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Ð³çí³, àëå — ºäèí³!
�Óêðà¿íö³ ïàòð³îòè÷íî â³äñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ êðà¿íè 24 ñåðïíÿ

Ïàðëàìåíòñüê³ 
âèáîðè â³äáóäóòüñÿ
26 æîâòíÿ

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðî-

øåíêî âèð³øèâ äîñòðîêîâî ïðè-

ïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè ñüîìîãî ñêëèêàííÿ òà

çàÿâèâ,ùî âèáîðè äî íîâîãî ïàð-

ëàìåíòó â³äáóäóòüñÿ 26 æîâòíÿ

2014 ðîêó. Ïðî öå éäåòüñÿ â éî-

ãî çâåðíåíí³, ðîçì³ùåíîìó íà

îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïðåçèäåíòà.«Öå

ð³øåííÿ ÿ óõâàëèâ ó ñòðîã³é â³ä-

ïîâ³äíîñò³ ç³ ñòàòòåþ 90 Êîíñòè-

òóö³¿ Óêðà¿íè.Ç óðàõóâàííÿì î÷³-

êóâàíü ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ãðî-

ìàäÿí Óêðà¿íè òà íà âèêîíàííÿ

âëàñíîãî ñëîâà, ÿêå äàâàâ, áàëî-

òóþ÷èñü íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà»,—

çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïîðîøåíêî.

Â³í íàãàäàâ, ùî êîàë³ö³ÿ ðîç-

ïàëàñÿ 24 ëèïíÿ, à íîâî¿ âïðî-

äîâæ ì³ñÿöÿ, ÿêèé íà öå â³äâå-

äåíî Îñíîâíèì çàêîíîì,íå ñòâî-

ðåíî. Ó òàêîìó âèïàäêó Êîíñòè-

òóö³ÿ äàº Ïðåçèäåíòó ïðàâî ðîç-

ïóñêàòè Âåðõîâíó Ðàäó.

«Îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóì-

êè çàñâ³ä÷óþòü, ùî 80 â³äñîòê³â

ãðîìàäÿí ï³äòðèìóþòü íåîáõ³ä-

í³ñòü ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâèõ

âèáîð³â.Çðåøòîþ,òàêîþ áóëà ³ îä-

íà ç ãîëîâíèõ âèìîãÐåâîëþö³¿ Ã³ä-

íîñò³.Ïîòóæíèé ñóñï³ëüíèé çàïèò

íà ïåðåçàâàíòàæåííÿ âëàäè º á³ëüø

í³æ î÷åâèäíèì.Âèáîðè—íàéêðà-

ùèé ñïîñ³á ëþñòðàö³¿. ² ïî÷èíàòè

î÷èùåííÿ ñë³ä ç íàéâèùîãî çàêî-

íîäàâ÷îãî îðãàíó.Òåïåð³øí³é ñêëàä

Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîòÿãîì ï³âòîðà

ðîêóáóâ îïîðîþ ßíóêîâè÷à.² á³ëü-

ø³ñòü ñàìå öèõ äåïóòàò³â óõâàëþ-

âàëà äèêòàòîðñüê³ çàêîíè,ÿê³ çàáðà-

ëè æèòòÿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³.Çà öå òðå-

áà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü—³ êðè-

ì³íàëüíó, ³ ïîë³òè÷íó»,— íàãîëî-

ñèâ Ïðåçèäåíò.

Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî ÷èìàëî

äåïóòàò³â, ÿê³ çàñ³äàþòü àáî ÷èñ-

ëÿòüñÿ â Ðàä³, — ÿêùî íå ïðÿì³

ñïîíñîðè òà ñï³ëüíèêè, òî ñèì-

ïàòèêè áîéîâèê³â-ñåïàðàòèñò³â.

Âîäíî÷àñ ïîçà÷åðãîâ³ âèáî-

ðè íå îçíà÷àþòü, ùî ç ÷èííî¿

Âåðõîâíî¿ Ðàäè çí³ìàºòüñÿ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü çà äîëþ êðà¿íè.

Äåïóòàòè ïðàöþâàòèìóòü äî îá-

ðàííÿ íîâîãî ïàðëàìåíòó.Çà ñëî-

âàìè Ïðåçèäåíòà, ãîëîâíå, ùî

¿ì ùå òðåáà çðîáèòè,— öå âæå ó

âåðåñí³ ðàòèô³êóâàòè Óãîäó ïðî

àñîö³àö³þ ç ªÑ.

Çàçíà÷èìî, ùî âèáîð÷à êàì-

ïàí³ÿ ç ïîçà÷åðãîâèõ ïàðëàìåíò-

ñüêèõ âèáîð³â ìîæå ñòàðòóâàòè

âæå ó ÷åòâåð, 28 ñåðïíÿ, ÿêùî

óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà

Ïîðîøåíêà ïðî ðîçïóñê Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè áóäå îô³ö³éíî îïðè-

ëþäíåíî ó ñåðåäó,27 ñåðïíÿ.Çã³ä-

íî ç äàíèìè ÖÂÊ, íà ïðîâåäåí-

íÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ íåîáõ³äíî

ìàéæå 1 ìëðä ãðí.

íîâèíè

ÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÎ öåíòðîì óðî÷èñ-
òîñòåé ñòàëà ñòîëèöÿ. Ó ñàìîìó ¿¿
ñåðö³, íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³,
ÿêèé âæå ñòàâ ñèìâîëîì íåçëàì-
íîñò³ óêðà¿íñüêîãî äóõó, â³äáóâñÿ
â³éñüêîâèé ïàðàä. Ïîä³ÿ õî÷ ³ âè-
êëèêàëà íåîäíîçíà÷íèé â³äãóê ó
ñóñï³ëüñòâ³, îäíàê ç³áðàëà òèñÿ÷³
ãëÿäà÷³â. Õðåùàòèêîì óðî÷èñòèì
ìàðøåì ïðîéøëè ïàðàäí³ ðîçðàõóí-
êè áàòàëüéîí³â ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà
ðîòè Ïî÷åñíî¿ âàðòè â³éñüêîâèõ ³í-
ñòèòóò³â êðà¿íè. Ï³ñëÿ íèõ ãîëîâ-
íîþ âóëèöåþ Êèºâà ïðî¿õàëà áî-
éîâà òåõí³êà, ÿêó îäðàçó æ ï³ñëÿ ïà-
ðàäó áóëî ñïðÿìîâàíî íà ñõ³äíó
÷àñòèíó Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, îñòàíí³é
òàêèé ïàðàä íà Äåíü íåçàëåæíîñò³
ó Êèºâ³ ïðîâîäèëè ó 2009 ðîö³.

Ïðåçåíòàö³þ áîºãîòîâíîñò³
íàøîãî â³éñüêà îö³íþâàëè ïåð-
ø³ îñîáè äåðæàâè òà ¿¿ ñòîëèö³.

ßê çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿
ïðîìîâè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî, ïîïðè òÿæê³ ÷àñè
í³êîëè çà 23 ðîêè Äåíü íåçàëåæíî-
ñò³ íå áóâ òàêèì âåëè÷íèì, ÿê öüî-
ãîð³÷, à ïîä³¿ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â ñòà-
ëè äëÿ íàñ õî÷à é íåîãîëîøåíîþ,àëå
ñïðàâæíüîþ â³éíîþ, ÿêà, ìîæëè-
âî, óâ³éäå â ³ñòîð³þ ÿê Â³ò÷èçíÿíà
â³éíà 2014-ãî. «Ïåðåêîíàíèé: áèò-
âà çà Óêðà¿íó, çà Íåçàëåæí³ñòü çà-
âåðøèòüñÿ äëÿ íàñ óñï³øíî — çà-
âäÿêè çàãàëüíîíàö³îíàëüí³é ñîë³-
äàðíîñò³, ïîìíîæåí³é íà ìóæí³ñòü
òà ãåðî¿çì íàøèõ âî¿í³â»,— íàãî-
ëîñèâ ãëàâà äåðæàâè. Â³í ïîäÿêó-
âàâ âî¿íñòâó çà â³ðí³ñòü ïðèñÿç³ òà
âèñëîâèâ îêðåìó ïîäÿêó àêòèâ³ñ-
òàì âîëîíòåðñüêîãî ðóõó.

Â³äçíà÷èâøè, ùî íàä Óêðà¿íîþ,
éìîâ³ðíî, òåïåð ïîñò³éíî íàâèñà-
òèìå â³éñüêîâà çàãðîçà, Ïðåçè-
äåíò ïîâ³äîìèâ, ùî âæå äî ê³íöÿ
öüîãî ðîêó áóäå âèä³ëåíî ì³ëüÿð-
äè ãðèâåíü íà îíîâëåííÿ îçáðî-
ºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, à âïðî-
äîâæ íàñòóïíèõ òðüîõ ðîê³â — ùå
40 ìëðä ãðí. «Ò³ëüêè ö³íîþ êîëî-
ñàëüíèõ íàäçóñèëü âñüîãî íàðîäó
çìîæåìî çàõèñòèòè Íåçàëåæí³ñòü,
æèòòÿ ³ áåçïåêó êîæíîãî, íàøå
ïðàâî â³ëüíî æèòè íà ñâî¿é — óêðà-
¿íñüê³é çåìë³»,— ðåçþìóâàâ Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî.

Ïåðø³ îñîáè äåðæàâè òà ì³ñòà
ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèê³â âè-
äàòíèì óêðà¿íöÿì ³ âøàíóâàëè Ãå-
ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, çàïàëèâøè
ëàìïàäêè á³ëÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêó
íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é.

Ç³ ñâÿòîì êèÿí ïðèâ³òàâ ³ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. «Ö³íóâàòè íàñïðàâä³ âàæ-
ëèâ³ ðå÷³ ëþäè ÷àñòî ïî÷èíàþòü,
êîëè º çàãðîçà ¿õ óòðàòèòè. Òàê ³ ç
Íåçàëåæí³ñòþ — â ºäèíîìó ïîðè-
â³ óêðà¿íö³-ïàòð³îòè ïîñòàëè, êî-
ëè íàøà êðà¿íà îïèíèëàñÿ ïåðåä
çàãðîçîþ âòðàòèòè äåðæàâí³ñòü,
ñâ³é ñóâåðåí³òåò»,— çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Ìåð Êèºâà âèñëî-
âèâ óïåâíåí³ñòü — Óêðà¿íà âèñòî-
¿òü ó ö³ íåïðîñò³ ÷àñè.

Ì³ñòîì æå çàâîëîä³ëà ñïðàâæ-
íÿ ñâÿòêîâî-ïàòð³îòè÷íà åéôîð³ÿ.
Ñèíüî-æîâò³ ñòÿãè âèð³çíÿëèñÿ
ÿñêðàâ³ñòþ ëåäü íå ó êîæíîìó â³ê-
í³, ïðèêðàøàëè êîæíó äðóãó àâ-
ò³âêó, ìàéîð³ëè íà ïëîùàõ, âóëè-
öÿõ. Êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ìîã-
ëè îáðàòè ñîá³ çàíÿòòÿ äî äóø³,
àäæå ñâÿòêîâ³ çàõîäè ïðîõîäèëè
ó êîæíîìó êóòî÷êó ñòîëèö³. Òàê,
âáðàí³ ó íàö³îíàëüíèé îäÿã óêðà-
¿íö³ óðî÷èñòî ïðîéøëèñÿ â³ä Êîí-
òðàêòîâî¿ äî Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³ ó
ðàìêàõ òðàäèö³éíîãî ôåñòèâàëþ
«Ïàðàä âèøèâàíîê». Íà Õðåùà-

òèêó ìîæíà áóëî â³äâ³äàòè ÿðìà-
ðîê íàö³îíàëüíèõ ñóâåí³ð³â, ïðå-
çåíòàö³þ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é òà ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëà-
ñè, âçÿòè ó÷àñòü ó ñïîðòèâí³é àê-
ö³¿ «Óêðà¿íà ºäèíà». Öåíòðîì äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òà îáðà-
çîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ñòàëà ãî-
ëîâíà êóëüòóðíà âóëèöÿ êðà¿íè —
Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç. Ìèñòåöüê³ çà-
õîäè òðèâàëè â ãàëåðåÿõ, ìóçåÿõ,
òåàòðàõ ñòîëèö³. Äëÿ øàíóâàëü-
íèê³â àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó ïî-
áëèçó àðêè Äðóæáè íàðîä³â â³ä-
áóâñÿ âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü
«TAFISA Çìàãàííÿ ì³ñò». Íà Ñï³-
âî÷îìó ïîë³ â³äîì³ ìóçè÷í³ é õî-
ðåîãðàô³÷í³ êîëåêòèâè äàëè ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò.

Äóõ ëþáîâ³ äî Áàòüê³âùèíè ïà-
íóâàâ íà âñ³é òåðèòîð³¿ êðà¿íè òà
ïî âñ³õ êóòî÷êàõ ñâ³òó, äå ìåøêà-
þòü íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, — òàì
ïîâñþäè ìàéîð³ëè ñèíüî-æîâò³
ïðàïîðè, â³äáóâàëèñÿ ïàòð³îòè÷-
í³ àêö³¿, ëóíàëè ï³ñí³ ð³äíîþ ìî-
âîþ òà íàö³îíàëüíèé ã³ìí — ³ íà-
â³òü ó çâ³ëüíåíèõ ì³ñòàõ Äîíáàñó òà
àíåêñîâàíîìó Êðèìó. Íåçàëåæ-
í³ñòü, çäîáóòà 23 ðîêè òîìó,
âèñòðàæäàíà é â³äñòîÿíà öüîãî-
ð³÷, ñòàëà äëÿ óêðà¿íö³â ùå îäíèì
ì³öíèì ïðèâîäîì äëÿ ãîðäîñò³ òà
ìîòèâàö³ºþ äëÿ ºäíîñò³ �

Ìàáóòü, óïåðøå çà 23
ðîêè ç òàêèì ãðàíä³îç-
íèì ïàòð³îòèçìîì òà
ã³äí³ñòþ ìè ñâÿòêóâàëè
Äåíü íåçàëåæíîñò³. Ñè-
íüî-æîâòå ìîðå íàö³î-
íàëüíèõ ñòÿã³â òà ïî-
ôàðáîâàíèõ ó
íàö³îíàëüí³ êîëüîðè
ïàðêàí³â ³ ìîñò³â, îá’ºê-
ò³â ³íôðàñòðóêòóðè çà-
ïîëîíèëî âóëèö³ ì³ñò òà
ñ³ë. À â³ä ð³çíîìàí³òòÿ
âèøèâàíîê, ó ÿê³ âáðà-
ëèñÿ ñï³âãðîìàäÿíè ³
ãîñò³ Óêðà¿íè, ðîçá³ãà-
ëèñÿ î÷³ òà ïåðåõîïëþ-
âàëî äóõ. Òèñÿ÷³ äîáðèõ
ñë³â ³ ïðèâ³òàíü, ì³ëüéî-
íè ñâ³òëèõ îáëè÷ — ï³ñ-
ëÿ âñüîãî, ùî ïåðåæèòî
çà îñòàíí³é ð³ê â³ä ïî-
÷àòêó íåïðîãîëîøåíî¿
â³éíè, ÿêà òðèâàº íà
ñõîä³ Óêðà¿íè, ìè íà-
ðåøò³ îñìèñëèëè ö³íó
ñâîáîäè òà Íåçàëåæíî-
ñò³. ² âèñë³â «Óêðà¿íà
ïîíàä óñå» äëÿ á³ëüøî-
ñò³ âæå í³êîëè íå áóäå
ïðîñòî ãó÷íèì ãàñëîì.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Íà Äåíü íåçàëåæíîñò³ öüîãîð³÷ ñòîëèöþ òà âñþ êðà¿íó îõîïèëà ñïðàâæíÿ ñâÿòêîâî-ïàòð³îòè÷íà åéôîð³ÿ
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß â³ëüíîãî äîñòó-
ïó êèÿí äî ïðèì³ùåííÿ Êè¿âðà-
äè íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ äîâîë³
äèñêóñ³éíèì ïèòàííÿì. ßê çà-
çíà÷àþòü ïðåäñòàâíèêè ì³ñöå-
âî¿ âëàäè, äîñòóï äî áóä³âë³ ì³ñüê-
ðàäè â ïåðøó ÷åðãó â³äêðèòèé
äëÿ òèõ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÷è¿
ïðîåêòè ðîçãëÿäàþòüñÿ äåïóòà-
òàìè íà çàñ³äàííÿõ àáî æ ÷è¿ ³í-
òåðåñè ìîæóòü çàçíàòè âïëèâó
â³ä óõâàëåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ð³-
øåíü. Êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî âèçíàº,
ùî äî äåÿêèõ ïðèì³ùåíü âõ³ä
ãðîìàäñüêîñò³ ñïðàâä³ îáìåæå-
íèé, àëå ò³ëüêè ç ìåòîþ áåçïåêè

ì³ñòÿí. «Ìè ñòâîðèëè ñïðèÿòëè-
â³ óìîâè äëÿ ó÷àñò³ ãðîìàäè ó
ïðèéíÿòò³ ð³øåíü. Öå ³ â³äêðèò-
òÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, é ó÷àñòü êèÿí ó ïëåíàðíèõ
çàñ³äàííÿõ ðàäè ³, çâ³ñíî, äîñòóï
äî áóä³âë³ ÊÌÄÀ. Âîäíî÷àñ íå
ñë³ä çàáóâàòè, ùî ÊÌÄÀ º ðåæèì-
íèì îá’ºêòîì ³ ïåðåáóâàº ï³ä îõî-
ðîíîþ, òîìó äîñòóï äî íüîãî â
óñ³ ïðèì³ùåííÿ ïîâí³ñòþ â³ä-
êðèòèì áóòè íå ìîæå. Öå ñòîñóº-
òüñÿ ïåðåäóñ³ì îáìåæåíü, âñòàíîâ-
ëåíèõ íà ð³âí³ çàêîíîäàâñòâà äëÿ
ðîáîòè ç äåðæàâíîþ òàºìíèöåþ
òà äîêóìåíòàìè äëÿ ñëóæáîâîãî
êîðèñòóâàííÿ, âåäåííÿ ïåðåãî-

âîð³â òîùî»,— çàóâàæèâ
Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

À òîìó àëüòåðíàòèâíèì ñïî-
ñîáîì âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ
ñòàâ ïðîåêò ð³øåííÿ, ³í³ö³àòîð
ÿêîãî — äåïóòàò Êè¿âðàäè òà ÷ëåí
êîìiñi¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ-
’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Îëåê-
ñàíäð Ïàáàò. Éäåòüñÿ ïðî îðãàí³-
çàö³þ web-òðàíñëÿö³é ïîñò³éíèõ
êîì³ñ³é Êè¿âðàäè íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³ä-
òàê öå äàñòü çìîãó âèð³øèòè ïðîá-
ëåìó â³äêðèòîñò³ òà ãëàñíîñò³ ó
ðîáîò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é, à ïîäå-
êóäè é âïëèâàòè ãðîìàäÿíàì íà
ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ

ð³øåíü. Âò³ì, ÿê çàçíà÷àëè äåïó-
òàòè â õîä³ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó, ïîïðè òå, ùî ³äåÿ ãàðíà, ¿¿
ùå òðåáà ðåàë³çóâàòè. À îäíèì ³ç
êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â ¿¿ âò³ëåííÿ º
ô³íàíñîâå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ. Îäíàê, ÿê çàçíà-
÷èëà ïîì³÷íèê äåïóòàòà-³í³ö³àòî-
ðà ïðîåêòó, ô³íàíñîâèé á³ê ïèòàí-
íÿ áåðå íà ñåáå ãðîìàäñüêà îðãà-
í³çàö³ÿ Îëåêñàíäðà Ïàáàòà. Çàêó-
ï³âëÿ îáëàäíàííÿ òà éîãî íàëàø-
òóâàííÿ (òåñòóâàííÿ) çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â âè-
ùåçãàäàíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿. Êð³ì òîãî, º ³íòåðíåò-ïðî-
âàéäåð, ÿêèé ãîòîâèé áåçêîøòîâ-
íî ïðîâåñòè ²íòåðíåò íà 10-ìó ïî-
âåðõó ÊÌÄÀ, äå çàçâè÷àé ïðîõî-
äÿòü â³äïîâ³äí³ çàñ³äàííÿ. Ïðè-
÷îìó íàäàë³ âëàñíèêîì ö³º¿ ³í-
ôîðìàö³¿ çàëèøàòèìåòüñÿ Êè¿â-
ðàäà. Òîæ òàêèé ïðîåêò ð³øåííÿ
îòðèìàâ îäíîãîëîñíó ï³äòðèìêó
äåïóòàò³â. Àëå äëÿ òîãî, ùîá â ïî-
äàëüøîìó óíèêíóòè þðèäè÷íèõ
êîë³ç³é, öåé ïðîåêò ïîòð³áíî áóäå
óçãîäèòè ç þðèñòàìè, à òàêîæ ³ ç
äåÿêèìè ³íøèìè êîì³ñ³ÿìè. ²
âðåøò³ — óõâàëèòè íà çàñ³äàíí³
Êè¿âðàäè á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ñòî-
ëè÷íèõ îáðàíö³â �

Ñüîãîäí³ äîñòóï êèÿí äî çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè äåùî îáìåæåíèé. Öå âèçíàþòü

³ ñàì³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè.Òà âñå æ êèÿíè ïîâèíí³ áóòè â êóðñ³ óñ³õ ñïðàâ ³ ìàòè âïëèâ

íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ñòîëè÷íèìè îáðàíöÿìè. ×è íå öå áóëî îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìåñå-

äæ³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³? Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³-

àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ìèíóëîãî òèæíÿ ðîçãëÿäàëîñÿ çîêðåìà ³ öå ïèòàííÿ.
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Îðãàí³çàö³ÿ web-òðàíñëÿö³é çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè çðîáèòü ¿õíþ
ðîáîòó á³ëüø â³äêðèòîþ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³ 

Êðîê äî ïðîçîðîñò³
� Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³é Êè¿âðàäè áóäóòü òðàíñëþâàòèñÿ 

â îíëàéí-ðåæèì³

ÍÀ ÏÎÇÍßÊÀÕ íà ìåøêàíö³â ðàéî-
íó ÷åêàëî ñâÿòî ç íàãîäè Äíÿ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.Ó íîâ³é ïëÿæ-
í³é çîí³ â³äïî÷èíêó, ùî ðîçòàøó-
âàëàñÿ íà áåðåç³ î÷èùåíîãî îçåðà
Æàíäàðêà, áóâ îðãàí³çîâàíèé ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò çà ó÷àñòþ òàëàíî-
âèòî¿ ìîëîä³ òà äîðîñëèõ êîëåêòè-
â³â. «Öå îçåðî ñòàëî öåíòðîì óâà-
ãè ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ëþäè â³ðÿòü
ó éîãî â³äðîäæåííÿ. ² òîìó ñàìå òóò
ìè âèð³øèëè ïðîâåñòè ñâÿòêóâàí-
íÿ Äíÿ íåçàëåæíîñò³»,— ïîä³ëèâ-
ñÿ ç «Õðåùàòèêîì» Àðòóð Æóðáåí-
êî, ÷ëåí ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè. Â³ðà ó
â³äðîäæåííÿ îçåðà òà ñâÿòêóâàí-
íÿ öüîãî íàéâèäàòí³øîãî çà 23 ðî-
êè Äíÿ íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ Áàòü-
ê³âùèíè º äóæå ñèìâîë³÷íèì: ÿê
êîëèñü çàíåäáàíå îçåðî ðîáîòÿùè-
ìè ðóêàìè óêðà¿íö³â îòðèìàëî íî-
âå êâ³òó÷å æèòòÿ, òàê ³ Óêðà¿íà çà-
âäÿêè ñâîºìó íàðîäîâ³ ðîçêâ³òíå
òà ñòàíå âåëèêîþ ³ ìîãóòíüîþ ºâ-
ðîïåéñüêîþ äåðæàâîþ.

Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà âêëþ÷àëà
â ñåáå íå ò³ëüêè êîíöåðò: óïðî-
äîâæ äíÿ íà â³äïî÷èâàëüíèê³â
î÷³êóâàëî áåçë³÷ ³ãðîâèõ ëîêàö³é.
Ä³òëàõè ìîãëè ïîçìàãàòèñÿ ó ñèë³
òà ñïðèòíîñò³ íà ñïåö³àëüíîìó ñè-
ëîì³ð³, âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåãîíàõ

íà íàäóâíèõ ³ãðàøêîâèõ çâ³ðÿõ,
ïîãðàòè ó ïëÿæíèé âîëåéáîë íà
çâàííÿ êðàùî¿ êîìàíäè ðàéîíó.

Ìåíø ñïîðòèâíî ï³äãîòîâëåíèì,
òà íå ìåíø òâîð÷èì îñîáèñòîñòÿì
òàêîæ áóëî ÷èì çàéíÿòèñÿ: âîíè

ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëà-
ñàõ ³ç ë³ïëåííÿ òà ìàëþâàííÿ, à
ä³òëàõè ï³ñëÿ öüîãî ìàëè çìîãó

â³äðàçó æ âèêîðèñòàòè íàâè÷êè,
ùî ¿õ íàáóëè, òà äîïîìîãòè ð³äí³é
Óêðà¿í³. Âîíè ðîáèëè ìàëþíêè,
ÿê³ áóäóòü ïåðåäàí³ íàøèì âî¿íàì
ó çîí³ ÀÒÎ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ä
÷àñ àêö³¿ âæå äî îï³âäíÿ óâåñü íà-
ìåò áóâ çàâ³øàíèé äèòÿ÷èìè øå-
äåâðàìè: þíå ïîêîë³ííÿ ùèðî-
ñåðäíî ïðàãíå çðîáèòè ñâ³é âíå-
ñîê ó ìàéáóòíº.

Îðãàí³çàòîð ñâÿòà, äåïóòàò Âî-
ëîäèìèð Ãîí÷àðîâ, òàêîæ ïðèâ³-
òàâ ìàëå÷ó ³ç ïðèéäåøí³ì íîâèì
íàâ÷àëüíèì ðîêîì òà ïîäàðóâàâ
75 øê³ëüíèõ íàáîð³â ä³òÿì ³ç áà-
ãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. Òåïåð âîíè çìî-
æóòü áåç ïåðåøêîä ï³òè äî øêî-
ëè, çàáåçïå÷åí³ âñ³ì íåîáõ³äíèì.
«Çàðàç âàæê³ ÷àñè, àëå ÿ âïåâíå-
íèé, ùî âîíè ïðèçâåäóòü äî òîãî,
ùî íàñòóïíèé Äåíü íåçàëåæíîñò³
ìè áóäåìî ñâÿòêóâàòè ó íîâ³é Óêðà-
¿í³, íåïîä³ëüí³é òà ñóâåðåíí³é —
³ç êîðäîíàìè, ùî áóëè âèçíà÷åí³
ó 1991 ðîö³. Öå íàøà, Áîãîì äàíà
çåìëÿ. ² öå îñîáëèâå ñâÿòî, òèì
á³ëüøå çàðàç, êîëè ìè âñ³ ïîºäíà-
í³ ó ºäèíîìó ïàòð³îòè÷íîìó ïî-
ðèâ³»,— çàóâàæèâ Âîëîäèìèð Âà-
ëåíòèíîâè÷.

Êîëèñü çàíåäáàíå îçåðî Æàí-
äàðêà çàæèëî íîâèì æèòòÿì çà-
âäÿêè êëîï³òëèâ³é ïðàö³ ìåøêàíö³â
ðàéîíó òà çà ñïðèÿííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Áóäóéìî ðàçîì!».
Ùîñóáîòè àêòèâ³ñòè âèõîäèëè íà
òîëîêè á³ëÿ îçåðà. Áóëî âèâåçåíî
íà óòèë³çàö³þ 13 âàíòàæíèõ ìà-
øèí ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ, î÷èùåíî
2,3 ãà âîäíî¿ ïîâåðõí³, çàâåçåíî
23 âàíòàæ³âêè ÷èñòîãî ï³ñêó äëÿ
íîâîãî ïëÿæó. À íàïåðåäîäí³ ïàò-
ð³îòè÷íîãî ñâÿòà íà 400 êâàäðàò-
íèõ ìåòðàõ âçäîâæ Æàíäàðêè ìåø-
êàíö³ íàìàëþâàëè âåëåòåíñüêèé
ïðàïîð Óêðà¿íè. Äóæå ñêîðî âî-
äîéìèùå ñòàíå ïîâíîö³ííîþ çî-
íîþ â³äïî÷èíêó ³ç ïëÿæåì. ² âæå çà-
ðàç òàì ìîæíà ñïîê³éíî êóïàòè-
ñÿ òà ïðîâîäèòè ÷àñ �

Â³äíîâëåíå îçåðî —
â³äíîâëåíà Óêðà¿íà
� Íà î÷èùåíîìó òà ïðèáðàíîìó îçåð³ Æàíäàðêà 

â³äñâÿòêóâàëè Äåíü íåçàëåæíîñò³

Íà îíîâëåíîìó îçåð³ Æàí-

äàðêà, ùî íà Ïîçíÿêàõ, êèÿíè

â³äñâÿòêóâàëè Äåíü íåçàëåæ-

íîñò³ Óêðà¿íè. Ðàí³øå òóò áóâ

ñì³òíèê, àëå ìåøêàíö³ ðàéî-

íó òà ó÷àñíèêè ðóõó «Áóäóé-

ìî ðàçîì!» ï³ä êåð³âíèöòâîì

ñòîëè÷íîãî äåïóòàòà Âîëîäè-

ìèðà Ãîí÷àðîâà âäèõíóëè íî-

âå æèòòÿ ó âîäîéìèùå.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Îðãàí³çàòîð ñâÿòà, äåïóòàò Âîëîäèìèð Ãîí÷àðîâ, ïîäàðóâàâ 75 øê³ëüíèõ íàáîð³â ä³òÿì ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé
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ÙÅ Ó ×ÅÐÂÍ² ïîòî÷íîãî ðîêó ÊÏ
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» çâåð-
íóëîñÿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ç ïðèâîäó äåìîíòàæó òà ïîäàëüøî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ïîñòðàäÿíñüêî¿
ñèìâîë³êè íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïî-
ë³òåíó. Ïðèâîäîì äëÿ òàêîãî ëèñ-
òà ñòàëè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí äî
ÊÁÓ «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êè-
ºâà» ùîäî ðàäÿíñüêèõ ñèìâîë³â
íà ñòàíö³ÿõ ìåòðî. Çîêðåìà éøëî-
ñÿ ïðî ñòàíö³þ ìåòðî «Áåðåñòåé-
ñüêà», äå â îçäîáëåíí³ º ñåðï ³ ìî-
ëîò. Àíàëîã³÷í³ ïðåòåíç³¿ âèñëî-
âëþâàëèñÿ ãðîìàäÿíàìè é äî ³í-
øèõ ñòàíö³é, íàïðèêëàä, «Òåàò-
ðàëüíî¿» òà äî «Ïàëàöó «Óêðà¿íà».
Ó òîðö³ ïàñàæèðñüêî¿ ïëàòôîðìè
ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïàëàö «Óêðà¿íà» º
ìîçà¿÷íå ïàííî ³ç çîáðàæåííÿì

÷åðâîíîàðì³éöÿ ç ãâèíò³âêîþ, à
ïî öåíòðàõ êîë³éíèõ ñò³í â³ä÷å-
êàíåí³ ÷åðâîí³ ç³ðêè «Ðîá³òíè÷î-
ñåëÿíñüêà àðì³ÿ» òà «Ðîá³òíè÷à
àðì³ÿ». Íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Òåàò-
ðàëüíà» ï³ëîíè ïàñàæèðñüêî¿ ïëàò-
ôîðìè áóëè àðõ³òåêòóðíî îôîðì-
ëåí³ ðåëüºôíèìè áðîíçîâèìè
âñòàâêàìè ó ôîðì³ ïðàïîð³â ç öè-
òàòàìè Ëåí³íà, à â òîðö³ ñòàíö³¿
âñòàíîâëåíèé áðîíçîâèé áþñò Ëå-
í³íà. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ìåòðî-
ïîë³òåí çâåðòàâñÿ äî Êè¿âðàäè ç
ïðèâîäó áþñòó Ëåí³íà ùå ó 2012
ðîö³, ïèòàííÿ áóëî âèíåñåíî íà
ðîçãëÿä ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
ïåðåéìåíóâàíü òà ïàì’ÿòíèõ çíà-
ê³â, àëå ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî óòâî-
ðåííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ âòðàòèëî ÷èí-
í³ñòü. Ñàìîñò³éíî ìåòðîïîë³òå-
í³âö³ â³ðèøèòè äîëþ óëàìê³â ðà-
äÿíñüêîãî ìèíóëîãî íå â çìîç³,

îñê³ëüêè öå º êîìóíàëüíà âëàñ-
í³ñòü.

«Äàíå ïèòàííÿ ïîñòàëî ùå ó
ëþòîìó, êîëè àêòèâ³ñòè ïðèéøëè
³ õîò³ëè ñàìîñò³éíî äåìîíòóâàòè ö³
ñèìâîëè,—ðîçïîâ³â íà çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ³í-
æåíåðà ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-
ë³òåí» Êîñòÿíòèí Ïåòðîâ.— Äî êîí-
òàêòíîãî öåíòðó âæå íàä³éøëî 14
çâåðíåíü ³, ÿê ìåí³ ïîâ³äîìèëè,
îñòàíí³ìè äíÿìè ùå 6».Òîáòî ïðîá-
ëåìà º àêòóàëüíîþ. Á³ëüøå òîãî,
«ìè ãîòîâ³ äåìîíòóâàòè ö³ ñèìâî-
ëè ñâî¿ì êîøòîì». ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» íå ïðîòè ³ â³äïî-
â³äàëüíî çáåð³ãàòè ¿õ äåÿêèé ÷àñ,
äî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ äîë³
áþñòó Ëåí³íà, ñåðï³â, ìîëîò³â òà
ç³ðîê.

Ó õîä³ äèñêóñ³¿ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî

ñèìâîëè ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî íå
º ïàì’ÿòêàìè àðõ³òåêòóðè, âîíè íå
áóëè íàâ³òü ïåðåäáà÷åí³ ïðîåê-
òîì. Çâ³ñíî, ïðèñóòí³ çàçíà÷àëè,
ùî ó Êèºâ³ áàãàòî õòî áóâ ³ ïðîòè,
êîëè «çâàëèëè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó»,
îäíàê ó÷àñíèêè äèñêóñ³¿ îñîáëè-
âî íàãîëîñèëè íà òîìó, ùî éäåòü-
ñÿ, âëàñíå, íå ïðî çíèùåííÿ ñèì-
âîë³êè ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî, à
ëèøå ïðî ¿¿ äåìîíòàæ.

Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü ñàìîâðÿäó-
âàííÿ ï³äòðèìàëà çâåðíåííÿ ÊÏ
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ³ äîðó-
÷èëà ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåíòó
ÊÌÄÀ âïðîäîâæ 2-õ òèæí³â çàïðî-
ïîíóâàòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ öèõ
ñèìâîë³â.

Ïîäàëüøîþ äîëåþ áþñòó Ëåí³-
íà, ñåðï³â, ìîëîò³â òà ç³ðîê, íàïåâ-
íå, îï³êóâàòèìåòüñÿ ïîñò³éíà êî-
ì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî áóäå ðåàë³çî-
âàíî ³äåþ ñòâîðèòè íà òåðèòîð³¿
êîëèøíüî¿ ÂÄÍÃ ùîñü íà êøòàëò
ìóçåþ ðàäÿíñüêî¿ ñèìâîë³êè. Òàì
ìîæóòü çíàéòè îñòàíí³é ïðèòóëîê
óëàìêè ðàäÿíñüêî¿ åïîõè.

Ó êîìåíòàð³ «Õðåùàòèêó» çà-
ñòóïíèê ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÊÏ
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» Êîñ-
òÿíòèí Ïåòðîâ çàçíà÷èâ, ùî ó âè-
ïàäêó óõâàëè ïîçèòèâíîãî ð³øåí-

íÿ ðîáîòè ç äåìîíòàæó ñèìâîë³-
êè æîäíèì ÷èíîì íå çàâàæàòè-
ìóòü ðóõó ïî¿çä³â òà íå ñòâîðÿòü
àí³ íàéìåíøèõ ïåðåøêîä òà çà-
ãðîç ïàñàæèðàì, áî âåñòèìóòüñÿ
âíî÷³.

Ó ñâîþ ÷åðãó ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â Îëåê-
ñàíäð Áðîäñüêèé â êîìåíòàð³ «Õðå-
ùàòèêó» â³äçíà÷èâ, ùî «öÿ ñèì-
âîë³êà, îñîáëèâî íèí³, çáóðþº ëþ-
äåé, ìè öå ðîçóì³ºìî, òîìó ï³ä-
òðèìàëè çâåðíåííÿ ³ äàëè äîðó-
÷åííÿ ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåí-
òó ÊÌÄÀ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïðî äåìîíòàæ òà çáåð³ãàí-
íÿ ñèìâîë³êè». Íà äóìêó äåïóòàòà
Êè¿âðàäè, öå áóëî á ðîçóìíå ð³-
øåííÿ, îñîáëèâî ç îãëÿäó íà òå,
ùî íèí³ äåÿê³ ñèìâîëè íà ñòàíö³-
ÿõ çàêðèò³, çàáèò³ äîøêàìè, ïñó-
þòü âèãëÿä òà óñêëàäíþþòü ïàñà-
æèðîïîò³ê.

Îòæå, Êè¿âðàäà íàëàøòîâàíà
óõâàëèòè ñïðàâä³ ñîëîìîíîâå ð³-
øåííÿ: ñèìâîë³êó äåìîíòóþòü, îñ-
ê³ëüêè ÷àñè ðàäÿíñüê³ ï³øëè ó ìè-
íóëå, àëå ò³, êîìó ö³ óëàìêè äîðî-
ã³, ìàòèìóòü çìîãó ìèëóâàòèñÿ íè-
ìè ó ìóçå¿,òàì äå ³ º ì³ñöå ïàì’ÿò-
êàì ìèíóëîãî �
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ßÊ ÇÀÇÍÀ×ÈÂ ó õîä³ çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ íà÷àëüíèê Ñëóæáè ì. Êèºâà
ó ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëà Êóëåáà, ô³-
íàíñóâàííÿ çàõîä³â ö³º¿ ì³ñüêî¿
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè öüîãîð³÷ áóëî
çìåíøåíî. «Âðàõîâóþ÷è íèí³ø-
íþ ñèòóàö³þ â êðà¿í³, ìè ñêîðè-
ãóâàëè âèòðàòè ó á³ê çìåíøåííÿ ³
ïðîñèìî 3 ìëí 984 òèñ. ãðí,— ïî-
ÿñíèâ Ìèêîëà Êóëåáà.— Çíà÷íà ñó-
ìà êîøò³â ï³äå íà ïîãàøåííÿ çà-

áîðãîâàíîñòåé çà ìèíóëèé ð³ê. Òà-
êîæ ìè ïëàíóºìî ö³ êîøòè ñïðÿ-
ìóâàòè íà ðåìîíò òà îáëàøòóâàí-
íÿ ï’ÿòè äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåé-
íîãî òèïó, ³ òàêèì ÷èíîì âîíè íå-
âäîâç³ áóäóòü â³äêðèò³ äëÿ ñâî¿õ
ìàéáóòí³õ ìåøêàíö³â. Éäåòüñÿ ïðî
òðè äèòÿ÷³ áóäèíêè ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ òà äâà — ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó». Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè áóäå
íàäàíî ³ ùîð³÷íó äîäàòêîâó ô³-

íàíñîâó äîïîìîãó âæå ä³þ÷èì äè-
òÿ÷èì áóäèíêàì ñ³ìåéíîãî òèïó.
Òàêîæ êîøòè ï³äóòü íà ïðîô³ëàê-
òèêó ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà òà íå-
ãàòèâíèõ ïðîÿâ³â ñåðåä ä³òåé. Ìî-
âà éäå ïðî ïðîâåäåííÿ ðåéä³â «Ä³-
òè âóëèö³» òà ³íøèõ çàõîä³â ç ìå-
òîþ ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ áåç-
ïðèòóëüíèõ, ðîáîòó ç ä³òüìè, ÿê³
îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ òîùî.

Îêð³ì òîãî,ñòîëè÷í³ îáðàíö³ ï³ä-
òðèìàëè ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòà
Êè¿âðàäè òà ÷ëåíà áþäæåòíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Âàäèìà Îíóôð³é÷óêà ùîäî çà-
áîðîíè â³äêëþ÷åííÿ ÷åðåç áîðãè
â³ä åëåêòðî-, ãàçî- òà òåïëîïîñòà-
÷àííÿ çàêëàä³â îñâ³òè òà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. «Ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ðîêó
ìè íåîäíîðàçîâî áóëè ñâ³äêàìè òî-
ãî, ÿê ÷åðåç êðåäèòîðñüêó çàáîðãî-
âàí³ñòü, ÿêà íàêîïè÷óºòüñÿ ó áþ-

äæåòíèõ óñòàíîâàõ,â³äáóâàëèñü íå-
ïðèºìí³ ³íöèäåíòè ç â³äêëþ÷åííÿì
åíåðãîíîñ³¿â, ³ íå ò³ëüêè.Îñîáëèâî,
êîëè ìè íàáëèæàºìîñü äî òàêîãî
íåïðîñòîãî ïåð³îäó»,—çàçíà÷èâ â³í.
Çà ñëîâàìè ïàíà Îíóôð³é÷óêà, õî-
÷à öå ïèòàííÿ á³ëüøå çíàõîäèòüñÿ
ó ïîë³òè÷í³é ïëîùèí³, òà âñå æ òà-
êè çàêðèòè î÷³ íà íàÿâíó ïðîáëåìó
äåïóòàòè íå â çìîç³, ³ öþ ïîçèö³þ
Êè¿âðàäè ìàþòü âçÿòè äî óâàãè �

Ä³òè ñòîëèö³
� Ó ñòîëèö³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 

ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ ï’ÿòè 
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó
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Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ìèíóëîãî òèæíÿ ïîãîäèëà âèä³ëåííÿ

êîøò³â ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ì³ñü-

êî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ä³òè ñòîëèö³» íà 2011 — 2015 ðîêè ó

ïîòî÷íîìó ðîö³. ×àñòèíó öèõ êîøò³â ñïðÿìóþòü íà ðåìîíò òà

îáëàøòóâàííÿ ï’ÿòè äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Ðàäÿíñüêå ìèíóëå 
íàðåøò³ ï³äå ó ìèíóëå
� Êè¿âðàäà äîçâîëèòü ñòîëè÷íîìó ìåòðîïîë³òåíó äåìîíòóâàòè

ñèìâîë³êó ÑÐÑÐ

Äåÿê³ ñòàíö³¿ ìåòðî íàøîãî ì³ñòà äîñ³ «ïðèêðàøåí³» ðàäÿíñüêîþ ñèìâîë³êîþ. Ãîñò³ Êèºâà ç

ïîäèâîì ïîì³÷àþòü òî ç³ðêó, òî ñåðï ³ç ìîëîòîì, áà íàâ³òü áþñòè âîæä³â òà ¿õí³ öèòàòè, âèêàð-

áóâàí³ íà ãðàí³ò³. Óíàñë³äîê Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 2013-2014 ðîê³â äåÿê³ åëåìåíòè ðàäÿíñüêîãî

ìèíóëîãî çàêðèò³ ùèòàìè, òèì á³ëüøå ùî ó Êèºâ³, á³ëÿ Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³, çíåñåíî ïàì’ÿò-

íèê Ëåí³íó. Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí îô³ö³éíî çâåðíóâñÿ äî Êè¿âðàäè ç ïðîïîçèö³ºþ äåìîíòó-

âàòè çàëèøêè ðàäÿíñüêî¿ ñèìâîë³êè. Ïèòàííÿ ðîçãëÿäàëîñÿ íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-

¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про перерозподіл видатків бюджету 

міста Києва, передбачених Шевченківській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 896 від 12 серпня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою своєчасної підготовки закладів освіти до нового 2014'2015 навчального року та до
роботи в осінньо'зимовий період 2014'2015 років:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�спо-

живання���с�мі�353 500��рн,�передбачених

Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�на�2014�рі����за�ально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�аль-

но�о�обся���бюджетних�призначень,�шляхом

зменшення�видат�ів�споживання�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за-

�лади�освіти»�в�с�мі�353 500��рн�та�збіль-

шення�видат�ів�споживання�по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�070201�«За�альноосвітні

ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�інтер-

нат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,

�імназії,��оле�і�ми»�в�с�мі�348 500��рн,�по

�од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів�070301�«За-

�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�за�альноос-

вітні�санаторні�ш�оли-інтернати»�в�с�мі�5 000

�рн,�що�додається.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити�подан-

ня�на�по�одження�перерозподіл��видат�ів,

передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�внести�відповід-

ні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет��піс-

ля�по�одження�в��становленом��поряд���пе-

рерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження,�з�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

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

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про завершення реконструкції будівель 
Київського драматичного театру на Подолі 

на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) 
у Подільському районі

Розпорядження № 901 від 15 серпня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сто'

лицю України — місто'герой Київ», з метою завершення реконструкції будівель Київського драматичного
театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі, в межах функцій органу місцево'
го самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція

реставраційно-відновлювальних�робіт»�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���вста-

новленом��за�онодавством�поряд���переда-

ти��ом�нальном��підприємств��з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —

КП�«Спецжитлофонд»):

1.1.�Ф�н�ції�замовни�а�для�завершення�ре-

�онстр��ції�б�дівель�Київсь�о�о�драматично-

�о�театр��на�Подолі�на�Андріївсь�ом���звозі,

20�(А,�Б)���Подільсь�ом��районі;

1.2.�До��ментацію�щодо�ре�онстр��ції�б�-

дівель�Київсь�о�о�драматично�о�театр��на

Подолі�на�Андріївсь�ом���звозі,�20�(А,�Б)��

Подільсь�ом��районі�(правовстановлюючі�до-

��менти�на�земельн��ділян���на�Андріївсь�о-

м���звозі,�20�(А,�Б),�прое�тно-�ошторисн�

до��ментацію,�до�овори,�а�ти�звір�и,�довід-

���про�с�м��фа�тичних�витрат�з�почат���їх

ви�онання�та�інші�до��менти).

2.�КП�«Спецжитлофонд»:

2.1.�Забезпечити�проведення�фінансово-тех-

нічної�е�спертизи�фа�тично�ви�онаних�б�ді-

вельно-монтажних�робіт�з�ре�онстр��ції�

об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

2.2.�Визначити���встановленом��поряд��

�енеральн��прое�тн��ор�анізацію�з�розроб-

лення�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�на

завершення�ре�онстр��ції�об’є�та�та��ене-

ральн��підрядн��ор�анізацію�для�ви�онання

робіт�із�завершення�ре�онстр��ції�об’є�та,�за-

значено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.4.�Передати�витрати,�понесені�на�ре�он-

стр��цію�об’є�та�на�Андріївсь�ом���звозі,�20

(А,�Б)���Подільсь�ом��районі,�балансо�трим�-

вач�,�визначеном����встановленом��поряд��.

3.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації):

3.1.�Подати�пропозиції�щодо�визначення

балансо�трим�вача�об’є�та�на�Андріївсь�о-

м���звозі,�20�(А,�Б)���Подільсь�ом��районі

після�введення�йо�о�в�е�спл�атацію.

3.2.�Забезпечити�спільно�з�КП�«Спецжит-

лофонд»�передач��об’є�та�на�Андріївсь�ом�

�звозі,�20�(А,�Б)���Подільсь�ом��районі,�піс-

ля�введення�йо�о�в�е�спл�атацію,�балансо-

�трим�вач�,�визначеном��з�ідно�з�підп�н�-

том�3.1�цьо�о�п�н�т�.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�подати���встановленом�

поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт�із�завершення�ре�онстр��ції�б�-

дівель�Київсь�о�о�драматично�о�театр��на

Подолі�на�Андріївсь�ом���звозі,�20�(А,�Б)��

Подільсь�ом��районі�до�про�рам�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014

рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�з�ре�онстр��ції�та�прийняття�об’є�та�в

е�спл�атацію�йо�о�майно�в��становленом�

поряд���зарахов�ється�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

6.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,

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

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

міністрації)�від�14�вересня�2011�ро���№ 1667

«Про�передач��ф�н�цій�замовни�а�ре�он-

стр��ції�б�дівель�по�Андріївсь�ом���звоз�,�20

(А,�Б)�під�«Київсь�ий�драматичний�театр�на

Подолі»���Подільсь�ом��районі».

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про утворення міжвідомчої робочої комісії 
з питань запобігання вчиненню диверсійного 

та/або терористичного акту 
в системі централізованого 

питного водопостачання 
міста Києва

Розпорядження № 899 від 12 серпня 2014 року
Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

статей 12, 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», враховуючи лист Головного управ'
ління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 08.08.2014 № 51/2/2'47079 та з метою за'
безпечення населення міста Києва в необхідних обсягах питною водою нормативної якості:

1.�Утворити�міжвідомч��робоч���омісію�з

питань�запобі�ання�вчиненню�диверсійно�о

та/або�терористично�о�а�т��в�системі�цен-

тралізовано�о�питно�о�водопостачання�міс-

та�Києва�та�затвердити�її�посадовий�с�лад,

що�додається.

2.�Головою�міжвідомчої�робочої��омісії�з

питань�запобі�ання�вчиненню�диверсійно�о

та/або�терористично�о�а�т��в�системі�цен-

тралізовано�о�питно�о�водопостачання�міс-

та�Києва�призначити�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Костю-

�а�М.�Д.

3.�Голові�міжвідомчої�робочої��омісії�з�пи-

тань�запобі�ання�вчиненню�диверсійно�о

та/або�терористично�о�а�т��в�системі�цен-

тралізовано�о�питно�о�водопостачання�міс-

та�Києва�затвердити�персональний�с�лад��о-

місії�та���разі�необхідності�вносити�зміни�до

ньо�о.

4.�Міжвідомчій�робочій��омісії�з�питань�за-

побі�ання�вчиненню�диверсійно�о�та/або�те-

рористично�о�а�т��в�системі�централізова-

но�о�питно�о�водопостачання�міста�Києва:

забезпечити�опрацювання�питань�щодо

стан��ф�н�ціон�вання�об’є�тів�системи�цен-

тралізовано�о�питно�о�водопостачання�міс-

та�Києва;

оцінити�рівень�існ�ючої�за�рози�вчинення

диверсійно�о�та/або�терористично�о�а�т��в

системі�централізовано�о�питно�о�водопос-

тачання�міста�Києва�та�визначити�першочер-

�ові�заходи�для�запобі�ання�йо�о�вчинення,

а�та�ож�лі�відації�можливих�наслід�ів;

за�рез�льтатами�роботи�до�19�серпня�2014

ро���надати�пропозиції�Київсь�ом��місь�ом�

�олові.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�

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

12.08.2014�р.�№�899

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міжвідомчої робочої комісії з питань запобігання вчиненню

диверсійного та/або терористичного акту 
в системі централізованого питного водопостачання 

міста Києва
заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів,��олова�міжвідомчої�робочої��омісії;

дире�тор�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),�заст�п-

ни���олови�міжвідомчої�робочої��омісії;

дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�міжвідом-

чої�робочої��омісії;

заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�з�питань�надзвичайних�си-

т�ацій�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар

міжвідомчої�робочої��омісії;

начальни��Управління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії��ор�пції

апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції);

представни��Головно�о��правління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та�Київсь�ій�об-

ласті�(за�з�одою);

представни��Головно�о��правління�ДСНС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою);

представни��Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою);

представни��Головно�о��правління�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�(за�з�одою);

представни��Інстит�т���олоїдної�хімії�та�хімії�води�ім.�А.�В.�Д�мансь�о�о�НАН�У�раїни�(за

з�одою);
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представни��Інстит�т���і�ієни�та�медичної�е�оло�ії�ім.�О.�М.�Марзєєва�А�адемії�медичних

на���У�раїни�(за�з�одою);

�олова�правління�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою);

дире�тор�Департамент��безпе�и�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою);

�оловний�інженер�Департамент��е�спл�атації�водопровідно�о��осподарства�ПАТ�«АК�«Ки-

ївводо�анал»�(за�з�одою);

�оловний�техноло� —�начальни��Управління��оловно�о�техноло�а�та�я�ості�прод��ції�ПАТ

«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою);

начальни��центральної�лабораторії�Департамент��е�спл�атації�водопровідно�о��осподар-

ства�ПАТ�«АК�«Київводо�анал»�(за�з�одою).

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

Про відмову у продовженні 
строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 911 від 18 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис'

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по'
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла'
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп'
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���продовженні�стро���дії�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�(да-

лі —�дозволи)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�13�дозволів.

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)

18.08.2014�р.�№�911

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 20127�07 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,35 Печерський район, 
вул. Патріса Лумумби /
вул. Івана Кудрі, 23/25

2. 20130�07 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Шевченківський район,
вул. Павлівська, 17

3. 20269�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2 Шевченківський район,
вул. Михайлівська, 15/1

4. 20271�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,2 Подільський район, 
вул. Фрунзе, 127

5. 20276�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,4 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 117/125

6. 20278�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,14 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 17/52,
літера А

7. 20279�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

0,56 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 17/52,
літера А

8. 20272�08 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Подільський район, 
вул. Фрунзе, 127

9. 20268�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,5 Шевченківський район,
вул. Михайлівська, 15/1

10. 20280�08 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Шевченківський район,
вул. Прорізна, 4

11. 20128�07 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,18 Печерський район, 
вул. Патріса Лумумби /
вул. Івана Кудрі, 23/25

12. 20129�07 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,55 Шевченківський район,
вул. ПавлІвська, 17

13. 20277�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,8 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 117/125

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

Перший заступник керівника апарату
А. Почтарьов

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 910 від 18 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис'

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по'
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рекла'
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп'
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження

���іль�ості�4�дозволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і

санітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�-

вачів�зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро-

���їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их

вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зов-

нішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможли-

вість�розташ�вання�відповідних�ре�ламних

засобів,—�до�настання�та�их�змін���за�аль-

номісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Киівсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�

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

18.08.2014�р.�№�910

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 04596�04 ДП "Перехід
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(скролІнг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 54/56

2 06244�04�П�1 ТОВ
"Максимус.ОЗР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Малиновського / просп. Героїв
Сталінграда (пл.Сантьяго де
Чилі)

3 06501�04�П�1 ТОВ
"Максимус.ОЗР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Декабристів / вул. Вербицького
(на трикутнику)

4 12143�06�П�1 ТОВ
"Максимус.ОЗР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лайоша Гавро, 9�А

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній 

в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 897 від 12 серпня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення фінансування робіт з капітального ремонту квартири № 43 в жит'
ловому будинку на вул. Зодчих, 66 після пожежі:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

���в�с�мі�140 791��рн,�передбачених�Святошин-

сь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмініс-

трації�на�2014�рі����спеціальном��фонді�бюдже-

т��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся���бю-

джетних�призначень,�шляхом�зменшення�видат-

�ів�розвит���по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�110205

«Ш�оли�естетично�о�виховання�дітей»�та�збільшен-

ня�видат�ів�розвит���по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�100102�«Капітальний�ремонт�житлово�о

фонд��місцевих�ор�анів�влади»,�що�додається.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по�оджен-

ня�перерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

ної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до�роз-

пис��місцево�о�бюджет��після�по�одження�в��с-

тановленом��поряд���перерозподіл��видат�ів,

передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�

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

12.08.2014�р.�№�897

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Святошинській районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

№ Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збіль'
шення

1 2 3 4 5 6

1. 110205 Школи естетичного виховання дітей 3132 140 791

2. 100102 Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади

3210 140 791

�рн
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Про затвердження адресного переліку об’єктів виконання робіт із заміни (реконструкції) 
та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2014 році

Розпорядження № 898 від 12 cерпня 2014 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на
2014 рік», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 5/10151 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік» та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному тех'
нічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��об’є�тів�ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��ції)�та�модер-

нізації�ліфтів���житлових�б�дин�ах�м.�Києва���2014�році,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження:

2.1�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —�в�частині�об’є�тів,�за�я�ими�роботи�б�ли�ви-

�онані���2009,�2010,�2011,�2012�ро�ах,�але�неоплачені;

2.2.�Ком�нальне�підприємство�«Дире�ція�з��апітально"о�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�«Київ-

б�дре�онстр��ція» —�в�частині�ви�онання�перехідних�об’є�тів�2013�ро���та�нових�об’є�тів�2014

ро��.

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження,�за�рах�но��бюджетних��оштів�на�2014�рі��за��одом�тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів:�150101�«Капітальні�в�ладення»�в�с�-

мі�30000,00�тис.�"рн.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів�"олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з"ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
12.08.2014�р.�№�898

АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК 
об’єктів виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів

у житлових будинках м. Києва у 2014 році

№ Адреса ліфтів Кількість
ліфтів

Кількість
поверхів

Тип шахти Рік 
установки

Наявність
диспетчеризації

Вантажо'
підйомність

Вид робіт Орієнтовна вартість робіт

Заміна Модернізація Заміна Модернізація Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Об'єкти, за якими роботи були виконані у 2009 році, але не оплачені

Голосіївський район

1 просп. 40�річчя Жовтня, 108/3 2 13 глуха 1967 дисп. 400/630 2 679.10 679.10

Разом по району 2 2 679,10 679,10

Дарницький район

1 Харківське шосе, 21/5 1 16 глуха 1980 недисп. 350 1 399.64 399,64

2 вул. 3долбунівська, 5 2 16 глуха 1984 недисп. 320/500 2 407.51 407,51

3 вул. Севастопольська, 19 п. 1 2 16 глуха 1981 дисп 320/500 2 406.36 406,36

4 вул. Санаторна, 27 1 16 глуха 1980 недисп. 350 1 399.14 399,14

Разом по району 6 6 0 1612,65 0 1 612,65

Дніпровський район

1 вул.Березняківська, 30 п. 2 1 16 глуха 1972 дисп. 350 1 417.78 417.78

2 вул. Березняківська, 30�А п. 1 2 16 глуха 1972 дисп. 350/500 2 417.68 417.68

3 вул. Березняківська, 30�А п. 2 2 16 глуха 1972 дисп. 350/500 2 489.82 489,82

4 просп. Павла Тичини, 13 п. 2 2 17 глуха 1970 дисп. 350 2 420.33 420,33

5 просп. Павла Тичини, 13 п. З 2 17 глуха 1970 диеп. 350 2 420.41 420,41

Разом по району 9 5 4 1325,28 840,74 2166,02

Оболонський район

1 вул. Автозаводська, 25 п. З 1 9 глуха 1977 дисп. 350 1 234,77 234.77

2 вул. Лайоша Гавро, 9�Д п. 4 1 9 глуха 1977 дисп. 350 1 232,83 232,83

3 вул. Лайоша Гавро, 9�Д п. 5 1 9 глуха 1977 дисп. 350 1 232,89 232,89

4 просп. Оболонський, 16�Е п. 1 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 255,17 255,17

5 просп. Оболонський. 16�Е п. 2 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 254.09 254,09

6 просп. Оболонський, 16�Е п. З 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.38 253,38

7 просп. Оболонський, 16�Е п. 4 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253,22 253,22

8 просп. Оболонський, 16�Е п. 5 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253,49 253,49

9 просп. Оболонський, 16�Е п. 7 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.73 253,73

Разом по району 9 0 9 0 2223,57 2223,57

Подільський район

1 вул. Світлицького, 28�В п. 1 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.45 253,45

2 вул. Світлицького, 28�В п. 2 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.44 253,44

3 вул. Світлицького, 28�В п. З 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.46 253,46

4 вул. Світлицького, 28�В п. 4 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 253.44 253.44

5 просп. Свободи, 28�А п. 1 1 9 глуха 1975 дисп 320 1 254.60 254,60

6 просп. Свободи, 28�А п. 2 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 254.56 254,56

7 просп. Свободи, 28�А п. З 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 254.85 254.85

8 просп. Свободи, 28�А п. 4 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 254.85 254.85

9 просп. Свободи, 28�А п. 5 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 254.56 254,56

10 просп. Свободи, 28�А п. 6 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 254.70 254.70

Разом по району 10 0 10 0 2541,91 2541,91

Об'єкти, за якими роботи були виконані у 2011 році, але не оплачені

Голосіївський район

1 вул. Новопирогівська, 25/2 1 14 глуха 1985 недисп. 320 1 801.72 801,72

Разом по району 1 1 801,72 801,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дарницький район

1 просп. Миколи Бажана,
9б п. 8

1 9 глуха 1983 дисп. 320 1 256,55 256,55

2 просп. Миколи Бажана,
9б п. 9

1 9 глуха 1983 дисп. 320 1 240,93 240,93

Разом но району 2 2 0 497,48 0,00 497,48

Деснянський район

1 вул. Маршала
Жукова,39 п. 1

1 9 глуха 1970 дисп. 350 1 288,83 288,83

2 вул. Маршала
Жукова,39 п. 2

1 9 глуха 1970 дисп. 350 1 272,91 272,91

3 вул. Маршала Жукова,
39 п. 3

1 9 глуха 1970 дисп. 350 1 294,80 294,80

4 вул. Космонавта
Волкова, 26

2 9 глуха 1971 дисп. 350 2 2.99 2,99

Разом по району 5 5 0 859,53 0,00 859,53

Дніпровський район

1 вул. Ентузіастів,39 п. 1 1 8 м/с 1967 дисп. 320 1 303,48 303,48

2 вул. Ентузіастів,39 п. 2 1 8 м/с 1967 дисп. 320 1 274.29 274,29

3 вул. Ентузіастів. 39 п. 3 1 8 м с 1967 дисп. 320 1 288.72 288,72

4 вул. Березняківська, 
38а п. 4

1 9 глуха 1973 дисп. 350 1 294.76 294.76

5 вул. Серафимовича, 17/1
п. 3

1 9 глуха 1968 дисп. 350 1 294,74 294,74

6 вул. Березняківська, 14
п. 3

1 9 глуха 1971 не дисп. 350 1 290,36 290,36

7 Русанівський бульвар, 1 2 16 глуха 1972 дисп. 350/500 2 4,92 4,92

Разом по району 8 7 1 1460,91 290,36 1751,27

Оболонський район

1 просп. Оболонський, 7в 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 1,47 1,47

2 вул. Попова, 10 1 9 глуха 1974 не дисп. 320 1 1,36 1,36

1 вул. Малиновського, 25 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 1,45 1.45

4 вул. Маршала
Рокоссовського. 6

2 16 глуха 1974 дисп. 350/500 2 3.91 3.91

5 просп. Оболонський,
16Е: п.814

1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 9.43 9.43

6 вул. Полярна, 7Б п.1 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 256,39 256,39

7 вул. Полярна, 7Б п.2 1 9 глуха 1975 дисп. 321 1 241,08 241,08

Разом по району 8 0 8 0 515,09 515,09

Печерський район

1 вул. Грушевського. 4 а 1 5 м/с 1974 не дисп. 240 1 1.23 1.23

2 вул. Саксаганського. 15 1 4 глуха 1974 не дисп. 350 1 0.91 0.91

3 вул. Шота Руставелі, 21 1 6 глуха 1977 дисп. 320 1 0.87 0,87

4 вул. Червоноармійська.
25

1 5 м/с 1977 дисп. 320 1 0,97 0,97

4 вул. Кіквідзе. 4 1 4 глуха 1976 дисп. 320 1 228.08 228.08

6 вул. Патріса Лумумби, 19 1 6 м/сіт 1979 дисп. 320 1 274.87 274.87

7 пров. Бастіонний, 5 1 8 глух 1979 дисп. 320 1 294,80 294,80

8 вул. Рибальська, 13 п. 2 1 9 глух. 1975 не дисп. 320 1 250.28 250,28

9 вул. Рибальська, 13 к. 1 1 9 глух. 1975 не дисп. 320 1 255.77 255.77

10 вул. Рибальська, 13 к. 2 1 9 глух. 1975 не дисп. 320 1 240,46 240,46

Разом по району 10 4 6 297,81 1250,43 1548,24

Подільський район

1 вул. Копилівська,31 п. 1 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 287,81 287,81

2 вул. Копилівська,31 п. 2 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 272.20 272,20

3 вул. Копилівська, 31 п. 3 1 9 глуха 1975 дисп. 320 1 294.78 294,78

Разом по району 3 3 0 854,79 0,00 854,79

Святошинський район

1 вул. Литвиненко
Вольгемут, 5б

1 9 глуха 1977 дисп. 320 1 293,84 293,84

2 бульв. Кольцова, 17в 1 9 глуха 1971 дисп. 350 1 290.29 290,29

3 вул.Комісара Рикова, 1 1 9 м/сіт 1967 дисп. 320 1 290,32 290.32

4 вул. Тулузи, 12 1 8 глуха 1973 дисп. 350 1 290,98 290,98

5 вул. Чорнобильська,
11 п.1

1 9 глуха 1972 дисп. 350 1 288.18 288,18

6 вул. Чорнобильська, 
11 п.2

1 9 глуха 1972 дисп. 350 1 272.56 272.56

Разом по району 6 3 3 851,06 875,11 1726,17

Продовження наст пном номері
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:
- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç

âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó òà
ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè;

- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;
- ôîòîêàðòêà ðîçì³ðîì 4x6 ñì;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî 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.

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóð-
íîãî ï³äðîçä³ëó

Âàêàíòíà
ïîñàäà

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä

1.

Äåïàðòàìåíò ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ òà
òåðèòîð³àëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ âëàäè

äèðåêòîð
Äåïàðòà-

ìåíòó

Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ àáî â
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ
÷è íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå
ìåíøå 5 ðîê³â, âèõîäÿ÷è ³ç âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàâäàíü
òà ôóíêö³é Äåïàðòàìåíòó.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿ òà ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà

ðàéîíó;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîîðäèíàö³¿ òà ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ðàéîíó íà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ
äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó (äî 23 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó).

Âèìîãè äî êîíêóðñàíò³â:
Ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì

ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà (³íæåíåðíèé, òåõí³÷íèé íàïðÿìîê), äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ
äåðæàâíîþ ìîâîþ, îñíîâàìè ä³ëîâîäñòâà.Äîñâ³ä÷åíèé êîðèñòóâà÷ Internet (Explorer, Mozilla
Firefox, Opera). Çíàííÿ Microsoft office (Word, Excel,Access, Power Point). Ìîæëèâ³ñòü øâèäêîãî
íàáîðó òåêñòó.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, ê³ìí. 334, òåë. 249-47-12.

Øàíîâí³ âëàñíèêè êâàðòèð òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêó ¹8 
ïî âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüê³é!

Ç 21 ñåðïíÿ 2014 ðîêó ÊÏ "Æèòëî-ñåðâ³ñ"ðîçïî÷èíàº îáñëóãîâóâàííÿ çáóäîâàíîãî
áóäèíêó ¹ 8 ïî âóë. ×åðíîâîãâàðä³éñüê³é ó ì. Êèºâ³ ç ïåð³îäè÷í³ñòþ òà ñòðîêàìè
íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 09.03.2011 ¹307.
Íàðàõóâàííÿ çà íàäàí³ ïîñëóãè áóäå ïðîâîäèòèñÿ çà òàðèôîì, ÿêèé ðîçðàõîâàíî
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869 òà ñòàíîâèòü 4,6891 ãðí/ì2.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÏ "Æèòëî-ñåðâ³ñ" òåë. 281-44-01

ÑÓÄÎBA ÏÎÂ²ÑÒÊÀ
ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹757/12769/14-ö

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Öüîìêè Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñàìè: ì. Êè¿â, âóë. ². Êóäð³, áóä. 38, êâ. 39; ó ñïðàâ³ ¹757/12769/14-ö çà ïîçîâîì
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Àêöåíò-Áàíê"äî Öüîìêè Ñåðã³ÿ ²âàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³,
ÿêå â³äáóäåòüñÿ 12 âåðåñíÿ 2014 ð. î 08.30, 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.

ÑÓÄÎÂÀ ÏÎÂ²ÑÒÊÀ
ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 757/12751/14-ö

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Ä³äîâè÷à Îëåêñàíäðà ßêîâè÷à, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01000, ì. Êè¿â. âóë. Êëîâñüêèé óçâ³ç, áóä. 10, êâ. 22 ó ñïðàâ³ ¹757/12751/14-ö
çà ïîçîâîì ÏÀÒ "ÊÁ "Ïðèâàòáàíê" äî Ä³äîâè÷ Î. ß. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ
10 âåðåñíÿ 2014 ð. îá 11.30 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.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ßùåíêî Òåòÿíó Âàëåíòèí³âíó
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 17.00 02.10.2014 ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
ßùåíêî Ç. Ñ. äî ßùåíêî Ò. Â. ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì (êàá³íåò ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Âòðà÷åí³ äèïëîìè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
íà ³ì'ÿ Êðþ÷êîâ Ëåîí³ä Âàñèëüîâè÷, ñåð³¿ KB ¹14013901 â³ä 30.06.2000
òà ñåð³¿ KB ¹17008990 â³ä 30.06.2001 ââàæàòè íåä³éñíèìè.
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Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, îáñòàâèíè çàêëè-

êàþòü äî ïëàíîì³ðíî¿ é

ðåòåëüíî¿ ðîáîòè. Çàâåð-

øóéòå ïîâñÿêäåíí³ ñïðàâè, ðîçïî-

÷àò³ íàïåðåäîäí³, ï³äòðèìóéòå îð-

ãàí³çì ó õîðîø³é ôîðì³. Ïðàêòè÷-

í³ñòü ìàº ÷åðâîíîþ íèòêîþ ïðî-

õîäèòè êð³çü âñþ ä³ÿëüí³ñòü: óòî÷-

íþéòå, äåòàëüíî ïðîðàõîâóéòå êî-

æåí êðîê, í³êóäè íå çàï³çíþéòåñÿ.

ÒÅËÜÖ², íàäîëóæóéòå ïðî-

ãàëèíè, ñèñòåìàòèçóéòå

ñâî¿ ñïðàâè.Ö³ âèìîãè ïî-

øèðþþòüñÿ ÿê íà ïðîôåñ³éí³ ïëà-

íè, òàê ³ íà îñîáèñò³ âçàºìèíè.Äî-

ë³ êîõàíèõ, ä³òåé îáì³ðêóéòå çàíî-

âî, ðîçïèø³òü äî äð³áíèöü ãðàô³ê,

íå çàëèøèâøè áåç îñîáèñòîãî êîí-

òðîëþ æîäíî¿ äåòàë³.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ðåàë³çàö³ÿ îñî-

áèñòèõáàæàíüéäå óñï³øíèì

òåìïîì. ×àñ ï³äâåñòè ô³-

í³øíóðèñêóï³ä äåÿêèìè äîìàøí³ìè

ïîä³ÿìè ³ á³ëüøå í³êîëè äî íèõ íå

ïîâåðòàòèñÿ.ßêùî éäåòüñÿ ïðî ïðè-

ºìí³ çì³íè, êðàùå îðãàí³çóâàòè âå-

ñåë³ òà ïèøí³ «ïðîâîäè» ïàì’ÿòíîìó

ïåð³îäó ñ³ìåéíî¿ ³ñòîð³¿.

ÐÀÊÀÌ äîâåäåòüñÿ ïîñòà-

âèòè õðåñò íà äåÿêèõ çíà-

éîìñòâàõ,ïåðåãëÿíóòè êî-

ëî ïðèÿòåë³â, â³äñ³ÿâøè çåðíà â³ä

ïîëîâè. Íàñàìïåðåä ñë³ä â³äìîâè-

òèñÿ â³ä äàâíüîãî ñòèëþ àêòèâíèõ

ä³é, ñïðîáóâàòè çì³íèòè òàêòèêó ³

ñòðàòåã³þ ïîâåä³íêè.

ËÅÂÈ, ìàòåð³àëüíà ñôåðà

íàáóâàº âàæëèâîãî çíà-

÷åííÿ.Òóò âàðòî íå ò³ëüêè

â³äñòåæóâàòè îêðåì³ äð³áíèö³, à é

ñïðîáóâàòè íàíîâî ñèñòåìàòèçó-

âàòè äæåðåëà äîõîä³â ³ ñòàòò³ âèòðàò.

Äîö³ëüíî ïîçáàâèòèñÿ â³ä ìàéíà,

ÿêå âè÷åðïàëî ñâ³é ðåñóðñ,ìîðàëü-

íî çàñòàð³ëî.

Ä²ÂÈ, çðîñòàº âàæëèâ³ñòü

ïðîôåñ³éíèõ êîíòàêò³â.

Âêëþ÷àéòå íà ïîâíó ïî-

òóæí³ñòü ñâî¿ ïðèðîäí³ ÿêîñò³: êðè-

òè÷í³ñòü, ïåäàíòè÷í³ñòü, õèñò àíà-

ë³òèêà, óì³ííÿ øë³ôóâàòè äåòàë³.

Âò³ì, òóò ïàëèöÿ íà äâà ê³íö³ — ä³ÿ

ð³âíà ïðîòèä³¿, ÷èì á³ëüøà àêòèâ-

í³ñòü,òèì âèùà éìîâ³ðí³ñòü ãîñòðî-

ãî ç³òêíåííÿ ç ïîçèö³ÿìè ÷è ³í³ö³-

àòèâîþ íà÷àëüñòâà.

ÒÅÐÅÇÈ, äîâ³ðÿéòå,àëå ïå-

ðåâ³ðÿéòå. Ïåðåä÷óòòÿ íå

çðàäæóº, çà âàøîþ ñïè-

íîþ òàºìíî âåäóòü àêòèâí³ ä³¿ ð³ç-

íîìàí³òí³ ëþäè. Íàâ³òü ÿêùî öå íå

³íòðèãà ³ íå ï³äñèäæóâàííÿ, à ïðîñ-

òå ï³äñëóõîâóâàííÿ, çá³ð äåòàëüíî¿

³íôîðìàö³¿ ïðî âàøó ïåðñîíó, äèñ-

êîìôîðò ãàðàíòîâàíèé.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ùîá óïåâíå-

íî ðóõàòèñÿ â ìàéáóòíº,

íå ðîçñëàáëÿéòåñÿ.Äëÿ äî-

ñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè çàìà-

ëî îäíîãî òâîð÷îãî ïîðèâó: ìàºòå

âñå îáì³ðêóâàòè ³ äî äð³áíèöü ïðî-

ðàõóâàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², çîñåðåäüòåñÿ

íà ïðîôåñ³éíèõ ïëàíàõ,

îáîâ’ÿçêàõ, êîíòàêòàõ, äî-

òðèìóþ÷èñü ñëóæáîâî¿ ñóáîðäèíà-

ö³¿. Êàð’ºðíèé ìàðàôîí íàáèðàº ³í-

òåíñèâíîãî òåìïó. Ó êðèòè÷í³é ñè-

òóàö³¿ äîðå÷íî ïîæàðòóâàòè, âè-

ñëîâèòè êîìïë³ìåíò äëÿ ðîçðÿäêè

íàïðóæåíî¿ àòìîñôåðè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íåçàâåðøåí³

ñïðàâè çàâäàäóòü êëîïî-

ò³â, ïåðåøêîäæàþ÷è óïåâ-

íåíîìó ðóõó âïåðåä. ßêùî ðàí³øå

âè äîçâîëÿëè ñîá³ (àáî ï³äëåãëèì)

õàëòóðèòè, åêñïåðèìåíòóâàòè, ïðè-

ä³ëÿëè íåäîñòàòíüî óâàãè äð³áíè-

öÿì, òî òåïåð âàøà íåäáàë³ñòü ìî-

æå â³äãóêíóòèñÿ íåãàðàçäàìè.

ÂÎÄÎË²¯, ï³ääàéòå ðåòåëü-

í³é ³íñïåêö³¿ âðàçëèâ³ ì³ñöÿ.

Ñâî¿ îáîâ’ÿçêè,çàáîðãîâàíî-

ñò³, íåçàê³í÷åí³ ñïðàâè ³ íåðåàë³çî-

âàí³ ïðîåêòè ñïðîáóéòå ðîçòàøóâà-

òè çà ñòóïåíåì ¿õ âàæëèâîñò³, òîáòî

çáóäóâàòè ÿêóñü ³ºðàðõ³þ ïðîáëåì.

ÐÈÁÈ, ðåàëüíà âëàäà íè-

í³ â ÷óæèõ ðóêàõ.Âò³ì, âàì

íå çâèêàòè ä³ÿòè ï³ä âïëè-

âîì îáñòàâèí — àëå íàðàç³ ïåð-

ñïåêòèâà òàíöþâàòè ï³ä ÷óæó äóä-

êó çîâñ³ì íå äî âïîäîáè.

ÀÊÖ²Þ Ice Bucket Challenge ÷è
«Â³äðî ëüîäó» â óñüîìó ñâ³ò³ ï³ä-
òðèìàëè ïîë³òèêè, ç³ðêè øîó-á³ç-
íåñó òà ê³íî, âèñîêîïîñàäîâö³. Â
í³é ìîæå âçÿòè ó÷àñòü êîæåí îõî-
÷èé. Äëÿ öüîãî ïåðåä îáëèâàííÿì
òðåáà êèíóòè âèêëèê òðüîì ³íøèì
ëþäÿì, çàïèñàòè öå íà â³äåî òà âè-
êëàñòè â ñîöìåðåæ³ ç õåøòåãîì
#ALSIceBucketChallenge. Íàçâàí³
îñîáè ìàþòü àáî ïðèéíÿòè âèêëèê
³ îáëèòèñÿ âîäîþ, àáî çàïëàòèòè
ãðîø³ ó ôîíä. Çàçâè÷àé ðîáëÿòü ³
òå, é ³íøå.

«Êðèæàíèé äóø» óæå ïðèéíÿ-
ëè Êð³øò³àíó Ðîíàëäó, Íåéìàð,
Ìàðñåëî, Ñò³âåí Äæåððàðä, Á³ë
Ãåéòñ, Ìàðê Öóêåðáåðã, ñï³âàê
Äæàñò³í Ò³ìáåðëåéê, Äåâ³ä òà Â³ê-
òîð³ÿ Áåêõåìè, Ëåä³ Ãàãà, ÷ëåíè
ðîäèíè Êåííåä³. Âàã³òíà íàðå÷å-
íà íàøîãî áîêñåðà-÷åìï³îíà Âî-
ëîäèìèðà Êëè÷êà Õàéäåí Ïàíåò-
òüºð³ òàêîæ íå ïîáîÿëàñÿ îáëèòè-
ñÿ êðèæàíîþ âîäîþ. Ïåðåä îáëè-
âàííÿì çà òðàäèö³ºþ Ïàíåòòüºð³
êèíóëà âèêëèê ñâîºìó êîõàíîìó,
ìàéáóòí³é äèòèí³ òà çíàéîì³é
ñï³âà÷ö³. Îäèí ³ç íàéêðóò³øèõ ãå-
ðî¿â Ãîëë³âóäó àêòîð Â³í Ä³çåëü,
âèòðèìàâøè õîëîäíèé äóø, êè-
íóâ âèêëèê ñâî¿é êîëåç³ Àíäæåë³-
í³ Äæîë³, ïåðø³é ëåä³ ÑØÀ Ì³øåëü
Îáàì³ ³ ðîñ³éñüêîìó ïðåçèäåíòî-
â³ Âîëîäèìèðó Ïóò³íó, ÿêèé äî-
ïîêè íà öå í³ÿê íå â³äðåàãóâàâ. À
îò Äæîðäæ Áóø çàÿâèâ, ùî îáëè-
âàòèñÿ ïðåçèäåíòàì íå ëè÷èòü,
òîìó â³í âèïèøå ÷åê. Îäíàê ñàìå
â öþ ìèòü éîãî äðóæèíà Ëîðà îá-
ëèëà ÷îëîâ³êà âîäîþ. Íå îìèíó-
ëà öÿ àêö³ÿ ³ ãëàâó íàøî¿ äåðæà-

âè. Ïåòðîâ³ Ïîðîøåíêó êèíóëè
âèêëèê àæ äâîº — äåïóòàò Ïðè-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Âîëî-
äèìèð Îë³éíèê ³ 19-ð³÷íèé îäå-
ñèò Ðîä³îí Ùóê³í.

Âåäó÷³ ôóòáîëüíîãî òîê-øîó
«Ïðîôóòáîë» ²ãîð Öèãàíèê òà Ñà-
øà Ëîáîäà äîëó÷èëèñÿ äî äîáðî-
÷èííî¿ àêö³¿ Ice Bucket Challenge,
ðîçïîâ³äàº ÒÍ. Öèãàíèê ïåðåäàâ
åñòàôåòó êîìåíòàòîðàì òåëåêàíà-
ëó «2+2» Âîëîäèìèðó Êîáåëüêîâó
³ Âàäèìó Ñê³÷êó, à òàêîæ ãåíåðàëü-
íîìó äèðåêòîðó äîíåöüêîãî «Øàõ-
òàðÿ» Ñåðã³þ Ïàëê³íó. Ñàøà Ëîáî-

äà êèíóëà âèêëèê ñâî¿ì äðóçÿì òà
ãðàâöþ äí³ïðîïåòðîâñüêîãî «Äí³ï-
ðà» ªâãåíó Êîíîïëÿíö³. Òîé âè-
êëèê ïðèéíÿâ ³ îáëèâñÿ êðèæàíîþ
âîäîþ íà ï³äòðèìêó õâîðèõ ëþ-
äåé. Ïðè÷îìó Æåíÿ çðîáèâ öå ó
ñâîºìó êóìåäíîìó ñòèë³. Êîíîï-
ëÿíêà âèðÿäèâñÿ ó ïëàâàëüíèé
êîñòþì, ëàñòè òà âäÿã âîäí³ îêó-
ëÿðè. Ç äðóãîãî ïîâåðõó áóäèíêó
íà íüîãî ïîëèëè âîäó, ï³ñëÿ ÷îãî
ôóòáîë³ñò ñì³øíî ï³äñòðèáíóâ. Åñ-
òàôåòó Æåíÿ ïåðåäàâ òåçö³ Ñåëåç-
íüîâó, Ìèêîë³ Ìîðîçþêó òà Ñàíä-
ðî Êîáàõ³äçå �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 742 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 741 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 741 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

Äåíü àâ³àö³¿.
1672—îá'ºäíàíà óêðà¿íñüêî-òóðåöü-

êî-òàòàðñüêà àðì³ÿ, ÿêó î÷îëþâàëè

ãåòüìàí Ïåòðî Äîðîøåíêî,òóðåöüêèé

ñóëòàí Ìóõàììåä IV ³ êðèìñüêèé õàí

Ñåë³ì-Ã³ðåé, çäîáóëà ôîðòåöþ

Êàì'ÿíåöü(íèí³ —Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñü-

êèé) ³ âèðóøèëà íà Ãàëè÷èíó.

1939—â³äáóâñÿ ïåðøèé óñâ³ò³ ïîë³ò

ðåàêòèâíîãî ë³òàêà —íèì áóâ åêñïå-

ðèìåíòàëüíèé «Íå-178» í³ìåöüêîãî

àâ³àêîíñòðóêòîðà Åðíñòà Õåéíêåëÿ.

1966 — àíãë³ºöü Ôðåíñ³ñ ×è÷åñòåð

íà ÿõò³ «Äæèïñ³-Ìîò IV» â³äïðàâèâ-

ñÿ ç Ïë³ìóòà ó êðóãîñâ³òíó ïîäîðîæ,

ÿêó óñï³øíî çàâåðøèâ ÷åðåç 226

äí³â çà ìàðøðóòîì Ïë³ìóò—Ñ³äíåé

—ìèñ Ãîðí.Â³í ñòàâ ïåðøîþ ëþäè-

íîþ, êîòðà ñàìîñò³éíî çä³éñíèëà

êðóãîñâ³òíå ïëàâàííÿ. Çà öå äîñÿã-

íåííÿ ó òðàâí³ 1967 ðîêó êîðîëåâà

Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ªëèçàâåòà ïîñâÿòè-

ëà ×è÷åñòåðà â ëèöàð³ ç ïðèñâîºííÿì

òèòóëó "ñåð".

ãîðîñêîï

27 ñåðïíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 ñåðïíÿ

Êðèæàíà õâèëÿ îáëèâàííÿ äîñÿãëà Óêðà¿íè

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 36966
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó Äåíü íåçàëåæíîñò³ ìåð Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäîâèé ïðèéíÿâ êðèæàíèé äóø ó äâîð³ ñâîãî áó-

äèíêó â êîìïàí³¿ ñâî¿õ ÷îòèðüîõ ñèí³â â³êîì â³ä 5 äî 12 ðîê³â. Ñàìå ä³éñòâî çí³ìàëà íà òåëå-

ôîí ìàòè ñ³ìåéñòâà — Êàòåðèíà Êîò-Ñàäîâà. Â³äåî ç îáëèâàííÿì Àíäð³é Ñàäîâèé ðîçì³ñòèâ

íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó «Ôåéñáóö³». Ãðîø³, ÿê³ áóäóòü îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ àêö³¿, ïëàíóþòü ïåðåäàòè îí-

êîõâîðèì ä³òÿì òà íà ïîòðåáè á³éö³â ÀÒÎ.


