�онодавства,�вирішення�питань�що-

до�ви�ористання�і�охорони�земель,�ви�онання

по�оджених�прое�тів�і�схем�земле�строю,�про-

е�тів�вн�трішньо�осподарсь�о�о�земле�строю.

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�прое�ти�рішень�з�земельних

питань.

В��становленом��поряд���вносить�пропозиції

щодо�фінанс�вання�земельної�реформи�з�місце-

во�о�бюджет�,�фінанс�вання�інших�заходів���сфе-

рі�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�постій-

но�о��орист�вання�землею.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є

під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

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

ною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих�пи-

тань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосе-

редньо�працює�відділ�ор�анізаційно�о�забезпе-

чення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації.

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��о-

ордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних�під-

розділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:�

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації);

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Продовження.
Почато�
�
№ 77(1346)
від
6
серпня
2014
ро��
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Про комплексне спеціальне обстеження мосту Метро через р. Дніпро

Розпорядження № 877 від 30 липня 2014 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», законів

України «Про міський електричний транспорт», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», з метою визначення надійності і довговічності несучих конструкцій мосту Метро через р. Дніпро, терміну його залишкового ре&
сурсу та для визначення виду подальших будівельних робіт, які необхідно виконати для підвищення рівня безпеки і поліпшення
транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та поїздів метро&
політену, в межах функцій органу місцевого самоврядування;

1. Ком нальній орпорації «Київавтодор» здійснити
омпле сне спеціальне обстеження мост Метро через
р. Дніпро з визначенням вид подальших б дівельних
робіт.
2. Ком нальній орпорації «Київавтодор»:
2.1. Визначити прое тн ор анізацію для проведення
омпле сно о спеціально о обстеження мост Метро че-
рез р. Дніпро відповідно до вимо за онодавства.
2.2. Забезпечити ви онання робіт, визначених п н -

том 1 цьо о розпорядження.
3. Ком нальном підприємств «Київсь ий метропо-

літен» сприяти проведенні омпле сно о спеціально-

о обстеження в частині еста ади метропроїзд мост
Метро через р. Дніпро.
4. Департамент транспортної інфрастр т ри ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) здійснити фінанс вання робіт в
межах бюджетних призначень, затверджених в бюдже-
ті м. Києва на апітальний ремонт об’є тів в лично-шля-
хової мережі на 2014 рі та наст пні ро и.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Костю а М. Д.

Голова В. Кличко

Департамент б дівництва та житлово о забезпечення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)
5. Координ є діяльність спільних підприємств, осподар-

сь их товариств, в том числі:
ПАТ «Київметроб д»;
АТХК «Київмісь б д»;
АК «Київре онстр ція»:
ПАТ «Київпрое т»
6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами

міністерств, інших центральних ор анів ви онавчої влади
з ідно з визначеним олом повноважень.

7. Здійснює ерівництво омісією з вирішення проблем
забезпеченняжитлом інвесторів, я і зазнали збит ів внаслідо
діяльності р пи інвестиційно-б дівельних омпаній «Еліта-
Центр»:

омісією з визначення чер овості ладання попередніх
до оворів потерпілими від діяльності р пи інвестиційно-
б дівельних омпаній «Еліта-Центр».

Перший заступник керівника апарату —
А. Почтарьов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Ì³í³ñòåðñòâî 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 4 x 6 ñì;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ,ïðèñóäæåííÿ
íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;
- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà
ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿
êîðóïö³¿";
- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;
- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçàíèõ);
- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).
Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíèõ ïîñàä â àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 9,
ê³ìí. 320 (ïí — ÷ò ç 16.00 äî 17.30, ïò ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 284 06 37.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷³â ÏÀÒ"Ïàííà",
ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 48, êâ. 1 , Þð÷åíêî 
². ²., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â. âóë.Ïðèîçåðíà,19-Â, êâ.43 ,Ñîðîêîëºòîâà
Þ. Â., ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 6, êÂ. 41, ó ñïðàâ³ ¹
757/7985/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ"Çëàòîáàíê"äî ÏÀÒ"Ïàííà",Þð÷åíêî ². ².,Ñîðîêîëºòîâà
Þ. Â. ïðî ïîâåðíåííÿ êðåäèòíèõ êîøò³â òà ñïëàòó ïðîöåíò³â, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 01
âåðåñíÿ 2014 ð. î 14.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü,
÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè, é â ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà
çà éîãî â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äàíèõ ÷è äîêàç³â.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â. Â.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèáîðö³â;
- äåðæàâíèé àäì³í³ñòðàòîð â³ää³ëó (öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.
Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.
Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

28 ñåðïíÿ 2014 ðîêó î 10.00 ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ïðîâîäèòü ïîãîäæåííÿ
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áàóìàíà, 4 (ë³ò. ²) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (ÒÏ-1148).

Âàêóëåíêî Êèðèëî Ëåñòàë³éîâè÷ º ñóì³æíèì çåìëåêîðèñòóâà÷åì
çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðîñèìî çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

Òåë. 207-61-72.

Â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè â ñåêðåòàð³àò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îïóáë³êîâàíîìó â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" ¹ 111 (4511) â³ä 06
ñåðïíÿ 2014 ñëîâà "íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè" çàì³íèòè íà ñëîâà "çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè".

ÒÎÂ "Â³êòîð³ Ñåðâ³ñ" ïðèéìàº çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿
ùîäî ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ
áóäèíêó 121-À ó ðîçì³ð³ 4,84 ãðí çà 1ì2, äëÿ áóäèíêó
121-Á ó ðîçì³ð³ 4,85 ãðí çà 1ì2 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïð-ò Ïåðåìîãè, 121-À, ê³ì. ¹ 1 (ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ).

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

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ ²íñòèòóò ìîëåêóëÿðíî¿ á³îëîã³¿ ³ ãåíåòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â,
âóë. Çàáîëîòíîãî-150. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 526-96-22.

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

Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ ²íñòèòóò ìîëåêóëÿðíî¿ á³îëîã³¿ ³ ãåíåòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 
â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â, âóë. Çàáîëîòíîãî-150. Äîäàòêîâà
³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 526-96-22.
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Відповіді на сканворд 

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â 

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.
Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é òà åëåêòðîííîãî
óðÿäóâàííÿ

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó
ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî óðÿ-
äóâàííÿ (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

îñâ³òà ïîâíà âèùà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ
êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè òà ìåðåæ³, ³íôîðìàö³éí³
óïðàâëÿþ÷³ ñèñòåìè òà òåõíîëîã³¿, çà
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò
àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çà ôàõîì
ó ãàëóç³ òåëåêîìóí³êàö³é íå ìåíøå 3 ðîê³â.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é (1
øòàòíà îäèíèöÿ)

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà,
þðèäè÷íà àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà
îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð
ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé
ñòðîê îðåíäè

Ìåòà
âèêîðèñòàííÿ

²íø³
óìîâè

1
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680
ì. Êè¿â Âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî-150 Òåë.526-
96-22

Ïðèì³ùåííÿ ¹20,32, II
ïîâåðõó ²íñåêòàð³þ ²ÌÁ³Ã
ÍÀÍÓ

05417101-
ÎÓÒËÈß006 45,4 377360,48 Äî òðüîõ ðîê³â Ï³ä îô³ñ -

2
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680
ì. Êè¿â Âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî-150 Òåë. 526-
96-22

1/2ïëîù³ êîðèäîðó òà ³íøèõ
ïðèì³ùåíü ¹¹18,21,22,24,
25 II ïîâåðõó ²íñåêòàð³þ
²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ

05417101-
ÎÓÒËÈß006 26,0 216109,52 Äî òðüîõ ðîê³â

²íøå
âèêîðèñòàííÿ

ìàéíà
-

3
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680 
ì. Êè¿â Âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî-150 Òåë.526-
96-22

Ïðèì³ùåííÿ ¹ 1.2.2.1.3.-
1.4,1.6;3.1-3.8;4.1;5.2-5.3
ñêëàäó, ãàðàæó ²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ

05417101-
ÎÓÒËÈß014 315,9 1747885,19 Äî òðüîõ ðîê³â Ï³ä

âèðîáíèöòâî -

4
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680 
ì. Êè¿â Âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî-150 Òåë.526-
96-22

Ïðèì³ùåííÿ ¹5.1. ñêëàäó,
ãàðàæó ²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ

05417101-
ÎÓÒËÈß014 6,2 34304,81 Äî òðüîõ ðîê³â Ï³ä îô³ñ -

5
Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680
ì. Êè¿â Âóë. Àêàäåì³êà
Çàáîëîòíîãî-150 Òåë.526-
96-22

Ïðèì³ùåííÿ íàâ³ñó ¹1.2
ñêëàäó, ãàðàæó ²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ

05417101-
ÎÓÒËÈß014 9,5 26280,00 Äî òðüîõ ðîê³â Ï³ä

âèðîáíèöòâî -

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò.

òåëåôîí)
Õàðàêòåðè-

ñòèêà
Ì³ñöåçíàõî-

äæåííÿ
Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè,

çàïðîïîíî-
âàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ïî
îáñëóãîâóâàííþ
íåæèòëîâîãî ôîíäó
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà
Êèºâà"

Ï³äâàë
âóë.

Íîâîäàðíè-
öüêà, 11

32,70
Ðîçì³ùåííÿ
áëàãîä³éíî¿
îðãàí³çàö³¿

2 ðîêè 364
äí³ - 1 ãðí íà ð³ê

2

ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ïî
îáñëóãîâóâàííþ
íåæèòëîâîãî ôîíäó
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà
Êèºâà"

Ï³äâàë
âóë.

Íîâîäàðíè-
öüêà, 11

36,80
Ðîçì³ùåííÿ
áëàãîä³éíî¿
îðãàí³çàö³¿

2 ðîêè 364
äí³ - 1 ãðí íà ð³ê

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà,
þðèäè÷íà àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

îá'ºêòà îðåíäè
Ðåºñòðîâèé

íîìåð ìàéíà
Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ. ì
Âàðò³ñòü ìàéíà çà

íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé ñòðîê

îðåíäè
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ ²íø³ óìîâè

1 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà¿íè

²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ 03680 ì. Êè¿â
Âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëî-

òíîãî-150, Òåë.526-96-22

Ïðèì³ùåííÿ ¹38 
II ïîâåðõó Ãîëîâíîãî
êîðïóñó ²ÌÁ³Ã ÍÀÍÓ

05417101-
ÀÀÀÄÆÆ628 23,5 274680,00 Äî òðüîõ ðîê³â Ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ -

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,óòðèìàéòåñÿ â³ä çà-

ç³õàíü íà ÷óæ³ ðåñóðñè,íå

áóäüòå åãî¿ñòîì-ìàðíîòðà-

òîì, äáàéëèâî ðîçïîä³ëÿéòå âëàñ-

í³ êîøòè,ñ³ìåéíèé áþäæåò,çáàëàí-

ñîâóþ÷è «õî÷ó» ³ «òðåáà», ³íàêøå

ñÿäåòå íà ô³íàíñîâó ì³ëèíó. Ñàìî-

ñòâåðäæóéòåñÿ íà ïóáë³ö³ íå çà ðà-

õóíîê ìàòåð³àëüíî¿ ùåäðîñò³,à äå-

ìîíñòðóþ÷è îñîáèñòó ÷àð³âí³ñòü,

äóõîâíó ñèëó, ñåðäå÷íó êðàñó.

ÒÅËÜÖ², ó âàø³é íàòóð³

ÿñêðàâî ïðîÿâëÿòüñÿ ðè-

ñè, ãåíåòè÷íî óñïàäêîâà-

í³ â³ä ïðåäê³â, òîæ ç ðîçóì³ííÿì

ñòàâòåñÿ äî ïîâåä³íêè äîìî÷àä-

ö³â, àäæå ÿáëóêî â³ä ÿáëóí³ íåäà-

ëåêî ïàäàº. Øàíóéòå ôàì³ëüí³, íà-

ö³îíàëüí³ òðàäèö³¿, ñòâîð³òü çàòèø-

íó ñ³ìåéíó àòìîñôåðó— ³ ñèëè çà-

ôîíòàíóþòü.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, äëÿ âàñ òèæ-

äåíü íàïîâíåíèé êàðì³÷-

íèìè ñþæåòàìè. Äî îá-

ìàí³â òà õèòðîù³â íå âäàâàéòåñÿ,

áî âñå âèïëèâå íà ïîâåðõíþ.Ïðè-

áîðêàéòå ³í³ö³àòèâó, í³êîìó í³÷îãî

íå íàâ’ÿçóéòå, ä³éòå, ò³ëüêè êîëè

âàñ ïîïðîñÿòü.

ÐÀÊÈ—íà ô³íàíñîâèõ òå-

ðåíàõ õàçÿéíóº ôîðòóíà,

òîæ ðàä³éòå, âò³ì, âèòðà-

òè çðîñòàòèìóòü ïðîïîðö³éíî ïðè-

áóòêàì.Äîòðèìóéòåñÿ çîëîòî¿ ñå-

ðåäèíè â áàæàííÿõ ³ ìîæëèâîñ-

òÿõ, ïîðóøåííÿ áàëàíñó «áåðó-

äàþ» (³ â ëþáîâí³é ñôåð³ òàêîæ) º

íåïðèïóñòèìèì.

ËÅÂÈ —÷àð³âí³ õàðèçìà-

òè÷í³ ë³äåðè, çäàòí³ ñÿé-

âîì ïîïóëÿðíîñò³ çàòüìà-

ðèòè áóäü-êîãî, ùî áàãàòüîõ ñòðà-

øåííî äðàòóº, º á³ëüìîì íà îö³.

Ïðîòå âñ³ì íå äîãîäèø,òîìó íåîä-

ì³ííî á³ëüøå êîíòàêòóéòå,çàâ’ÿçóé-

òå íîâ³ ñòîñóíêè.Íà ñëóæá³ òðèìàé-

òåñÿ ïîäàë³ â³ä êåð³âíèêà,ñóìë³ííî

ç òâîð÷èì çàïàëîì âèêîíóéòå ðîáî-

÷³, à âäîìà — ñ³ìåéí³ îáîâ’ÿçêè.

Ä²ÂÈ, îáëèøòå äèêòóâàòè

ñâî¿ óìîâè, áî æ òðèâà-

þòü êàðì³÷í³ âèïðîáó-

âàííÿ, êîëè âñå òàºìíå ñòàíå ÿâ-

íèì. Ñïàäå ïåëåíà ³ëþç³é, íàñòà-

íå óñâ³äîìëåííÿ äîïóùåíèõ óïðî-

äîâæ ðîêó ïîìèëîê.Íå ñë³ä àô³øó-

âàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü — òàëàíèòè-

ìå íà òàºìíèõ ïîêðîâèòåë³â ³ òî-

ä³, êîëè ðîáèòèìåòå âàæëèâ³ ñïðà-

âè òèõî,ïîäàë³ â³ä çàçäð³ñíèõ î÷åé.

ÒÅÐÅÇÈ íà ãðåáåí³ ñîö³-

àëüíî¿ ïîïóëÿðíîñò³: öå

ñåðöå, ìîçîê, òâîð÷èé

äâèãóí áðàòåðñüêîãî êîëåêòèâó.

Òðèìàéòåñÿ â³ðíèõ äðóç³â, ÷åðåç

íèõ çàâ³òàº ùàñòÿ é óäà÷à. Âò³ì,

òàì ÷èìàëî ñïîêóñíèê³â-ìàí³ïó-

ëÿòîð³â, ÿêèõ ñë³ä îìèíàòè äåñÿ-

òîþ äîðîãîþ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ÿêùî âè äîñ-

êîíàëèé ñïåö³àë³ñò ³ ïî-

ñòàâèëè çà ìåòó ç³éòè íà

êàð’ºðíèé îë³ìï òà ðîçáàãàò³òè,òà-

ºìíî êóéòå çàë³çî, ïîêè âîíî ãà-

ðÿ÷å,é òîä³ çìîæåòå îòðèìàòè ïðåñ-

òèæíó ïîñàäó ÷è óêð³ïèòè çàâîéî-

âàí³ ä³ëîâ³ âîëîä³ííÿ.Âèñîêèõ ïî-

êðîâèòåë³â Òâîðåöü ïîøëå,íà÷àëü-

ñòâî ñòâîðèòü ÷óäîâ³ ïðèâ³ëå¿.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðèáîðêàéòå

àìá³ö³¿ é íå ïåðåòâîðþé-

òå çàðàäè ïîïóëÿðíîñò³

îô³ñ íà àðåíó äëÿ ðåêëàìè äîñÿã-

íåíü,òàëàíò³â,íàïðàöüîâàíîãî äî-

ñâ³äó, áî öå íåáåçïå÷íèé çáóäíèê

äëÿ òàºìíèõ âîðîã³â, ùî ï³äñòóï-

íî òî÷àòü íà âàñ çóáà... Çàò³âàþ÷è

ñóì³ñí³ ïðîåêòè, òðèìàéòåñÿ â³ð-

íèõ äóõîâíèõ äðóç³â, ÿêèì ùèðî

äîâ³ðÿºòå, ç êèì áðàòñüê³ ñòîñóí-

êè ñâîãî ÷àñó ïðîéøëè ñêëàäí³ âè-

ïðîáóâàííÿ,— âîíè íå ï³äâåäóòü!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ îïèíÿòüñÿ â

ïîëîí³ ñåêñóàëüíèõ ïðè-

ñòðàñòåé,çà ÿê³ äîâåäåòü-

ñÿ äîáðÿ÷å â³äïëàòèòè.«Äæèí» ïëîò-

ñüêî¿ íàñîëîäè âèìàãàº â³ä âàñ ï³ä-

âèùåíî¿ ñàìîâ³ääà÷³,à áóäåòå ñêó-

ïèòèñÿ—çàëèøèòåñÿ íàîäèíö³ ðîç-

ëþ÷åíèìè ³ íåçàäîâîëåíèìè. Îá-

ðàíö³ «ñòðàæäàþòü» íåíàñèòí³ñòþ,

òîæ, êîëè äîðîæèòå ñîþçîì, âàøå

çàâäàííÿ — ³íâåñòóâàòè âëàñí³ ðå-

ñóðñè íà áëàãî ¿õí³õ ïîòðåá òà êàï-

ðèç³â.Íå çá³äí³ºòå,àäæå áàãàò³º òîé,

õòî â³ääàº!

ÂÎÄÎË²¯, âàøà îðãàí³çî-

âàí³ñòü, ìîá³ëüí³ñòü, ÷³ò-

ê³ñòü ìèñëåííÿ — çàïîðó-

êà íåéòðàë³çàö³¿ êðèòè÷íèõ ñèòó-

àö³é, ãîñòðèõ êîíôë³êò³â, ùî ³íòåí-

ñèâíî øòóðìóâàòèìóòü âïðîäîâæ

òèæíÿ.Íåçàäîâîëåí³ñòüïðîôåñ³éíè-

ìè ïðîáëåìàìè ìîæíà íåéòðàë³çó-

âàòè çàâäÿêè ãàðìîí³éí³é ä³ëîâ³é

êîìàíä³, à âïîðàòèñÿ ç äîìàøí³ìè

³íöèäåíòàìè äîïîìîæóòü øëþáí³

ñóïóòíèêè.Ïàðóéòåñÿ—öüîãî ðîêó

âñ³ì, õòî ìð³º ïðî ùàñëèâèé ñîþç,

Âñåâèøí³é ïîñèëàº áëàãîñëîâåííî-

ãî ïàðòíåðà.

ÐÈÁÈ—óí³âåðñàëüí³ ñïå-

ö³àë³ñòè,çäàòí³ âïîðàòèñÿ

ç íàéñêëàäí³øèìè çàâäàí-

íÿìè,âèêîíóþ÷è îäíî÷àñíî øèðî-

êå êîëî ðîá³ò,çà ùî ö³íóâàòèìå íà-

÷àëüñòâî òà é çàðïëàòí³ äîäàñòüñÿ.

Áåð³òü àêòèâíó ó÷àñòü ó ìîäåðí³çà-

ö³éíèõòðóäîâèõïðîöåñàõ,éä³òüâ íî-

ãó ç ïðîãðåñîì, îïàíîâóþ÷è ³ííî-

âàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ç êîíêóðåíòàìè

íå âîþéòå,à îáì³íþéòåñÿ ïðàêòè÷-

íèì äîñâ³äîì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +30o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 38 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 744 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

Äåíü â³éñüê çâ'ÿçêó
1785 — Êîíãðåñ ÑØÀ âñòàíîâèâ ºäèíó ãðîøîâó îäèíèöþ

êðà¿íè — äîëàð.

1786 — ôðàíöóç Ì³øåëü Ïàêêàð ðàçîì ³ç ã³ðñüêèì

ïðîâ³äíèêîì Æàêîì Áàëüìà ïåðøèì ï³äêîðèâ íàéâèùó

âåðøèíó ªâðîïè ãîðó Ìîíáëàí âèñîòîþ 4810 ì, òèì

ñàìèì â³äêðèâøè åïîõó àëüï³í³çìó.

1900 — ó Áðóêë³í³ (øòàò Ìàññà÷óñåòñ) íà ìàéäàí÷èêó

Ëîíãâóäñüêîãî êðèêåòíîãî êëóáó â³äáóâñÿ ïåðøèé ìàò÷

çà Êóáîê Ì³æíàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ ëàóí-òåí³ñó.Îðãàí³çàòîðîì

òóðí³ðó ³ ñïîíñîðîì ñàìîãî ïðèçó áóâ àìåðèêàíåöü Äóàéò

Äåâ³ñ, ÷åìï³îí ÑØÀ 1898 ðîêó.

1918—íà Çàõ³äíîìó ôðîíò³ ïî÷àëàñü Àì'ºíñüêà îïåðàö³ÿ

àíãëî-ôðàíöóçüêèõ â³éñüê («×îðíèé äåíü Í³ìå÷÷èíè») —

øèðîêîìàñøòàáíèé íàñòóï ñîþçíèõ â³éñüê ïðîòè í³ìåöüêî¿

àðì³¿ ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ÿêèé çàâåðøèâñÿ 13

ñåðïíÿ ïðîðèâîì í³ìåöüêîãî ôðîíòó ³ ïåðåìîãîþ â³éñüê

Àíòàíòè.

1919—çàê³í÷èëàñü Òðåòÿ àíãëî-àôãàíñüêà â³éíà —â³éñüêà

åì³ðà Àìàíóëëà-õàíà çóì³ëè çàõèñòèòè ïðîãîëîøåíó

íåçàëåæí³ñòü êðà¿íè ó òðèì³ñÿ÷í³é â³éí³ ïðîòè Áðèòàíñüêî¿

³íä³éñüêî¿ àðì³¿.

1941 — ï'ÿòü ðàäÿíñüêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â ÄÁ-3, ùî

áàçóâàëèñü íà åñòîíñüêèõ îñòðîâàõ Õ³óìàà ³ Ñààðåìà,

çä³éñíèëè ïåðøèé àâ³àíàë³ò íà Áåðë³í. Äî ö³ë³ äîëåò³â

ëèøå îäèí ë³òàê. Ï³çí³øå áóëî çä³éñíåíî ùå äåâ'ÿòü

íàëüîò³â, äîïîêè Åñòîí³ÿ íå áóëà îêóïîâàíà Í³ìå÷÷èíîþ.

1945 — Ðàäÿíñüêèé Ñîþç îãîëîñèâ â³éíó ßïîí³¿ ³ ïî÷àâ

ââ³ä â³éñüê ó Ìàíü÷æóð³þ.

1965 — êîðïîðàö³ÿ «Sony» âèïóñòèëà ïðèíöèïîâî íîâèé

ïðèñòð³é — ÷îðíî-á³ëèé ïîáóòîâèé â³äåîìàãí³òîôîí, ùî

â³ä ïî÷àòêó ïðîäàâàâñÿ çà ö³íîþ 695 äîëàð³â. Â³í ì³ã

çàïèñóâàòè òåëåâ³ç³éí³ ïðîãðàìè íà ñïåö³àëüíó áîá³íó

(ðóëîí) ç ìàãí³òíîþ ñòð³÷êîþ. Êîæåí ðóëîí â³äåîñòð³÷êè

êîøòóâàâ 40 äîëàð³â ÑØÀ ³ ì³ã âì³ñòèòè îäíó ãîäèíó

â³äåîçéîìêè.

ãîðîñêîï

10 – 16 ñåðïíÿ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 8 ñåðïíÿ

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 36674
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÏÎ×ÀÒÎÊ çàñòàâêè ïåðøî¿ ñåð³¿
íîâîãî ñåçîíó «Ñ³ìïñîí³â» â äå-
ê³ëüêîõ åï³çîäàõ ïðèñâÿ÷åíî Êðè-
ìó é Ðîñ³¿. ßê ïîâ³äîìëÿº Depo.ua,
ó çàñòàâö³ ïåðåä øêîëîþ Ñïð³íã-
ô³ëäà ç’ÿâèâñÿ ñòåíä ³ç îãîëåíèì
Ïóò³íèì íà êîí³ ³ íàïèñîì «Âåð-
õîâà ¿çäà â Êðèìó» àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ. Ïðè öüîìó Áàðò Ñ³ìïñîí,
ÿêèé ó êîæí³é ñåð³¿ ùîñü ïèøå íà
äîøö³ áàãàòî ðàç³â ïîñï³ëü, íà öåé
ðàç íàïèñàâ íîâå ïð³çâèñüêî Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ — PUTIN HUYLO.

Â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî ñåð³ÿ âèéäå
ëèøå ó âåðåñí³, é íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî òðåé-
ëåðà ïîêè íåìàº.

Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî òðåéëåð
º ðîáîòîþ ôàíàò³â. Ðàí³øå â ìóëüò-
ô³ëüì³ âæå çãàäóâàëè ïðî Óêðà-

¿íó — â 2011 ðîö³ ó ïåðøîìó åï³-
çîä³ 23-ãî ñåçîíó òâîðö³ ÿäó÷å
âèñì³ÿëè êîëèøíüîãî ïðåçèäåí-
òà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à â îáðàç³ ìà-
ô³îç³ Â³êòîðà ç Êèºâà. Ãåðîÿìè
ìóëüòñåð³àëó ðàí³øå áóëè Îáàìà,

Êë³íòîí, Ãîðáà÷îâ òà ³íø³ ïîë³-
òèêè. Äåÿê³ íàâ³òü ñàì³ ñåáå îçâó-
÷óâàëè.

Òîæ áóäåìî ÷åêàòè 28 âåðåñíÿ,
êîëè íà êàíàë³ Fox ñòàðòóº 26-é ñå-
çîí «Ñ³ìïñîí³â» �

«Îãîëåíèé Ïóò³í» ðîçïî÷íå íîâèé ñåçîí
«Ñ³ìïñîí³â»
Íà ïî÷àòêó çàñòàâêè ïåðøî¿ ñåð³¿ ÷åðãîâîãî ñåçîíó ìóëüòñåð³àëó «Ñ³ìïñîíè» º æàðòè ïðî Êðèì,

ïðîîáðàç îãîëåíîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ é ñëîâà ç íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ ïðî Ïóò³íà.

Ïðî öå ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç òðåéëåðà, ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â ³íòåðíåò-ìåðåæ³.


