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Íåçëàìí³ äóõîì
� Êèÿíè âèìàãàþòü òåðì³íîâî íàä³ñëàòè ï³äêð³ïëåííÿ á³éöÿì ó çîíó ÀÒÎ

Êíèæêîâà âèñòàâêà
äî Äíÿ çíàíü

Çà ï³äòðèìêè ÊÌÄÀ íà Õðåùà-

òèêó â³äêðèëàñÿ êíèæêîâà âè-

ñòàâêà äî Äíÿ çíàíü òà ïî÷àò-

êó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Â

öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ âçÿëè ó÷àñòü

â³äîìèé ïèñüìåííèê-ïðàâîçà-

õèñíèê, ëàóðåàò ïðåì³¿ ³ì. À. Ñà-

õàðîâà Âîëîäèìèð Âîéíîâè÷,

ãîëîâà Äåðæêîìòåëåðàä³î Îëåã

Íàëèâàéêî, ïðåäñòàâíèêè ÊÌÄÀ

òà ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³. Çà ñëîâà-

ìè ðàäíèêà ìåðà ñòîëèö³ Ãàííè

Ñòàðîñòåíêî, ïðîâåäåííÿ êíèæ-

êîâîãî ìàéäàíó íàïåðåäîäí³ 1

âåðåñíÿ ìàº ñòàòè òðàäèö³ºþ

äëÿ Êèºâà. «Ñüîãîäí³ ìè â³ä-

êðèâàºìî êíèæêîâèé ìàéäàí,

ìàéäàí äóõîâíîñò³. Àäæå êíèãà

â äåðæàâ³, íåçâàæàþ÷è íà æîä-

í³ îáñòàâèíè, áóëà é áóäå ôóí-

äàìåíòîì îñâ³òè, íàóêè, äóõîâ-

íîñò³ òà êóëüòóðè óêðà¿íñüêîãî

íàðîäó. Ñàìå òîìó óòâåðäæåí-

íÿ ïðåñòèæó óêðà¿íñüêî¿ êíèãè,

ï³äíåñåííÿ ð³âíÿ â³ò÷èçíÿíî¿

âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè â Óêðà¿í³,

íàëàãîäæåííÿ êîíòàêò³â ì³æ â³ò-

÷èçíÿíèìè òà çàðóá³æíèìè âè-

äàâöÿìè òà êíèãîðîçïîâñþäæó-

âà÷àìè º îäíèì ³ç íàéâàæëè-

â³øèõ çàâäàíü äåðæàâè»,— çà-

çíà÷èëà ïàí³ Ñòàðîñòåíêî. Âè-

ñòàâêà òðèâàòèìå äî 31 ñåðï-

íÿ. Ó÷àñòü ó í³é â³çüìóòü ïîíàä

50 óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ.

Ñòîëèöþ î÷èùóþòü
â³ä ÌÀÔ³â

Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ì³ñü-

êîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òðè-

âàº áîðîòüáà ç íåçàêîííî âñòà-

íîâëåíèìè òèì÷àñîâèìè ñïîðó-

äàìè — ïðîòÿãîì òèæíÿ ¿õ ïðè-

áðàëè ïîíàä 50. ÊÏ «Êè¿âáëàãî-

óñòð³é» ïðîâîäèëî ðîáîòè ç äå-

ìîíòàæó ïîáëèçó ñòàíö³é ìåòðî

«Âèäóáè÷³», «Òåðåìêè», «Íèâêè»,

â ïàðêó Ïàðòèçàíñüêî¿ Ñëàâè,

Õðåùàòîìó ïàðêó, ïàðêó ³ì. Òà-

ðàñà Øåâ÷åíêà, çåëåíèõ çîíàõ

íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 11

(Äåñíÿíñüêèé ðàéîí), Ê³ëüöåâ³é

äîðîç³ (íàâïðîòè áóäèíêó íà âóë.

Çîä÷èõ,80,Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí),

âóë. Î.Äîâæåíêà, 16-Á (Øåâ÷åí-

ê³âñüêèé ðàéîí), íà âóë. Ëèá³ä-

ñüê³é, 1 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí),

âóë. Ïðèð³÷í³é, 5 òà 5-À (Îáîëîí-

ñüêèé ðàéîí), âóë. Ì. Ãðóøåâñüêî-

ãî, 4 (Ïå÷åðñüêèé ðàéîí), ïðîñï.

Ïðàâäè, 100 òà ïðîñï. Ñâîáîäè,

15/1 (Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí), âóë.

Çëàòîóñò³âñüê³é, 2/4, Ëüâ³âñüê³é

ïëîù³, 8, âóë. Îðàíæåðåéí³é, 3,

ïðîñï.Ïåðåìîãè,33/1,94 òà 94/1,

âóë. ². Ôðàíêà íà ðîç³ Á. Õìåëü-

íèöüêîãî, âóë. Ùåðáàêîâà, 2 òà

49 (Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí), íà

Õðåùàòèêó òà Îáîëîíñüê³é íà-

áåðåæí³é.

íîâèíè

ßÊ Â²ÄÎÌÎ, íà ñòîëèöþ ÷åêàº
äóæå âàæêà çèìà òà îáìåæåííÿ
òåïëîïîñòà÷àííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³ çà-
ïëàíóâàëè ïðîâåäåííÿ ì³òèíãó,
àáè çìóñèòè ìîæíîâëàäö³â ïåðå-
äèâèòèñÿ òåïëîâó ïîë³òèêó ì³ñ-
òà. Íàãàäàºìî: íåùîäàâíî ìåð
ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî áóâ çìó-
øåíèé çàÿâèòè, ùî ó çâ’ÿçêó ç³
ñêëàäíîþ ñèòóàö³ºþ òåìïåðàòó-
ðà ó êâàðòèðàõ êèÿí íà îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä áóäå çìåíøåíà
íà äåê³ëüêà ãðàäóñ³â. Â³äñóòí³ñòü
æå ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ ñüîãîäí³ âèêëè-
êàº íåâäîâîëåííÿ ó ìåøêàíö³â
ñòîëèö³. Àêòèâ³ñòè çàÿâëÿþòü, ùî
íà ïîòðåáè ÆÊÃ Óêðà¿íà ìàº âëàñ-

í³ ãàçîâ³ ðåñóðñè, é ñèòóàö³ÿ ç ðî-
ñ³éñüêèì ãàçîì íå ïîâèííà âïëè-
âàòè íà ï³äãîòîâêó äî çèìè. Êè-
ÿíè âèð³øèëè âèìàãàòè â³ä âëà-
äè ïðèâñåëþäíî äîïîâ³ñòè ïðî
ãîòîâí³ñòü äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó. «Ìè ââàæàºìî, ùî íåîáõ³ä-
íî ïîíîâëþâàòè ïðàêòèêó ïóáë³÷-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ ïîë³òèê³â òà íà-
ðîäó. Ìè ïðîòè òîãî, ùîá ìîæíî-
âëàäö³ ïðèêðèâàëè ñâîþ áåçä³-
ÿëüí³ñòü âåäåííÿì áîéîâèõ ä³é»,—
çàçíà÷èâ îäèí ç îðãàí³çàòîð³â àê-
ö³¿, ÷ëåí ðàäè êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî îñåðåäêó ïàðò³¿ «Ãðîìàäñüêà
ïîçèö³ÿ» Àíäð³é ×óáàòåíêî.

Ïðîòå â îñòàííþ ìèòü àêòóàëü-
í³ ïîä³¿ â çîí³ ÀÒÎ çìóñèëè ëþäåé

òèì÷àñîâî â³äìîâèòèñÿ â³ä îñîáèñ-
òèõ ³íòåðåñ³â íà êîðèñòü äåðæàâ-
íèõ òà ïåðåäèñëîêóâàòèñÿ äî âî-
ð³ò Ãåíøòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-
¿íè, ùîá ï³äòðèìàòè ì³òèíãóâàëü-
íèê³â, ÿê³ âèìàãàëè íåãàéíî âèñëà-
òè äîïîìîãó íàøèì îòî÷åíèì â³é-
ñüêàì. Ëþäè òðèìàëè ïëàêàòè ç
íàïèñàìè: «Ãåðî¿ ïîòðåáóþòü äî-
ïîìîãè!»,«Âèÿâèòè ³ ïîêàðàòè çðàä-
íèê³â ó Ãåíøòàá³!», «Â³éñüêîâ³ ÷è-
íîâíèêè — âñ³ íà ôðîíò!».

Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ²ëîâàéñüêîì
Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ÷àñòèíà óê-
ðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ áóëà îòî-
÷åíà ñèëàìè ñåïàðàòèñò³â. Çà äà-
íèìè ÌÂÑ, âåëèêà áðîíåòàíêîâà
ãðóïà Çáðîéíèõ Ñèë ÐÔ ïåðåòíó-
ëà äåðæàâíèé êîðäîí ç Óêðà¿íîþ,
ùî çìóñèëî ñèëè ÀÒÎ â³äñòóïèòè
ç ðàéîíó, ïðîòå ¿õ òàêè îòî÷èëè. Ïî-
ïðè îá³öÿíêè Ì³íîáîðîíè äîïî-
ìîãà á³éöÿì òàê ³ íå ïðèéøëà.
Á³ëüøå òèñÿ÷³ ëþäåé ï³êåòóâàëè
òåðèòîð³þ Ãåíøòàáó ç âèìîãîþ
âòðóòèòèñÿ â ñèòóàö³þ òà âèâåñ-
òè âîÿê³â. Äî ì³òèíãóâàëüíèê³â
÷åðåç Skype çâåðíóâñÿ ïîðàíåíèé
êîìàíäèð áàòàëüéîíó «Äîíáàñ»
Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî. Â³í ï³äòâåð-
äèâ, ùî á³éö³ çàëèøàþòüñÿ â îòî-
÷åíí³, æîäíî¿ äîäàòêîâî¿ òåõí³êè
ï³ä ²ëîâàéñüêîì íåìàº. Ï³êåòó-
âàëüíèêè âèñóíóëè äî Ì³íîáîðî-
íè òà ³íøèõ â³äïîâ³äàëüíèõ ñòðóê-
òóð íàñòóïí³ âèìîãè: äîïîìîãà
äîáðîâîëü÷èì áàòàëüéîíàì âàæ-

êèì îçáðîºííÿì; åâàêóàö³ÿ á³é-
ö³â ç ²ëîâàéñüêà; îíîâëåííÿ êå-
ð³âíèöòâà ñèëîâîãî áëîêó. Ïàí Ñå-
ìåí÷åíêî òàêîæ ââàæàº, ùî âî-
þâàòè ïîâèíí³ ò³, õòî õî÷å é ñâ³-
äîìî îáèðàº òàêó äîëþ, à íå ìî-
ëîä³ íåîáñòð³ëÿí³ ïðèçîâíèêè,
ÿêèõ ïîñèëàþòü íà ôðîíò. Êð³ì
òîãî, ç ïðåäñòàâíèê³â ñàìîîáîðî-
íè îáëàñòåé áóëî çàïðîïîíîâàíî
ñòâîðèòè ðåçåðâè àðì³¿.

Ï³ñëÿ öüîãî ó÷àñíèêè ì³òèíãó
ïåðåì³ñòèëèñü ï³ä ñò³íè Àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà. Òàì àêòèâ³ñòè
òàêîæ âèãîëîøóâàëè âèìîãè ùîäî
ïîñòà÷àíü âàæêî¿ çáðî¿ äîáðîâîëü-
öÿì òà íàïîëÿãàëè íà íåîáõ³äíî-
ñò³ êîíòðîëþ ñèëîâèõ â³äîìñòâ.
Ëóíàëè é âèìîãè ùîäî ëþñòðàö³¿,
äåðåãóëÿö³¿ òà áîðîòüáè ç êîðóï-
ö³ºþ.

Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî
ó çâ’ÿçêó ç ð³çêèì ïîã³ðøåííÿì
ñèòóàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè ñêàñó-
âàâ ðîáî÷èé â³çèò äî Òóðå÷÷èíè
òà îãîëîñèâ ñêëèêàííÿ åêñòðåíî-
ãî çàñ³äàííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè ³ îáîðîíè. «ß ïðèéíÿâ ð³-
øåííÿ ñêàñóâàòè ðîáî÷èé â³çèò äî
Òóðåöüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó çâ’ÿçêó ç
ð³çêèì çàãîñòðåííÿì ñèòóàö³¿ â
Äîíåöüê³é îáëàñò³, çîêðåìà â Àì-
âðîñ³¿âö³ òà Ñòàðîáåøåâîìó, îñ-
ê³ëüêè â³äáóëîñÿ ââåäåííÿ ðîñ³é-
ñüêèõ â³éñüê â Óêðà¿íó. Ì³ñöå Ïðå-
çèäåíòà ñüîãîäí³ â Êèºâ³»,— çà-
ÿâèâ Ãëàâà äåðæàâè �

Ìèðíå íåáî íàä Óêðà¿íîþ äëÿ ì³ñòÿí âèÿâèëîñÿ
âàæëèâ³øèì çà îñîáèñòèé êîìôîðò òà òåïëî âçèì-
êó. Êèÿíè ñêàñóâàëè íàïåðåäîäí³ ï³êåò ï³ä ÊÌÄÀ,
íà ÿêîìó õîò³ëè âèìàãàòè òåïëà â îñåëÿõ â³ä ìåðà.
Íàòîì³ñòü ïî¿õàëè ï³êåòóâàòè Ãåíøòàá Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè ç âèìîãîþ äîïîìîãòè îòî÷åíèì â³é-
ñüêàì â çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ. Ñèòóàö³ÿ íà ñõîä³
çàãîñòðèëàñÿ. Ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî òåðì³-
íîâî ç³áðàâ ÐÍÁÎ íà çàñ³äàííÿ ó çâ’ÿçêó ç³ âòîð-
ãíåííÿì â³éñüê Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»
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Ï³êåòóâàëüíèêè íàâ³òü ïåðåêðèâàëè ðóõ íà Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó ïðîñïåêò³, âèìàãàþ÷è äîïîìîãòè äîáðîâîëüöÿì âàæêèì îçáðîºííÿì 
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ßê³ çàâäàííÿ ñòàâèòü ïå-
ðåä ñîáîþ âàøà êîì³ñ³ÿ?

Í. Ø: Çàâäàííÿ ó íàñ º ñêëàä-
í³. Àëå âðàõîâóþ÷è òå, ùî â êðà-
¿í³ â³éíà, åíåðãåòè÷íà êðèçà, ïëà-
íè êîðèãóþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç íàä-
çâè÷àéíèìè îáñòàâèíàìè. ² òîìó
â ïëàíàõ êîì³ñ³¿, ïåðø çà âñå, çà-
áåçïå÷èòè ïîñò³éíó ðîáîòó ó âñ³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ — äîøê³ëü-
íèõ, ñåðåäí³õ òà ó ÂÍÇ. ² öå îçíà-
÷àº, ùî ìè ëîá³þºìî ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü ïðî çàáîðîíó â³äêëþ÷åí-
íÿ â³ä åíåðãîíîñ³¿â ó íàâ÷àëüíèõ
òà ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ. Ñïîä³âà-
ºìîñü, ùî íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè,
ÿêå, äî ðå÷³, â³äáóäåòüñÿ 4 âåðåñíÿ,
äåïóòàòè ï³äòðèìàþòü öåé ïðî-
åêò ð³øåííÿ.

Òàêîæ ìè ïëàíóºìî ñòâîðèòè
ðàéîíí³ ôîíäè ñïðèÿííÿ îñâ³ò³,
ÿêèõ áóäå 10 ³ ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü
çà óí³ô³êîâàíèì ìåõàí³çìîì.
Éäåòüñÿ ïðî óçàêîíåííÿ çáîðó
êîøò³â àáî ïåðåäàííÿ ìàéíà äëÿ
ï³äòðèìêè ðîáîòè äåðæàâíèõ äî-
øê³ëüíèõ ³ ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â â³ä áàòüê³â àáî æ ³íøèõ
áëàãîä³éíèê³â. Â³äòàê, ìè ñòâîðþ-
ºìî ëåãàëüíèé ³íñòðóìåíò, ÿêèì
çìîæå êîðèñòóâàòèñü ÿê âåëèêà
øêîëà, òàê ³ ìàëåíüêèé ñàäî÷îê.
Ðàí³øå æ òàêèìè ðå÷àìè çàéìà-
ëèñÿ â÷èòåë³, áàòüê³âñüêèé êîì³-
òåò, õî÷à öå é ñóïåðå÷èòü çàêîíî-
äàâñòâó. Äî ðå÷³, áàòüê³â í³õòî íå
çîáîâ’ÿçóâàòèìå âíîñèòè ãðîø³ —
öå áóäå äîáðîâ³ëüíà ïîæåðòâà, çà
ÿêó áóäå íàäàâàòèñÿ ïîñâ³äêà äëÿ
çìåíøåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïî-
äàòêó íà ïðèáóòîê.

ßê ñêëàäàþòüñÿ ñïðàâè ç
ï³äãîòîâêîþ äî íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó?

Í. Ø: Çàãàëîì, äî íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó 2014-2015 ðð. çà-
ïëàíîâàíî â³äðåìîíòóâàòè 114 äà-
õ³â, íà ñüîãîäí³ â³äðåìîíòîâàíî
âæå 9; 28 ôàñàä³â — âæå â³äðåìîí-
òîâàíî 3; 488 ìåðåæ ãàðÿ÷îãî òà
õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ — âæå
ïðîâåäåíî ðåìîíò 57 ìåðåæ. Ó 39
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ïðîâîäèòü-
ñÿ çàì³íà ñòàðèõ äåðåâ’ÿíèõ â³êîí
íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. À òàêîæ ïðî-
âîäÿòüñÿ é ³íø³ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàí³
³ç çàì³íîþ çíîøåíîãî òåõíîëîã³÷-
íîãî îáëàäíàííÿ íà åíåðãîåôåê-

òèâíå ó õàð÷îáëîêàõ, ó 40 íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ïëàíóºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ï³-
ëîòíîãî ïðîåêòó ç óïðîâàäæåííÿ
àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè êîíòðî-
ëþ ñïîæèâàííÿ åëåêòðîíîñ³¿â òî-
ùî. Çã³äíî ç íàäàíîþ Äåïàðòàìåí-
òîì îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ ³íôîð-
ìàö³¿, íà ÷åðâåíü â ñåðåäíüîìó áó-
ëî ïðîô³íàíñîâàíî ëèøå 11 % çà-
áîâ’ÿçàíü ³ç ï³äãîòîâêè çàêëàä³â
îñâ³òè äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðî-
êó. ßêùî âäàñòüñÿ ïîâåðíóòè â³-
ä³áðàíèé ó êè¿âñüêîãî áþäæåòó
ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çîñ³á, ÷àñòè-
íó ìîæíà áóäå íàïðàâèòè íà çà-
áåçïå÷åííÿ ïîòðåá îñâ³òíüî¿ ñôå-
ðè. ²íàêøå ïîòð³áíî áóäå øóêàòè
íåîðäèíàðí³ ð³øåííÿ.

×è ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ
íîâèõ øê³ë òà äèòñàäê³â?

Í. Ø: Öüîãîð³÷ ïëàíóºòüñÿ â³ä-
íîâëåííÿ ðîáîòè ó 12 ñàäî÷êàõ
ñòîëèö³. Äî òîãî æ, ó 2015 ðîö³ ïëà-
íóºòüñÿ ââåñòè â ä³þ ÇÍÇ ¹ 128
ïîòóæí³ñòþ 1000 ì³ñöü çà àäðåñîþ
âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 6, ùî â Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³.

ßê âè ñòàâèòåñü äî ³äå¿
âïðîâàäæåííÿ 6-äåííî¿ íàâ÷àëü-
íî¿ íåä³ë³?

Í. Ø: Ì³ðêóþ÷è ïðî òå, ÿê çà-
áåçïå÷èòè íåïåðåðâí³ñòü îñâ³òè,ÿê-
ùî âñå æ òàêè áóäå åíåðãåòè÷íà êðè-
çà ³ äîâåäåòüñÿ çìåíøóâàòè òåìïå-
ðàòóðó ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ äî
êðèòè÷íî¿, ìè áóäåìî ðîçãëÿäàòè
ìîæëèâ³ñòü ïåðåâîäó øêîëÿð³â íà
6-äåííèé íàâ÷àëüíèé òèæäåíü. Ó
ïëàíàõ—çðîáèòè øîñòèé äåíüäèñ-
òàíö³éíèì äëÿ ó÷í³â.Õî÷à îñâ³òÿí-
ñüêà ñï³ëüíîòà â ö³ëîìó íå ãîòîâà
äî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ îñâ³òí³õ
òåõíîëîã³é.

×è º ïðîáëåìà ³ç âëàøòó-
âàííÿì ïåðøà÷ê³â äî øê³ë, àäæå
äî Êèºâà ïðè¿æäæàº áàãàòî ëþ-
äåé ç ä³òüìè ³ç çîíè ÀÒÎ?

Í. Ø: Òàêî¿ ïðîáëåìè íåìàº.
Íàòîì³ñòü äåìîãðàô³÷í³ õâèë³ ïî-
ì³íÿëèñÿ ì³ñöÿìè. 10 ðîê³â òîìó
íå âèñòà÷àëî ì³ñöü â øêîëàõ, à äè-
òÿ÷³ ñàäî÷êè áóëè ïîðîæí³ìè. Öå
ïðèçâåëî äî òîãî, ùî äèòñàäêè ïî-
÷àëè ïåðåäàâàòè â íåö³ëüîâ³ ïðè-
çíà÷åííÿ. É òåïåð òàì ìîæå ðîçì³-
ùóâàòèñü ³ ì³ë³ö³ÿ, ³ ïîäàòêîâà òî-

ùî. Òà çà öåé ÷àñ çì³íèëàñÿ ñèòó-
àö³ÿ äî ö³ëêîì ïðîòèëåæíî¿. ²
â íàñ óòâîðèëàñÿ êðèçîâà ñè-
òóàö³ÿ ç äîøê³ëüíèìè íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè.Ñüî-
ãîäí³ íà 100 ì³ñöü ó ñàäî÷-
êó ïðåòåíäóº 122 äèòè-
íè. ² öå ò³ëüêè ñòàòèñòè-
êà ïî òèõ ä³òÿõ, ÿê³ çà-
ðåºñòðîâàí³ â åëåêòðîí-
í³é ñèñòåì³. Íàñïðàâ-
ä³ í³õòî íå ìàº òî÷íî¿
³íôîðìàö³¿ ç öüîãî
ïèòàííÿ.

ßêèì âè áà-
÷èòå âèõ³ä ³ç êðè-
òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ ³ç
äèòñàäêàìè?

Í. Ø: Òàêó ïðîáëåìó ïëàíóºìî
âèð³øèòè òðüîìà øëÿõàìè. Ïî-
ïåðøå, ìè çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü
ñàäî÷ê³â çà ðàõóíîê òèõ, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ì³í³ìàëüíîãî âíåñêó,
òîáòî éäåòüñÿ ïðî êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. Ïî-äðóãå, çà ðàõóíîê ïðè-
ì³ùåíü, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïåð-
øèõ ïîâåðõàõ ó íàï³âïîðîæí³õ
øêîëàõ. Îêð³ì òîãî, ÿ ñïîä³âàþñÿ,
ùî íà çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè 4 âåðåñ-
íÿ âñå æ òàêè áóäå óõâàëåíèé ðå-
ãóëÿòîðíèé àêò, ÿêèé óð³âíþâàòè-
ìå â ïðàâàõ ñòîñîâíî êîðèñòóâàí-
íÿ êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè âñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³, ÿê³ íàäàþòü îñâ³òÿíñüê³ ïî-
ñëóãè äëÿ äîøê³ëüíî¿ ³ ñåðåäíüî¿ îñ-
â³òè. ßêùî öåé àêò çíàéäå ï³ä-
òðèìêó ó á³ëüøîñò³ äåïóòàò³â, îðåí-
äà êîìóíàëüíîãî ìàéíà ÿê äëÿ äåð-
æàâíèõ, òàê ³ äëÿ ïðèâàòíèõ äèò-
ñàäê³â êîøòóâàòèìå 1 ãðèâíþ íà
ð³ê. É öå ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ
äîäàòêîâèõ ïðèâàòíèõ äîøê³ëü-
íèõ çàêëàä³â.

À õ³áà íå ïîâèííà ïîë³ï-
øóâàòè ñïðàâó ç âëàøòóâàííÿì
ä³òåé ó äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè åëåêòðîííà ðåºñòðàö³ÿ,
òà ÿêà ïëàòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà
ïåðåáóâàííÿ ä³òåé ó ïðèâàòíèõ
äèòñàäêàõ?

Í. Ø: Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî îñâ³òó, ñóáâåíö³ÿ, ÿêó äåð-
æàâà âèä³ëÿº íà óòðèìàííÿ äèòè-
íè â çàãàëüíîäåðæàâíîìó çàêëàä³,
âñüîãî íà 1000-1500 ãðí ìåíøå,í³æ
âàðò³ñòü ó ïðèâàòíèõ çàêëàäàõ.Àëå
ïðè öüîìó ÿê³ñòü îñâ³òè ³ îðãàí³çà-

ö³ÿ ïðîöåñó òàì êðàùå. Òèì á³ëü-
øå, ð³çíîìàí³òí³ ³ííîâàö³éí³ ïåäà-
ãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ ðîçðîáëÿþòüñÿ
ñàìå â ïðèâàòíèõ çàêëàäàõ. Ïîò³ì
âæå ö³ ìåòîäèêè çàòâåðäæóþòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè. ² öå ïðè òî-
ìó, ùî º Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê, ³íñòèòóòè, ÿê³ ïî-
âèíí³ ðîçðîáëÿòè òàê³ ìåòîäîëîã³¿,
àëå æ âîíè íå ìàþòü ïëàòôîðìè
äëÿ àïðîáàö³¿. Òà çàãàëîì, ó ïðè-
âàòíèõ çàêëàäàõ ï³äõîäè äî íàâ÷àí-
íÿ ä³òåé ³íø³, í³æ ó äåðæàâíèõ, ÿê
íàñë³äîê —ä³òè íàáàãàòî êðàùå çà-
ñâîþþòü ìàòåð³àë, êðàùå ñîö³àë³-
çóþòüñÿ ³ ï³äãîòîâëåí³ äî øêîëè.
Òîìó ³ñíóº êàòåãîð³ÿ áàòüê³â,ÿê³ õî-
÷óòü íàâ÷àòè ñâî¿õ ä³òåé ó ïðèâàò-
íèõ çàêëàäàõ.

À îò ùî ñòîñóºòüñÿ åëåêòðîí-
íî¿ ÷åðãè, òî ñèòóàö³ÿ ïîòðåáóº
çì³í íà êðàùå. Êè¿âðàäîþ áóëî âè-
òðà÷åíî íà åëåêòðîííå âðÿäóâàí-
íÿ çíà÷í³ êîøòè, òà öå íå ïðèíåñ-
ëî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Çàãàëîì
öÿ ñèñòåìà íåçàê³í÷åíà, ìîæíà
ñêàçàòè, çàëèøåíà íà íàï³âøëÿ-
õó. Íàïðèêëàä, ó ö³é ðåºñòðàö³¿
íåìàº ÷àñòèíè, äå âêàçóºòüñÿ ïðî-
ïèñêà áàòüê³â ä³òåé. À òîìó ïîòð³á-
íî öå ïèòàííÿ àáî âèð³øóâàòè ÿêè-
ìîñü ÷èíîì, àáî æ ïî÷èíàòè âñå ç
÷èñòîãî ëèñòà. Íàðàç³ åëåêòðîííå
âðÿäóâàííÿ â³äêëþ÷åíå.

×èì çóìîâëåíà ìîòèâà-
ö³ÿ — àáî æ äåìîòèâàö³ÿ — ä³-
òåé ó íàâ÷àíí³?

Í. Ø: Âçàãàë³, ïèòàííÿ ìîòèâà-
ö³¿ ìàº äåê³ëüêà àñïåêò³â. Ïåðåä-
óñ³ì — öå øêîëà, ÿêà â³ä³ãðàº êîëî-
ñàëüíó ðîëü â ìîòèâàö³¿ àáî äåìî-
òèâàö³¿ ó÷í³â. ² ÿêùî ïåäàãîãè íå

ëþáëÿòüä³òåé,âîíè íå ïîâèíí³ ïðà-
öþâàòè â øêîë³.Àëå, íà æàëü, ó íàñ
º áàãàòî ïðèêëàä³â òîãî, ùî íàâ³òü
âèìîãè äëÿ âñòóïó äî ïåäàãîã³÷íèõ
âèø³â º ñåðåä íàéíèæ÷èõ.² öå îçíà-
÷àº,ùî íàâ÷àòèñÿ íà â÷èòåë³â éäóòü
ëþäè, ÿê³ íå ìîæóòü ïîòðàïèòè â
òåõí³÷í³ àáî êëàñè÷í³ ÂÍÇ, äå º òà-
êîæ ³ íàóêîâà îñâ³òà. Â ðåçóëüòàò³
ìè îòðèìàºìî ñåðåä ïåäàãîã³â äó-
æå áàãàòî ëþäåé ïåðâèííî íåìî-
òèâîâàíèõ.À ÿê òàê³ ìàéáóòí³ âèêëà-
äà÷³ çìîæóòü â ó÷í³â ñôîðìóâàòè
íàëåæíèé ð³âåíü ìîòèâàö³¿, ÿêùî
âîíè ñàì³ íå áóëè ìîòèâîâàí³ ãàð-
íî íàâ÷àòèñÿ? Òîìó ìè õî÷åìî â
Íàö³îíàëüíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà
çðîáèòè ñâîãî ðîäó ðåâîëþö³þ.Â³ä-
òàê, êîæíèé ç ìàéáóòí³õ àá³òóð³-

ºíò³â, ÿêèé ïðåòåíäóâàòèìå íà
ôàõ ïåäàãîãà,ïîâèíåí áóäå ïðî-

éòè ìîòèâàö³éíå ³íòåðâ’þ ïå-
ðåä âñòóïîì, ùîá ìîæíà áóëî
çðîçóì³òè, íàâ³ùî öÿ ëþäèíà
éäå ïåäàãîã³÷íèé ÂÍÇ.À ï³ä ÷àñ

íàâ÷àííÿ áóäå âèêîíóâàòè ñâ³é
³íäèâ³äóàëüíèé ïåäàãîã³÷-

íèé ïðîåêò,ÿêèé çàõèùàòè-
ìå ïåðåä êîì³ñ³ºþ íàóêîâö³â.Àëå

ÿêùî òàêèé ï³äõ³ä íå áóäå âïðî-
âàäæåíèé,òî ïîêðàùèòè ÿê³ñòü ïå-

äàãîã³÷íèõ êàäð³â íàì áó-
äå âàæêî. ² ïîêè íå áó-

äå ñîö³àëüíîãî ë³ôòó
â íàéá³ëüø â³äïîâ³-

äàëüíèõ ïðîôåñ³ÿõ—
â÷èòåë³â, ë³êàð³â,

â÷åíèõ—òóäè áó-
äóòü éòè âèïàä-

êîâ³ ëþäè. Íà
æàëü.

², çâ³ñíî,
çíà÷íó ðîëü
â öüîìó
ïðîöåñ³ â³-
ä³ãðàº ñ³ì’ÿ
ä è ò è í è ,
ÿêà ñïðèÿº

¿¿ íàâ÷àííþ, ÿêà íåáàéäóæà äî ¿¿
óñï³õ³â òà çàâ÷àñíî çä³éñíþº òàê
çâàí³ çàîõî÷óâàëüí³ ïîøòîâõè.

×è âèçíàþòüñÿ óêðà¿íñüê³
äèïëîìè çà êîðäîíîì òà ÿê âè
îö³íþºòå ÿê³ñòü íàøî¿ îñâ³òè?

Í. Ø: Äèïëîìè íàøèõ ïðîâ³ä-
íèõ óí³âåðñèòåò³â âèçíàþòüñÿ çà
êîðäîíîì. Öå òàê³ â³äîì³ ÂÍÇ ÿê
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Íàö³î-
íàëüíèé óí³âåðñèòåò «Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ», Êè¿âñüêèé
äåðæàâíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷-
íèé óí³âåðñèòåò. ² öå íå ò³ëüêè ÂÍÇ
ñòîëèö³, à é ò³, ÿê³ ïðàöþþòü ó Õàð-
êîâ³, â Îäåñ³, Ëüâîâ³ òà ³íøèõ ì³ñ-
òàõ Óêðà¿íè.

Òà âñå æ ÿê³ñòü îñâ³òè â Óêðà¿í³
ïîòð³áíî ï³äâèùóâàòè, ùîá äî íàñ
ïðè¿çäèëè ñòóäåíòè ç Ôðàíö³¿,Àíã-
ë³¿. Îêð³ì òîãî, ïðèéìàòè íà âè-
êëàäàöüê³ ïîñàäè ïåðø çà âñå ïî-
òð³áíî òèõ ëþäåé, ÿê³ ìàþòü äî-
ñèòü âèñîêèé ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³ ³
íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ.

Âæå í³õòî â ñâ³ò³ íå äèñêóòóº
ïèòàííÿ âàæëèâîñò³ íàóêè äëÿ ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà òà åêîíîì³êè. À
ó íàñ â êðà¿í³ íàóêà íå º ïð³îðè-
òåòîì. ² Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ³ ïðå-
ì’ºð-ì³í³ñòð íàøî¿ äåðæàâè òà é
âëàäà â ö³ëîìó ïîâèíí³ çì³íèòè
ñâîº ñòàâëåííÿ äî ö³º¿ ãàëóç³. Àäæå
ó íàñ íåìàº ðîçâèòêó, à â³äòàê —
íå áóäå ìàéáóòíüîãî. Òîìó ùî öå
º áàçà. Áàçà, íà ÿê³é ñâ³ò ïðîãðå-
ñóº, öå òà ãàëóçü, ÿêà çàáåçïå÷óº
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü. Íå ìîæ-
íà ïîáóäóâàòè ³ííîâàö³éíó åêî-
íîì³êó, íå ìàþ÷è ³ ïåðøîêëàñíî¿
îñâ³òè, ³ íàóêè �

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Íàòàë³ÿ ØÓËÜÃÀ: 

«Íå ìîæíà ïîáóäóâàòè 
³ííîâàö³éíó åêîíîì³êó, íå ìàþ÷è
ïåðøîêëàñíî¿ îñâ³òè é íàóêè»
Áåçïåðå÷íî, ñèñòåìà óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè ïîòðåáóº ãëèáèííîãî ðåôîðìóâàííÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ.

² äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ íàøèì ñ³ì’ÿì âæå ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ äèòè-

íè. Éäåòüñÿ ïðî îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó äèòñàäêàõ ³ ÿê íàñë³äîê — ïðîáëåìè ç âëàø-

òóâàííÿì äèòèíè äî ÄÍÇ. Äàë³ — ïðîãàëèíè ó øê³ëüí³é îñâ³ò³ ³ ïðåòåíç³¿ äî ÿêîñò³ âè-

ùî¿. Òàê³ ìàñøòàáí³ çàâäàííÿ íå âèð³øóþòüñÿ çà îäèí ð³ê, òèì íå ìåíøå, ïîñò³éíîþ

êîì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè âåäåòüñÿ àêòèâíà

ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿìêó. Ïðî ¿¿ ðåçóëüòàòè òà ïðî ïëàíè íà ìàéáóòíº ç «Õðåùàòèêîì»

ïîä³ëèëàñÿ äåïóòàò Êè¿âðàäè, ãîëîâà ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Íàòàë³ÿ Øóëüãà.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ ó ì³ñò³ â³äêðè-
ëàñÿ âèñòàâêà «Óêðà¿íñüêèé ëàíä-
øàôò. Ïî òîé á³ê â³ä÷àþ», ÿêà ñêëà-
äàºòüñÿ ç òðüîõ îêðåìèõ åêñïîçè-
ö³é. Îäíà ç íèõ — «Óêðà¿íñüêèé
ïåéçàæ», ùî ïðåäñòàâëÿº äîá³ðêó
ç 300 ðîá³ò ïîíàä 100 õóäîæíèê³â
ç óñ³º¿ êðà¿íè. «Îñîáëèâ³ñòü öüîãî
ïðîåêòó â òîìó, ùî ìè áóëè â³ä-
êðèò³ äî ïðîïîçèö³é ³ íàìàãàëè-
ñÿ â³ä³éòè â³ä ïåðåë³êó ³ìåí õó-
äîæíèê³â, ÿêèõ âñ³ çíàþòü ³ âñþ-
äè çàïðîøóþòü,— ðîçïîâ³â êóðà-
òîð ³ ãàëåðèñò ªâãåí Êàðàñü.— Ìè
âèð³øèëè äîñë³äèòè öþ òåìó â
ìàêñèìàëüíî øèðîêîìó ñåíñ³. Òî-
ìó òóò ïðåäñòàâëåí³ æèâîïèñ, ãðà-
ô³êà, ³íñòàëÿö³ÿ ³ òðîõè — ñêóëüï-
òóðà (àäæå ïåðåäàòè ïåéçàæ â
ñêóëüïòóð³ äóæå ñêëàäíî). Öå íàé-
ìàñøòàáí³øà ïåéçàæíà âèñòàâêà
çà ³ñòîð³þ Óêðà¿íè». Çà ñëîâàìè
êóðàòîðà ïðîåêòó, äóæå âàæëèâî,
êîëè êóëüòóðà äîïîìàãàº îðãàí³çó-
âàòè ñèñòåìó ö³ííîñòåé, â³çóàë³-
çóº óêðà¿íñüêó ³äåíòè÷í³ñòü. Ïåé-

çàæ ïðèáèðàº êîíôë³êò òåìè, çà-
ëèøàþ÷è ëèøå ìåòàô³çèêó æèâî-
ïèñó. Âò³ì, îêð³ì çàâäàííÿ ³äåí-
òè÷íîñò³, ïðîåêò ïîêëèêàíèé ïî-
êàçàòè é àìïë³òóäó õóäîæíüî¿ ð³ç-
íîìàí³òíîñò³ — â³ä òðàäèö³éíîãî
æèâîïèñó äî ïîï-àðòó, ³ìïðåñ³îí³ç-
ìó òîùî.

Ùå îäí³ºþ ñêëàäîâîþ çàõîäó
ñòàâ àðò-ïðîåêò æóðíàëó «Ôîêóñ»
«Áàòüê³âùèíà» (ðîñ. «Ðîäèíà» óêðà-
¿íñüêîþ ïåðåäáà÷àº ùå îäíå ïðî-
÷èòàííÿ). Äèíàñò³¿ óêðà¿íñüêèõ
õóäîæíèê³â ³ ñêóëüïòîð³â ð³çíèõ
ïîêîë³íü ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿ ðîç-
äóìè ç ÷è íå íàéàêòóàëüí³øî¿ äëÿ
êîæíîãî íèí³ òåìè áàòüê³âùèíè.
Öå ïîíàä 40 ðîá³ò 34 ìèòö³â, ñå-
ðåä ÿêèõ Îëåã Ò³ñòîë, Àíàòîë³é
Êðèâîëàï, ²ãîð Ãóñºâ, ²âàí Ñåìå-
ñþê, Àíäð³é Çåë³íñüêèé òà ³íø³.

Òðåòÿ ÷àñòèíà âèñòàâêè — ôî-
òîïðîåêò Îëåêñàíäðà ×åêìåíüîâà
«Ñïðàâæíÿ ñâîáîäà ïî÷èíàºòüñÿ ïî
òîé á³ê â³ä÷àþ», ïðèñâÿ÷åíèé ÀÒÎ.
Â³í çâåðòàºòüñÿ äî ãëÿäà÷à ÷åðåç

ïîðòðåòè ìåøêàíö³â çâ³ëüíåíèõ
ì³ñò ³ ïîðàíåíèõ ñîëäàò³â. Ñïî÷àò-
êó ôîòîæóðíàë³ñò, ÿêèé ñàì ðîäîì
ç Ëóãàíñüêà, çàäîêóìåíòóâàâ ³ñòî-
ð³¿ æèòåë³â çâ³ëüíåíîãî Ñëîâ’ÿí-
ñüêà (áëèçüêî 20 ñâ³òëèí),òðîõè çãî-
äîì — ïîðòðåòè ïîðàíåíèõ, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêî-
ìó â³éñüêîâîìó ãîñï³òàë³ (ïîíàä 20
ôîòî). Îäíàê ñàì Îëåêñàíäð êàæå:
õîò³â áè, ùîá àí³ ïåðøîãî, àí³ äðó-
ãîãî ïðîåêòó íå áóëî. «Ìè ïðàãíó-
ëè ïîêàçàòè, ùî â³éíà — íå ñòàòèñ-
òèêà,íå ñòð³÷êà íîâèí,à ³ñòîð³¿ êîí-
êðåòíèõ ëþäåé. Öå òà íîâà ³ñòîð³ÿ,
ÿêà ïèøåòüñÿ ïðÿìî ñüîãîäí³. ² öèì
ïðîåêòîì ìè õîò³ëè çàëó÷èòè êîø-
òè ¿ì íà äîïîìîãó»,— ãîâîðèòü êó-
ðàòîð ïðîåêòó Ìàð’ÿíà Ìóñ³é. Ôî-
òîãðàô íåáàãàòîñë³âíî, àëå äóæå
òî÷íî é åìîö³éíî ä³ëèòüñÿ âðàæåí-
íÿìè â³ä ðîáîòè.«Ó Ñëîâ’ÿíñüêó áó-
ëî ñêëàäíî íàçèâàòèñÿ æóðíàë³ñ-
òîì. Íàì íå äîâ³ðÿþòü,— çàóâàæèâ
â³í.—Îäíàê ó ãîñï³òàë³ áóëî ùå âàæ-
÷å. Ïåðøà ëþäèíà, ÿêó ÿ çí³ìàâ, áó-

ëà áåç êèñòåé. ß ãîòóâàâñÿ ãîäèíó ³
çðîáèâ óñüîãî ê³ëüêà çí³ìê³â.Ñêëàä-
íî, êîëè ó ïàëàò³ ë³êàð ïèòàº: «Âè
éîãî áàòüêî?», ³ ÿ â³äïîâ³äàþ: «Í³»,
àëå ðîçóì³þ, ùî çà â³êîì öå ì³ã áè
áóòè ì³é ñèí».Òà º é ïðèºìí³ ìîìåí-
òè, ÿê³ âðàçèëè Îëåêñàíäðà ×åêìå-
íüîâà. Ïîïðè ñòðàøåíí³ òðàâìè é
êàë³öòâà æîäåí ³ç ñîëäàò³â íå ïà-
äàº äóõîì. «Ó íèõ íåìàº çëîáè. Âî-
íè âæå äóìàþòü,ÿê ãîòóâàòèñÿ äî ïà-
ðàë³ìï³àäè»,—êîìåíòóº ôîòîãðàô.
Á³ëÿ êîæíî¿ ôîòîãðàô³¿ âèâ³øåí³
íîìåðè áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â, êó-
äè ìîæíà ïåðåêàçàòè êîøòè äëÿ
ï³äòðèìêè ïîñòðàæäàëèõ.

Ùå îäí³ºþ, ÷è íå íàéâàæëèâ³-
øîþ ñêëàäîâîþ öüîãî ìèñòåöüêî-
ãî çàõîäó, º áëàãîä³éí³ñòü. Çîêðå-
ìà â ï³äãîòîâö³ äî øêîëè ä³òåé âè-
ìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Äëÿ íèõ
ùîäíÿ ó «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³»
óïðîäîâæ ðîáîòè ïðîåêòó â³äáó-
âàòèìóòüñÿ ö³êàâ³ ìèñòåöüê³ òà îñ-
â³òí³ çàõîäè, çáèðàòèìóòüñÿ áëà-

ãîä³éí³ êîøòè. ßê çàóâàæèëè îðãà-
í³çàòîðè «Óêðà¿íñüêîãî ïåéçàæó»,
âîíè ïëàíóþòü ïðîâåñòè «òèõèé»
àóêö³îí ³ ç³áðàí³ çà êàðòèíè êîø-
òè ïåðåäàòè íà ï³äòðèìêó ïîñòðàæ-
äàëèõ â ÀÒÎ �

Äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ «Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë» ïðåçåíòóâàâ âåëèêèé ìèñòåöüêèé ³ ñîö³àëüíî-

áëàãîä³éíèé ïðîåêò. Â³í ïîºäíóº ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ó æàíð³ ïåéçàæó, äîêóìåíòàëüí³

ñâ³òëèíè íà ï³äòðèìêó ïîñòðàæäàëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ³ ïðîåêò «Àðñåíàë äîáðèõ ñïðàâ».
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Óêðà¿íñüêèé ëàíäøàôò
³ ñïðàâæíÿ ñâîáîäà
� Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàëà íàéá³ëüøà âèñòàâêà ïåéçàæó

«Ìàìàºâîìó ðîäó
íåìà ïåðåâîäó
� Â Êèºâ³ ïîêàçóþòü Ìàìà¿â ç óñ³õ êóòî÷ê³â êðà¿íè

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà
â³äêðèâ íîâèé âèñòàâêîâèé ñåçîí íåàáè-
ÿêîþ åêñïîçèö³ºþ. Ó éîãî ñò³íàõ îñåëèñÿ
ñïðàâæí³ êîçàðëþãè — Ìàìà¿, òîáòî êàðòè-
íè ç ôîíä³â Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Äí³ïðî-

äçåðæèíñüêà. «Äí³ïðîäçåðæèíñüê, ïîïðè
ðàäÿíñüêó íàçâó, — öå êîçàöüê³ çåìë³. Éî-
ãî ³ñòîðè÷íà íàçâà — Êàì’ÿíñüêå. Ñàìå òóò
çíàõîäèëèñÿ êóðãàíè, íà ÿê³ çáèðàëèñÿ êî-
çàêè íà ñâî¿ ðàäè,— ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð
ìóçåþ ì³ñòà Äí³ïðîäçåðæèíñüêà Íàòàë³ÿ
Áóëàíîâà.— ² êîëè ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè
íàä öèì ïðîåêòîì ùå 7 ðîê³â òîìó — ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðîëîã³÷íèõ
ôåñòèâàë³â «Ìàìàé-ôåñò» ó Äí³ïðîäçåð-
æèíñüêó — òî ïåðåêîíàëèñÿ, ùî Ìàìàé, ÿê
³ Òàðàñ Øåâ÷åíêî, öå áðåíä ³ ñèìâîë Óêðà-
¿íè, ÿêèé íàñ îá’ºäíóº. Òîìó öüîãî ðîêó ìè
ç³áðàëè ìàïó ç êàðòèí, ÿêà íàçèâàºòüñÿ «Ìà-
ìàé ºäíàº Óêðà¿íó». Âîíà ìàëà ñòàòè öåí-
òðàëüíîþ ðîáîòîþ åêñïîçèö³¿. Îäíàê ç îã-
ëÿäó íà ñïåöèô³êó âèñòàâêîâî¿ ïëîù³ â³ä
öüîãî çàäóìó äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñÿ.

Íà âñ³õ ðîáîòàõ çàçíà÷åíî, ÿêèé êóòî÷îê
êðà¿íè ïðåäñòàâëÿº ¿¿ àâòîð. Íåìàëî òâîð³â
ïåðåäàâ äî Äí³ïðîäçåðæèíñüêîãî ìóçåþ õó-
äîæíèê Îðåñò Ñêîï. Ñâîãî ÷àñó â³í äàâ îá³-
òíèöþ ñòâîðèòè 300 êàðòèí Ìàìàÿ â ³ì’ÿ
çàãèáëèõ êîáçàð³â, ðîçñòð³ëÿíèõ ðàäÿíñüêîþ
âëàäîþ. Çíà÷íó ÷àñòèíó êîëåêö³¿ ñòàíîâëÿòü
òâîðè ëüâ³âñüêîãî «Êëóáó óêðà¿íñüêèõ ìèñò-
ö³â», ïîäàðîâàí³ õóäîæíèêàìè äëÿ ìàéáóò-
íüîãî ìóçåþ Ìàìàÿ â Êàì’ÿíñüêîìó.

Êîæåí àâòîð ïî-ñâîºìó â³äîáðàçèâ êî-
çàêà Ìàìàÿ, öå ðåöåïö³ÿ íàðîäíî¿ êàðòè-
íè â ñó÷àñíîìó îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåö-
òâ³ — â³ä òðàäèö³éíîãî äî ìîäåðíîãî. Ïðè-
ì³òíî, ùî íà áàãàòüîõ ïîëîòíàõ éîãî îá-
ðàç ñàêðàë³çóºòüñÿ ³ ïåðåïë³òàºòüñÿ ç á³áë³é-
íèìè ñþæåòàìè (²ñóñ, Ãåîðã³é-Çì³ºáîðåöü)
÷è ³íøèìè çíàêîâèìè ïîñòàòÿìè äëÿ Óêðà-

¿íè — òàêèìè, ÿê Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Ïåðåâà-
æàº íàðîäíà êîìïîçèö³éíà ñõåìà — êîçàê
ñèäèòü ï³ä äåðåâîì ³ ãðàº íà áàíäóð³, à ïî-
ðó÷ òðàäèö³éí³ åëåìåíòè, ÿê-îò: øòîô, ÷àð-
êà, øàáëÿ. Âò³ì, ìîæíà â³äçíà÷èòè ³ «ÿáëó-
íåâîãî Ìàìàÿ» ÷è Ìàìàÿ ç ðóñàëêîþ. «Äó-
æå âàæêî ïðèäóìàòè á³ëüø àðõåòèï³÷íèé
îáðàç äëÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, í³æ îáðàç
êîçàêà Ìàìàÿ. Òîìó íå äèâíî, ùî íàä íèì
ïðàöþâàëè õóäîæíèêè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè»,—
çàóâàæèâ äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà Äìèòðî Ñòóñ.

Äî ìèñòåöüêî¿ àêö³¿ äîëó÷èëèñÿ òàê³
õóäîæíèêè, ÿê Ïåòðî Ñèïíÿê, Áîãäàí Òêà-
÷èê, ²âàí Ìèêèòþê, Âàñèëü Ôåäîðóê, Äìèò-
ðî Ïàðóòà òà áàãàòî ³íøèõ. Äî ðå÷³, Êè-
¿â — öå íå ïåðøå ì³ñòî, äå ïîêàçóþòü Ìà-
ìà¿â. Çà 7 ðîê³â âîíè âñòèãëè ïîìàíäðó-
âàòè äî Ëüâîâà, Â³ííèö³, Ñàìáîðà, Äîíåöü-
êà, ×åðí³âö³â. ² öþ òðàäèö³þ Äí³ïðîäçåð-
æèíñüêèé ìóçåé ïëàíóº ðîçâèâàòè é íà-
äàë³ — çðîáèòè ïðîåêò «Ìàíäðóþ÷èé Ìà-
ìàé» ³ ïîêàçóâàòè éîãî â óñ³õ êóòî÷êàõ
êðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ é
íà Äîíå÷÷èí³ òà Ëóãàíùèí³. Ó ñò³íàõ æå
ñòîëè÷íîãî ìóçåþ ïîëîòíà ìîæíà ïîáà-
÷èòè äî 18 âåðåñíÿ �

Â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà òðèâàº âèñòàâêà «Ìàìàé ºäíàº Óêðà-

¿íó». Ïîíàä 70 ðîá³ò 30-òè õóäîæíèê³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â ïðåäñòàâëÿþòü ñâîº-

ð³äíó ìàïó äåðæàâè.
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«Óêðà¿íñüêèé 
ëàíäøàôò.
Ïî òîé á³ê ñïðîòèâó»
Êîëè: äî 7 âåðåñíÿ (êð³ì 28
ñåðïíÿ), ç 11.00 äî 20.00
Äå: «Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë»,
âóë. Ëàâðñüêà, 12
Âàðò³ñòü êâèòêà: 50 ãðí, ï³ëüãî-
âèé êâèòîê (ä³òè â³ä 12 ðîê³â,
ñòóäåíòè, ïåíñ³îíåðè) — 20 ãðí,
ä³òÿì äî 12 ðîê³â, ³íâàë³äàì 
1-2 ãðóïè, â³éñüêîâîñëóæáîâ-
öÿì ñòðîêîâî¿ ñëóæáè, ìóçåé-
íèì ñï³âðîá³òíèêàì òà ÷ëåíàì
Ñï³ëêè õóäîæíèê³â — áåçêîø-
òîâíî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження Порядку 

проведення у місті Києві 
громадського обговорення під час розгляду питань 

про присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв і дат історичних подій

Розпорядження № 175 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псев&

донімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядку проведення громад&
ського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності,
які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 2012 року № 989, Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєн&
ня юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської місткої ради від
13 листопада 2013 року. № 432/9920, та з метою впорядкування проведення у місті Києві громадського обго&
ворення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псев&
донімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій:

1.�Затвердити�порядо�проведення���місті�Ки-

єві��ромадсьо�о�об�оворення�під�час�роз�ляд�

питань�про�присвоєння�юридичним�особам�та

об’єтам�права�власності�імен�(псевдонімів)�фі-

зичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і

дат�історичних�подій,�що�додається.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�поласти�на�заст�пниа�місьо�о��олови�–

серетаря�Київсьої�місьої�ради�Резніова�О.�Ю.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсьо�о�місьо�о��олови

19.08.2014�р.�№�175

Порядок
проведення у місті Києві громадського обговорення 

під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

1.�Цей�Порядо�визначає�механізм�проведення���місті�Києві��ромадсьо�о�об�оворення

та�основні�вимо�и�до�йо�о�ор�анізації�та�роз�ляд���за�альнених�пропозицій�(за�важень)�під

час�роз�ляд��питань�про�присвоєння�юридичним�особам,�майно�яих�переб�ває���власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�Юридичні�особи),�об’єтам�права�власно-

сті,�яі�за�ними�заріплені,�а�таож�в�лицям,�пров�лам,�проспетам,�площам,�парам,�све-

рам,�б�льварам,��звозам,�проїздам,�майданам,�набережним,�мостам�(далі —�Об’єти�пра-

ва�власності)�імен�(псевдонімів)�с�спільно-політичних�і��ромадсьих�діячів,�захисниів�Віт-

чизни,�воєначальниів,�діячів�на�и,�освіти,��льт�ри�та�інших�сфер�с�спільно�о�життя,�юві-

лейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій.

2.�Громадсье�об�оворення�проводиться�з�метою�зал�чення�представниів��ромадсьо-

сті�до�роз�ляд��пропозицій�щодо�присвоєння�Юридичним�особам�та�Об’єтам�права�влас-

ності�імен�фізичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�та�врах�-

вання�їх�д�ми�під�час�прийняття�відповідно�о�рішення.

Участь����ромадсьом��об�оворенні�мож�ть�брати�фізичні�та�юридичні�особи,�а�таож

�ромадсьі�об’єднання,�що�не�є�юридичними�особами.

3.�Ор�анізатором��ромадсьо�о�об�оворення�є�Київсьий�місьий��олова.

Департамент�с�спільних�ом�ніацій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�є�ор�аном,�що�здійснює�заходи,�пов’язані�з�оприлюднен-

ням�інформації,�опрацюванням�та��за�альненням�пропозицій�(за�важень)�в�рамах��ромад-

сьо�о�об�оворення.

4.�Форми�проведення��ромадсьо�о�об�оворення�(онференція,�фор�м,��ромадсьі�сл�хан-

ня,�засідання�за�р��лим�столом,�збори,�з�стрічі,�теле-�або�радіодебати,�інтернет-онференція,

елетронна�онс�льтація)�визначаються�ор�анізатором,�виходячи�ч�необхідності�зал�чення�яо-

мо�а�більшої�ільості�заінтересованих��часниів�та�власних�ор�анізаційних�можливостей.

5.�Громадсье�об�оворення�передбачає:

5.1.�Оприплюднення�інформаційно�о�повідомлення�про�проведення��ромадсьо�о�об�о-

ворення,�що�містить�відомості�про:�

наймен�вання�ор�анізатора��ромадсьо�о�об�оворення;�

наймен�вання�юридичної�особи,�яій�пропон�ється�присвоїти�ім’я�фізичної�особи,�юві-

лейної�чи�святової�дати,�назви�або�дати�історичної�події;�

ім’я�фізичної�особи,�ювілейної�чи�святової�дати,�назви�або�дати�історичної�події,�що�про-

пон�ється�присвоїти�юридичній�особі,�та�обґр�нт�вання�таої�пропозиції:

с�б’єтів,�що�внесли�пропозицію�щодо�присвоєння�юридичній�особі�імені�фізичної�осо-

би,�ювілейної�чи�святової�дати,�назви�або�дати�історичної�події;

стро,�місце,�час�проведення�заходів�з��ромадсьо�о�об�оворення,�аредитації�представ-

ниів�засобів�масової�інформації,�реєстрації��часниів;

поштов��адрес��та�(або)�адрес��елетронної�пошти,�номер�телефон�,�стро�і�форм��для

подання�пропозицій�(за�важень);

адрес��елетронної�пошти,�номер�телефон��ор�анізатора��ромадсьо�о�об�оворення,�за

яими�можна�отримати�онс�льтації�з�питання,�що�винесено�на��ромадсье�об�оворення;

прізвище�та�ім’я�особи,�визначеної�відповідальною�за�проведення��ромадсьо�о�об�ово-

рення;

стро�і�спосіб�оприлюднення�рез�льтатів��ромадсьо�о�об�оворення:

5.2.�Опрацювання�висловлених�пропозицій�(за�важень)�щодо�присвоєння�юридичним

особам�імен�фізичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�та�про-

ведення�аналіз��поданих�пропозицій�(за�важень);

5.3.�Уза�альнення�та�оприлюднення�рез�льтатів��ромадсьо�о�об�оворення.

6.�Рішення�про�проведення��ромадсьо�о�об�оворення�приймається�Київсьим�місьим

�оловою�з��рах�ванням�вимо�,�встановлених�Заоном�Ураїни�«Про�присвоєння�юридич-

ним�особам�та�об’єтам�права�власності� імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та

святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій»�та�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�13�лис-

топада�2013�ро��№ 432/9920�«Про�затвердження�Поряд��наймен�вання�об’єтів�місьо-

�о�підпоряд�вання,�присвоєння�юридичним�особам�та�об’єтам�місьо�о�підпоряд�вання

імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій��

місті�Києві».

Київсьий�місьий��олова�надає�дор�чення,�в�яом��визначає�питання,�що�виноситься�на

�ромадсье�об�оворення,�стро�йо�о�проведення,�перелі�заходів,�яі�план�ється�здійсни-

ти���рамах�тао�о�об�оворення,�та�відповідальних�осіб.

Стро�проведення��ромадсьо�о�об�оворення�обчислюється�з�дня�оприлюднення�відпо-

відно�о�інформаційно�о�повідомлення�і�повинен�становити�не�менш�я�два�місяці.

Оприлюднення�здійснюється�на�офіційном��веб-сайті�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�(Єдином��веб-порталі�територіальної

�ромади�міста�Києва).

7.�Пропозиції�(за�важення)��часниів��ромадсьо�о�об�оворення�подаються���письмовій

чи��сній�формі,�надсилаються�елетронною�поштою�із�зазначенням�прізвища,�імені,�по�бать-

ові�та�адреси�особи,�яа�їх�подає���стро,�передбачений�в�інформаційном��повідомленні

про�проведення��ромадсьо�о�об�оворення,�але�не�менш�я�протя�ом�30�днів�з�дати�оп�б-

лі�вання�повідомлення�про�йо�о�проведення.

Пропозиції�(за�важення)�реєстр�ються�відповідальною�особою.�Юридичні�особи�пода-

ють�пропозиції�(за�важення)���письмовій�чи�елетронній�формі�із�зазначенням�їх�наймен�-

вання�та�місцезнаходження.

Анонімні�пропозиції�(за�важення)�не�реєстр�ються�і�не�роз�лядаються.

8.�Протя�ом�14�днів�після�заінчення�стро��подання�пропозицій�(за�важень)�вони��за�аль-

нюються�та��от�ється�звіт,���яом��зазначаються�наймен�вання�ор�анізатора,�зміст�питан-

ня,�що�виносилося�на��ромадсье�об�оворення,�інформація�про�осіб,�яі�взяли��часть�в�об-

�оворенні�пор�шено�о�питання,�а�таож��за�альнений�аналіз�пропозицій�(за�важень),�що

надійшли�під�час�проведення��ромадсьо�о�об�оворення.

Пропозиції�(за�важення),�отримані�в�ході�проведення��ромадсьо�о�об�оворення,�опри-

люднюються�на�офіційном��веб-сайті�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�(Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва).

9.�Громадсье�об�оворення�під�час�роз�ляд��питань�про�присвоєння�імен�(псевдонімів)

фізичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�юридичним�особам,

майно�яих�переб�ває���власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�проводиться,�я

правило,���формі�зборів�тр�дово�о�олетив��із�зал�ченням�представниів��ромадсьості�(�ч-

нівсьо�о�самовряд�вання,�батьівсьих�омітетів,�читацьо�о�атив�,��ромадсьих�рад,�ін-

стит�тів��ромадянсьо�о�с�спільства,�з�яими�співпрацює�юридична�особа,�тощо).

Ор�анізаційне�забезпечення�проведення�зборів�здійснює�відповідна�районна�в�місті�Ки-

єві�державна�адміністрація,�на�території�юрисдиції�яої�знаходиться�юридична�особа,�яій

присвоюється�ім’я.

Для��часті���зборах�запрош�ються�представнии�Департамент��с�спільних�ом�ніацій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�про-

фільно�о�онс�льтативно-дорадчо�о�ор�ан��при�Київсьом��місьом���олові�та�Громадсьої

ради�при�вионавчом��ор�ані�Київсьої�місьої�ради�(Київсьій�місьій�державній�адміністра-

ції),�деп�тати�Київсьої�місьої�ради.

У�ході�проведення�зборів���рамах��ромадсьо�о�об�оворення�ведеться�протоол,���яо-

м��фіс�ються�всі�пропозиції�(за�важення).

10.�Громадсье�об�оворення�під�час�роз�ляд��питань�про�присвоєння�Об’єтам�права

власності�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат�історич-

них�подій�проводиться,�я�правило,���формі�елетронних�онс�льтацій.

11.�У�разі�необхідності�Київсьим�місьим��оловою�може�б�ти�визначена�інша�форма�про-

ведення��ромадсьо�о�об�оворення,�передбачена�чинним�заонодавством.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення 04.09.2014 
пленарного засідання

ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання
Розпорядження № 179 від 21 серпня 2014 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено&
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль&
ної громади міста Києва:

1.�Провести�04�вересня�2014�ро��пленарне

засідання�ІІ�сесії�Київсьої�місьої�ради�VІІ�сли-

ання�о�10-00��одині�в�приміщенні�за�адресою:

площа�Лесі�Ураїни,�1�(2-й�поверх,�мала�се-

сійна�зала).�Засідання�Президії�Київради�відб�-

деться�26�серпня�2014�ро��о�17-00��одині�в

залі�засіднь�на�10-м��поверсі,�імната�1017

(в�л.�Хрещати,�36).

2.�Серетаріат��Київради�здійснити�ор�аніза-

ційне�та�матеріально-технічне�забезпеченняа

під�отови�та�проведення�зазначено�о�пленар-

но�о�засідання�ІІ�сесії�Київсьої�місьої�ради�VІІ

слиання�та�засідання�Президії�Київради.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,��о-

лів�деп�татсьих�фрацій�Київради,�ерівниів

стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації),�працівниів�серетаріат��Київсьої�місь-

ої�ради���встановленом��поряд�.

Київський міський голова В. Кличко
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Продовження
додат�
до
розпорядження
№ 898
від
12
серпня
2014
ро�

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

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

Солом'янський район

1 просп. Повітрофлотський, 62 1 8 глуха 1976 дисп. 350 1 294,10 294,10

2 вул. Волгоградська, 16 1 9 глуха 1978 дисп. 320 1 290,37 290,37

3 вул. Лебедєва�Кумача, 28/32 1 9 глуха 1974 дисп. 320 1 291,12 291,12

Разом по району 3 0 3 0 875,59 875,59

Шевченківський район

1 вул. Златоустівська, 48/5 1 12 глуха 1984 дисп. 320 1 340,22 340,22

Разом по району 1 1 0 340,22 0 340,22

Об'єкти, за якими роботи були виконані у 2012 році, але не оплачені

Святошинський район

1 бульв.Ромена Роллана,11 п.1 1 16 глуха 1972 дисп. 500 1 223,40 223,40

2 вул. Якуба Коласа,6а п.1 1 16 глуха 1977 дисп. 500 1 224,14 224,14

Разом по району 2 2 447,54 0 447,54

Перехідні об'єкти 2013 року

Голосіївський район

1 вул. Горького, 26/26 1 6 глуха 1978 дисп. 320 1 714,99 714,99

Разом по району 1 1 0 714,99 0,00 714,99

Дарницький район

1 вул. Анни Ахматової, 21 1 18 глуха 1994 дисп. 500 1 689,65 0,00 689,65

Разом по району 1 1 0 689,65 0,00 689,65

Печерський район

1 вул. Шовковична, 30�а 1 6 комб. 1988 дисп. 320 1 384,02 384,02

Разом по району 1 1 384,02 384,02

Солом’янський район

1 вул. Єреванська, 28 2 14 глуха 1981 диспет. 320 2 976,66 976,66

Разом по району 2 2 0 976,66 0,00 976,66

Шевченківський район

1 вул. Олеся Гончара, 59, п. 2 1 14 глуха 1976 дисп. 500 1 636,37 0.00 636,37

Разом по району 1 1 0 636,37 0,00 636,37

Нові об'єкти 2014 року

Голосіївський район

1 вул. Теремківська, 1 1 16 глуха 1987 дисп 500 1 480,00 480,00

2 вул. Тарасівська, 36�а 1 16 глуха 1987 дисп. 500 1 480,00 480,00

вул. Академіка Заболотного, 4 1 21 глуха 1987 дисп. 500 1 840,00 840.00

Разом по району 3 3 0 1800,00 0,00 1800,00

Дарницький район

1 Харківське шосе, 174 1 12 глуха 1983 дисп. 320 1 330,00 330,00

Разом по району 1 0 1 0,00 330,00 330,00

Деснянський район

1 вул. Матеюка, 5 п. 4 1 8 м/сіт 1987 дисп. 320 1 380,00 380,00

2 вул. Курчатова, 7 1 16 глуха 1978 дисп. 500 1 500,00 500,00

Разом по району 2 2 0 880,00 0,00 880,00

Дніпровський район

1 вул. Плеханова, 4�б п. 3 1 9 м/сіт 1970 дисп. 350 1 400,00 400,00

Разом по району 1 1 0 400,00 0,00 400,00

Оболонський район

1 вул. Мате Залки, 4�б 2 16 глуха 1977 дисп. 320/500 2 1000,14 1000,14

Разом по району 2 0 2 1000,14 0,00 1000,14

Печерський район

1 вул. Круглоуніверситетська, 7 1 5 м/сіт 1983 нсдисп. 320 1 390,00 390,00

2 вул. Червоноармійська 51 1 16 глуха 1977 дисп. 500 1 480,00 480,00

Разом по району 2 2 0 870,00 0,00 870,00

Подільський район

1 вул. Фрунзе, 127 п. 1 1 9 м/сіт 1986 дисп. 320 1 380,00 380,00

Разом по району 1 1 0 380,00 0,00 380,00
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Святошинський район

1 вул. Верховинна, 81 9 глуха 1973 дисп. 350 1 380.00 380.00

Разом по району 1 0 380,00 0,00 380,00

Солом’янський район

1 просп. Відрадний, 30 2 9 глуха 1973 недисп. 320 2 737.28 737,28

Разом по району 2 2 0 737,28 0,00 737,28

Шевченківський район

1 вул. Бакинська, 37�а 1 9 глуха 1977 недисп. 350 1 380,00 380,00

Разом по району 1 1 0 380,00 0,00 380,00

Разом по об'єктах 2009 року 36 13 23 3617,03 5606,22 9223,25 

Разом по об'єктах 2011 року 47 26 21 5963,52 3806,58 9770,10 

Разом по об'єктах 2012 року 2 2 0 447,54 0,00 447,54 

Разом по об'єктах 2013 року 6 6 0 3401,69 0,00 3401,69 

Разом по об'єктах 2014 року 16 13 3 6827,42 330,00 7157,42

Всього по місту 107 60 47 20257,21 9742,80 30000,00

Перший заступник керівника апарату А. Почтарьов

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 920 від 20 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра+

їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, враховуючи розпорядження Київського міського голови від 29 лип+
ня 2014 року № 105 «Про посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�8

жовтня�2013�ро���№ 1810�«Про�затверджен-

ня�Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)»:

��п�н�ті�2�розпорядження�слова�«заст�п-

ни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації —��ерівни���апарат��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»�замінити�сло-

вами�«�ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)»;

п�н�т�7�розпорядження�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

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

рядження�залишаю�за�собою».

2.�Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о��розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�8�жовтня�2013�ро-

���№ 1810.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
20.08.2014�р.�№�920

Зміни до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�П�н�т�1.4.��лави�1�розділ��І�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.4.�Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�и��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�Київсь�им

місь�им��оловою�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ».

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

трації)�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь�им��оловою�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни».

2.�П�н�т�2.7.��лави�2�розділ��І�Ре�ламент��ви�лючити.

3.�Глави�3,�4�розділ��І�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Глава�3.�Розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою�та�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації

3.1.�Розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�про-

водить��олова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�не�пізніше�одно�о�місяця�з�дня�призначен-

ня�йо�о�на�посад��з�визначенням:

повноважень�і�ф�н�цій�посадової�особи;

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�(далі —�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан�),�діяльність�я�их��онтролюватиметь-

ся�відповідним�заст�пни�ом��олови;

поряд���заміщення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�я���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції,�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації���разі�їх�відс�тності;

обов’яз�ів�щодо�спрям�вання�та��онтролю�діяльності�відповідних�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій.

3.2.�Розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�за-

твердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Глава�4.�Ор�анізація�роботи�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації

4.1.�Повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�я���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�визначаються�за�онами�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеві�дер-

жавні�адміністрації»�та�іншими�а�тами�за�онодавства.

4.2.�Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�и��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�перший�заст�пни���олови,�заст�пни�и��оло-

ви,��ерівни��апарат�)�забезпеч�ють��з�одження�та�с�оординованість�своїх�дій.

Перший�заст�пни���олови,�заст�пни�и��олови,��ерівни��апарат�,�визнаючи�домін�юч���омпетен-

цію�інших�заст�пни�ів��олови���дор�ченій�сфері�і�не�доп�с�аючи�втр�чання���сфер��їх�відповідаль-

ності,�не�мож�ть�ініціювати�перед�Київсь�им�місь�им��оловою��становлення�завдання�іншом��за-

ст�пни����олови,�я�що�для�вирішення�питання�ним�не�б�ло�проведено�спільні�наради,�робочі�з�-

стрічі,��онс�льтації�тощо.

4.3.�У�разі�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба)�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�йо�о�обов’яз-

�и�я���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�ви�он�є�перший�заст�пни���олови,�а���разі

відс�тності�останньо�о —�один�із�заст�пни�ів��олови�з�ідно�з�о�ремим�розпорядженням�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Ви�онання�обов’яз�ів�заст�пни�а��олови���разі�йо�о�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хворо-

ба)�здійснюється�іншим�заст�пни�ом��олови�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

У�разі�відс�тності�обох�заст�пни�ів��олови,�один�з�я�их�ви�он�є�обов’яз�и�іншо�о�на�час�йо�о

відс�тності�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів,�ви�онання�їх�обов’яз�ів�по�ладається�на�іншо�о�заст�п-

ни�а��олови�о�ремим�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

У�разі�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба)��ерівни�а�апарат��йо�о�обов’яз�и�ви�он�є

перший�заст�пни���ерівни�а�апарат�,�а���разі�відс�тності�останньо�о —�заст�пни���ерівни�а�апа-

рат��за�о�ремим�на�азом��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

4.4.�У�разі�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба)�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�розпоря-

дження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що-

до�визначення��онцепт�альних�засад�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�та�з�інших�питань,�я�і�мають�важливе�за�альномісь�е�значення,�не

видаються».

4.�У�п�н�ті�1.3.��лави�1�розділ��VII�Ре�ламент��слова�«�оловою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації»�замінити�словами�«розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

5.�У�п�н�ті�4.4.��лави�4�розділ��VIII�Ре�ламент��слова�«�оловою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�та�іншими»�ви�лючити.

6.�У�п�н�ті�1�розділ��IX�Ре�ламент��слова�«заст�пни���олови��ерівни��апарат�»�ви�лючити.

7.�У�п�н�ті�1.9.��лави�1�розділ��X�Ре�ламент��слова�«йо�о�першо�о�заст�пни�а»�замінити�слова-

ми�«першо�о�заст�пни�а��олови».

8.�У�п�н�ті�4.7.��лави�4�розділ��X�Ре�ламент��слова�«дор�чень��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації»�ви�лючити.

9.�У�п�н�ті�4.10.��лави�4�розділ��X�Ре�ламент��слова�«та��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації»�ви�лючити.

10.�П�н�т�6.3.��лави�6�розділ��X�Ре�ламент��ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«6.3.�Особистий�прийом��ромадян�проводить�Київсь�ий�місь�ий��олова,�перший�заст�пни���о-

лови,�заст�пни�и��олови,��ерівни��апарат�,��ерівни�и�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан�

відповідно�до�Поряд���ор�анізації�та�проведення�особисто�о�прийом���ромадян�Київсь�им�місь�им

�оловою,�першим�заст�пни�ом,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та

�ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�затверджено�о�в��становленом��поряд��».

11.�У�п�н�тах�8.2.,�8.3.��лави�8�розділ��X�Ре�ламент��слова�«йо�о�заст�пни�ів»�замінити�слова-

ми�«першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів��олови».

12.�У�п�н�ті�2.1.��лави�2�розділ��XII�слова�«Київсь�о�о�місь�о�о��олов��та»�ви�лючити.

13.�У�п�н�ті�2.2.��лави�2�розділ��XII�слова�«�олова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�ви-

�лючити,�а�слова�«йо�о�заст�пни�ів»�замінити�словами�«першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів

�олови».

14.�У�п�н�ті�2.3.��лави�2�розділ��XII�слова�«йо�о�заст�пни�ів»�замінити�словами�«першо�о�заст�п-

ни�а��олови,�заст�пни�ів��олови».

15.�У�те�сті�Ре�ламент��(�рім��лав�3,�4�розділ��І�Ре�ламент�)�слова�«�олова�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації»���всіх�відмін�ах�замінити�словами�«Київсь�ий�місь�ий��олова»���відповідних

відмін�ах.

16.�У�те�сті�Ре�ламент��слова�«заст�пни���олови —��ерівни��апарат�»���всіх�відмін�ах�замінити

словами�«�ерівни��апарат�»���відповідних�відмін�ах.

Керівник апарату В. Бондаренко



1. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) разом з правлінням еле тронно о ря-
д вання та захист інформації апарат ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити проведення еле тронних он-
с льтацій протя ом двох місяців з дня оприлюднення ін-
формаційно о повідомлення на єдином веб-порталі те-
риторіальної ромади міста Києва.
2. Ком нальній бюджетній станові «Конта тний

центр міста Києва» провести телефонн « аряч » лінію
для збор пропозицій меш анців міста Києва щодо
переймен вання в лиці Інстит тсь ої на в лицю Геро-
їв Небесної Сотні Печерсь ом районі.
3. Департамент житлово- ом нальної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) опрацювати
питання щодо розрах н ів та ошторис витрат, по-
в’язаних зі зміною назви об’є та права власності.
4. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації):
4.1 Ор аніз вати проведення широ ої інформацій-

ної ампанії щодо можливості переймен вання в ли-

ці Інстит тсь ої із зал ченням ом нальних засобів
масової інформації.
4.2. Уза альнити отримані рез льтати та подати їх на

роз ляд до постійної омісії Київсь ої місь ої ради з
питань місцево о самовряд вання, ре іональних та
міжнародних зв’яз ів та постійної омісії Київсь ої місь-
ої ради з питань льт ри та т ризм .
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження

по ласти на першо о заст пни а олови Київсь ої місь-
ої державної адміністрації Ні онова І. В.

Голова В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ 29 ñåðïíÿ 2014 ð.
¹124(4524)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

А Н Х І Т Е Р І Й Ф А
П Е Р Р У О П О
О М Е Г А Х А Г Г А Р Д
Л Е Щ А Т А У Р У А
О З А Т Т Р І У М Ф
Г І Т А Р Х А Т Б Н

Д И М А Н Т М О Щ І
П А К К А У Ч У К Я

Відповіді на сканворд 

Про організацію проведення громадського обговорення щодо перейменування
вулиці Інститутської на вулицю Героїв  Небесної Сотні у Печерському районі

Розпорядження № 919 від 19 серпня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб,

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань
про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фі3
зичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постано3
вою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 989, постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи рішення Київської
міської ради від 06 червня 2014 року №  З/З «Про перейменування вулиці у Печерському районі міста Києва»:

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó
"Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà, âóëèöü Ãåðî¿â Êîñìîñó, Æìåðèíñüêà,

çàë³çíèöÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ

"²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó "Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà, âóëèöü Ãåðî¿â
Êîñìîñó, Æìåðèíñüêà, çàë³çíèöÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó"Áîðùàã³âñüêèé-1" â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà, âóëèöü
Ãåðî¿â Êîñìîñó, Æìåðèíñüêà, çàë³çíèöÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿
ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì,ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: áóä³âíèöòâî æèòëà â îáñÿç³ 282,3 òèñ. ì2, ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ
ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó—çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî
âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó
ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî öåíòðó ì³êðîðàéîííîãî çíà÷åííÿ òà äèòÿ÷î¿ äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè
íà 210 ì³ñöü. Ïîòðåáà â 700 ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ áóäå çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿ çàâàíòàæåíîñò³
³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë (2230 â³ëüíèõ ì³ñöü), ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîïóñòèìîìó ðàä³óñ³ îáñëóãîâóâàííÿ (750 ì).

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðîìðàéîíó "Áîðùàã³âñüêèé-1" ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïð-ò Ïåðåìîãè, 97.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.
Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 29.09.2014 ð.
Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,

îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÊÏ "Ñïåöæèòëîôîíä” ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.07.2014 
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ íà ð³âí³:

- òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 236,22 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 233, 84 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ);
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 2,38 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).
äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ:
- òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 879,78 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 783,38 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ);
- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 96,40 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).
Ç 01.07.2014 íà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ —

18,32 ãðí çà 1 êóá. ì (ç ÏÄÂ).
Ç 01.08.2014 íà ïîñëóãó ç îïàëåííÿ:
- äëÿ àáîíåíò³â æèòëîâèõ áóäèíê³â ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êóòåïëîâî¿ åíåðã³¿ —289,55 çà 1 Ãêàë (ç ÏÄÂ).
Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â.
Ç ïèòàíü óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðîïîíóºìî çâåðòàòèñÿ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ (ê.114). Äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó íåîáõ³äíî íàäàòè: 
1. Äîêóìåíòè ïðî âëàñí³ñòü (êîï³ÿ).
2. Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà êâàðòèðó — êîï³ÿ (äëÿ íåïðèâàòèçîâàíîãî æèòëà — äîâ³äêà â³ä áàëàíñîóòðèìóâà÷à — îðèã³íàë).
3. Ïàñïîðò (îðèã³íàë òà êîï³ÿ 1,2 òà ñòîð³íêè ç ïðîïèñêîþ).
4. Äîâ³äêà ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó (îðèã³íàë òà êîï³ÿ).

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê" ïîâ³äîìëÿº, ùî
âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ çà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿
àã³òàö³¿ íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹690/2014 â³ä 27.08.2014 ð. ñòàíîâèòü
11,50 ãðí áåç ÏÄÂ çà îäèí êâàäðàòíèé ñàíòèìåòð.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Òåëåêîìïàí³ÿ "Êè¿â"
ó çâ'ÿçêó ³ç ïðîâåäåííÿì ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè 26 æîâòíÿ 2014 ðîêó ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåí³ ðîçö³íêè
âàðòîñò³ îäèíèö³ åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿
êàíäèäàò³â íà ïîñò äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

AT"Ðàä³î Ëþêñ" (ªÄÐÏÎÓ 23158131) ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íàêàçóþ:
çàòâåðäèòè íàñòóïí³ ðîçö³íêè íà îäèíèöþ (ñåêóíäó) åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ
ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿ â åô³ð³ ðàä³îñòàíö³¿ "Ëþêñ ÔÌ"

Ö³íè âêàçàí³ â ãðèâíÿõ áåç ÏÄÂ

Äî ñóäó âèêëèêàºòüñÿ Áîíäàð÷óê Â³òàë³é Àíäð³éîâè÷!
Ïîä³ëüñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà çà àäðåñîþ 04071, ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 21, êàá. 17,

òåë. 425-42-18, ðîçãëÿäàºòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 758/9277/14-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Çàâîä "Ëåí³íñüêà êóçíÿ" äî Áîíäàð÷óêà Â³òàë³ÿ Àíäð³éîâè÷à ïðî
âèçíàííÿ íàéìà÷à òàêèì, ùî âòðàòèâ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèëèì ïðèì³ùåííÿì.

ßâêà â³äïîâ³äà÷à Áîíäàð÷óêà Â³òàë³ÿ Àíäð³éîâè÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ äî Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà º îáîâ'ÿçêîâîþ.

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà áåç éîãî ó÷àñò³.
Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ î 10.00, 14.11.2014 ðîêó.
Ñóääÿ Í. Â. Íåãàíîâà

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ
Â³äïîâ³äà÷ó ßìêîâîìó Îëåêñàíäðó Ëåîí³äîâè÷ó, àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêîãî: Æèòîìèðñüêà

îáë., ñ. Òðîÿíîâ, 9-é ïðîâóëîê Ñòàðîñ³ëëÿ, 27, íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 03.09.2014 ð. î 12.00 äî
Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À, êàá. 114) äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó
çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÒÎÂ "Ôåºðâåðê" äî Ìàòâ³ºíêî Ò.Â., ßìêîâîãî Î.Ë. ïðî
â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, çàâäàíîþ íåñòà÷åþ ïðîäóêö³¿ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
ìàòåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169, ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ
Â³äïîâ³äà÷ó Ìåëüíè÷åíêî ªâãåí³¿ Àíàòîë³¿âí³, àäðåñà ÿêî¿: ì. Êè¿â, ïðîñï. Áàæàíà, 3-À,

êâ. 164, íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 03.09.2014 ð. î 12.00 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-À, êàá. 114) äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà êîìåðö³éíèé áàíê "Ïðèâàòáàíê"äî Ìåëüíè÷åíêî
ªâãåí³¿ Àíàòîë³¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³
ìàòåð³àëàìè ó éîãî â³äñóòí³ñòü â ïîðÿäêó ñò. 169, ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

Ñóääÿ ª. ². Âîâê

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ
äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Ñêóðòîâà Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ó ÿêîñò³
â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äóäêà Àíäð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ïðî âèçíàííÿ óãîä
íåä³éñíèìè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 09.10.2014 ðîêó î 09.30 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 30 ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ãîðêàâî¿ Â.Þ.

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 äàíèõ.

ÒÎÂ "ÒÐÊ"ÌÀÐÑ-ÒÂ"â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹690/2014
â³ä 27.08.2014 ð. "Ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèçíà÷åííÿ ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â" òà â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè",ïóáë³êóº âàðò³ñòü
îäèíèö³ åô³ðíîãî ÷àñó äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿: âàðò³ñòü
1 ñåê. (ç ÏÄÂ) 50 ãðí 00 êîï.

22.09.2014 îá 11.40 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàíí³ ¹ 9)
â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹826/10813/14 çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
"Óêðà¿íñüêèé ñóñï³ëüíî-ïðàâîâèé ðóõ: Äåìîêðàò³ÿ ÷åðåç ïðàâî"äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 26.01.2012 ð. ¹20/7357 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ì. Êèºâ³".

ÊÏ "Ðàä³îñòàíö³ÿ "Ãîëîñ Êèºâà"ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçö³íêè âàðòîñò³ îäí³º¿
ñåêóíäè åô³ðíîãî ÷àñó çà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿
íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèçíà÷åíèõ çã³äíî
ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹690/2014 â³ä 27.08.2014 ð., ñòàíîâëÿòü
1,70 ãðí áåç ÏÄÂ çà 1 ñåê.

Â³äêðèòà ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ äåïóòàòà Êè¿âðàäè, Ëåâàäè Ñåðã³ÿ ßêîâè÷à.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ãàðàæíå ì³ñöå ¹ 449À ÃÑÊ "Áåðåçíÿêè 1" çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë Áåðåçíÿê³âñüêà,áóä.27,Õàðê³âñüêîãî ðàéîíó çà äîâ³äêîþ àâòîãàðàæà ¹ 89/93
â³ä 25.10.93 ðîêó çà ðåºñòðàö³éíèì íîìåðîì 7808 â³ä 16.12.93 ðîêó ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ï.Òè÷èíè, 11,
êâ. 34, âèäàíå â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹1285 â³ä 20.08.1993 ðîêó â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿
æèòëà Õàðê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà, ââàæàòè íåä³éñíèì.

×àñ âèõîäó Âàðò³ñòü 1 ñåê. (ãðí) — (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ)
06.00-17.00 5,00
17.00-23.00 5,00
23.00-06.00 5,00

Ì³ñòî ×àñòîòà FM 00.00—24.00

ÊÈ¯Â 103,1 70,00

Àäðåñà Äí³ òà ãîäèíè ðîáîòè Êîíòàêòíà îñîáà òåëåôîí

02096, ì. Êè¿â,
âóë. Ïðèâîêçàëüíà, 14-à Ïí.-Ïò., 9.00-18.00 Çëàòê³íà Â³êòîð³ÿ

Îëåêñàíäð³âíà 566-54-60



ÄÎÇÂ²ËËß

ÎÂÍÈ, ñóìë³ííî ñëóæ³òü
ëþäÿì — ³ ìàòèìåòå âëà-
äó íàä íèìè. Â ðàç³ ïî-

òðåáè òåðì³íîâî¿ äîïîìîãè ìèò-
òºâî çíàéäåòüñÿ ïîì³÷íèê, ïîêðî-
âèòåëü.Äîëÿ âèìàãàº ïîâåðíåííÿ
äàâí³õ áîðã³â ³íøèì, áî öå õðåñò,
ÿêèé ìàºòå íåñòè äîáðîâ³ëüíî, íå
ïåðåêëàäàþ÷è òó òÿæêó íîøó íà
÷óæ³ ïëå÷³. Âñå ç ÷àñîì â³äøêîäóº-
òüñÿ ðîìàíòè÷íèìè òð³óìôàìè,
ëþáîâíèìè ñþðïðèçàìè,ïîïóëÿð-
í³ñòþ â ñîö³óì³.

Ó ÒÅËÜÖ²Â íèí³ çîðÿíèé
÷àñ òâîð÷îãî òà ëþáîâ-
íîãî ðîçêâ³òó, ðàéñüêîãî

ùàñòÿ â ðîäèí³. Íå áëàæåíñòâóé-
òå â ðîçâàãàõ, à ïðîÿâ³òü ìàêñè-
ìàëüíó àêòèâí³ñòü â óñ³õ ñôåðàõ,
òîä³ ïîæíåòå ãàðí³ ïëîäè.Ó øëþá-
íèõ ïàð âèïðîáóâàííÿ íà ì³öí³ñòü
óç Ã³ìåíåÿ òðèâàº, ïóðõàéòå çàêî-
õàíèì ãîëóáîì ïåðåä áëàãîâ³ðíè-
ìè, â³äêèíóâøè äóìêè ïðî ðîçëó-
÷åííÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ â ðîë³ äáàé-
ëèâîãî ãîñïîäàðÿ, òóðáî-
òëèâîãî ñ³ì’ÿíèíà íåïå-

ðåâåðøåí³, òîæ óïåâíåíî ðàçîì ç
áëàãîâ³ðíèìè âåä³òü ñ³ìåéíå ñóä-
íî êð³çü ðèôè ïîáóòîâèõ ïðîáëåì.
Âàø òàíäåì—öå ñïëàâ íåâè÷åðï-
íî¿ åíåðã³¿, ìóäðîñò³, âèíàõ³äëè-
âîñò³,òâîð÷îãî ãîð³ííÿ, ³ ÿêùî ñïðÿ-
ìóâàòè âñå òå áàãàòñòâî íà äîìàø-
í³é áëàãîóñòð³é, ðåçóëüòàòè áóäóòü
ôàíòàñòè÷í³!

ÐÀÊÀÌ áóäå íå äî ðîìàí-
òè÷íèõ ïîëþâàíü (â³çü-
ì³òü òàéì-àóò), òóò äîëÿ

âèñòàâèëà æîðñòê³ êîðäîíè: «êðîê
ïðàâîðó÷,êðîê ë³âîðó÷—ðîçñòð³ë».
Çàðîáëÿéòå ãðîø³ (íà ô³íàíñîâèõ
òåðåíàõ õàçÿéíóº ôîðòóíà), äáàé-
òå ïðî ñ³ì’þ,çáåð³ãàþ÷è â³ðí³ñòü ïî-
ñò³éíîìó ïàðòíåðó — öå ³ º äîêàç
³ñòèííî¿ ëþáîâ³, ùî ãëèáîêî ïðè-
õîâàíà.

ËÅÂÀÌÈ êåðóþòü íåíà-
ñèòí³ áàæàííÿ, õî÷åòüñÿ
âñüîãî ³ çðàçó. Ï³äêëþ-

÷àéòå ïðàêòè÷íó æèëêó, áåð³òüñÿ
çà ïðèáóòêîâ³ ä³ëîâ³ ïðîïîçèö³¿ é
çàðîáëÿéòå ãðîø³, à êóäè ¿õ âèòðà-
òèòè — ï³äêàæóòü ð³äí³. Âäîìà êó-
ïà ïðîáëåì, ùî ïîòðåáóþòü ô³-
íàíñóâàííÿ. Íèí³ âè õàðèçìàòè÷-
íà ïåðñîíà, ïåðåáóâàºòå íà ãðå-
áåí³ ïîïóëÿðíîñò³.

Ä²ÂÈ ïåðåáóâàþòü íà ïðå-
çåíòàáåëüí³é õâèë³. Âè
àâòîðèòåòíà âïëèâîâà

îñîáèñò³ñòü, çäàòíà ïðîäåìîíñòðó-
âàòè â óñ³é êðàñ³ ïðèðîäí³ òàëàí-
òè, äîñÿãíåííÿ. Ïîïåðåäó îñÿéí³
ö³ë³ é âè çíàºòå, ÿê ¿õ äîñÿãòè. Ñì³-
ëèâî áåð³òüñÿ çà âñå,ùî äî âïîäî-

áè, ³ ðóõàéòåñÿ âïåðåä, à ðîäèíó
â³çüì³òü ï³ä êðèëî, ñòàíüòå â ñ³ì’¿
øëÿõåòíèì äóõîâíèì íàñòàâíè-
êîì ³ ìåöåíàòîì.

ÒÅÐÅÇÈ, çàõîâàéòåñÿ, íà-
îäèíö³ ç ñîáîþ âàì áóäå
íàéêðàùå, â ïëàñòàõ ï³ä-

ñâ³äîìîñò³ íàêîïè÷èëîñÿ (çà ð³ê) ÷è-
ìàëî ìîòëîõó, òîìó ÷àñ íàâåñòè
òàì ëàä, ïîçáóòèñÿ ïñèõîëîã³÷íî-
ãî áàëàñòó, ùî îòðóþº äóõîâíèé
õðàì, î÷èñòèâøè ì³ñöå äëÿ áëà-
ãîäàòíèõ åíåðã³é.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íà êàð’ºðíèõ
òåðåíàõ õàçÿéíóº ôîðòó-
íà,òîæ ÿêùî óòðèìàºòåñÿ

â³ä ñëóæáîâèõ çëîâæèâàíü, ìåð-
êàíòèëüíèõ ëþáîâíèõ çâ’ÿçê³â (òî
ôîêóñè íå÷èñòî¿ ñèëè), º øàíñ îò-
ðèìàòè îìð³ÿíó ïîñàäó ç â³äïîâ³ä-
íèìè ìàòåð³àëüíèìè çäîáóòêàìè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íà ïðîôåñ³é-
íîìó íåáîñõèë³ ñîíÿ÷íî,
íà âèïàäêîâ³ óñï³øí³ øàí-

ñè òàëàíèòü. Íå çâîë³êàéòå, áî ÷àñ
â³äáóäîâóâàòè êàð’ºðó, ñóìë³ííî
âèêîíóâàòè â³äïîâ³äàëüíó ì³ñ³þ
êåð³âíèêà ñòîñîâíî ëþäåé, ÿê³ â³ä
âàñ çàëåæàòü — ÿê óäîìà, òàê ³ â
êîëåêòèâ³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ — ÷àñ ïîï³à-
ðèòèñÿ, ïðî âàø³ òàëàí-
òè òà äîñÿãíåííÿ ìàþòü

çíàòè âñ³! Õâàë³òüñÿ, ïîïóëÿðèçóé-
òå âëàñí³ çäîáóòêè íà ïóáë³ö³, áî
âè íå ñ³ðà ìèøà, à ÿñêðàâà îñî-
áèñò³ñòü, ÿêà ïîòðåáóº çàñëóæåíî-
ãî àâòîðèòåòó, âì³º ùåäðî ä³ëèòè-
ñÿ íàæèòèì ç îòî÷åííÿì, ³íâåñòó-
âàòè áàãàò³ âëàñí³ ðåñóðñè ó ñï³ëü-
í³ ïàðòíåðñüê³ ñïðàâè.

ÂÎÄÎË²¯, çàëåæí³ñòü â³ä
÷óæèõ ïîòðåá, ³íòåðåñ³â,
òâîð÷èõ,ô³íàíñîâèõ, ñåê-

ñóàëüíèõ ðåñóðñ³â º ïîçèòèâíèì
ñòðèìóþ÷èì âàæåëåì ó âàø³é ñâî-
áîäîëþáèâ³é ïîâåä³íö³. Îòðèìà-
ºòå ñò³ëüêè,íà ñê³ëüêè äëÿ âàñ ðîç-
ùåäðÿòüñÿ ëþäè — ³ êðàïêà! À õòî
ïëàòèòü, òîé ³ çàìîâëÿº ìóçèêó, òî-
ìó êðàñèâî «âàëüñóéòå», àáè ïðî-
áóäèòè â ñïîíñîð³ ëèöàðñüê³ ñòðó-
íè òà äîáðå éîãî ðîçêîøåëèòè.

ÐÈÁÈ, êàð’ºðíå ñõîäæåí-
íÿ ïî ãîðèçîíòàë³ íàáèðàº
³íòåíñèâíîãî òåìïó,íà ðî-

áîò³ âè ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè, çà ùî
îòðèìàºòå â³äïîâ³äíó ìàòåð³àëü-
íó âèíàãîðîäó. À îñü âãîðó íà ïî-
ñàäîâèé îë³ìï íå ðâ³òüñÿ, âàø ÷àñ
ùå íå íàñòàâ. ªäíàéòåñÿ ðàçîì ³ç
ãðàìîòíèìè, ôàõîâî îá³çíàíèìè
ïîì³÷íèêàìè òà êîìïàíüéîíàìè,áî
ïðàâèëüíî ñôîðìîâàíà ä³ëîâà
êîìàíäà — öå çàïîðóêà ä³ëîâèõ
çäîáóòê³â íà ìàéáóòí³é ð³ê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +19
Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 7 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +15o

Àòì. òèñê: 749 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

ãîðîñêîï

31 ñåðïíÿ— 6 âåðåñíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 ñåðïíÿ
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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 36968
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÈÉ ðîñ³éñüêèé ìóçèêàíò Àíäð³é Ìàêà-
ðåâè÷ çâåðíóâñÿ äî ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïó-
ò³íà ç â³äêðèòèì ëèñòîì, â ÿêîìó ïîïðîñèâ «ïðèïè-
íèòè øàáàø, ÿêèé ïîðî÷èòü éîãî ³ì’ÿ».

Ïðåñ-ñåêðåòàð ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà Äìèòðî
Ïºñêîâ ïðîêîìåíòóâàâ â³äêðèòèé ëèñò ë³äåðà ãðóïè
«Ìàøèíà ÷àñó» Àíäð³ÿ Ìàêàðåâè÷à äî ãëàâè Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ïºñêîâ çàçíà÷èâ, ùî Âîëîäèìèð Ïó-
ò³í íàðàç³ äóæå çàéíÿòèé ïåðåìîâàìè â Ì³íñüêó ³
«éîìó íå äî Ìàêàðåâè÷à», àëå ïîîá³öÿâ çãîäîì äî-
ïîâ³ñòè éîìó ïðî çâåðíåííÿ, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ. Ó ëèñ-
ò³ Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ïîïðîñèâ ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ ïðè-
ïèíèòè ïîò³ê «áðóäó ³ íàêëåï³â», ÿê³ âæå òðè òèæí³
âèëèâàþòü íà íüîãî ðîñ³éñüê³ ÇÌ². Ìóçèêàíò ïåðå-
êîíàíèé: éîãî öüêóþòü çà ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêèõ ïî-
çèö³é

Àíäð³é Ìàêàðåâè÷
ïîïðîñèâ Ïóò³íà 
«ïðèïèíèòè øàáàø»

Ì³æíàðîäíèé äåíü ä³é ïðîòè ÿäåðíèõ
âèïðîáóâàíü.

1949 —íà ïîë³ãîí³ â Ñåìèïàëàòèíñüêó
(Êàçàõñòàí) Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïðîâ³â
ïåðøå âäàëå âèïðîáóâàííÿ àòîìíî¿
áîìáè «ÐÄÑ-1» ïîòóæí³ñòþ áëèçüêî 22
ê³ëîòîíí. Äî 1951 ðîêó ÑÐÑÐ ìàâ 29
àòîìíèõ áîìá, òðè ç ÿêèõ áóëî âèãî-
òîâëåíî ñåð³éíî.
1996 — çà 10 ê³ëîìåòð³â â³ä àðõ³ïåëà-
ãó Øï³öáåðãåí ðîçáèâñÿ ðîñ³éñüêèé
ë³òàê ÒÓ-154, ùî ëåò³â ³ç Ìîñêâè ³ ïå-
ðåâîçèâ íà îñòð³â äîíåöüêèõ øàõòà-
ð³â-çàðîá³ò÷àí. Óñ³ 130 ïàñàæèð³â òà
11 ÷ëåí³â åê³ïàæó çàãèíóëè; ñåðåä
íèõ — 76 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
1999 — ó Êè¿âñüêîìó ðàéîí³ Äîíåöü-
êà á³ëÿ ðåã³îíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñó «Îë³ìï³éñüêèé» â³äêðèòî ïðè-
æèòòºâèé ïàì’ÿòíèê Ñåðã³þ Áóáö³, òðè-
äöÿòèï’ÿòèðàçîâîìó ðåêîðäñìåíó ñâ³-
òó, øåñòèðàçîâîìó ÷åìï³îíó ñâ³òó, ÷åì-
ï³îíó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç³ ñòðèáê³â ç æåð-
äèíîþ.
2009 —ó öåíòð³ ì³ñòà Äîíåöüêà, â ïàð-
êó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó îô³ö³éíî â³ä-
êðèòî ñòàä³îí «Äîíáàñ-Àðåíà», ïåð-
øèé â Óêðà¿í³ ñòàä³îí åë³òíî¿ êàòåãîð³¿
çà àêðåäèòàö³ºþ ÓªÔÀ òà Ô²ÔÀ, ðîç-
ðàõîâàíèé íà 51 504 ãëÿäà÷³â. Öå ïåð-
øèé ñòàä³îí ó Ñõ³äí³é ªâðîï³, ñïðîåê-
òîâàíèé ³ ïîáóäîâàíèé â³äïîâ³äíî äî
ñòàíäàðò³â êàòåãîð³¿ «ï’ÿòü ç³ðîê»; âàð-
ò³ñòü éîãî áóä³âíèöòâà ñêëàëà 3 ìëðä
200 ìëí ãðèâåíü (175,8 ìëí ºâðî).

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 


