
¹114 (4514) | â³âòîðîê | 12 ñåðïíÿ 2014 ð.

Íîâà ñòîð³íêà ³ñòîð³¿ Ìàéäàíó
�Õðåùàòèêîì â³äíîâëåíî ðóõ òðàíñïîðòó, à ²íñòèòóòñüêà çàëèøèòüñÿ ì³ñöåì 

äëÿ ìåìîð³àëó

Êè¿âñüêå 
³íâåñòàãåíòñòâî 
ñòàíå ïðîåêòíèì 
ìåíåäæåðîì 
äëÿ ³íâåñòîð³â

Êè¿âñüêà âëàäà ìàº íàì³ð ðå-

îðãàí³çóâàòè Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî, ïåðåòâîðèâøè

éîãî íà ºäèíîãî ïðîåêòíîãî ìå-

íåäæåðà äëÿ ³íâåñòîð³â. Ïðî öå

â ³íòåðâ’þ ²À «²íòåðôàêñ-Óêðà-

¿íà» ðîçïîâ³â ïåðøèé çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

«Íàøå çàâäàííÿ — ïîáóäó-

âàòè òàêó ñõåìó âçàºìîä³¿ âñ³õ

äåïàðòàìåíò³â òà óïðàâë³íü ç

³íâåñòîðîì, ùîá îñòàíí³é âçà-

ãàë³ íå â³äâ³äóâàâ äîçâ³ëüí³ óñ-

òàíîâè òà íå çóñòð³÷àâñÿ àí³ ç

«Êè¿âåíåðãî», àí³ ç «Êè¿ââîäî-

êàíàëîì», àí³ ç «Êè¿âãàçîì»,

àí³ ç áóäü-ÿêèì ÷èíîâíèêîì

ìåð³¿»,— ïîÿñíèâ â³í.

²ãîð Í³êîíîâ òàêîæ äîäàâ,

ùî ³íâåñòîðó íåîáõ³äíî áóäå

ëèøå ïîäàòè äîêóìåíòè äî Êè-

¿âñüêîãî ³íâåñòèö³éíîãî àãåíò-

ñòâà ³ çà êîðîòêèé òåðì³í îòðè-

ìàòè çâ³äòè âñþ äîçâ³ëüíó äî-

êóìåíòàö³þ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî-

ãî ïðîåêòó.

Ïðîêóðàòóðà 
â³äñòîÿëà çåìëþ
âàðò³ñòþ ïîíàä 
2 ìëí ãðí

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïî-

äàðñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçè-

ö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà

ïîâåðíóâ ç íåçàêîííîãî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàð-

ò³ñòþ ïîíàä 2 ìëí ãðèâåíü.

Ó 2007 ðîö³ Êè¿âðàäà íàäà-

ëà â îðåíäó òîâàðèñòâó çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó â Äåñíÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ñòîëèö³ äëÿ âåäåííÿ æèòëî-

âî¿ çàáóäîâè. ×åðåç òðè ðîêè

ð³øåííÿì Êè¿âðàäè áóëî çì³-

íåíî îðåíäàòîðà òà ïîäîâæåíî

ñòðîê îðåíäè âêàçàíî¿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè. Ïðî öå «Õðåùàòè-

êó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³

ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî Êè¿âðà-

äà ôàêòè÷íî ïåðåäàëà çåìëþ

íîâîìó ï³äïðèºìñòâó áåç óðà-

õóâàííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêî-

íîäàâñòâà, ïðîêóðàòóðà Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó çàÿâèëà ïî-

çîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç

âèìîãîþ âèçíàòè íåä³éñíîþ

ïåðåäà÷ó çàçíà÷åíî¿ çåìë³ íî-

âîìó ï³äïðèºìñòâó. Âò³ì, Ãîñïî-

äàðñüêèé ñóä íå ï³äòðèìàâ ïî-

çèö³þ ïðîêóðàòóðè.

Íå ïîãîäæóþ÷èñü ç òàêèì ð³-

øåííÿì, ïðîêóðàòóðà ñòîëèö³

âíåñëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó, ÿêó

ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ çàäî-

âîëüíèâ â ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Ï²ÑËß íåâäàëî¿ ñïðîáè êîìóíàëü-
íèê³â ðîç³áðàòè áàðèêàäè ìèíó-
ëîãî òèæíÿ êèÿíè çíîâó âçÿëè ³í³-
ö³àòèâó â ñâî¿ ðóêè é ó ñóáîòó òà
íåä³ëþ äîïîìàãàëè ðîá³òíèêàì
ðîçáèðàòè íàìåòîâå ì³ñòå÷êî òà
çàâàëè íà ãîëîâí³é ïëîù³ ñòîëè-
ö³. Ïðîâåñòè òîëîêó çàêëèêàâ ³ ìåð
Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé ñàì
äîëó÷èâñÿ äî ö³º¿ ñïðàâè, à òàêîæ
êîìóíàëüí³ ñëóæáè, ÿê³ äîïîìîã-
ëè òåõí³êîþ òà ³íâåíòàðåì.

Òàê, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè êè-
ÿí, êåð³âíèöòâà ì³ñòà òà êîìóíàëü-
íèê³â ó öåíòð³ ñòîëèö³ äåìîíòî-
âàíî á³ëüøó ÷àñòèíó íàìåò³â, ïîâ-
í³ñòþ çâ³ëüíåí³ äëÿ ïðî¿çäó àâòî-
òðàíñïîðòó âóëèö³ Õðåùàòèê, Ìè-
õàéë³âñüêà òà Ãîðîäåöüêîãî. Ïî-

îäèíîê³ ñïðîáè ñïðîòèâó íåùî-
äàâí³õ ìåøêàíö³â íàìåòîâîãî ì³ñ-
òå÷êà øâèäêî «ãàñèëèñÿ». Ñì³òòÿ
âèâîçèëè 50 ñàìîñêèä³â òà 12
íàâàíòàæóâà÷³â. Ëèøå 9 ñåðïíÿ
òåõí³êà, ÿêà «äåïîðòóâàëà» ñì³ò-
òÿ ç Õðåùàòèêà òà Ìàéäàíó, çðîáè-
ëà íå ìåíøå 500 ðåéñ³â ³ âèâåçëà
ê³ëüêàñîò òîíí â³äõîä³â. Äî ðå÷³,
ëåãåíäàðíó «éîëêó» ïîêè ùî íå
äåìîíòóâàëè — ñïî÷àòêó íåîáõ³ä-
íî îáñòåæèòè, íàñê³ëüêè íàä³éí³
òàì êîíñòðóêö³¿. Òàêîæ íà ïëîù³
ç áîêó Ãîëîâïîøòàìòó çàëèøèâ-
ñÿ âåëèêèé íàìåò, äå ðîçì³ñòèâñÿ
ïóíêò çàïèñó äîáðîâîëüö³â ó çî-
íó ÀÒÎ.

«Ñüîãîäí³ Ìàéäàí ïîòðåáóº
ïåðåôîðìóâàííÿ. ß âñþ çèìó òóò

ïðîñòîÿëà, äîïîìàãàëà ÷èì ìîã-
ëà ³ ñê³ëüêè ìîãëà, à îò îñòàíí³ì
÷àñîì ìåí³ áóëî äóæå áîëÿ÷å ÷å-
ðåç òå, íà ùî ïåðåòâîðèâñÿ Ìàé-
äàí. ß ïðîòè ñèëîâîãî ðîçãîíó,
ÿ çà ïåðåìîâèíè ³ çäîðîâèé ´ëóçä,
à ùå, íà ìîþ äóìêó, íàéêðàùèì
ñïîñîáîì äîâåñòè ñâîþ ëþáîâ äî
Áàòüê³âùèíè íèí³øí³ ìàéäàí³â-
ö³ ìîæóòü íà ñõîä³»,— ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» êèÿíêà Îëåíà Êðàâ-
÷åíêî. Òàêî¿ æ äóìêè äîòðèìóþ-
òüñÿ ³ ÷èìàëî êèÿí, ÿê³ ó ö³ äí³
àêòèâíî òåëåôîíóâàëè äî ì³ñü-
êîãî Êîíòàêòíîãî öåíòðó, à òà-
êîæ â ðåäàêö³þ ãàçåòè «Õðåùà-
òèê» òà çàëèøàëè ñâî¿ â³äãóêè íà
ñòîð³íö³ âèäàííÿ ó ìåðåæ³ Ôåéñ-
áóê.

Ìåøêàíöÿì ñòîëèö³, ÿê³ ïðè-
éøëè ïðèáèðàòè Õðåùàòèê òà ìàé-
äàí Íåçàëåæíîñò³, ì³ñüêèé ãîëî-
âà ïîäÿêóâàâ ³ íàãîëîñèâ, ùî öå
ì³ñöå ìàº çíîâó ñòàòè áåçïå÷íîþ
òåðèòîð³ºþ.

«ß çíàþ, ùî áàãàòî õòî ç âàñ áóâ
íà Ìàéäàí³ ç ïåðøèõ äí³â. Âè â³ä-
ñòîþâàëè ìàéáóòíº íàøî¿ êðà¿íè.
ªâðîìàéäàí çðîáèâ äóæå áàãàòî.
Ìè äîáèëèñÿ òîãî, ùî ó íàñ á³ëü-
øå íåìàº àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó
ßíóêîâè÷à. Ìè ïåðåîáðàëè ïðå-
çèäåíòà, ïîâåðíóëè Êèºâó ì³ñöå-
âå ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàïóñòèëè ïðî-
öåñ äîñòðîêîâèõ ïàðëàìåíòñüêèõ
âèáîð³â. Àëå íèí³ íà Ìàéäàí³ â³ä-
áóâàºòüñÿ áàãàòî äèâíîãî. Áàãà-

òüîì íåçðîçóì³ëî, ÷îìó òóò ëóíà-
þòü ïîñòð³ëè, âèáóõè, òóò á’þòü
æóðíàë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³ á³ëüøå
80 % êèÿí íå ï³äòðèìóþòü ïåðå-
áóâàííÿ ëþäåé íà Ìàéäàí³. Á³ëü-
øå òîãî, 90 % êèÿí çà òå, ùîá áà-
ðèêàäè áóëè ðîç³áðàí³»,— çàÿâèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî, âèñòóïàþ÷è ç³ ñöå-
íè Ìàéäàíó.

Äî ðå÷³, ÿê çàóâàæèâ ìåð, âó-
ëèöþ ²íñòèòóòñüêó, ì³ñöå ñêîðáî-
òè ³ ïàì’ÿò³ äëÿ óêðà¿íö³â, íå â³ä-
êðèâàòèìóòü äëÿ ðóõó àâòî. Òàì
çàëèøàþòüñÿ áàðèêàäè ³ ê³ëüêà ³í-
ôîðìàö³éíèõ íàìåò³â, à ïðèáå-
ðóòü ëèøå øèíè é ñì³òòÿ. «Çãîäîì
íà ²íñòèòóòñüê³é âñòàíîâèìî Ìå-
ìîð³àë ãåðîÿì, ÿê³ çàãèíóëè çà âî-
ëþ ³ ìàéáóòíº Óêðà¿íè»,— çàçíà÷èâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Í³êîíîâà,
êîíêóðñ íà êðàùó ³äåþ äëÿ ñòâîðåí-
íÿ Ìåìîð³àëó «Íåáåñíà ñîòíÿ»,
ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ 15 òðàâíÿ, ïîäîâ-
æåíèé äî 1 ëèñòîïàäà ó çâ’ÿçêó ç
íàäàííÿì éîìó ì³æíàðîäíîãî ñòà-
òóñó.

«Çàðàç â³äáóâàþòüñÿ â³äêðèò³
ïóáë³÷í³ îáãîâîðåííÿ, â ÿêèõ áåðóòü
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî-
ñò³, àðõ³òåêòîðè òà ì³æíàðîäí³ åêñ-
ïåðòè. Êîæåí íåáàéäóæèé ìîæå
ïðèºäíàòèñÿ äî öüîãî êîíêóðñó.
Äðóãèé òóð ïóáë³÷íèõ ñëóõàíü ìàº
ïðîéòè ó âåðåñí³-æîâòí³ öüîãî ðî-
êó»,— çàçíà÷èâ ²ãîð Í³êîíîâ �

Öèìè âèõ³äíèìè Ìàéäàí ïåðåãîðíóâ íîâó ñòîð³í-
êó ñâîãî áóòòÿ. Íà ñï³ëüíîìó ñóáîòíèêó êèÿíè ðà-
çîì ³ç ìåðîì òà êîìóíàëüíèêàìè ðîçáèðàëè áàðè-
êàäè é ïàëàòêè. Ó÷îðà â³äíîâèëè ðóõ òðàíñïîðòó
Õðåùàòèêîì. Âóëèöþ ²íñòèòóòñüêó — â³ä Ìàéäàíó
äî âåðõíüîãî âèõîäó ñòàíö³¿ ìåòðî «Õðåùàòèê» —
ëèøå ïðèáðàëè â³ä ñì³òòÿ, à áàðèêàäè ç áðóê³âêè,
³íôîðìàö³éí³ ïàëàòêè òàì çàëèøàòüñÿ: öå ì³ñöå,
äå ïðîëèëàñÿ êðîâ ³ äå áóäå çâåäåíî Ìåìîð³àë
ïàì’ÿò³ Íåáåñíî¿ ñîòí³.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ïðîâåñòè òîëîêó çàêëèêàâ ³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé ñàì äîëó÷èâñÿ äî ïðèáèðàííÿ íà Õðåùàòèêó, à òàêîæ êîìóíàëüí³ ñëóæáè, ÿê³ äîïîìîãëè òåõí³êîþ òà ³íâåíòàðåì
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ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÈÉ ðàéîí ñòîëè-
ö³ íàïðàâëÿº ä³òåé íà â³äïî÷è-
íîê äî äèòÿ÷î¿ ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷î¿ áàçè «Êàçêà» (Ëüâ³âñüêà
îáëàñòü, Ñêîë³âñüêèé ðàéîí, ñ. Êî-
ðîñò³â) ç 15 ïî 28 ñåðïíÿ 2014
ðîêó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³-
äîìèëè ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ.

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³
òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ)
â³ä 29.03.2013 ¹ 275 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàïðàâëåí-
íÿ íà îçäîðîâëåííÿ ³ â³äïî÷è-
íîê ä³òåé, ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà
ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ì³ñòà Êèºâà» áåçîïëàòí³ ïó-
ò³âêè íàäàþòüñÿ: ä³òÿì-ñèðîòàì,
ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³ê-
ëóâàííÿ, ä³òÿì, áàòüêè ÿêèõ çà-
ãèíóëè â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â
íà âèðîáíèöòâ³ àáî ï³ä ÷àñ âèêî-
íàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, ä³-
òÿì ³ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé,
ä³òÿì ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ä³-
òÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê
ñòèõ³éíîãî ëèõà, òåõíîãåííèõ
àâàð³é, êàòàñòðîô. Ïóò³âêè ç ÷àñò-
êîâîþ îïëàòîþ ó ðîçì³ð³ 10 %
âàðòîñò³ íàäàþòüñÿ äèòÿ÷èì òâîð-
÷èì êîëåêòèâàì òà ñïîðòèâíèì
êîìàíäàì — ïåðåìîæöÿì ì³æ-
íàðîäíèõ, âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ì-
ï³àä, êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â, çìà-

ãàíü, ñïàðòàê³àä. Ïóò³âêè ç ÷àñò-
êîâîþ îïëàòîþ ó ðîçì³ð³ 20 % —
ïåðåìîæöÿì ì³ñüêèõ îë³ìï³àä,
êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â, çìàãàíü,
ñïàðòàê³àä, â³äì³ííèêàì íàâ÷àí-
íÿ; ïóò³âêè ç ÷àñòêîâîþ îïëà-
òîþ ó ðîçì³ð³ 30 %—ä³òÿì,ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà äèñïàíñåðíîìó îá-
ë³êó, ïåðåìîæöÿì ðàéîííèõ îë³ì-
ï³àä, êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â, çìà-
ãàíü, ñïàðòàê³àä.

Äîäàòêîâî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî
ïîâíà âàðò³ñòü ïóò³âêè ñòàíî-
âèòü 2226,00 ãðèâåíü (10 % —
222,6 ãðí; 20 %—445,2 ãðí; 30 %—
667,8 ãðí).

Çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42 (3-é ïîâåðõ,
ê³ìí. 302)

Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè: 206-
27-73; 206-27-74 �

ÌÀÐ²¯ÍÑÜÊÈÉ ïàðê çâ³ëüíåíî â³ä íåçàêîííî âñòà-
íîâëåíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä — 4 òà 5 ñåðïíÿ òóò ¿õ
áóëî äåìîíòîâàíî. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìè-
ëè ó Äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Âñüîãî ç òåðèòîð³¿ ïàðêó áóëî ïðèáðàíî 16 ñåçîí-
íèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, à òàêîæ âñå õîëîäèëüíå îá-
ëàäíàííÿ. Çàçíà÷åí³ îá’ºêòè áóëè ðîçì³ùåí³ íà çå-
ëåíèõ çîíàõ òà íà òðîòóàðàõ ³ ñòâîðþâàëè íåçðó÷-
íîñò³ â ïåðåñóâàíí³ ï³øîõîä³â, ïåðåøêîäæàëè âè-
êîðèñòàííþ áàëàíñîâèõ òåðèòîð³é çà ¿õ ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ ïîã³ðøóâàëè ñàí³òàðíèé ñòàí
îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà.

Âñ³õ ïîðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ ïðèòÿãíåíî äî àä-
ì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç³ ñò. 152 Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêà ïå-
ðåäáà÷àº íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ãðîìàäÿí â³ä 20 äî
80 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí
(â³ä 340 ãðí äî 1360 ãðí) òà íà ïîñàäîâèõ îñ³á, ñóá’ºê-

ò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — â³ä 50 äî 100 íå-
îïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (â³ä
850 ãðí äî 1700 ãðí) �

Ìàð³¿íñüêèé ïàðê çâ³ëüíåíî
â³ä òèì÷àñîâèõ ñïîðóä

ÎÑÒÀÍÍ²Ì ÷àñîì âåëîñèïåäíèé ñïîðò ñòàâ îäíèì
³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó ñòîëèö³. Âëàäà Êèºâà âèð³øè-
ëà îáëàøòóâàòè ì³ñòî ñïåö³àëüíèìè äîð³æêàìè òà
ìàðøðóòàìè äëÿ âåëîëþáèòåë³â.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ðîçðîá-
ëÿº ïðîåêò Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè îáëàøòóâàí-
íÿ òà ðîçâèòêó âåëîñèïåäíî¿ ñòðóêòóðè äî 2017 ðî-
êó. Äî íüîãî áóäóòü âêëþ÷åí³ íå ëèøå ìàðøðóòè, âè-
çíà÷åí³ â³äïîâ³äíîþ Ïðîãðàìîþ, à é äîäàòêîâ³ ïóíê-
òè çà ïðîåêòîì Ãåíïëàíó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çîêðåìà çàïëàíîâàíî îáëàøòóâàííÿ âåëîäîð³-
æîê çà 20-ìà ìàðøðóòàìè, à òàêîæ ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêòó «Ñòàðò». Öå ï³ëîòíèé äîêóìåíò ç ðîçâèòêó âå-
ëîñèïåäíîãî òðàíñïîðòó ÿê ùîäåííîãî çàñîáó ïå-
ðåñóâàííÿ äëÿ ñòîëèö³.

Äîâ³äêîâî. Ïðîãðàìîþ îáëàøòóâàííÿ òà ðîçâèò-
êó âåëîäîð³æîê ó Êèºâ³ íà 2010-2012 ðîêè áóëî ïå-
ðåäáà÷åíî 17 âåëîìàðøðóò³â çàâäîâæêè 161 êì, ÿê³
ìàëè îõîïëþâàòè 62 âóëèö³ ì³ñòà. Îäíàê ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìà íå âèêîíóâàëàñÿ. Íè-
í³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîåêò Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè
ç óðàõóâàííÿì ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèò-
êó ì. Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè, à òàêîæ Ñòðà-
òåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà äî 2025 ðîêó �

Êè¿â äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

Ãîëîñ³¿âö³ â³äïðàâëÿþòü ä³òåé 
äî ë³òí³õ òàáîð³â 

ÌÅÒÐÎ — öå íàéïîïóëÿðí³øèé
âèä òðàíñïîðòó â ñòîëèö³. Îêð³ì
ì³ñòÿí, êè¿âñüêîþ ï³äçåìêîþ êî-
ðèñòóþòüñÿ ãîñò³ ç³ âñ³õ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè, àäæå ì³ñòî ïðèâàá-
ëþº ñï³ââ³ò÷èçíèê³â äëÿ ïîøó-
êó ðîáîòè. Äèâëÿ÷èñü íà â³÷í³
çàòîðè, ó ìåòðîïîë³òåí ïåðåñ³-
äàþòü ³ àâòîâëàñíèêè.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ âèð³øèëè
ïðîâåñòè ï³äðàõóíêè ³ íàçâàòè
íàéïîïóëÿðí³ø³ ñòàíö³¿ ìåòðî,
îïóáë³êóâàâøè ï³äñóìêè çà ìè-
íóë³ 7 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó. Çã³ä-
íî ç³ çâ³òîì, ïîñëóãàìè ìåòðî-
ïîë³òåíó çà öåé ÷àñ ñêîðèñòàëè-
ñÿ 283 300 000 ÷îëîâ³ê. Ò³ëüêè â
ëèïí³ â ï³äçåìö³ ïðî¿õàëî
40 700 000 ïàñàæèð³â.

Â ñåðåäíüîìó çà äîáó â ìåòðî
ñïóñêàºòüñÿ 1 340 000 ïàñàæèð³â.

Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíîþ ë³-
í³ºþ ìåòðîïîë³òåíó çàëèøàºòü-
ñÿ Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêà
(÷åðâîíà), òóò çà ñ³ì ì³ñÿö³â íè-
í³øíüîãî ðîêó ïåðåâåçåíî
120 400 000 ïàñàæèð³â. Íà Êóðå-
í³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é òà

Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüê³é ë³í³ÿõ ïå-
ðåâåçåíî â³äïîâ³äíî 97 100 000 ³
65 800 000 ïàñàæèð³â.

Íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàð-
ñüê³é ë³í³¿ íàéá³ëüø çàâàíòàæå-
íà ñòàíö³ÿ — «Ë³ñîâà», ÿêîþ çà
ñ³ì ì³ñÿö³â ñêîðèñòàëèñÿ
12 913 000 ïàñàæèð³â. Íàéìåíø
çàâàíòàæåíà ñòàíö³ÿ ö³º¿ ë³í³¿ —
«Äí³ïðî»: 609,1 òèñÿ÷  ïàñàæè-
ð³â.

Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíîþ íà
Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é
ë³í³¿ º ñòàíö³ÿ «Ïåòð³âêà». Çà ñ³ì
ì³ñÿö³â òóðí³êåòè ö³º¿ ñòàíö³é
íà âõ³ä ïåðåòíóëî 9 993 000 ïà-
ñàæèð³â. Íàéìåíøå íà ö³é ã³ëö³
êîðèñòóâàëèñÿ ñòàíö³ºþ «²ïîä-
ðîì», ÿêó çà îñòàíí³é ÷àñ â³äâ³-
äàëî 1 885 000 ïàñàæèð³â.

Ñòàíö³ºþ «Ëóê’ÿí³âñüêà» ïðî-
òÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó ñêîðèñ-
òàëîñÿ íàéá³ëüøå ïàñàæèð³â Ñè-
ðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ —
8 514 000 ïàñàæèð³â. Ïðè öüî-
ìó ñòàíö³ÿ «×åðâîíèé õóò³ð»
íàéìåíø çàâàíòàæåíà íà ö³é
ë³í³¿ �

Ïîïóëÿðíà ñòîëè÷íà ï³äçåìêà

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ì³ñò³ îðãàí³çóþòü êîíöåðò íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿

Ç ÌÅÒÎÞ çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè, çà-
áåçïå÷åííÿ ìèðó ³ ºäíàííÿ íàðîäó, ï³äíÿòòÿ áîéî-
âîãî äóõó Óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ òà àêòèâíîñò³ âñòóïó äî
ëàâ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ çà ñïðèÿííÿ Ì³í³ñòåðñòâà
êóëüòóðè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà
çà ï³äòðèìêè Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà
«Â³äêðèé Óêðà¿íó» ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü ïîñï³ëü ðåàë³-
çîâóºòüñÿ ìèñòåöüêèé ïðîåêò «Íàðîäíà ô³ëàðìî-
í³ÿ». Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ.

Â öåíòðàëüíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ êóëüòóðíèé çà-
õ³ä â³äáóäåòüñÿ ó ïàðêó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà 13 ñåðïíÿ î
18.00. Ó êîíöåðò³ çâó÷àòèìóòü óêðà¿íñüê³ íàðîäí³,
àâòîðñüê³ òâîðè, ëóíàòèìå ñó÷àñíà ³íñòðóìåíòàëü-
íà ìóçèêà, ïîåç³ÿ ó âèêîíàíí³ çàñëóæåíèõ òà íàðîä-
íèõ àðòèñò³â Óêðà¿íè, ëàóðåàò³â Ì³æíàðîäíèõ êîí-
êóðñ³â, ïðîâ³äíèõ àðòèñò³â «Íàðîäíî¿ ô³ëàðìîí³¿».

Ï³ä ÷àñ ïðîåêòó îãîëîøåíî çá³ð êîøò³â òà ìàòå-
ð³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ (ë³êè, ïðîäóê-
òè òîùî).

Ïî÷èíàþ÷è ç 5 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó, áóëî ïðîâåäå-
íî ïîíàä 70 êîíöåðò³â ó ïðèêîðäîííèõ â³éñüêîâèõ
÷àñòèíàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, â 22 îáëàñòÿõ Óêðà-
¿íè, à òàêîæ â çîí³ ÀÒÎ. Àðòèñòè äàðóþòü â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿì íå ëèøå ñâî¿ ï³ñí³, à é äèñêè, êíèãè,
ïåðåäàþòü ëèñòè òà ìàëþíêè â³ä ä³òåé.

Ó áëàãîä³éí³é êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüê³é àêö³¿
âçÿëè ó÷àñòü â³äîì³ ìèòö³ Óêðà¿íè — ïðåäñòàâíèêè
ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, ÿê³ âèñòóïèëè ïåðåä ìî-
ðÿêàìè, ëüîò÷èêàìè, òàíê³ñòàìè, õ³ì³êàìè, âî¿íà-
ìè çåí³òíî-ðàêåòíèõ òà âíóòð³øí³õ â³éñüê, ðåçåð-
â³ñòàìè, êàäðîâèìè â³éñüêîâèìè, á³éöÿìè ñïåöïðè-
çíà÷åííÿ, ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é ó âîºííèõ ãîñ-
ï³òàëÿõ, Íàö³îíàëüíîþ Ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè.

Îêð³ì êîíöåðò³â ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ, àðòèñòè

«Íàðîäíî¿ ô³ëàðìîí³¿» â³äâ³äóþòü â³éñüêîâ³ ãîñï³-
òàë³, äîïîìàãàþ÷è ïîòåðï³ëèì ó çîí³ ÀÒÎ. Ç ö³ºþ
ìåòîþ ïðîäîâæóºòüñÿ öèêë áëàãîä³éíèõ àêö³é «Íà-
ðîäíî¿ ô³ëàðìîí³¿» ì³ñòàìè Óêðà¿íè. 20 ëèïíÿ â Ë³ò-
íüîìó òåàòð³ ì. ×åðí³âö³ çà òðèãîäèííèé êîíöåðò
áóëî ç³áðàíî ïîíàä 36 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ ïåðåäàíî
â îáëàñíèé ãîñï³òàëü ì. ×åðí³âö³ 28-ìè ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ. Ïåðåä öèì ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³
15 ÷åðâíÿ áóëî ç³áðàíî êîøòè, ÿê³ àðòèñòè «Íàðîä-
íî¿ ô³ëàðìîí³¿» ïåðåäàëè ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ â ë³òàêó íàä
Ëóãàíñüêîì.

Ïëàíóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó
«Íàðîäíî¿ ô³ëàðìîí³¿» ïðîòÿãîì ëèïíÿ-ñåðïíÿ 2014
ðîêó ç ïðîâåäåííÿì äî äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â
ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» çàêëþ÷íîãî Ãàëà-êîí-
öåðòó òà ïðåçåíòàö³ºþ ô³ëüìó ïðî àêö³þ ºäíîñò³ àð-
ì³¿, ìèòö³â ³ âñüîãî íàðîäó Óêðà¿íè �
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ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ Ìóçåþ íàö³îíàëü-
íî¿ àðõ³òåêòóðè é ïîáóòó «Ïèðî-
ãiâ» ðîçáèëè òàá³ð. Íà ãàëÿâèí³ ï³ä
äåðåâàìè ðÿäêîì ñòîÿòü íàìåòè,
àêóðàòíî çáèò³ ç äîùîê âåëèê³ ñòî-
ëè, ôëàãøòîê, ì³ñöå äëÿ ñïîðòèâ-
íèõ çàíÿòü. Ó íàìåòîâîìó ì³ñòå÷-
êó ïàíóº äèñöèïë³íà. Ùîäåííî
ïðîâîäÿòü äâîãîäèííå òðåíóâàí-
íÿ ç áîéîâîãî ìèñòåöòâà. Ó ïðî-
ãðàì³ — îáîâ’ÿçêîâå âèâ÷åííÿ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè, íàðîäíèõ ï³ñåíü,
çàíÿòòÿ ç ãîí÷àðñòâà, êîâàëüñòâà,
ñòð³ëüáè ç ëóêà òîùî.

Íà ùàñòÿ, öåé òàá³ð ò³ëüêè íà-
ãàäóº â³éñüêîâèé. ² çàì³ñòü ñîëäà-
ò³â òóò åôåêòèâíî òà ï³çíàâàëüíî
â³äïî÷èâàº 120 ä³òåé-á³æåíö³â,
ÿêèõ òàê ÷è ³íàêøå çà÷åïèëà â³é-
íà. Òóò óñå ÿê ó çâè÷àéíîìó íàìå-
òîâîìó ì³ñòå÷êó, òðîõè ñõîæîìó
íà ñêàóòñüêå (ÿêáè íå á³î-òóàëå-
òè, á³î-óìèâàëüíèêè, á³î-äóøîâ³
êàá³íè é õàð÷óâàííÿ â ¿äàëüí³ íà
òåðèòîð³¿ ìóçåþ): ð³çíîìàí³òí³
ìàéñòåð-êëàñè, êîíêóðñè, çìàãàí-
íÿ, ³ãðè, ñïåöèô³÷í³ ñêàóòñüê³ âè-
ïðîáóâàííÿ íà «çâàííÿ ë³ñó», íà-
ïðèêëàä «×îðíà ïàíòåðà», «Õèò-
ðèé ëèñ». ² ä³òè òàêîæ çâè÷àéí³,
õî÷à ìàþòü îäíó ñï³ëüíó ðèñó —
âîíè «ì³÷åí³» â³éíîþ.

Ä³òè ç³ ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà Êðè-
ìó áîÿòüñÿ ôîòîãðàôóâàòèñü ³ íà-
çèâàòè ñâîº ³ì’ÿ æóðíàë³ñòàì. Çà
îñòàíí³é ÷àñ âîíè âèâ÷èëè ïðà-
âèëà îñîáèñòî¿ áåçïåêè, à â ðåàê-
ö³þ íà ãîëîñí³ çâóêè íàâ÷èëèñÿ
ïðèñ³äàòè. Îäíà ñïðàâà — áà÷èòè
âñ³ æàõ³òòÿ ïî òåëåáà÷åííþ ³ ïðîñ-
òî ñïðèéìàòè öå ÿê ê³íî, ³íøà — êî-
ëè â³éíà ââ³ðâàëàñü áåçïîñåðåä-
íüî â äèòÿ÷èé ñâ³ò, ïîâí³ñòþ éîãî
çðóéíóâàâøè. Òîæ ùîáè âèâåñòè
ä³òëàõ³â ç³ ñòðåñîâîãî ñòàíó, ðîäè-
íà Ä³äêîâñüêèõ-Íàãðåáåëüíèõ çà
ï³äòðèìêè Äåðæàâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñïðàâàìè îðãàí³çóâàëà óí³êàëü-
íèé òàá³ð «Ðîäîâ³ä Ñ³÷». ×åðåç öå
òåìà â³éíè — òàáó â òàáîð³. «Àäæå
òóò ïðàêòè÷íî âñ³ ä³òè ïîñòðàæ-
äàëè â³ä íå¿,— êàæå êåð³âíèê çì³-
íè Âëàä Ñîòí³êîâ, ïðîäþñåð ôóò-
áîëüíîãî êëóáó ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿
åñòðàäè «Ìàåñòðî».— ª ä³òè, ÷è¿
áàòüêè áóëè ïîðàíåí³, ÿê-îò 10-
ð³÷íà Íàòàëî÷êà, ÿêà çìóøåíà áó-
ëà òèæäåíü ïðîâåñòè ó ï³äâàë³, õî-
âàþ÷èñü â³ä îáñòð³ë³â, ó Äîíåöü-
êó. Ñåðã³éêî, ÿêèé ïîñò³éíî ðîç-
ïîâ³äàâ óñ³ì ïðî ñâ³é á³ëü: «Ñèäè-
ìî ç áàáóñåþ â ñàðà¿. Ïîïàäàº ñíà-
ðÿä. Áàáóñ³ â³ä³ðâàëî íîãó. ß âèñ-
êî÷èâ. Ìåíå ïðèâåçëè ñþäè. À äå
ìîÿ áàáóñÿ?». Áóëè âèïàäêè, êîëè
äèòèíó ïðèâîçèëè äî íàñ â ñàìèõ
ëèøå òðóñèêàõ, âèòÿãíóâøè ç³ çðóé-
íîâàíîãî áóäèíêó.Äëÿ òàêèõ âèïàä-
ê³â ìè ñòâîðèëè áàíê îäÿãó, âçóò-

òÿ, ³ãðàøîê. Ï³ä ÷àñ ìèíóëî¿ çì³-
íè áóëî äóæå áàãàòî ïñèõîëîã³÷-
íî òÿæêèõ ìàëþê³â. Ä³òè ðîçá³ãà-
ëèñÿ, õîâàëèñÿ, ïàäàëè íà çåìëþ,
ïîáà÷èâøè ë³òàê (íåïîäàë³ê â³ä
òàáîðó àåðîïîðò «Æóëÿíè»). À êî-
ëè ìè íà çàêðèòò³ çì³íè âèð³øè-
ëè âëàøòóâàòè ôåºðâåðê, âîíè â
ïàí³ö³ ïîðîçá³ãàëèñÿ. Òîìó íàìà-
ãàºìîñÿ ðîáèòè àêöåíò íà ºäíàí-
í³. Òàáîðó äîïîìàãàþòü çâè÷àéí³
ëþäè: ïðèíîñÿòü ïðîäóêòè, êíè-
ãè, ³ãðè, ïðîïîíóþòü ïðîâåñòè ìàé-
ñòåð-êëàñè».

14-ð³÷íà Òåòÿíà ç Êè¿âùèíè
æóðíàë³ñò³â çóñòð³÷àº ñïî÷àòêó íà-
ñòîðîæåíî, îñîáëèâî ãîñòðî ðå-
àãóº íà íåðîçóìí³ çàïèòàííÿ íà
êøòàëò «÷è íå âèíèêàº êîíôë³ê-
ò³â ì³æ ä³òüìè ç³ ñõ³äíî¿ òà çàõ³ä-
íî¿ Óêðà¿íè?»: «ßêà ð³çíèöÿ, õòî
çâ³äêè ïðè¿õàâ?! Ìè âñ³ äðóæí³».
Ä³òè íàâïåðåá³é ðîçïîâ³äàþòü ïðî
åêñêóðñ³¿ íà ³ïîäðîì, ïðî êîíöåðò
Çëàòè Îãíåâè÷.

15-ð³÷íà Îëåíà Êðàñîâñüêà ç³
Ëüâîâà é ¿¿ ïîäðóãà Ëºðà ç Ëóãàí-
ñüêà â³ä òàáîðó â çàõâàò³. Â íàìå-
òîâîìó ì³ñòå÷êó ä³â÷àòà â³äïî÷è-
âàþòü âïåðøå. Ñïî÷àòêó áóëî íå-
çâè÷íî, àëå äóæå øâèäêî îñâî¿ëè-
ñÿ. Ìàìà Âàëåð³¿ åâàêóþâàëàñÿ äî
Ðîñ³¿, áàòüêî íà÷åáòî âîþº. Ä³â-
÷èíêà äóìàº, ùî äî 1-ãî æîâòíÿ
â³éíà çàê³í÷èòüñÿ é âîíà çìîæå
ï³òè äî øêîëè. «Ìåí³ äóæå øêîäà
ìîãî ì³ñòà. Âîíî áóëî íàäçâè÷àé-
íî ãàðíå. À òåïåð óñå çðóéíîâà-
íå,— ³ç ñóìîì êàæå Ëºðà.— À ùå
ìåí³ ñòðàøåííî áîëÿ÷å çà ëþäåé.
Êîëè çàê³í÷ó øêîëó, õî÷ó â÷èòè-
ñÿ íà äèçàéíåðà. Ìîæëèâî, ó Âå-
ëèê³é Áðèòàí³¿ — òàì á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé. ß äóæå ëþáëþ Óêðà¿íó»,—
êàæå ä³â÷èíà. 12-ð³÷íà Íàñòÿ ç Àë-
÷åâñüêà ïåðåêîíàíà, ùî âñ³ ïðîá-
ëåìè ì³æ çàõîäîì ³ ñõîäîì, à îñî-
áëèâî ìîâí³ ïðîáëåìè, âèãàäóþòü
íå÷åñí³ ïîë³òèêè, ÿê³ ìàþòü âèãî-
äó ç â³éíè é ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ
ëþäüìè. 13-ð³÷íà Õðèñòèíà ç ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêà êàæå, ùî Â³êòîð
ßíóêîâè÷ ³ Âîëîäèìèð Ïóò³í «íå
ìàëè ïðàâà íàñ ðîç’ºäíóâàòè». Ä³â-
÷èíêà ââàæàº, ùî àáè ïðèïèíèòè
â³éíó, òðåáà äîìîâëÿòèñÿ, âñ³ì
ñêëàñòè çáðîþ, âçÿòèñÿ çà ðóêè é
çðîáèòè âåëè÷åçíèé æèâèé ëàí-
öþã. À ùå, íà äóìêó Õðèñòèíè, ëþ-
äè ìàþòü ãîâîðèòè ò³ºþ ìîâîþ,
ÿêîþ õî÷óòü — öå íå ïðèâ³ä äëÿ
â³éíè.

Ëèøå 10-ð³÷íèé ²ãîð ç Õàðêî-
âà ìàéæå íå ðàä³º íîâèì äðóçÿì,
³ãðàì, êîíöåðòàì. Õëîï÷èê ïîñò³é-
íî ïëà÷å, ïåðåæèâàþ÷è çà áàòü-
êà-â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ,òÿæêî ïî-
ðàíåíîãî â çîí³ ÀÒÎ. Ä³òè é êåð³â-
íèêè òàáîðó ñïîä³âàþòüñÿ, ùî

äðóæíÿ ï³äòðèìêà äîïîìîæå ²ãîð-
êó ïîäîëàòè ñòðåñ. Ìåäñåñòðà Þëÿ,
ÿêà äî â³éíè ïðàöþâàëà â ïîëîãî-
âîìó áóäèíêó Ëèñè÷àíñüêà íà Ëó-
ãàíùèí³, âòåêëà â³ä âèáóõ³â ³ç 16-
ð³÷íîþ äîíüêîþ. Ìîëîäøó äîíå÷-
êó ùå äî àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é çà-
áðàëà áàáóñÿ â ñåëî Ñâàòîâå (ÿêå
çàðàç òåæ ïîòðàïèëî â çîíó ÀÒÎ).
«Íàñ äóæå ñèëüíî áîìáèëè. Ìè íå
ñïàëè íî÷àìè, àëå â ï³äâàë íå ñïóñ-
êàëèñÿ, áî éîãî ïðîñòî íåìàº. Ó
íàñ íàâêîëî — áëîêïîñòè. Íà íèõ
ñïî÷àòêó ñòîÿëè ì³ñöåâ³, àëå ïî-
ò³â âîíè çðîçóì³ëè, ùî íå çà òå âî-
þþòü, ³ ïîðîçá³ãàëèñÿ. Ëèñè-
÷àíñüê — áåç ñâ³òëà, áåç âîäè, ëþ-
äè ãîëîäí³. Ìîÿ êâàðòèðà äèâîì
óö³ë³ëà, õî÷à ïîðÿä äâà áóäèíêè
áóëè çðóéíîâàí³ äîùåíòó,— ðîç-
ïîâ³äàº òåíä³òíà, ñõîæà íà ä³â÷èí-
êó-ï³äë³òêà Þë³ÿ.— ß çàâæäè ìð³-
ÿëà æèòè â Êèºâ³, àëå íå äóìàëà,
ùî öå ñòàíåòüñÿ â òàêèé ñïîñ³á.
Ëþäè ðîçêàçàëè ïðî öåé òàá³ð.
Ñïî÷àòêó áóëî áîÿçêî, àäæå ä³òè —
öå âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íà
ùàñòÿ, í³÷îãî ñåðéîçíîãî çà òðè
òèæí³ íå òðàïëÿëîñÿ, çäåá³ëüøî-
ãî íåâåëèê³ ïîäðÿïèíè, óêóñè êî-
ìàð³â... Ä³òêè äóæå òóæàòü çà ð³ä-
íèìè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ â çîí³ áî-
¿â. Àëå ë³òî çàê³í÷èòüñÿ, ³ ùî ðîáè-
òè äàë³ — íàâ³òü íå óÿâëÿþ. ß ïðî-
áóâàëà øóêàòè êâàðòèðó, àëå ëþäè
êîëè ä³çíàþòüñÿ, ùî ìè ç Ëóãàí-
ñüêà — â³äìîâëÿþòü. Êàæóòü, ùî
ìè — ñåïàðàòèñòè»,— ã³ðêî ñì³º-
òüñÿ æ³íêà. «Àëå æ ÿ â³ä ñàìîãî ïî-
÷àòêó áóëà ïðîòè ðåôåðåíäóìó,
ïðîòè «êàäèð³âö³â». Çàëèøàºòüñÿ
â³ðèòè â êðàùå»,— ç ñóìîì ïðî-
ìîâëÿº Þë³ÿ.

Ñàìå íà òå, ùîá ä³òè çàáóëè æà-
õè â³éíè ³ õî÷à á íà îäèí äåíü ïî-
âåðíóëèñü ó áåçòóðáîòíå äèòèí-
ñòâî, é ñïðÿìîâàíà àêö³ÿ «Ïîäà-
ðóé ïîñì³øêó». «Ìè õî÷åìî ìî-
ðàëüíî ï³äòðèìàòè ä³òåé. Çà äî-
ïîìîãîþ àðò-ïðîãðàì, ìàéñòåð-
êëàñ³â ç³ ñòâîðåííÿ îáåðåã³â, ëÿ-
ëüîê-ìîòàíîê, ïðèêðàñ, ñïîðòó òà

³íøèõ çàõîä³â ìè ïðàãíåìî ïîäà-
ðóâàòè ¿ì ðàä³ñòü, ïîâåðíóòè â áåç-
òóðáîòíå äèòèíñòâî,— ðîçïîâ³â
«Õðåùàòèêó» êåð³âíèê ïðîåêòó
«Ïîäàðóé ïîñì³øêó» Ðîìàí Êå-
ðèê.— Äîðîñë³ âèíàéøëè ñïîñ³á,
ÿê ïîâåðíóòè ä³òÿì, «ì³÷åíèì â³é-
íîþ»,äîáð³ åìîö³¿,ïîñì³øêó.Îêð³ì
òîãî, ñâî¿ì ïðèêëàäîì õî÷åìî ïî-
êàçàòè ìîäåëü, ÿê ìîæíà çðîáèòè
ä³òåé ùàñëèâ³øèìè. ² äî ö³º¿ ³í³-
ö³àòèâè ìîæå äîëó÷èòèñÿ êîæåí».

Äî ÷èñëà òèõ, õòî äàðóº ä³òÿì
ïîñì³øêè, äîëó÷èëèñÿ é óêðà¿í-
ñüê³ àðòèñòè áðàòè Áîðèñåíêè.
Õëîïö³ íå ëèøå âèñòóïèëè ç êîí-
öåðòîì äëÿ ìàëå÷³, à é ïðîñòî ïî-
ñï³ëêóâàëèñü ç íèìè é ðàçîì ç³-
ãðàëè â ðóõëèâ³ ³ãðè. «Ä³òÿì çàðàç
ÿê í³êîëè ïîòð³áíà äîïîìîãà. Äî-
ðîñë³é ïñèõ³ö³ òå, ùî òðàïëÿºòüñÿ
çàðàç, ëåãøå âèòðèìàòè, àí³æ ¿ì.
À äèòÿ÷à ìîæå äóæå ëåãêî çëàìà-
òèñÿ. Âèõîäèòè ç öüîãî ñòàíó çëà-
ìàíî¿ ïñèõ³êè áóäå äóæå òÿæêî.
Òîìó ìè äóæå õî÷åìî, ùîá óñå òå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç â íàø³é êðà-
¿í³, ÿêîìîãà øâèäøå çàê³í÷èëîñü,
³ ä³òè ïîâåðíóëèñü äî ñâî¿õ çâè÷-
íèõ åìîö³é»,— ðîçïîâ³ëè áðàòè
Áîðèñåíêè.

Äîïîìàãàëè îðãàí³çîâóâàòè é
ïðîâîäèòè ñâÿòî âîëîíòåðè-ñêà-
óòè Êèºâà íà ÷îë³ ç ¿õ ³äåéíèì êå-
ð³âíèêîì, òàëàíîâèòèì ðåæèñå-
ðîì ³ êîìïîçèòîðîì Íàòàë³ºþ Ì³-
ºä³íîâîþ, òà òàíöþâàëüíèé àí-
ñàìáëü «Áàðâ³íîê» ç Ëóãàíñüêà.

Íàñàìê³íåöü óñ³ ä³òè ïðèâ’ÿçà-
ëè ñòð³÷êè-ïîáàæàííÿ íà ñèìâî-
ë³÷íå äåðåâî Ìèðó. Öå äåðåâî ç äè-
òÿ÷èìè ìð³ÿìè ïîäîðîæóâàòèìå
ç ïðîåêòîì «Ïîäàðóé ïîñì³øêó»
óñ³ºþ Óêðà¿íîþ, çáèðàþ÷è íà ñî-
á³ ìð³¿ óñ³õ ä³òåé-ó÷àñíèê³â ³í³ö³-
àòèâè.

Öå ìîäåëü òîãî, ÿê ç ìàëèìè ðå-
ñóðñàìè ìîæíà çðîáèòè íîðìàëü-
íå ùàñëèâå äèòÿ÷å ñóñï³ëüñòâî, ãî-
âîðÿòü îðãàí³çàòîðè ñâÿòà.

Ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâà «Ïîäà-
ðóé ïîñì³øêó» â³äáóâàºòüñÿ â ðàì-

êàõ ïðîåêòó «Ï³äòðèìàºìî ñâî¿õ».
Ï³ä ÷àñ öüîãî çàõîäó â³äîì³ â³ò-
÷èçíÿí³ àðòèñòè, ñåðåä ÿêèõ Ðóñ-
ëàíà, Îëåã Ñêðèïêà, Ìàð³ÿ Áóðìà-
êà, Çëàòà Îãíåâè÷, Àíòîí³íà Ìàò-
â³ºíêî, Ìàð³÷êà ßðåì÷óê, Àíàñòà-
ñ³ÿ Ïðèõîäüêî òà áàãàòî ³íøèõ äà-
þòü êîíöåðòè äëÿ ï³äòðèìêè áî-
éîâîãî äóõó çàõèñíèê³â Óêðà¿íè.

ßê çàçíà÷èâ íîâèé êåð³âíèê
ÄÓÑ Ñåðã³é Áåðåçåíêî, éîãî óïðàâ-
ëiííÿ ââàæàº ñâî¿ì ïåðøî÷åðãî-
âèì îáîâ’ÿçêîì çàáåçïå÷èòè òà-
á³ð óñ³ì íåîáõ³äíèì. Îêð³ì ïðî-
äóêò³â õàð÷óâàííÿ,Äåðæàâíå óïðàâ-
ëÿííÿ ñïðàâàìè äîïîìîæå ç òðàíñ-
ïîðòîì äëÿ äîñòàâêè òà åêñêóðñ³é
ä³òåé, à òàêîæ óñ³ì, ùî áóäå íåîá-
õ³äíèì ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó.

«Ïðîåêò «Ïîäàðóé ïîñì³øêó»
ñïðÿìîâàíèé íà íàäàííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ îïè-
íèëèñÿ â åï³öåíòð³ âîºííèõ ä³é íà
ñõîä³ Óêðà¿íè ³ áóëè çìóøåí³ ïî-
êèíóòè ñâî¿ äîì³âêè,ò³êàþ÷è â áåç-
ïå÷í³ø³ ðåã³îíè äåðæàâè. «Çà äî-
ïîìîãîþ êîíöåðò³â, ìàéñòåð êëà-
ñ³â, ñïîðòèâíèõ ³ãîð, ñï³ëêóâàííÿ
ç îäíîë³òêàìè-âîëîíòåðàìè ìè õî-
÷åìî ìîðàëüíî ï³äòðèìàòè öèõ ä³-
òåé, äîïîìîãòè ¿ì ïîäîëàòè ïñè-
õîëîã³÷íó òðàâìó, ïîâåðíóòèñÿ äî
íîðìàëüíîãî áåçòóðáîòíîãî äèòÿ-
÷îãî æèòòÿ, çíàéòè íîâèõ äðóç³â,
ðîçêðèòè â ñîá³ òâîð÷èé ïîòåíö³-
àë òà íîâ³ ìîæëèâîñò³. Öå íåêîìåð-
ö³éíèé âîëîíòåðñüêèé ïðîåêò,ÿêèé
ñôîðìóâàâñÿ çà ³í³ö³àòèâè êîìïà-
í³¿ «ªâðîìåä³à», ãðóïè âîëîíòåð³â
òà äîáðî÷èíö³â. Ð³çíîìàí³òí³ çà-
õîäè ó ìåæàõ ïðîåêòó â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ ùîòèæíÿ ó ì³ñöÿõ êîìïàêò-
íîãî ïðîæèâàííÿ ä³òåé-á³æåíö³â
ç³ ñõîäó çà ó÷àñò³ ç³ðîê íàøî¿ åñ-
òðàäè, ìàéñòð³â õåíä-ìåéä òâîð-
÷îñò³, ìóçèêàíò³â, ñïîðòñìåí³â, õó-
äîæíèê³â òîùî. Ïðîåêò îõîïèòü óñ³
îáëàñò³ Óêðà¿íè, â ÿêèõ çàðàç ïå-
ðåáóâàþòüä³òè-á³æåíö³ ³ç çîíè ÀÒÎ,
é òðèâàòèìå äîòè, äîêè íåáî íàä
íàøîþ êðà¿íîþ çíîâó íå ñòàíå ìèð-
íèì»,— ðîçïîâ³â Ðîìàí Êåðèê �

«Ïîäàðóé ïîñì³øêó»
� Ï³ä òàêîþ íàçâîþ ó Ïèðîãîâ³ â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé ïðîåêò äëÿ ä³òåé, äîë³ ÿêèõ âæå îáïàëåí³ â³éíîþ

Ó íàìåòîâîìó òàáîð³ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîä-

íî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó «Ïèðîã³â» â³äïî÷èâàº áëèçüêî 100

ä³òåé, ðîäèíè ÿêèõ áóëè çìóøåí³ âè¿õàòè ç ì³ñöü, äå òðèâà-

þòü âîºíí³ ä³¿, à òàêîæ ä³òè â³éñüêîâèõ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà-

¿íè, áàòüêè ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ó çîí³ ÀÒÎ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó íàìåòîâîìó òàáîð³ íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè ³ ïîáóòó"Ïèðîã³â" â³äïî÷èâàº ìàéæå 100 ä³òåé,
ðîäèíè ÿêèõ áóëè çìóøåí³ âè¿õàòè ç ì³ñöü, äå òðèâàþòü âîºíí³ ä³¿
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для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням статусу осіб, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Розпорядження № 875 від 30 липня 2014 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії для розгляду питань,

пов’язаних із встановленням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1.�Затвердити�зміни�до�посадово�о�с�лад�

Комісії�для�роз�ляд��питань,�пов’язаних�із

встановленням�стат�с��осіб,�я�і�постражда-

ли�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�28�травня

2013�ро���№ 800�«Про�питання�діяльності�Ко-

місії�для�роз�ляд��питань,�пов’язаних�із�вста-

новленням�стат�с��осіб,�я�і�постраждали�вна-

слідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи»,�ви�лав-

ши�йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Призначити��оловою�Комісії�для�роз�ля-

д��питань,�пов’язаних�із�встановленням�ста-

т�с��осіб,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорно-

бильсь�ої��атастрофи,�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кос-

тю�а�М.�Д.

3.�Голові�Комісії�для�роз�ляд��питань,�по-

в’язаних�із�встановленням�стат�с��осіб,�я�і

постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��а-

тастрофи,�затвердити�її�персональний�с�лад

та���разі�потреби�вносити�до�ньо�о�зміни.

4.�П�н�ти�2�і�3�розпорядження�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�28�трав-

ня�2013�ро���№ 800�«Про�питання�діяльності

Комісії�для�роз�ляд��питань,�пов’язаних�із

встановленням�стат�с��осіб,�я�і�постражда-

ли�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи»�ви-

�лючити.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�4�та�5�вважати�від-

повідно�п�н�тами�2�та�3.

Голова В. Кличко

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

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

28.05.2013�№ 800�
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

30.07.2014�№�875)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Комісії для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�Комісії

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�Комісії

Головний�спеціаліст�відділ��соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�Комісії

Головний�спеціаліст�відділ��соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

Начальни��відділ��соціально�о�захист���ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобиль-

сь�ої��атастрофи�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Начальни��відділ��ор�анізації�соціально�о�захист��інвалідів,�ветеранів�та�постраждалих

внаслідо��аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС�Управління�праці�та�соціально�о�захист��населен-

ня�Голосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Начальни��відділ��з�питань�постраждалих�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС

Управління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�

Начальни��відділ��по�визначенню�стат�с��осіб,�я�і�постраждали�внаслідо��аварії�на�ЧАЕС

та�зв’яз�ів�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�Управління�праці�та�соціально�о�захист��насе-

лення�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Начальни��відділ��по�ви�онанню��омпле�сної�про�рами�«Т�рбота»�Управління�праці�та

соціально�о�захист��населення�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції

Начальни��відділ����справах�захист��населення�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій

АЕС�Управління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації

Начальни��відділ��з�питань�захист��населення�від�наслід�ів�аварії�на�ЧАЕС�Управління

праці�та�соціально�о�захист��населення�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації

Начальни��відділ���омпенсацій�та�піль���ромадянам,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобиль-

сь�ої��атастрофи�і�їх�соціально�о�захист��Управління�праці�та�соціально�о�захист��населен-

ня�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Начальни��відділ��захист��населення�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС�Управ-

ління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Начальни��відділ��захист��населення�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС�Управ-

ління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації

Начальни��відділ��з�питань�захист��населення�від�наслід�ів�аварії�на�ЧАЕС�Управління

праці�та�соціально�о�захист��населення�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Представни��Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�Все��раїнсь�ої��ромадсь�ої�ор�анізації�інвалідів

«Союз�Чорнобиль�У�раїни»�(за�з�одою).

Заступник голови — 
керівник апарату

Про організаційні заходи 
щодо створення Єдиного реєстру 

об’єктів інвестування у м. Києві
Розпорядження № 874 від 30 липня 2014 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто=герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

1.1,�Створити�Єдиний�реєстр�об’є�тів�інвес-

т�вання���м.�Києві,�до�я�о�о�в�лючити�інфор-

мацію�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій,��ом�нальних

підприємств,��станов�та�ор�анізацій�про�об’-

є�ти�(прое�ти),�я�і�реаліз�ються�або�план�ю-

ться�до�реалізації�в�м.�Києві���найближчі�3

ро�и�та�потреб�ють�фінанс�вання�за�рах�-

но��бюджетних��оштів,�інших�джерел,�не�за-

боронених�за�онодавством.

1.2.�До�01�жовтня�2014�ро���розробити�та

подати�для�затвердження�в��становленом�

поряд���Положення�про�Єдиний�реєстр�об’-

є�тів�інвест�вання���м.�Києві.

2.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�міс-

ті�Києві�державним�адміністраціям,��ом�-

нальним�підприємствам,��становам�та�ор�а-

нізаціям�забезпечити�подання�до�Департа-

мент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)� інформації�про

об’є�ти�(прое�ти),�я�і�реаліз�ються�або�пла-

н�ються�до�реалізації�в�м.�Києві���найближ-

чі�3�ро�и�та�потреб�ють�фінанс�вання�за�ра-

х�но��бюджетних��оштів,� інших�джерел,�не

заборонених�за�онодавством,�протя�ом�10

�алендарних�днів�з�дня�видання�цьо�о�роз-

порядження�та���подальшом��щомісячно�до

10�числа.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Кра-

марен�а�Р.�М.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до Положення про Центр трудової реабілітації 

для розумово відсталих інвалідів м. Києва 
з відділенням соціально=побутової адаптації

Розпорядження № 844 від 21 липня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказу Міністерства праці та соці=

альної політики України від 23 липня 2007 року № 392 «Про затвердження типових положень про реабіліта=
ційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей=інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постій=
ного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю», зареєстрованого в Міністерстві юсти=
ції України 03 серпня 2007 року за № 884/14151, Указу Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», рішення Київської міської ради від 15
березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь=
кої державної адміністрації)», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

Затвердити�зміни�до�Положення�про�Центр

тр�дової�реабілітації�для�роз�мово�відсталих

інвалідів�м.�Києва�з�відділенням�соціально-по-

б�тової�адаптації,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

18��вітня�2008�ро���№ 571,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

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

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

18.04.2008�№ 844
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

21.07.2014�№�844)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ

М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО=ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифікаційний код 25916674)

1.�За�альні�положення

1.1.�Центр�тр�дової�реабілітації�для�роз�мово�відсталих�інвалідів�м.�Києва�з�відділенням



соціальної-поб�тової�адаптації�(далі —�Центр)�є�бюджетною��становою,�цільовим�призна-

ченням�я�ої�є�здійснення�заходів,�спрямованих�на�надання�реабілітаційних�посл���особам�з

роз�мовою�відсталістю�та�психічними�захворюваннями.

Центр��творено�з�ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�червня�2000�ро���№ 143/864

«Про�фінансов��підтрим���Центр��тр�дової�реабілітації�та�відділення�соціально-поб�тової

абілітації�для�роз�мово�відсталих�інвалідів�м.�Києва».

Центр�заснований�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підпо-

ряд�ований�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент).�Засновни�ом�та�власни�ом

Центр��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�Центр�провадить�не�омерційн���осподарсь���діяльність,�не�маючи�на�меті�отриман-

ня�приб�т��.

Припинення�діяльності�Центр��здійснюється���визначеном��за�онодавством�поряд��.

1.3.�Види�діяльності,�що�потреб�ють�ліценз�вання,�провадяться�Центром�після�отриман-

ня�в��становленом��поряд���відповідної�ліцензії.

1.4.�У�своїй�діяльності�Центр��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�тами

Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�Міністерства�соціальної�політи�и

У�раїни,�Міністерства�охорони�здоров’я�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпо-

рядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�і�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�з�питань�реабілітації�інвалідів,�а�та�ож�цим�Положенням.

1.5.�Центр�розміщ�ється�на�територіях�зі�спеціально�поб�дованими�або�пристосованими

приміщеннями,�що�повинні�відповідати�безбар’єрній�архіте�т�рі,�санітарно-�і�ієнічним,�про-

типожежним�вимо�ам,�техніці�безпе�и,�мати��сі�види��ом�нально�о�бла�о�строю�з��рах�-

ванням�специфі�и�захворювань�осіб,�що�відвід�ють�Центр.

1.6.�Центр�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�реєстра-

ційний�рах�но����відділенні�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни,�печат��,�штамп,�блан-

�и�зі�своїм�наймен�ванням�та�ідентифі�аційним��одом.

1.7.�Місцезнаходження�Центр�:�проспе�т�Свободи,�26-а,�м.�Київ,�04215.�Місцезнаходжен-

ня�відділень�соціально-поб�тової�адаптації:�в�л.�Набережно-Корч�ватсь�а,�96,�м.�Київ,�03045.

в�л.�Бо�атирсь�а,�16-а,�м.�Київ,�04209.

2.�Завдання�Центр�

2.1.�Центр�забезпеч�є:

2.1.1.�Реалізацію�завдань,�визначених�За�онами�У�раїни�«Про�основи�соціальної�захи-

щеності�інвалідів�в�У�раїні»,�«Про�реабілітацію�інвалідів�в�У�раїні»,�«Про�соціальні�посл��и»,

«Про�психіатричн��допомо��»,�Концепцією�соціальної�адаптації�осіб�з�роз�мовою�відсталіс-

тю,�затвердженою�розпорядженням�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�25�серпня�2004�ро��

№ 619-р,�а�та�ож�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�12�травня�2007�ро���№ 716

«Про�затвердження�Державної�про�рами�розвит���системи�реабілітації�та�тр�дової�зайня-

тості�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями,�психічними�захворюваннями�та�роз�-

мовою�відсталістю�на�період�до�2011�ро��»,�щодо�забезпечення�прав�інвалідів�на�отриман-

ня�реабілітаційних�посл��,�на�азом�Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�раїни�від

23�липня�2007�ро���№ 392�«Про�затвердження�типових�положень�про�реабілітаційн���ста-

нов��змішано�о�тип��для�інвалідів�і�дітей-інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю�і�про��станов�

постійно�о�та�тимчасово�о�переб�вання�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»�та�іншими�нор-

мативними�а�тами.

2.1.2.�Е�спертн��оцін���стан��інваліда.

2.1.3.�Пріоритетність�реабілітаційних�заходів,�а�та�ож��становлення�наст�пності�реабілі-

таційно�о�процес�.

2.1.4.�Систем���омпле�сної�абілітації,�реабілітації�та�до�ляд��відповідно�до�індивід�альної

про�рами�реабілітації�інваліда.

2.1.5.�Сприяння���встановленні�опі�и�чи�пі�л�вання���випад�ах�визнання�інваліда�недіє-

здатним.

2.1.6.�Сприяння���забезпеченні�тимчасово�о�денно�о�до�ляд��за�інвалідом�з�роз�мовою�від-

сталістю.

3.�Стр��т�ра�Центр�

3.1.�Основними�стр��т�рними�підрозділами�Центр��є:

3.1.1.�Відділення�соціально-поб�тової�адаптації:�

�імната�соціально-педа�о�ічної��оре�ції;

спортивна�зала�для�лі��вальної�фіз��льт�ри�та�фізичної�реабілітації;

відділ�соціальної�абілітації�та�соціальної�адаптації;

�імната�психо�оре�ції,�психотерапії�та�психоло�ічної�реабілітації;

відділ�тр�дової�реабілітації;

відділ��осподарсь�о�о�обсл��ов�вання.

3.1.2.�Відділення�денно�о�переб�вання�з�елементами�соціально-тр�дової�реабілітації:

�імната�соціально-педа�о�ічної��оре�ції;

�імната�психо�оре�ції�та�психотерапії;

спортивна�зала�для�лі��вальної�фіз��льт�ри�та�фізичної�реабілітації;

�імната�соціальної�абілітації�та�соціальної�адаптації;

відділ�тр�дової�реабілітації;

відділ��осподарсь�о�о�обсл��ов�вання.

3.1.3.�Відділення�тр�дової�терапії.

3.1.4.�Відділення�медично�о�с�провод�.

3.1.5.�Методичний��абінет.

3.1.6.�Компле�с��осподарсь�о�о�обсл��ов�вання.

4.�Умови�зарах�вання�до�Центр��та�йо�о�відділень

4.1.�До�Центр��та�йо�о�відділень�зарахов�ються�повнолітні�інваліди�І-III��р�пи�з�роз�мовою

відсталістю�або�психічними�захворюваннями�відповідно�до�вимо��постанови�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни�від�31.01.2007�ро���№ 80�«Про�затвердження�Поряд���надання�інвалідам�та�ді-

тям-інвалідам�реабілітаційних�посл��».

4.2.�По�азанням�для�зарах�вання�до�Центр��та�йо�о�відділень�є�стат�с�інвалідності�з�ро-

з�мовою�відсталістю�б�дь-я�о�о�ст�пеня�за�винят�ом�випад�ів,��оли�особа�внаслідо��тяж-

�о�о�психічно�о�розлад��вчиняє�чи�виявляє�реальні�наміри�вчинити�дії,�що�становлять�без-

посередню�небезпе���для�неї�чи�оточення.

4.3.�Протипо�азання:

4.3.1.�Хронічні�захворювання�в�стадії�за�острення�та�інфе�ційні�захворювання.

4.3.2.�Венеричні�захворювання.

4.3.3.�Усі�с�п�тні�захворювання�в��острій�чи�заразній�формі.

4.3.4.�Тяж�і�психічні�розлади,�внаслідо��я�их�особа�вчиняє�чи�виявляє�реальні�наміри�вчи-

нити�дії,�що�становлять�безпосередню�небезпе���для�неї�чи�оточення.

5.�Діяльність�реабілітаційної��омісії

5.1.�У�Центрі��творюється�реабілітаційна��омісія,�до�я�ої�входять�фахівці�Центр��та�йо�о

відділень.

На�засідання�реабілітаційної��омісії�зал�чаються�представни�и�місцевих�ор�анів�охорони

здоров’я,�освіти�і�на��и,�психоневроло�ічних�диспансерів,�а�та�ож�Департамент�.

5.2.�Реабілітаційна��омісія�Центр��здійснює:

5.2.1.�С�ладання�індивід�ально�о�план��реабілітації.

5.2.2.�Контроль�за�ви�онанням�індивід�альної�про�рами�реабілітації�інваліда.

5.2.3.�Визначення�стро�ів�і�тривалості�проходження�реабілітації� інвалідом�відповідно�до

індивід�альної�про�рами�реабілітації.

5.2.4.�Забезпечення�послідовності,��омпле�сності�і�безперервності�ви�онання�реабіліта-

ційних�заходів,�оцін���їх�рез�льтатів�та�ефе�тивності.

5.3.�Персональний�с�лад�реабілітаційної��омісії�і�положення�про�неї�затвердж�є�дире�тор

Центр�.

6.�Ор�анізація�реабілітаційно�о�процес��в�Центрі�та�йо�о�відділеннях

6.1.�На�підставі�індивід�альної�про�рами�реабілітації�інваліда�фахівці�Центр��розробляють

індивід�альний�план�реабілітації,�що�в�лючає��омпле�с�реабілітаційних�заходів�та�врахов�є

діа�ноз�інваліда,�йо�о�психофізичний�стан,�індивід�альні�особливості�та�можливості,�відно-

сини�між�членами�сім’ї.

6.2.�Індивід�альний�план�реабілітації�затвердж�є�дире�тор�Центр�.

6.3.�До�Центр��зарахов�ються�інваліди�за�рішенням�реабілітаційної��омісії.

6.4.�В�Центрі�та�йо�о�відділеннях�щорічно��творюються��р�пи,�наповнюваність��ожної�з

я�их�становить�8�осіб.

6.5.�В�Центрі�та�йо�о�відділеннях�інваліди�переб�вають�протя�ом�дня�та�забезпеч�ються

раціональним�дворазовим�харч�ванням.

7.�Ор�анізація�реабілітаційних�заходів�в�Центрі�та�йо�о�відділеннях

7.1.�Заходи�соціальної�реабілітації�передбачають:

7.1.1.�Навчання�інваліда�поб�товим�операціям�для�задоволення�власних�фізіоло�ічних�по-

треб.

7.1.2.�Опан�вання�навичо��захист��власних�прав�та�інтересів.

7.1.3.�Вироблення�навичо��самостійно�о�проживання���с�спільстві�з�необхідною�підтрим-

�ою�або�без�неї.

7.1.4.�Вироблення�стереотипів�безпечної�поведін�и.

7.1.5.�Ор�анізація�дозвілля.

7.2.�Заходи�психоло�ічної�реабілітації:

7.2.1.�Проведення�психоло�ічної�діа�ности�и�особистості�інваліда,�визначення�форм,�ме-

тодів,�засобів,�термін��та�процед�р�психоло�ічної��оре�дІЇ.

7.2.2.�Навчання�прийомам�та�методам�саморе��ляції,�самовиховання,�самонавчання,�фор-

м�вання�мотивації�праці.

7.2.3.�Проведення�індивід�альної�та��р�пової�психо�оре�ційної�роботи.

7.3.�Заходи�психоло�о-педа�о�ічноїреабілітації:

7.3.1.�Створення��мов�для�всебічно�о�розвит��,�засвоєння�інвалідом�знань,��мінь�і�нави-

чо��з�метою�їх�адаптації���соці�мі.

7.3.2.�Проведення��оре�ційно-розвит�ової�роботи,�а�саме:�

розвито��здорово�о�сприймання;

�оре�ція�пізнавальної�діяльності;

форм�вання�навичо��соціально-поб�тової�орієнтації;

розвито���ом�ні�ативної�діяльності.

7.4.�Заходи�тр�дової�реабілітації:

7.4.1.�Навчання�найпростішим�тр�довим�навич�ам,�дотриманню�техні�и�безпе�и,�самооб-

сл��ов�ванню�та�психоло�ічно�о�настрою�на�працю.

7.4.2.�Денна�зайнятість�із�застос�ванням�творчих�занять�в�майстернях.

7.4.3.�Орієнтація�на�а�тивне�прищеплення�тр�дових�навичо��шляхом�навчання�народним

ремеслам,�обробіт���деревини,�ви�отовленню�виробів�з��лини,�пластмаси,�лози�та�інше.

7.4.4.�Сприяння�ефе�тивном��працевлашт�ванню�інвалідів.

7.5.�Заходи�медично�о�с�провод�:

7.5.1.�Визначення�фізичної,�соматофізіоло�ічної,�сенсорної�та�психічної�спроможності�ін-

валіда�за�даними�індивід�альної�про�рами�реабілітації�та�рез�льтатів�обстеження�дільнични-

ми�або�сімейними�лі�арями,�надання�ре�омендацій�стосовно�подальшої�можливої�(або�не-

можливої)�соціальної�реабілітації.

7.5.2.�Розроблення�ре�омендацій�з�доз�вання�фізичних�та�психоло�ічних�навантажень,�фор-

м�вання�стереотипів�поведін�и,�я�і�відповідають�фізичним�та�роз�мовим�можливостям�інваліда.

7.5.3.�Визначення�аде�ватності�та�послідовності�заходів�лі��вально-профіла�тично�о�ха-

ра�тер�.

7.5.4.�Постійний�на�ляд�та��онтроль�за�фізичним,�соматичним�станом�інваліда.

7.5.5.�Ор�анізація�та��онтроль�ви�онання�в�Центрі�та�йо�о�стр��т�рних�підрозділах�санітар-

но-�і�ієнічних,�протиепідемічних�та�профіла�тичних�заходів,�здійснення�санітарно-просвіт-

ниць�ої�роботи.

7.6.�Заходи�з�фізичної�реабілітації:

7.6.1.�Створення�оптимальних��мов�для�фізично�о�розвит���інваліда�шляхом�впроваджен-

ня�технічних�спортивних�засобів�(тренажери,�спортивні�майданчи�и)�та�ефе�тивних�іннова-

ційних�методів�фізичної�реабілітації.

7.6.2.�Індивід�альний�підхід�реабілітоло�а�до��ожно�о�інваліда,�врахов�ючи�фізичні,�сома-

тичні�та�сенсорні�особливості�та�виснов�и�меди�ів,�я�і�проводять�медичний�с�провід�інваліда.

8.�Управління�Центром�та�йо�о�відділеннями

8.1.�Центр�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�на-

�азом�дире�тора�Департамент��на��онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

Відділення�Центр��очолюють�завід�ючі,�я�і�призначаються�та�звільняються�на�азом�ди-

ре�тора�Центр�.

8.2.�Дире�тор�Центр�:

8.2.1.�Представляє�Центр�в�ор�анах�державної�влади,��становах,�ор�анізаціях,�за�ладах

на�підприємствах,�розпоряджається�в��становленом��поряд���йо�о�майном�і��оштами,�прий-

має�рішення�про��творення�стр��т�рних�підрозділів�без�права�юридичної�особи.

8.2.2.�Видає�на�ази,�затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів,�виріш�є�питання

добор��і�розстанов�и��адрів,�вживає�заохоч�вальних�та�дисциплінарних�заходів.

8.2.3.�Затвердж�є�правила�вн�трішньо�о�розпоряд��.

8.2.4.�Відповідає�за�ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�подає�в��становленом��поряд��

б�х�алтерсь���та�статистичн��звітність.
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8.2.5.�Несе�відповідальність�за�цільове�ви�ористання�бюджетних��оштів.

9.�Фінансова�і�виробничо-�осподарсь�а�діяльність

9.1.�Фінансово-�осподарсь�а�діяльність�Центр��здійснюється�відповідно�до��ошторис�,

штатно�о�розпис�,�затверджених�в��становленом��поряд��.

9.2.�Майно�Центр��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва�і

за�ріплене�за�нею�на�праві�оперативно�о��правління.

Центр�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��відч�ж�-

вати�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич-

��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спи-

с�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

9.3.�Е�ономічні�і�виробничі�відносини�Центр��з�державними�й�іншими�підприємствами

здійснюються�на�підставі�до�оворів�та�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�здійснення�дер-

жавних�за��півель».

9.4.�Фінансове�забезпечення�Центр��здійснюється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Ки-

єва�та�інших�джерел,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

10.�Ор�анізація�діяльності�Центр�

10.1.�Працівни�и�Центр��проходять�атестацію�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�неза-

лежно�від�форми�реєстрації,�власності�та�відомчо�о�підпоряд��вання�Центр�.

10.2.�Штатний�розпис�Центр��затвердж�є�дире�тор�Департамент����встановленом��по-

ряд��.

11.�Контроль�за�діяльністю�Центр�

11.1.�Контроль�за�діяльністю�в�Центрі�здійснюють�Міністерство�соціальної�політи�и�У�ра-

їни,�Департамент�спільно�з�ор�анами�охорони�здоров’я,�освіти�і�на��и�та�іншими�спеціаль-

но��повноваженими�ор�анами�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

11.2.�Центр�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і

подає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�оно-

давством�У�раїни.�Фінансова�звітність�Центр��подається�Департамент���ом�нальної�власно-

сті�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�в��становленом��за�онодавством�У�раїни�поряд��.

11.3.�Перевір���роботи�і�ревізію�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Центр��проводять

Міністерство�соціальної�політи�и�У�раїни,�Департамент�спільно�з�ор�анами�охорони�здо-

ров’я,�освіти�і�на��и�та�іншими�спеціально��повноваженими�ор�анами�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни.

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 878 від 30 липня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро=
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі=
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са=
моврядування:

1.�С�ас�вати�22�дозволи�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
30.07.2014�р.�№�878

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

6. 33217�13 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,678 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 28

7. 33381�13 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,61 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 22

8. 33219�13 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,7 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 28

9. 33378�13 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,42 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 47

10. 29095�11 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 1

11. 39487�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 1

12. 28816�11 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Солом'янський район, б\льв.
Чоколівський, 1

13. 32175�13 ТДВ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АКСОР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,968 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 41

14. 31768�12 ТДВ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АКСОР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,995 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 41

15. 31276�12 ТОВ "АЙСТУДІО
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6584 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 48

16. 31856�12 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

17. 31846�12 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

18. 31848�12 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

19. 31847�12 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,96 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

20. 31857�12 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,96 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

21. 25635�10�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 34

22. 29953�12 ТОВ "АПТЕКА №1
ТРАНСФАРМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,8 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 2�А

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 31040�12 ПрАТ "Київстар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,885 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

2. 31033�12 ПрАТ "Київстар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,2348 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

3. 31032�12 ПрАТ "Київстар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,2348 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

4. 29484�12 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Шевченківський район, вул.
Академіка Щусєва, 4

5. 33218�13 ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,685 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 2

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін 
у додаток до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 06 липня 2004 року № 1197 

«Про службові квартири у будинках 
комунального підприємства з утримання 

та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення 

«Спецжитлофонд»
Розпорядження № 876 від 30 липня 2014 року

Відповідно до статті 118 Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових
жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Україн=
ської РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», враховуючи розпорядження Шев=
ченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 листопада 2013 року № 717 «Про виключен=
ня жилих приміщень з числа службового житла», Подільської районної в місті Києві державної адміністра=
ції від 05 лютого 2014 року № 48 «Про виключення житлової площі із числа службових жилих приміщень КП
«Спецжитлофонд» та листи Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Ки=
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2014 року № 056/24 — 2595
та від 04 квітня 2014 року № 056/24 — 4552, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�додат���до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�06�липня�2004�ро-

���№ 1197�«Про�сл�жбові��вартири���б�дин�ах��ом�нально�о�підприємства�з��тримання�та�е�с-

пл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(в�реда�ції�розпоряджен-

ня�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16

�р�дня�2011�ро���№ 2396)�позиції�1,17�ви�лючити.

У�зв’яз���з�цим�позиції�2-26�вважати�позиціями�1-24�відповідно.

Голова В. Кличко
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Відповіді на сканворд 

К Л Е П Т О М А Н І Я

Д А О А У Д І О Д Р

Ш У Х Р Е Щ А Т И К

Т Г О К А В А А Г

М Е Д Щ О Н Б Ю

А Л Е Л І Л И Ц Е М І Р

Т Я Г А К О Н А Н Н З

Н А Р З А Н П А Н Д А

Про взаємодію структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з Регіональним штабом з
питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з

тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної
операції

Розпорядження № 858 від 23 липня 2014 року
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 року № 588*р «Питання соціального забезпечення

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, з ме*
тою координації роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініст*
рації) по взаємодії з Регіональним штабом з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції до міста Києва.

1. Департамент соціальної політи и ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), Департамент охорони здоров’я ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради і Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), Департамент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), Управлінню
т ризм ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), Київсь ом місь ом центр соці-
альних сл жб для сім’ї, дітей та молоді ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
деле вати своїх представни ів на постійній основі до робочої
р пи Ре іонально о штаб з питань соціально о забезпечен-
ня ромадян У раїни, я і переміщ ються з тимчасово о пова-
них територій та районів проведення антитерористичної опе-
рації (далі — Ре іональний штаб), творено о на азом Голов-
но о правління державної сл жби з надзвичайних сит ацій
м.Києві від 13 червня 2014 ро № 126.
2. Представни ам стр т рних підрозділів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), деле ованим до робочої р пи Ре іонально о шта-
б , здійснювати діяльність в межах своєї омпетенції та від-
повідно до План заходів, пов’язаних із соціальним забезпе-
ченням ромадян У раїни, я і переміщ ються з тимчасово о -
пованої території та районів проведення антитерористичної
операції, затверджено о розпорядженням Кабінет Міністрів
У раїни від 11 червня 2014 ро № 588-р, взаємодії з ре іо-
нальними представництвами ор анів Державної мі раційної
сл жби У раїни та Державної сл жби з надзвичайних сит ацій
У раїни.
3. Стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити всебічне сприяння діяльності Ре іонально о штаб .
4. Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної

адміністрації забезпечити оординацію роботи стр т рних
підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) з Ре іональним штабом.
5. Просити Головне правління юстиції м. Києві; Головне

правління пенсійно о фонд У раїни в м. Києві; Головне п-
равління МВС У раїни м.Києві; Головне правління Сл жби
безпе и У раїни м. Києві та Київсь ій області; Київсь ий місь-
ий центр зайнятості в становленом поряд направити своїх
представни ів до Ре іонально о штаб .
6. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) спільно з правлінням інформаційно о за-
безпечення та дост п до п блічної інформації апара-
т ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації):

6.1. Забезпечити висвітлення зміст цьо о розпорядження
в засобах масової інформації.
6.2.Проводити інформ вання населення міста Києва сто-

совно іль ості ромадян У раїни, я і переміщ ються з тим-
часово о пованої території та районів проведення антите-
рористичної операції, їх потреб тощо.
6.3. Розробити інформаційно-довід ові матеріали для інфор-

м вання ромадян У раїни, я і переміщ ються з тимчасово
о пованої території та районів проведення антитерористич-
ної операції до міста Києва стосовно можливості отримання до-
помо и від ор анів ви онавчої влади та місцево о самовряд -
вання, забезпечити їх висвітлення в засобах масової інфор-
мації на сайтах Київсь ої місь ої влади.
6.4. Сприяти зал ченню ромадсь их об'єднань та бла-

одійних фондів до часті в наданні допомо и ромадянам У -
раїни, я і переміщ ються з тимчасово о пованої території та
районів проведення антитерористичної операції до міста Києва.
7. Просити Головне правління Державної мі раційної сл ж-

би У раїни в м.Києві та Головне правління Державної сл ж-
би з надзвичайних сит ації У раїни в м.Києві розмістити роз-
роблені Департаментом с спільних ом ні ацій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) інформаційно-довід ові матеріали для інформ -
вання ромадян У раїни, я і переміщ ються з тимчасово о -
пованої території та районів проведення антитерористичної
операції до міста Києва, стосовно можливості отримання до-
помо и від ор анів ви онавчої влади та місцево о самовряд -
вання.
8.Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) передбачити разі потреби виділення
місць для поховання ромадян У раїни, я і переміщ ються з тим-
часово о пованої території та районів проведення антитеро-
ристичної операції до міста Києва.
9. Визнати та ими, що втратили чинність, розпорядження ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації):
від 19 березня 2014 ро № 267 "Про створення місь о о

оординаційно о центр з вирішення питань, пов'язаних з
розміщенням та життєзабезпеченням меш анців Автономної
Респ блі и Крим, я і приб ли місто Київ для тимчасово о
проживання зв’яз з нестабільною сит ацією на території Ав-
тономної Респ блі и Крим";
від 21 березня 2014 ро № 275 "Про зміни с ладі місь-

о о оординаційно о центр з вирішення питань, пов'язаних
з розміщенням та життєзабезпеченням меш анців Автоном-
ної Респ блі и Крим, я і приб ли місто Київ для тимчасово-
о проживання зв'яз з нестабільною сит ацією на тери-
торії Автономної Респ блі и Крим";
від 27 березня 2014 ро № 307 «Про внесення змін до роз-

порядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь-

ої місь ої державної адміністрації) від
19 березня 2014 ро № 267 "Про ство-
рення місь о о оординаційно о цент-
р з вирішення питань, пов'язаних з
розміщенням та життєзабезпеченням
меш анців Автономної Респ блі и Крим,
я і приб ли місто Київ для тимчасово-
о проживання зв'яз з нестабільною
сит ацією на території Автономної Рес-
п блі и Крим";
від 1 вітня 2014 ро № 328 «Про

зміни с ладі місь о о оординаційно-
о центр з вирішення питань, пов’язаних
з розміщенням та життєзабезпеченням
меш анців Автономної Респ блі и Крим,
я і приб ли місто Київ для тимчасово-
о проживання зв’яз з нестабільною
сит ацією на території Автономної Рес-
п блі и Крим".
10. Контроль за ви онанням цьо о

розпорядження залишаю за собою.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ 
íàñë³äêè çàïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

"Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÂÐÏ 110 êÂ ÒÅÖ-5 ³ç ñïîðóäæåííÿì ÊÐÓÅ 110 êÂ"
ÏÀÒ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"ïðîâîäèòü ðåêîíñòðóêö³þ â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî

ïðèñòðîþ 110 êÂ (ÂÐÏ 110 êÂ) Òåïëîåëåêòðîöåíòðàë³ ¹ 5 ³ç ñïîðóäæåííÿì
êîìïëåêòíîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ ÊÐÓÅ-110 êÂ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ïðîìèñëîâà, 4.

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ÂÐÏ 110 êÂ ÒÅÖ ¹ 5 âêëþ÷àþòü áóä³âíèöòâî
íîâî¿ êîìïëåêòíî¿ ðîçïîä³ëüíî¿ óñòàíîâêè åëåãàçîâî¿ 110 êÂ, ÿêà
ðîçòàøîâóºòüñÿ íà ì³ñö³ ³ñíóþ÷îãî ÂÐÏ 330 êÂ,äåìîíòàæ ³ñíóþ÷èõ ñïîðóä
³ êîíñòðóêö³é ÂÐÏ 110 êÂ. Ñïîðóäæåííÿ ÊÐÓÅ-110 êÂ çàáåçïå÷èòü á³ëüø
íàä³éíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñ

Ðåêîíñòðóêö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ áåç â³äâîäó çåìë³ ó ïîñò³éíå ÷è òèì÷àñîâå
êîðèñòóâàííÿ.

Âïëèâ â³ä ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà àòìîñôåðó,âîäí³ ðåñóðñè,ëàíäøàôò,
ôëîðó ³ ôàóíó, íà çåìåëüí³ ðåñóðñè ³ íàäðà òà íà ñîö³àëüíå ³ òåõíîãåííå
ñåðåäîâèùå â³äñóòí³é. Óòâîðåíèé â³äõîä³â ïåðåäáà÷åíî ò³ëüêè íà ñòàä³¿
áóä³âåëüíî-äåìîíòàæíèõ ðîá³ò ³ ïîâ'ÿçàíå ³ç äåìîíòàæåì çíîøåíèõ
êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ. Âñ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâà
ïåðåðîáêè ³ óòèë³çàö³¿ òà çâàëèùà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â, äîçâîëåí³ ÑÅÑ.

Çàïðîåêòîâàí³ îá'ºêòè íå âõîäÿòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà
îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó" (â³äïîâ³äíî äî
Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27 ëèïíÿ 1995 ð. ¹ 554 ç³
çì³íàìè â³ä 14.02.2001 p.).

Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
çàïðîåêòîâàíèõ îá'ºêò³â äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ â ïðîåêò³ ð³øåíü,
âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà ³ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðèéìàþòüñÿ
Â³ää³ëîì êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ÒÅÖ-5 ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ïðîìèñëîâà, 4, òåë. (044)285-50-11.

Îãîëîøåííÿ
Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé

åêñïåðòíèé öåíòð"
Ñëóæáàìè ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî

îá´ðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,
ó â³äïîâ³äíîñò³ ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869.

Ïåðåë³ê áóäèíê³â ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð:

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Áåðë³íñüêîãî,15,äî 21 ñåðïíÿ
2014 ðîêó.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô, ãðí. çà 1 êâ.ì. çàãàëüíî¿

ïëîù³ êâàðòèðè çà ì³ñÿöü
(â ò.÷. ïðèáóòîê òà ÏÄÂ),

êð³ì êâàðòèð ïåðøîãî ïîâåðõó

Òàðèô, ãðí. çà 1 êâ.ì. çàãàëüíî¿
ïëîù³ êâàðòèðè ïåðøîãî

ïîâåðõó çà ì³ñÿöü
(â ò.÷. ïðèáóòîê òà ÏÄÂ)

1 âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, 22 4,03 3,40

2 âóë. Äìèòð³âñüêà, 75 4,18 3,67

3 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-Æ 4,13 3,45

4 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-Ç 4,31 3,59

5 âóë. Äðàãîìàíîâà, 40-ª 4,18 3,49

6 âóë. Çîä÷èõ, 50-Á 5,67 4,87

7 âóë. Ê³êâ³äçå, 14 5,90 5,90

8 âóë. Êîïåðíèêà 4,21 3,40

9 âóë. Ë³ñê³âñüêà, 7 4,61 4,03

10 ïðîñï. Íàâî¿ Àë³øåðà, 69 4,05 3,46

11 áóëüâ. Ïåðîâà, 10-À 3,91 3,43

12 âóë. Ïîëòàâñüêà, 10 4,22 3,71

13 âóë. Óðë³âñüêà, 20 3,97 3,31

14 âóë. Óðë³âñüêà, 36-À 5,02 4,34

15 âóë. Óðë³âñüêà, 38-À 4,74 4,04

16 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà, 1 4,81 3,93

17 âóë. Ôåîäîñ³éñüêà, 1-À 4,89 3,97

18 âóë. Óøèíñüêîãî, 14-Á 6,28 5,58

Îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 cò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè 
ãðîìàäÿíêó Êî÷ê³í Àííó, 26.11.1962 ð.í.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
ó ñïðàâ³ ¹ 757/15782/14-ö çà ïîçîâîì Êî÷ê³í Ë. äî Êî÷ê³í À. ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó, - ÿêå
â³äêëàäåíî äî 11.00 21 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,
42-à, êàá. 16, ñóääÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

Ïðîïîíóºìî ïîäàòè âñ³ ðàí³øå íåïîäàí³ äîêàçè.
Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ

ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é
äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò.74 ÖÏÊ Óêðà¿íè,ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Ðîìàíþêà
Ñåðã³ÿ Â³òàë³éîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 17.00 22.09.2014
ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÆÁÊ "Õ³ì³ê-16"ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó çà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè (êàá³íåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

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).

Ñë³ä÷èì â³ää³ëîì ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12013101000018224
çà ôàêòîì çàïîä³ÿííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ãðîìàäÿíàì ï³ä ÷àñ ñóòè÷îê ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè â í³÷ ç 11 íà 12.12.2013 ðîêó
ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå íà ïëîù³ Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³.

Ó çâ'ÿçêó ç ÷èì ïðîñèìî âñ³õ ãðîìàäÿí, ÿêèì ñï³âðîá³òíèêàìè ì³ë³ö³¿ áóëè çàïîä³ÿí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, çâåðíóòèñü äî ñë³ä÷îãî
â³ää³ëó ïðîêóðàòóðè ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à), 114, äëÿ âèçíàííÿ îñ³á ïîòåðï³ëèìè òà äîïèòó ¿õ ÿê
ïîòåðï³ëèõ.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷³â Ëèñèöþ Ä.Â.,Ëèñèöÿ ².Á.,
Ëèñèöþ À.Ä.,Ëèñèöþ Ä.Ä.,Ëèñèöþ Ä.Ä.,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: 01133,ì.Êè¿â,áóë.Ë.Óêðà¿íêè,
19,êâ.61,ó ñïðàâ³ ¹ 757/9629/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ"Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê"äî Ëèñèöÿ Ä.Â.,Ëèñèöÿ
².Á., Ëèñèöÿ À.Ä., Ëèñèöÿ Ä.Ä., Ëèñèöÿ Ä.Ä., òðåò³ îñîáè, ÿê³ íå çàÿâëÿþòü ñàìîñò³éíèõ âèìîã
ùîäî ïðåäìåòó ñïîðó: Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Kèºâ³, Ïå÷åðñüêèé ÐÂ
ó ì. Êèºâ³ ÄÌÑ Óêðà¿íè ïðî âèñåëåííÿ ç æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ òà çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ 01 âåðåñíÿ 2014 ð. î 10.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,42-À, êàá. 24.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿;
- çàâ³äóâà÷à ñåêòîðó ç ïèòàíü îï³êè òà ï³êëóâàííÿ;
- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ ç ïèòàíü îï³êè òà ï³êëóâàííÿ;
- ñïåö³àë³ñòà ² êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí (òèì÷àñîâà)

- íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ³íñïåêòîð³â.
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ

ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë 280-69-98.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, âñå íåçðèìå ñòàíå
ÿâíèì,òóìàí ³ëþç³é ðîçâ³º-
òüñÿ, òîæ çîñåðåäüòåñÿ íà

ïåðåä÷óòòÿõ,ïîðèíüòå â íîñòàëüã³÷-
í³ ñïîãàäè é ïîñòàðàéòåñÿ ðîçøèô-
ðóâàòè ïðèõîâàí³ çíàêè äîë³. Éìî-
â³ðíî, âè áóäåòå ïîñâÿ÷åí³ â ÿê³ñü
òàºìíèö³, à íà ðîáîò³ ñòàíåòå âî-
ëîäàðåì ö³ííî¿ êîíô³äåíö³éíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

ÒÅËÜÖ², íèí³ âè àòëàíòè
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ñïðÿìóéòå îñíîâíèé åíåð-

ãîïîòåíö³àë íà áëàãî ðîäèíè, õà-
çÿéíóéòå ç ðàä³ñòþ,ïëåêàþ÷è â äó-
ø³ ÷óéí³ñòü, äðóæåëþáí³ñòü. Ó âàñ
º ïîñò³éí³ ïàðòíåðè (ä³ëîâ³, øëþá-
í³), ëþá³òü ¿õ, çáåð³ãàéòå â³ðí³ñòü,
äèïëîìàòè÷íî óçãîäüòå ñï³ëüí³ ä³¿.

ÁËÈÇÍßÒÀ,âèçíà÷òåñÿ,÷î-
ãî âàì íàéá³ëüøå íèí³ õî-
÷åòüñÿ, àáè äóøà ñï³âàëà,

à ïîò³ì â³ðòóîçíî áàëàíñóéòå,ðóõà-
þ÷èñü äî ö³ëåé, ÿê³ ìàþòü áóòè àá-
ñîëþòíî ïðàêòè÷íèìè: íàïðèêëàä,
çàðîá³òîê, ñòàòóñ, êàð’ºðà, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ðîäèíè.

ÐÀÊÈ, íà âàø³ â÷èíêè ãëî-
áàëüíî âïëèâàòèìå ðåë³-
ã³éíèé ñâ³òîãëÿä, âèõîâàí-

íÿ,îñâ³òà, ³äåéí³ ïåðåêîíàííÿ,ïñè-
õîëîã³÷íèé äàð. Íàâåä³òü ëàä â ëþ-
áîâí³é ñôåð³ (ñêàêàòè â ãðå÷êó äî-
ëÿ çàáîðîíÿº) ³ ïðîäåìîíñòðóéòå
ñåáå ëþáëÿ÷èì òóðáîòëèâèì ïàðò-
íåðîì.

ËÅÂÈ, ïðèáîðêàéòå á³ñè-
êà àãðåñèâíîñò³, ùî ïðî-
âîêóº äî êîíôðîíòàö³¿. Âè

õàðèçìàòè÷íà òàëàíîâèòà îñîáèñ-
ò³ñòü, çà ÿêîþ îòî÷åííÿ ãîòîâå éòè
ó âîãîíü ³ ó âîäó, òîæ íå ï³äêà÷àé-
òå, à áóäüòå ïîâñþäè íà âèñîò³!

Ä²ÂÈ,ïðî ñàìîñò³éí³ñü çà-
áóäüòå, âàøå ùàñòÿ â êî-
ëåêòèâ³, äîçâîëüòå âèð³-

øóâàòè ïîòî÷í³ ïðîáëåìè òèì, õòî
â íèõ á³ëüøå âñüîãî çàö³êàâëåíèé,
à ñàì³ áóäüòå íà ï³äõâàò³. Ó ñåðïí³
äîâîäèòüñÿ «âîþâàòè» íà äâà ôðîí-
òè, ³ öÿ ñòðàòåã³ÿ º ïðèïèñîì äîë³.

ÒÅÐÅÇÈ, íà òë³ øàëåíîãî
æèòòºâîãî òåìïó íèí³øí³é
äåíü º «âèõ³äíèì». ßêùî

âòîìèëèñÿ â³ä àæ³îòàæó â ñîö³óì³ (äå
âèêîíóºòå ðîëü ïîâîäèðÿ), ç³éä³òü
ç³ ñöåíè,ïåðåïî÷èíüòå, àáè íå ñïà-
ëèòè ñåáå â áóðåëîìíèõ ïîä³ÿõ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ñïëàâ øàëå-
íèõ ïðèñòðàñòåé ³ æîðñòêî-
ãî ïðàãìàòèçìó,öåé âèáó-

õîíåáåçïå÷íèé «êîêòåéëü» ñë³ä
ñïðÿìóâàòè â ðóñëî êîõàííÿ, òîä³
óíèêíåòå ðóéíàö³é ³ çìîæåòå íàñî-
ëîäæóâàòèñÿ ëþáîâíèìè óò³õàìè.
Ó ñåðïí³ âçÿòè ðåêîðäíó âèñîòó íà
êàð’ºðíèõ ïåðåãîíàõ ïîùàñòèòü òèì,
õòî ëþáèòü ñâîþ ïðîôåñ³þ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî íå äîâå-
äåòüñÿ ó ïîæåæíîìó ïî-
ðÿäêó âèð³øóâàòè òåðì³-

íîâ³ ñïðàâè,ïðèñâÿò³òü äåíü áëèçü-
êèì òà ð³äíèì. ¯õíÿ óâàãà òà ñï³â÷óò-
òÿ ñòàíóòü áåçö³ííîþ ïñèõîëîã³÷-
íîþ ï³äòðèìêîþ,àäæå òàºìí³ âîðî-
ãè í³êóäè íå ä³ëèñÿ...

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, â³äêëàä³òü, ïî
ìîæëèâîñò³, íóäíó ðîáî-
òó. Âàøà ìåòà — ïîøóêè

äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿. Òóò âñ³ çàõîäè
äîáð³, é í³÷îãî, ùî âñåëÿº ðàä³ñíå
ï³äíåñåííÿ, íå öóðàéòåñÿ. ßêùî äî
âïîäîáè îáì³íþâàòèñÿ îñòàíí³ìè
íîâèíàìè ç ïåðøèì çóñòð³÷íèì ÷è
«ïåðåìèâàòè ÷óæ³ ê³ñòî÷êè» ç êîëå-
ãàìè, ñóñ³äàìè — íå ñòðèìóéòå òî-
ãî ïîðèâó, àäæå â³í äàðóº äàâíî
î÷³êóâàíèé âíóòð³øí³é ñïîê³é.

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî âíóòð³ø-
íüî äîçð³ëè îáãîâîðèòè ç
êåð³âíèöòâîì âàæëèâ³ ô³-

íàíñîâ³ ïèòàííÿ, ìåðù³é çðîá³òü
öå. «Ï³äëàñòèòèñÿ» òà âïëèíóòè íà
ñóâîðîãî äåñïîòè÷íîãî øåôà äó-
æå ñêëàäíî,ïîòð³áåí âèñîêèé åìî-
ö³éíèé ãðàäóñ ³ âäàëèé ìîìåíò.

ÐÈÁÈ, öå äåíü ñàìîñòâåð-
äæåííÿ,äå âè ñàì ñîá³ ïàí
³ òàíöþâàòè ï³ä ÷óæó äóä-

êó íå ìàºòå íàì³ðó, à íàâïàêè —
çäàòí³ ÷óäîâî ñêîðèñòàòèñÿ ÷óæè-
ìè çäîáóòêàìè.

ÕËÎÏÅÖÜ ó á³ë³é ôóòáîëö³ ³ç óêðà¿íñüêèì òðèçó-
áîì çàë³ç íà âåðõ³âêó ïî áóä³âåëüíèõ ðèøòóâàííÿõ,
áåç àëüï³í³ñòñüêîãî ñïîðÿäæåííÿ, êð³ïëåíü ³ ñòðà-
õîâîê, ïåðåäàþòü «Ïîäðîáèö³».

Õòîñü ³ç ç³âàê, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà öèì, âèêëèêàâ
ïîë³ö³þ. Àëå ïîêè âîíà ïðèáóëà íà ì³ñöå, õëîïåöü
óñòèã çë³çòè ³ âòåêòè. Æóðíàë³ñòè êèíóëèñÿ øóêàòè
åêñòðåìàëà. Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîöìåðåæ³ â³í îïóá-
ë³êóâàâ ê³ëüêà çí³ìê³â. Íà øëÿõó äî Àâñòð³¿, ñóäÿ÷è
ç ôîòî â ²íòåðíåò³, Ìóñòàíã ïîáóâàâ ó Áðàòèñëàâ³.
Òàì ï³äíÿâñÿ íà ì³ñò — ³ òåæ ó ôóòáîëö³ ç òðèçóáîì.
Àëå â ñòîëèö³ Ñëîâà÷÷èíè éîãî çààðåøòóâàëè é çà-
òðèìàëè íà òðè äí³.À îò ó Â³äí³ éîìó âñå ç³éøëî ç ðóê �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +25o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 52 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +30o

Àòì. òèñê: 745 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 32 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 7445 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 43 %

1581 — â Îñòðîç³ âèéøëà ó ñâ³ò
«Áiáëiÿ», çâiðeía ça êiëüêoìa
aâòoðèòeòíèìè ñïèñêaìè,óòoìó÷èñëi
ãðeöüêèì – ç Âaòèêaíó, oòðèìaíèì
âiä Ïaïè, i ñëoâ’ÿíñüêèì –ç Ìoñêâè,
âiä öaðÿ Iâaía Ãðoçíoão. Öÿ êíèãa,
íaäðóêoâaía Iâaíoì Ôeäoðoâèì
Ìoñêâèòèíoì, çà ïoëiãðaôiºþ º
âèçíaíèì øeäeâðoì ñëoâ’ÿíñüêoão
êíèãoäðóêóâaííÿ, a òeêñòoëoãi÷ío i
äoíèíi ââaæaºòüñÿ êaíoíi÷íoþ.
1654 — â õîä³ Ðîñ³éñüêî-ïîëüñüêî¿
â³éíè 1654—67 ðîê³â íà ð³÷ö³

Øêëîâö³ ïîáëèçó Áîðèñîâà (ñó÷àñíà
Á³ëîðóñü) â³äáóëàñÿ áèòâà ì³æ
ðîñ³éñüêèì ³ ëèòîâñüêèì â³éñüêîì,
â ÿê³é ïîëüñüêî-ëèòîâñüêå â³éñüêî,
î÷îëþâàíå ãåòüìàíîì ßíóøåì
Ðàäçèâ³ëëîì, çäîáóëî ïåðåìîãó.
1851 — àìåðèêàíåöü ²ñààê Ìåðð³ò
Ç³íãåð îòðèìàâ ïàòåíò íà øâåéíó
ìàøèíêó, ùî áóëà îáëàäíàíà
ïåäàëëþ äëÿ í³ã.
2010 — ó Ëóãàíñüêó çàô³êñîâàíî
íàéâèùó òåìïåðàòóðó â ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè — + 42°C.

ãîðîñêîï

12 ñåðïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 12 ñåðïíÿ 

Êè¿âñüêèé åêñòðåìàë çàë³ç íà 99-ìåòðîâèé
øïèëü àâñòð³éñüêî¿ öåðêâè

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 36804
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Êèÿíèí íà ïð³çâèñüêî Ìóñòàíã Âîíòåä ï³äíÿâ-

ñÿ íà øïèëü 99-ìåòðîâî¿ îá³òíî¿ öåðêâè («Âî-
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