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Íàçóñòð³÷ îäèí îäíîìó
�Êè¿â äîïîìàãàº îáëàøòóâàòèñÿ âèìóøåíèì ïåðåñåëåíöÿì

Â³òàë³ÿ Êëè÷êà 
â³äçíà÷èëè 
çà âàãîìèé âíåñîê 
ó ðîçâèòîê 
äåìîêðàòè÷íîãî 
ðóõó â Óêðà¿í³

Ë³äåð «ÓÄÀÐó», ìåð Êèºâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî, îòðèìàâ ó í³ìåöüêî-

ìó Ïîòñäàì³ ïðåì³þ Ì100, ÿêó

ïðèñóäæóº æóð³ âïëèâîâèõ øåô-

ðåäàêòîð³â,äèðåêòîð³â òà âèäàâ-

ö³â í³ìåöüêèõ ÇÌ² çà âíåñîê â

ðîçâèòîê äåìîêðàò³¿ ³ áîðîòüáó

çà ñâîáîäó ñëîâà òà ïðàâà ëþäè-

íè. Ïðåì³þ éîìó âðó÷èëè çà âà-

ãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê äåìî-

êðàòè÷íîãî ðóõó â Óêðà¿í³ ³ çó-

ñèëëÿ ùîäî ìèðíîãî âèð³øåííÿ

êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é òà íåäîïó-

ùåííÿ ñèëîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ

ï³ä ÷àñ ïîä³é íà Ìàéäàí³. Â³òà-

ë³é Êëè÷êî ïîäÿêóâàâ çà îö³íêó

ïðàãíåíü óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî

ñâîáîäè ³ ã³äíîãî æèòòÿ ó äåìî-

êðàòè÷í³é ºâðîïåéñüê³é êðà¿í³.

«Öå íå ìîÿ îñîáèñòà íàãîðîäà.

Öå—íàãîðîäà ³ âèçíàííÿ çóñèëü

ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, ÿê³ âèéøëè

íà Ìàéäàí, ÿê³ áîðîëèñÿ çà ñâîº

ìàéáóòíº ó â³ëüí³é ºâðîïåéñüê³é

äåðæàâ³. Öå òàêîæ â³äçíà÷åííÿ

ïîäâèãó òèõ,õòî ïîêëàâ æèòòÿ íà

Ìàéäàí³, ³ òèõ,õòî ñüîãîäí³ íà ïå-

ðåäîâ³é â³äñòîþº äåðæàâí³ñòü íà-

øî¿ êðà¿íè. Áî áîðîòüáà çà â³ëü-

íó Óêðà¿íó òðèâàº»,— ï³äêðåñëèâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íåïàðíó 
ïàñàæèðñüêó 
ïëàòôîðìó ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè ñòàíö³¿ 
«Âèøãîðîäñüêà» 
ââåäåíî 
â åêñïëóàòàö³þ

Íåïàðíó ïëàòôîðìó ì³ñüêî¿ åëåê-

òðè÷êè ñòàíö³¿ «Âèøãîðîäñüêà»

ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ. Ïðî öå

«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ «Êè-

¿âïàñòðàíñ». Òàê, ó çâ’ÿçêó ³ç çà-

âåðøåííÿì ðîá³ò ç ðåêîíñòðóê-

ö³¿ ïëàòôîðìà «Âèøãîðîäñüêà»

(ó íàïðÿìêó ñòàíö³¿ «Áîðùàã³â-

êà») â³äêðèòà äëÿ ïàñàæèð³â ç

13 âåðåñíÿ 2014 ðîêó. Ðîáîòè

³ç ðåêîíñòðóêö³¿ âèêîíóâàëèñÿ

ÄÒÃÎ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³ç-

íèöÿ».

Ïðîâåäåííÿ 
îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí ãîëîâîþ
ÊÌÄÀ ïåðåíîñèòüñÿ

Çàïëàíîâàíèé íà 17âåðåñíÿ 2014

ðîêó ç 12.00 äî 14.00 îñîáèñòèé

ïðèéîì ãðîìàäÿí ãîëîâîþ ÊÌÄÀ

Â³òàë³ºì Êëè÷êî ïåðåíîñèòüñÿ íà

16 âåðåñíÿ 2014 ðîêó. Ïðèéîì

òðèâàòèìå ç 12.00 äî 14.00 çà àä-

ðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,36.

íîâèíè

ÍÀÑÀÌÏÅÐÅÄ âñ³õ âèìóøåíèõ
ïåðåñåëåíö³â ³ç òèì÷àñîâî îêóïî-
âàíî¿ òåðèòîð³¿ òà çîíè ïðîâåäåí-
íÿ ÀÒÎ ïðîñÿòü çàðåºñòðóâàòèñÿ.
«Çà ð³çíèìè ï³äðàõóíêàìè, ó ñòî-
ëèö³ íàðàõîâóºòüñÿ â³ä 40 äî 60
òèñÿ÷ òàêèõ îñ³á. Âàæêî âèð³çíè-
òè ¿õ ³ç çàãàëó óñ³õ, õòî çàðàç ìåø-
êàº ó Êèºâ³, òà çðîçóì³òè, íàñê³ëü-
êè ¿ì ïîòð³áíà äîïîìîãà ì³ñòà. Ìè
ìàºìî áóòè ãîòîâ³ äî òîãî, ùî ç
÷àñîì ¿ì ìîæå çíàäîáèòèñÿ äîïî-
ìîãà ì³ñüêî¿ âëàäè»,— íàãîëîñè-
ëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.

Çðîáèòè öå ìîæíà îäðàçó íà
àâòîâîêçàë³ ÷è Êè¿âñüêîìó çàë³ç-
íè÷íîìó âîêçàë³. Òàì â îäíîìó ³ç
çàë³â î÷³êóâàííÿ â³äêðèëè ñïåö³-
àëüíèé ïóíêò, äå ïðàöþþòü ñîö³-
àëüí³ ïðàö³âíèêè. Îõî÷èõ áàãàòî,
òîæ â ÷åðç³ äîâåäåòüñÿ ïðîñòîÿòè
áëèçüêî äâîõ ãîäèí. Õî÷à ïåíñ³î-
íåð³â, ³íâàë³ä³â òà ëþäåé ç ä³òüìè
ïðîïóñêàþòü áåç ÷åðãè. Äëÿ ðåºñ-
òðàö³¿ ïðè ñîá³ ïîòð³áíî ìàòè ïàñ-
ïîðò ç ïðîïèñêîþ òà çàïîâíèòè
àíêåòó, ïî çàê³í÷åííþ âàì âèäà-
äóòü äîâ³äêó ç íîìåðîì åëåêòðîí-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ ó áàç³ ïåðåñåëåíö³â.

Òóò æå íà ñò³íàõ ðîçâ³øåí³ òå-
ëåôîíè ñëóæá, êóäè ìîæíà çâåð-

òàòèñÿ çà äîïîìîãîþ. Öå ³ íîìå-
ðè «ãàðÿ÷èõ ë³í³é», òåëåôîíè ð³-
ºëòåð³â, ïñèõîëîã³â, íîìåðè äåð-
æàâíèõ òà ì³ñüêèõ óñòàíîâ, ÿê³
çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè á³æåí-
ö³â.

Îäíå ³ç íàéâàæ÷èõ ïèòàíü äëÿ
ïåðåñåëåíö³â — çíàéòè ì³ñöå ïðî-
æèâàííÿ. Ëþäè ç Äîíáàñó ïðè¿ç-
äÿòü ð³çí³, òîæ íàñëóõàâøèñü ïðî
íåâ³ãëàñ³â, ÿê³ âèíîñÿòü âñå ç õà-
òè, ãîñïîäàð³ â³äìîâëÿþòü ó ïî-
ñåëåíí³, ÿê ò³ëüêè ä³çíàþòüñÿ ì³ñ-
öå ïðîïèñêè. «Ìè äóæå äîâãî øó-
êàëè êâàðòèðó, ³ ãðîø³ º, ³ ìè ç
÷îëîâ³êîì ìàºìî âèùó îñâ³òó,
äîíüêà â ñüîìîìó êëàñ³. Îäíàê
ÿê ò³ëüêè ÷óëè, çâ³äêè ìè ïðè-
¿õàëè, îäðàçó â³äìîâëÿëè. Çàðàç
íàì âäàëîñÿ ï³ñëÿ îñîáèñòîãî
ñï³ëêóâàííÿ ç âëàñíèöåþ çíÿòè
êâàðòèðó íà Òðîºùèí³ çà ïîì³ð-
íó ö³íó. Ìè çàäîâîëåí³»,— ðîç-
ïîâ³äàº «Õðåùàòèêó» ïàí³ Òåòÿ-
íà, ÿêà ïåðå¿õàëà ç ðîäèíîþ ç Àë-
÷åâñüêà.

Ùå îäèí ïóíêò — â³äíàéòè ðî-
áîòó. Ó öüîìó ïåðåñåëåíöÿì äî-
ïîìàãàº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
çàéíÿòîñò³, êóäè ìîæíà çâåðòà-
òèñÿ çà òåëåôîíîì 245-17-17. ßê
ä³ëÿòüñÿ íîâèíàìè ì³æ ñîáîþ

ïåðåñåëåíö³, çíàéòè ðîáîòó ó ñòî-
ëèö³ ìîæíà, àëå çàçâè÷àé íå çà
ïðîôåñ³ºþ. «Â Ãîðë³âö³ ÿ ïðàöþ-
âàëà ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì íà
îäíîìó ç ï³äïðèºìñòâ, òà â Êè-
ºâ³ ô³íàíñèñò³â ³ ñâî¿õ âèñòà÷àº.
Ïîêè ùî ïðîïîíóþòü éòè ïðà-
öþâàòè îô³ö³àíòêîþ ÷è õàòíüîþ
ðîá³òíèöåþ ç çàðïëàòíåþ 6-8 òè-
ñÿ÷ ãðí. Ùå áóäó øóêàòè ðîáîòó
ïî ñïåö³àëüíîñò³, àëå ÿêùî íå
çíàéäó, ïîãîäæóñÿ é íà öå. Àäæå
ãðîø³ ïîòð³áí³, à êîëè ìîæíà áó-
äå ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, íåâ³äî-
ìî»,— çàçíà÷àº Àë³íà, ïåðåñå-
ëåíêà ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³.

Äîïîìàãàº ñòîëè÷íà âëàäà ³
âëàøòóâàòè äî íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â. Òàê, 1 âåðåñíÿ äî îñâ³ò-
í³õ çàêëàä³â ñòîëèö³ ï³øëè ìàé-
æå 4 òèñÿ÷³ ä³òåé ïåðåñåëåíö³â.
Ó ñòîëè÷íîìó Äåïàðòàìåíò³ îñ-
â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
ïðàöþº îäðàçó ê³ëüêà «ãàðÿ÷èõ
ë³í³é» äëÿ äîïîìîãè: äëÿ ãðîìà-
äÿí, ÿê³ õî÷óòü âëàøòóâàòè äè-
òèíó äî äèòÿ÷îãî ñàäêà,— 279-
39-19; äëÿ îñ³á, ÿê³ õî÷óòü âëàø-
òóâàòè ó÷íÿ äî øêîëè,— 279-35-
26; äëÿ ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ õî÷óòü
âëàøòóâàòèñÿ íàâ÷àòèñÿ äî ÏÒÓ,—
272-05-15.

Îêð³ì òîãî, ç ö³ºþ êàòåãîð³ºþ
ëþäåé àêòèâíî ïðàöþþòü âîëîí-
òåðè: çà íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷ó-
þòü ¿æåþ, îäÿãîì, ë³êàìè, ã³ã³ºí³÷-
íèìè çàñîáàìè. Íàðàç³ õîëîäí³øàº,
òîæ íàéá³ëüøà ïîòðåáà º â òåïëî-
ìó îäÿç³, à òàêîæ â ìåäèêàìåíòàõ.
ßêùî ìàºòå çìîãó äîïîìîãòè, òå-
ëåôîíè âîëîíòåð³â òà äîáðî÷èííèõ
îðãàí³çàö³é ìîæíà ó â³ëüíîìó äî-
ñòóï³ çíàéòè â ²íòåðíåò³. Îäèí ç
òàêèõ ñêëàä³â, îðãàí³çîâàíèé Âî-
ëîíòåðñüêîþ ñîòíåþ, çíàõîäèòü-
ñÿ çà àäðåñîþ — Ôðîë³âñüêà, 9/11.
Ùîäíÿ ò³ëüêè öåé ïóíêò äîïîìî-
ãè â³äâ³äóº ê³ëüêàñîò ëþäåé.

Ïîòðåáóþòü ïåðåñåëåíö³ ïî-
÷àñòè ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
Àäæå ïîáà÷èâøè âñ³ æàõè â³éíè,
çìóøåí³ ïîêèíóòè âñå òà ò³êàòè ç
ð³äíèõ îñåëü. Ëþäè õî÷óòü çíàé-
òè âèííèõ ó âñ³õ ñâî¿õ íåùàñòÿõ
òà ÷àñòî íèìè ñòàþòü ò³, õòî íà-
ìàãàºòüñÿ ¿ì äîïîìîãòè: âîëîí-
òåðè, ïåðåñ³÷í³ êèÿíè. Òà â òàê³é
ñèòóàö³¿, ïåðåêîíóþòü ñïåö³àë³ñ-
òè, âàæëèâî íå âïàäàòè ó êðàé-
íîù³ — íå âèìàãàòè íàäì³ðíèõ
ïðèâ³ëå¿â ÷è âçàãàë³ â³äìîâëÿòè-
ñÿ â³ä äîïîìîãè, à íàâ÷èòèñÿ
ñïðàâä³ ñëóõàòè òà ÷óòè îäèí îä-
íîãî �

×åðåç àíåêñ³þ Êðèìó òà
â³éíó íà ñõîä³, ÿêà ïî-
ïðè ïîë³òè÷í³ çà-
ïåâíåííÿ òðèâàº é äîñ³,
ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé áóëè
çìóøåí³ ïîêèíóòè ð³äí³
äîì³âêè, ðîáîòó, ïîæèò-
êè òà ïåðå¿õàòè äî â³ä-
íîñíî ñïîê³éíèõ ì³ñöèí
Óêðà¿íè. Íàä³¿ íà òå, ùî
ñèòóàö³ÿ íà Äîíáàñ³
ñòàá³ë³çóºòüñÿ íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì, ïîêè íåìàº,
òîæ ÷àñòèíà ãðîìàäÿí
ïîâåðòàºòüñÿ äî âëàñ-
íèõ äîì³âîê, á³ëüø³ñòü
æå íàìàãàºòüñÿ îáëàø-
òóâàòèñÿ íà íîâîìó ì³ñ-
ö³ ïðîæèâàííÿ. Ç ÿêèìè
ïðîáëåìàìè äîâîäèòü-
ñÿ ìàòè ñïðàâó âèìóøå-
íèì ïåðåñåëåíöÿì, ÿê
¿ì äîïîìàãàº âëàäà òà
íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè,
ðîçáèðàëèñÿ æóðíàë³ñ-
òè «Õðåùàòèêà».

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Î×²ËÜÍÈÊ ñòîëè÷íîãî Äåïàðòà-
ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàçíà÷èâ,
ùî â ì³ñò³ á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿ-
òèìóòü ðîçâèòêó õ³ðóðã³÷íèõ òà
òðàâìàòîëîã³÷íèõ ñëóæá. Ïîñàäî-
âåöü íàãîëîñèâ, ùî ïèòàííÿ ïðî
ñêîðî÷åííÿ ÷è òî ö³ëèõ ë³êàðåíü,
÷è â³ää³ëåíü, ÷è ë³æêî-ì³ñöü íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü â Êè¿âñüê³é
ì³ñüêèé äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
âçàãàë³ íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.

«Ó æîäíîìó ðàç³ ìè íå çáèðà-
ºìîñÿ çàêðèâàòè â³ää³ëåííÿ. Öå ÿ
âàì êàæó â³äâåðòî. ß íå áà÷èâ æîä-
íîãî íàêàçó ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ ïî
ñêîðî÷åííþ õ³ðóðã³÷íèõ ÷è òðàâ-
ìàòîëîã³÷íèõ ë³æîê. Á³ëüøå òîãî,
ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî ïîñòàâèâ ïå-
ðåä³ ìíîþ çàâäàííÿ çì³öíèòè òðàâ-

ìàòîëîã³÷í³ òà õ³ðóðã³÷í³ ñëóæáè
â ì³ñò³»,— íàãîëîñèâ Ìèõàéëî Ðè-
ãàí ³ äîäàâ, ùî ï³äòâåðäæåííÿì
öüîìó º ³ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà ïî-
ñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó,
àäæå â³í çà ôàõîì ë³êàð-òðàâìàòî-
ëîã.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ðèãàíà, ñòî-
ëè÷íà âëàäà ïðàöþº íàä ïèòàí-
íÿì ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ
íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ
ì³ñòà. Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ä³º ëè-
øå îäíà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïîìî-

ãè. ² öå äóæå ìàëî äëÿ òàêîãî ìå-
ãàïîë³ñó.

«Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðèáëèç-
íî íà ï³âòîðà ì³ëüéîíà ìåøêàí-
ö³â Êèºâà íåîáõ³äíî ÿê ì³í³ìóì
îäèí òàêèé çàêëàä, áóëî ïðèéíÿ-
òî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ùå ÷î-
òèðüîõ ïîä³áíèõ ë³êàðåíü, ùîá çà-
ãàëîì ñòàëî ï’ÿòü ë³êàðåíü ³íòåí-
ñèâíî¿ òåðàï³¿ äëÿ äîðîñëèõ òà äâ³
äëÿ ä³òåé. Ìè îáãîâîðþâàëè çì³ö-
íåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ òðàâìàòîëî-
ã³÷íî¿ òà õ³ðóðã³÷íî¿ ñëóæá, ñàìå

íåâ³äêëàäíî¿»,— íàãîëîñèâ ÷è-
íîâíèê. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ, ùî øïèòàë³ áóäóòü ÿê
íà ïðàâîìó, òàê ³ íà ë³âîìó áåðå-
ãàõ ñòîëèö³.

Ïðè öüîìó äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó íå óòî÷íèâ, ïðîòÿãîì ÿêîãî
÷àñó ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ òàêèõ
ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, ïîÿñíþþ÷è öå
òèì, ùî ïèòàííÿ ïîêè ùî ïåðåáó-
âàº ëèøå íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ.

«Ïèòàííÿ îïòèì³çàö³¿ ìè âè-
íåñëè íà ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ â

ÊÌÄÀ. Òîáòî ìè ñâîþ ðîáîòó ïî-
÷àëè ç îáãîâîðåííÿ. ² âñ³ ö³ ðåçóëü-
òàòè áóäóòü îïóáë³êîâàí³. Ï³äêè-
ëèìíèõ ð³øåíü íå áóäå. Æîäíèõ
íàêàç³â, æîäíèõ ðîçïîðÿäæåíü ùî-
äî ñòâîðåííÿ ë³êàðí³ ³íòåíñèâíî¿
òåðàï³¿ íå áóëî. Áóäü-ÿêå ð³øåí-
íÿ ìè âèíîñèòèìåìî íà ñëóõàí-
íÿ»,— íàãîëîñèâ â³í.

Ìèõàéëî Ðèãàí ââàæàº, ùî äî
ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ íîâèõ ë³-
êàðåíü ïåðñîíàëîì òà îáëàäíàí-
íÿì òàêîæ ïîòð³áíî ï³äõîäèòè ç
ðîçóìîì òà ïðàêòè÷í³ñòþ. Òàê, çà
éîãî ñëîâàìè, äîðîãîâàðò³ñíå îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå íå ìîæå ñîá³ äîçâî-
ëèòè êîæíà ë³êàðíÿ, íå ïîâèííî
ïðîñòîþâàòè ÷è ïðàöþâàòè íå íà
ïîâíó ïîòóæí³ñòü. Íàïðèêëàä, ÷àñ-
òî-ãóñòî òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êî-
ëè ïàö³ºíò çâåðòàºòüñÿ äî ìåäè÷-
íîãî çàêëàäó çà äîïîìîãîþ, ÿêó
éîìó íå ìîæóòü íàäàòè,òîìó ùî íå-
ìàº íåîáõ³äíî¿ àïàðàòóðè, íàòî-
ì³ñòü òàêà º â ³íø³é ë³êàðí³, äå â
öåé ÷àñ ïåðñîíàë ÷è íà âèõ³äíèõ,
÷è ó â³äïóñòö³. Âèõîäîì ç ñèòóàö³¿
ìîæå áóòè àáî êóï³âëÿ îáëàäíàí-
íÿ äëÿ âñ³õ çàêëàä³â, íà ùî íåîáõ³ä-
íî âåëèê³ êîøòè, àáî æ âñòàíîâ-
ëåííÿ éîãî òàì,äå íàäàâàòèìóòüäî-
ïîìîãó ö³ëîäîáîâî.

«Ìîæëèâî, êðàùå ñêîíöåíòðó-
âàòè ôàõ³âö³â, îáëàäíàííÿ ³ ïðàöþ-
âàòè ùîäåííî, áåç âèõ³äíèõ íà êî-
ðèñòü ïàö³ºíò³â. Ë³æêà, ÿê³ ïðî-
ñòîþþòü, ïîòð³áíî âèêîðèñòîâó-
âàòè ðàö³îíàëüí³øå. Îáëàäíàííÿ
íå ñòîÿòèìå â êîìîðàõ. ß ââàæàþ,
ùî öå ïîçèòèâíà ³í³ö³àòèâà»,— çà-
çíà÷èâ Ìèõàéëî Ðèãàí �

Çóñèëëÿ êè¿âñüêî¿ âëàäè ó íå-

ïðîñòèé äëÿ êðà¿íè ÷àñ áó-

äóòü ñïðÿìîâóâàòèñü íà ïî-

êðàùåííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

ìèðíîìó íàñåëåííþ òà ó÷àñ-

íèêàì áîéîâèõ ä³é.Ïðî öå íà

ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íà òåìó «×î-

ìó ï³ä ÷àñ ÀÒÎ ó Êèºâ³ ñêîðî-

÷óþòü òðàâìàòîëîã³÷í³ â³ää³-

ëåííÿ?» ðîçïîâ³â äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðèãàí.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÍÀ ÏÐÅÇÈÄ²¯ ðîçãëÿäàëèñü ò³ëü-
êè ò³ ïèòàííÿ, ÿê³ îáãîâîðþâàëèñü
íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é,— öå âèìî-
ãà ðåãëàìåíòó, ÿêà âèêîíóâàëàñü ³
áóäå âèêîíóâàòèñü çàâæäè, íàãî-
ëîñèâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ. Ïèòàííÿ, ÿê³ íå ïðîéøëè
îáãîâîðåííÿ â êîì³ñ³ÿõ, íà çàñ³-
äàíí³ Ïðåçèä³¿ íàâ³òü íå ðîçãëÿ-

äàëèñü. Çàãàëîì â ïðîåêò ïîðÿäêó
äåííîãî âíåñåíî á³ëüøå 100 ïè-
òàíü. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñåðåä
ÿêèõ — íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê îðãàí³çàö³ÿì òà ïðèâàòíèì
îñîáàì, ïðèâàòèçàö³þ, çàòâåðäæåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ òà ³íø³.

Ïèòàííÿ, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç ðîç-
ãëÿäó íà ïîïåðåäíüîìó ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³, ïðîéøëè äîäàò-
êîâå îáãîâîðåííÿ â êîì³ñ³ÿõ ³ çíî-
âó âêëþ÷åí³ â ïðîåêò ïîðÿäêó äåí-
íîãî.

Íà äóìêó ñåêðåòàðÿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè, âàæëèâèì ïèòàííÿì, ÿêå ìàº
áóòè ðîçãëÿíóòèì, º ïðîåêò âíå-
ñåííÿ çì³í ó ðåãëàìåíò ì³ñüêî¿ ðà-
äè, ïåðåë³ê, ñêëàä ïîñò³éíèõ ³ òèì-
÷àñîâèõ äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³é, çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âäîñêîíà-
ëåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî
êîíòðîëþ, àóäèòó.

«Ìàéæå äâ³ òðåòèíè ïèòàíü —
«çåìåëüí³». Íà ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ áóäóòü ðîçãëÿíóò³ ïèòàííÿ
ïðî âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ï³ä ïîáóäîâó äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â òà ïàðêîâèõ çîí, ñêâåð³â

â ðàéîíàõ ì³ñòà. Íà ñüîãîäí³ çáå-
ðåæåííÿ òà ðîçáóäîâà ³ñíóþ÷èõ òà
ñòâîðåííÿ íîâèõ çåëåíèõ çîí â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ êèÿí — âàæëèâå çàâ-
äàííÿ, ÿêå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ
ì³ñüêà ðàäà,— çàçíà÷èâ ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.— Çâà-
æàþ÷è íà íåïðîñòó åêîëîã³÷íó ñè-
òóàö³þ â ì³ñò³, ìè äîêëàäåìî âñ³õ
çóñèëü, ùîá â êîæíîìó ñòîëè÷íîìó
ðàéîí³ áóëà äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü çå-
ëåíèõ çîí â³äïî÷èíêó».

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî íà ïëåíàð-
íîìó çàñ³äàíí³ áóäå ïîñòàâëåíî ïè-
òàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Òèì÷àñîâî¿

êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè äëÿ
âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ íàâêîëî áóä³â-
íèöòâà ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó â ðàì-
êàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «BIONIC 
hill».

Îêðåìèì ð³øåííÿì äåïóòàòè
ïëàíóþòü çàáîðîíèòè ïðèïèíåí-
íÿ ïîñòà÷àííÿ ãàçó, âîäè, òåïëà
íàâ÷àëüíèì òà ìåäè÷íèì çàêëà-
äàì ì³ñòà.

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ áó-
äóòü ðîçãëÿäàòèñü ïðîåêòè ïîñòà-
íîâ ïðî ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ç
òîðã³â çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (ï³ä çà-
áóäîâó) �

Ïèòàííÿ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà
� Ó ÷åòâåð íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïëàíóþòü çàáîðîíèòè 

â³äêëþ÷àòè ñàäêè òà ë³êàðí³ â³ä ñâ³òëà, òåïëà ³ âèä³ëÿòü çåìëþ
ï³ä ñêâåðè, ïàðêè

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü â³äêðèòè ø³ñòü ö³ëîäîáîâèõ ë³êàðåíü ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ 

Íà çàñ³äàíí³ Ïðåçèä³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî ðîçãëÿíó-

òî ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî ÷åðãîâîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ãîëîâè êîì³ñ³é, äåïóòàòñüêèõ ãðóï òà

ôðàêö³é âèçíà÷èëè òà îáãîâîðèëè ïåðåë³ê ç á³ëüøå 100 ïè-

òàíü, ÿê³ çàïëàíîâàíî ðîçãëÿíóòè 18 âåðåñíÿ.

Âàëåíòèí ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ ïîá³ëüøàº ë³êàðåíü
� Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ø³ñòü ö³ëîäîáîâèõ ë³êàðåíü ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿
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²ÒÀË²ß ô³ãóðóº â á³ëüøîñò³ çíà-
÷èìèõ ïðîåêò³â 151-ãî ñåçîíó êè-
¿âñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿. Çì³íà íàçâè
äîñ³ òðàäèö³éíîãî öèêëó «Çîëîò³
ñòîð³íêè ³òàë³éñüêî¿ ìóçèêè» íà
«²òàë³éñüêèé çâóê» äóæå äîðå÷íà:
ï³ä êàòåãîð³þ «³òàë³éñüêèõ» òåïåð
ï³äïàäàþòü íå ëèøå ò³ êîíöåðòè,
äå çâó÷èòü ìóçèêà ³òàë³éñüêèõ êîì-
ïîçèòîð³â, à é ò³, äå ãðàþòü ³òàë³é-
ñüê³ âèêîíàâö³. Íàïðèêëàä, ó ïåð-
øîìó êîíöåðò³ ñåð³¿, íà â³äêðèò-
ò³ ñåçîíó 16 âåðåñíÿ, êð³ì «Í³÷íî¿
âàðòè ó Ìàäðèä³» Ëó³äæ³ Áîêêåð³-
í³ â àðàíæóâàíí³ Ëó÷àíî Áåð³î (òà-
êà îñü çóñòð³÷ ÕV²²² ³ ÕÕ ñòîð³÷) òà
Ñèìôîí³÷íî¿ ïîåìè «Ðèìñüê³ ñâÿ-
òà» Îòòîð³íî Ðåñï³ã³, ïðîçâó÷èòü
«øëÿãåð» ðîñ³éñüêî¿ êëàñèêè —
Äðóãèé ôîðòåï³àííèé êîíöåðò
Ñåðã³ÿ Ðàõìàí³íîâà, ñîëüíó ïàð-
ò³þ ÿêîãî âèêîíàº ï³àí³ñò Áåíå-
äåòòî Ëóïî, à òàêîæ åï³÷íà «Ãó-

öóëüñüêà ðàïñîä³ÿ» Ãåîðã³ÿ Ìàé-
áîðîäè, íàïèñàíà â êðàùèõ òðà-
äèö³ÿõ ðàäÿíñüêîãî ñèìôîí³çìó.
ßê íå äèâíî, ñàìå öåé òâ³ð ïðå-
çåíòóº «íàö³îíàëüíó ñïàäùèíó»
â êîíöåðò³ Ðîìàíà Êîôìàíà.

Ïðåì’ºðè äâîõ ³òàë³éñüêèõ îïåð
â êîíöåðòíîìó âèêîíàíí³ ç ô³ëàð-
ìîí³÷íèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñ-
òðîì ïðåäñòàâèòü Â³òàë³é Ïðîòà-
ñîâ. Îäíà ç íèõ, «Äèðèãåíò îðêåñ-
òðó», ÿêó ñàì àâòîð, Äîìåí³êî ×³-
ìàðîçà, íàçâàâ «êîìåä³éíèì ³í-
òåðìåööî», áóëà çàïëàíîâàíà íà
ëþòèé ìèíóëîãî ñåçîíó, àëå ÷åðåç
â³äîì³ ïîä³¿ ïåðåíåñåíà ³ áóäå ïî-
êàçàíà 24 âåðåñíÿ. Ó ãîëîâí³é ðî-
ë³ â îáðàç³ Ìàåñòðî, ÿêèé ïîñò³é-
íî íåçàäîâîëåíèé çâó÷àííÿì îð-
êåñòðó, âèñòóïèòü áàðèòîí Àíäð³é
Ìàñëàêîâ.

Îäíîàêòíó æ êàìåðíó îïåðó
«Ñèíüéîð Áðóñê³íî» Äæîàêê³íî

Ðîññ³í³, äå â óâåðòþð³ òâîðó ìóçè-
êàíòè ñòðóííî¿ ãðóïè, çà çàäóìîì
êîìïîçèòîðà, ïîâèíí³ ñòóêàòè
ñìè÷êàìè ïî ïóëüòàõ (ÿê äëÿ àâ-
òîðà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ, äàðìà,
ùî ³òàë³éöÿ — äîñèòü ñì³ëèâèé
ïðèéîì!) ç³ãðàþòü 11 òðàâíÿ 2015
ðîêó.

Äóæå ö³êàâèé ïðîåêò, ñóäÿ÷è ç
ïðîãðàìè,— «Italia Festival Barocco».
Öå âñüîãî ÷îòèðè êîíöåðòè (23,
29, 30 æîâòíÿ ³ 4 ëèñòîïàäà), àëå
ÿêà ìóçèêà! Ïàëåñòð³íà, Ôðåñêî-
áàëüä³, Êîðåëë³, Ëîêàòåëë³, Áàññà-
í³, Ìîíòåâåðä³...Óñ³ âèêîíàâö³ ³íñò-
ðóìåíòàëüíèõ òâîð³â — ³òàë³éñüê³
ìóçèêàíòè; ó êîíöåðò³ ìóçèêè
Ìîíòåâåðä³ äî íèõ ïðèºäíàºòüñÿ
íàø êàìåðíèé õîð «Êðåäî» (äè-
ðèãåíò — Áîãäàí Ïë³ø). Öåé áàðî-
êîâèé ôîðóì âàðòèé îñîáëèâî¿
óâàãè ùå é òîìó, ùî ãðàòèìóòü ñà-
ìå íà ñòàðîâèííèõ ³íñòðóìåíòàõ,

çîêðåìà íà àðõ³ëþòí³ (ð³çíîâèä
áàñîâî¿ ëþòí³, ïîä³áíèé äî òåîð-
áè,—ðåä.), ñïåöèô³÷íèé çâóê ÿêî¿
«âæèâó» ïî÷óºìî âïåðøå.

Êð³ì ³òàë³éñüêèõ âèêîíàâö³â,
ç³ ñâ³òîâèõ ç³ðîê äî íàñ ïðè¿äóòü
ç ãàñòðîëÿìè Ã³äîí Êðåìåð, Åë³ñî
Â³ðñàëàäçå, Îëåêñ³é Ëþáèìîâ, Ëþä-
ìèëà Ìîíàñòèðñüêà, Ðàôàåëü Àã³ð-
ðå. À òàêîæ ÷èìàëî òàëàíîâèòî¿
ìîëîä³. Íàïðèêëàä, 23 âåðåñíÿ ç
Êè¿âñüêèì êàìåðíèì îðêåñòðîì
³ ôîðòåï³àííèì êîíöåðòîì Åäâàð-
äà Ãð³ãà âèñòóïèòü Äåíèñ Ïðîùà-
ºâ; 10 æîâòíÿ — ï³àí³ñò Ôåäåð³êî
Êîëë³; 13-ãî — êîíöåðò ïåðåìîæ-
öÿ êîíêóðñó Ðóá³íøòåéíà Àíòî-
í³ÿ Áàðèøåâñüêîãî (äî ðå÷³, â³í æå
24 ÷åðâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó çàêðè-
âàòèìå ñåçîí, ùî íåõàðàêòåðíî
äëÿ íàøî¿ ô³ëàðìîí³¿, ÿêà äëÿ òà-
êèõ ïîä³é çâè÷íî â³ääàº ïåðåâà-
ãó á³ëüø ñòàòóñíèì àðòèñòàì);
17 ãðóäíÿ — âå÷³ð äèðèãåíòà Êè-
ðèëà Êàðàáèöÿ.

Ç ìóçè÷íèõ êîëåêòèâ³â,ÿê³ âïåð-

øå ïîñòàíóòü íà êè¿âñüê³é ñöåí³,
âàðòî â³äçíà÷èòè ïåðåäîâñ³ì í³-
ìåöüêèé «Kuss Qartet», õîð «Mates
Terezes Lugsana» ³ îðêåñòð
«Sinfonietta Riga» ç Ëàòâ³¿.

Ñòîñîâíî êîíêóðñ³â, òî â öüî-
ìó ñåçîí³ âäàëîñÿ âòðèìàòèñÿ «íà
ïëàâó» îäíîìó ëèøå Ì³æíàðîä-
íîìó êîíêóðñó ìîëîäèõ ï³àí³ñò³â
ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Ãîðîâèöÿ,
ÿêèé ïëàíóþòü ïðîâåñòè 23 êâ³ò-
íÿ — 4 òðàâíÿ.

Íå òàê áàãàòî â³äáóäåòüñÿ é ôåñ-
òèâàë³â. Êð³ì âæå çãàäàíîãî áàðî-
êîâîãî, ó æîâòí³ (18 ³ 19-ãî) ïðîéäå
ôåñòèâàëü «Chamber Art music»,
12-14 ãðóäíÿ — ã³òàðíèé ôåñòè-
âàëü, 4-14 ñ³÷íÿ — ð³çäâÿíèé ôåñ-
òèâàëü, â ñåðåäèí³ òðàâíÿ — «Êè-
¿âñüêà âåñíà» ³ «Ìóçè÷í³ ïðåì’ºðè
ñåçîíó». Âò³ì, íà ÷àñ³ äâàäöÿòü ï’ÿ-
òèé çà ðàõóíêîì ôåñòèâàëü Ñï³ë-
êè êîìïîçèòîð³â Óêðà¿íè «Êè¿â
Ìóçèê Ôåñò»,ùî ïî÷èíàºòüñÿ 27 âå-
ðåñíÿ ³ òðèâàòèìå äî 4 æîâòíÿ, àëå
öå îêðåìà ³ñòîð³ÿ �

Íàéö³êàâ³ø³ êîíöåðòè â íîâîìó ñåçîí³ ô³ëàðìîí³¿, ùî ðîç-

ïî÷íóòüñÿ âæå 16 âåðåñíÿ, â³äáóäóòüñÿ â ðàìêàõ êóëüòóðíî¿

ïðîãðàìè ãîëîâóâàííÿ ²òàë³¿ â ªÑ.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ê²ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÏ³âäåííî¿ Êîðå¿
ó áàãàòüîõ ê³íîìàí³â àñîö³þºòüñÿ
ç êðàñèâèìè ³ øîêóþ÷èìè êàðòè-
íàìè Ê³ì Ê³ Äóêà, à òàêîæ ç ðîáî-
òàìè Ïàê ×õàí Óê àáî æ Ë³ ×õàí
Äîí.Äîá³ðêà ôåñòèâàëþ êîðåéñüêî-
ãî ê³íî ïðåçåíòóº ³íøèé á³ê ê³íåìà-
òîãðàôà êðà¿íè: ô³ëüìè, ùî âèõî-
äèëè íà øèðîê³ åêðàíè ³ ìàëè óñ-
ï³õ ó çâè÷àéíèõ ãëÿäà÷³â. Ó ïðî-
ãðàì³ — ø³ñòü êàðòèí. «Àðõ³òåêòó-
ðà» (21 âåðåñíÿ â 17.00) Éîíã-÷ó Ë³
ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ ïðî Ñèí Ì³íà,
ÿêèé ñòàâ â³äîìèì àðõ³òåêòîðîì ³
âîëåþ äîë³ îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü
çíîâó ïîáîðîòèñÿ çà ñåðöå æ³íêè,
â ÿêó áóâ çàêîõàíèé â óí³âåðñèòåò-
ñüê³ ðîêè.Ùå îäíà ìåëîäðàìà «Çàâ-

æäè» ²ëü-ãîí Ñîíãà (20 âåðåñíÿ î
19.15) — ïðèñâÿ÷åíà çâîðóøëèâî-
ìó êîõàííþ îñë³ïëî¿ â ðåçóëüòàò³
àâàð³¿ ä³â÷èíè ³ êîëèøíüîãî áîê-
ñåðà. Ùîá ïîâåðíóòè ç³ð ñâî¿é êî-
õàí³é, õëîïåöü â³äâàæóºòüñÿ íà ðè-
çèêîâàíó àâàíòþðó.

Ãëÿäà÷³ çìîæóòü îö³íèòè øïè-
ãóíñüêó êîìåä³þ «Ö³ëêîì òàºìíî»
×õîëü-ñó ßíãà (21 âåðåñíÿ î 19.15).
Òðè àãåíòè ï³âí³÷íîêîðåéñüêî¿
ñïåöñëóæáè ïðàöþþòü â Ñåóë³ ï³ä
ïðèêðèòòÿì ³ â î÷³êóâàíí³ ïî÷àò-
êó òàºìíî¿ ì³ñ³¿ ïî îá’ºäíàííþ
êðà¿í ïîñòóïîâî çâèêàþòü äî æèò-
òÿ â Ï³âäåíí³é Êîðå¿. Êàðòèíà «Çëî-
âè ìåíå» Ë³ ×æîí Õüîíà (21 âåðåñ-
íÿ î 19.15) îïîâ³äàº ïðî âçàºìè-

íè áëèñêó÷îãî ïîë³öåéñüêîãî äå-
òåêòèâà Òî Õå ³ çíàìåíèòî¿ çëî-
ä³éêè, ÿêà áóëà éîãî ïåðøèì êî-
õàííÿì. ×åðåç 10 ðîê³â ïî÷óòòÿ Òî
Õå íå çì³íèëèñÿ, ³ ïåðåä äåòåêòè-
âîì ïîñòàº ïðîáëåìà: ÷è çààðåø-
òîâóâàòè ñâîþ êîõàíó, ÿêó äàâíî
ðîçøóêóþòü?

Ó öåíòð³ ðîìàíòè÷íî¿ êîìåä³¿
«Æèòòÿ çà ïëàíîì» (22 âåðåñíÿ î
19.15) — íåð³øó÷èé á³áë³îòåêàð
Þíã Ñ³ê, æèòòÿ ÿêîãî éäå çà ÷³òêî
ñêëàäåíèì ïëàíîì. Ðàïòîâî þíàê
çàêîõóºòüñÿ â ä³â÷èíó, ÿêà ïðàöþº
ïðîäàâöåì ó ñóñ³äíüîìó ìàãàçè-
í³. Çàðàäè êîõàííÿ éîìó íåîáõ³ä-
íî ïîâí³ñòþ çì³íèòè ñâ³é óñòàëå-
íèé ñïîñ³á æèòòÿ.Äðàìà «Ìàìà» (22
âåðåñíÿ î 17.00) Åêóàí ×õâå ïîêà-
æå òðè ð³çí³ ³ñòîð³¿ ïðî ñòîñóíêè
íàéáëèæ÷èõ ëþäåé — ìàì òà ¿õ-
í³õ ä³òåé.

Ïîêàçè êîðåéñüêèõ ô³ëüì³â
ïðîéäóòü â çàë³ «Ñ³íåìàòåêà», êàð-
òèíè äåìîíñòðóâàòèìóòüñÿ ìî-
âîþ îðèã³íàëó ç ðîñ³éñüêèìè ñóá-
òèòðàìè. Âõ³ä â³ëüíèé (çà íàÿâíî-
ñò³ â³ëüíèõ ì³ñöü) �

Ñó÷àñíà Êîðåÿ â ê³íî
� Êèÿí çíàéîìëÿòü ç ê³íåìàòîãðàôîì ñõ³äíî¿ êðà¿íè

Ç 19 ïî 22 âåðåñíÿ ó ñòîëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» ïðîõîäè-

òèìå ôåñòèâàëü êîðåéñüêîãî ê³íî. Ãëÿäà÷àì ïîêàæóòü êîìåð-

ö³éí³ ðîáîòè ðåæèñåð³â — ìåëîäðàìè ³ êîìåä³¿, ùî áóëè ë³-

äåðàìè íàö³îíàëüíîãî ïðîêàòó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Óêðà¿íñüêà 
ñöåíà —
³òàë³éñüêèé çâóê
� Íàö³îíàëüíà ô³ëàðìîí³ÿ â³äêðèâàº ñåçîí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про проведення 18.09.2014 пленарного засідання 
II сесії Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 219 від 5 вересня 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�18�вересня�2014�ро��пленарне

засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання�о�10.00�в�приміщенні�за�адресою:�пло-

ща�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,�мала�сесійна

зала).�Засідання�Президії�Київради�відбдеть-

ся�09�вересня�2014�ро��о�17.00�в�залі�засі-

дань�на�10-м�поверсі,��імната�1017�(вл.�Хре-

щати�,�36).

2.�До�поряд��денно"о�пленарно"о�засідан-

ня�в�лючити:

— за"альні�питання;

— питання�власності;

— питання�містобдвання�та�земле�орис-

твання;

— різне.

3.�Се�ретаріат�Київради�здійснити�ор"ані-

заційне�та�матеріально-технічне�забезпечен-

ня�під"отов�и�та�проведення�зазначено"о�пле-

нарно"о�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VII�с�ли�ання�та�засідання�Президії�Київ-

ради.

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

селення�міста�Києва,�дептатів�Київради,�"о-

лів�дептатсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів

стр�трних�підрозділів�ви�онавчо"о�ор"ан

Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�працівни�ів�се�ретаріат�Київсь�ої�місь-

�ої�ради��встановленом�поряд�.

Київський міський голова В. Кличко

Про Порядок доступу до адміністративного комплексу 
на вулиці Хрещатик, 36

Розпорядження № 205 від 1 вересня 2014 року
Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», з метою належної організації контрольно�пропускного режиму в адміністративному комплексі на
вул. Хрещатик, 36:

1.�Затвердити�Порядо��достп�до�адмініс-

тративно"о��омпле�с�на�влиці�Хрещати�,�36

з"ідно�з�додат�ом.

2.�Опблі�вати�це�розпорядження��"азеті�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

по�ласти�на�застпни�а�місь�о"о�"олови —�се�-

ретаря�Київради�та�першо"о�застпни�а�"оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

Київський міський голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсь�о"о�місь�о"о�"олови

від�01.09.2014�№�205

Порядок 
доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

За�альні�положення

Стаття�1.�Мета,�завдання,�терміни

1.�Порядо��достп�до�адміністративно"о

�омпле�с�на�влиці�Хрещати�,�36�(далі —�По-

рядо�)�визначає�підстави,�ор"анізацію�та�по-

рядо��достп�осіб�(працівни�ів,�відвідвачів)�та

транспортних�засобів�на�територію�адміністра-

тивно-майново"о��омпле�с�Київсь�ої�місь�ої

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

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

ції)�на�вл.�Хрещати�,�36,�переміщення�мате-

ріальних�цінностей�на/з�території�адміністра-

тивно"о��омпле�с,�встановлює�за"альні�пра-

вила�внтрішньо"о�об’є�тово"о�режим.

2.�У�цьом�Поряд��наведені�нижче�терміни

вживаються��та�ом�значенні:

адміністративний��омпле�с —�адміністра-

тивно-майновий��омпле�с�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�ви�онавчо"о�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

вл.�Хрещати�,�36;

балансотримвач�бдин� —�юридична�осо-

ба,��я�ої�на�балансі�перебває�бдівля�на�вл.

Хрещати�,�36�на�підставі�відповідно"о�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради;

охорона —�Управління�державної�слжби

охорони�при�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�з�я�им

відповідно�до�чинно"о�за�онодавства��ладе-

но�до"овір�про�надання�охоронних�посл";

СКУД —�система��онтролю�та�правління�до-

стпом.

Інші�терміни��Поряд��вживаються��значен-

нях,�визначених��відповідних�за�онах�У�раїни

та�підза�онних�нормативно-правових�а�тах.

Глава�1

До�менти,�на�підставі�я�их�реалізється�пра-

во�достп�до�адміністративно"о��омпле�с

Стаття�2.�До�менти,�що�дають�право�вход

на�територію�адміністративно"о��омпле�с

1.�До�ментом,�що�дає�право�вход�на�те-

риторію�адміністративно"о��омпле�с�є:

1.1.�Слжбове�посвідчення�без�оформлен-

ня�тимчасової�перепст�и�для:�

працівни�ів�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої

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

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

ції);�

народних�дептатів�У�раїни,�помічни�ів-�он-

сльтантів�народних�дептатів�У�раїни;

дептатів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�їх�поміч-

ни�ів-�онсльтантів;

працівни�ів��омнальних�підприємств,�роз-

ташованих�на�території�адміністративно"о��ом-

пле�с;

"олови�та�членів�Київсь�ої�місь�ої�виборчої��о-

місії�(під�час�виборчо"о�процес).

1.2.�Слжбове�посвідчення�з�оформленням

тимчасової�перепст�и�встановлено"о�зраз�а

(додато��1)�для:

працівни�ів�Апарат�Верховної�Ради�У�ра-

їни,�Адміністрації�Президента�У�раїни,�Кабіне-

т�Міністрів�У�раїни,�центральних�та�місцевих

ор"анів�ви�онавчої�влади;

працівни�ів�СБ�У�раїни,�МВС�У�раїни,�ДСНС

У�раїни,�ДВС�У�раїни,�ор"анів�про�ратри,

ДФС�У�раїни;

сддів�та�помічни�ів�сддів.

1.3.�Паспорт�"ромадянина�У�раїни,�паспорт-

ний�до�мент�іноземця,�посвід�а�на�постійне�про-

живання�або�посвід�а�на�тимчасове�проживан-

ня�для�особи�без�"ромадянства�з�оформлен-

ням�тимчасової�перепст�и�встановлено"о�зраз-

�а�(додато��1)�для�інших�відвідвачів�адмініс-

тративно"о��омпле�с.

2.�У�разі�здійснення�пропс��за�допомо-

"ою�системи��онтролю�та�правління�дост-

пом�(далі —�СКУД)�особам,�я�і�працюють��ад-

міністративном��омпле�сі,�видається�плас-

ти�ова��арт�а�встановлено"о�зраз�а�(дода-

то��2),�я��зазначені�особи�зобов’язані�ма-

ти�при�собі�для�проход�через�автоматичні

�онтрольні�пн�ти.�У�та�ом�разі�пласти�ова

�арт�а�є�"оловним�до�ментом�при�здійснен-

ні�пропс�.

3.�Особам,�я�і�не�працюють��адміністратив-

ном��омпле�сі�та�допс��я�их�до�адміністра-

тивно"о��омпле�с�відповідно�до�пн�тів�1.2�та

1.3�частини�першої�цієї�статті�потребє�вида-

чі�тимчасової�перепст�и,�видається�разова

пласти�ова�перепст�а�«Відвідвач»�встанов-

лено"о�зраз�а�(додато��3),�я��зазначені�осо-

би�зобов’язані�мати�при�собі�для�проход�че-

рез�автоматичні��онтрольні�пн�ти.

Стаття�3.�До�менти,�що�дають�право�заїз-

д�на�територію�адміністративно"о��омпле�с

1.�Заїзд�на�територію�адміністративно"о��ом-

пле�с�здійснюється�на�підставі:

1.1.�Перепст�и�встановлено"о�зраз�а�на�ав-

томобіль�(додато��4)�для�працівни�ів�се�рета-

ріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо"о�ор-

"ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�працівни�ів��омналь-

них�підприємств,�розташованих�на�території

адміністративно"о��омпле�с,�"олови�та�чле-

нів�Київсь�ої�місь�ої�виборчої��омісії�(під�час

виборчо"о�процес),��ерівни�ів�стр�трних

підрозділів�ви�онавчо"о�ор"ан�Київсь�ої�місь-

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

трації).

1.2.�Слжбово"о�посвідчення�для�народних�де-

птатів�У�раїни�та�дептатів�Київсь�ої�місь�ої

ради.

1.3.�Спис��автотранспортних�засобів�вста-

новлено"о�зраз�а�(додато��5),�затверджено"о

застпни�ом�місь�о"о�"олови —�се�ретарем

Київради�або��ерючим�справами,��разі�не-

обхідності�прийом�інших�відвідвачів�адмініс-

тративно"о��омпле�с�або�офіційних�деле"а-

цій.

2.�Помічни�и-�онсльтанти�народних�деп-

татів�У�раїни,�дептатів�Київсь�ої�місь�ої�ради,

інші�відвідвачі�не�мають�права�заїзд�на�те-

риторію�адміністративно"о��омпле�с�іна�ше,

я��за�одноразовим�дозволом�застпни�а�місь-

�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради�або��ерючо-

"о�справами.

Стаття�4.�Право�вход�та�заїзд�на�територію

адміністративно"о��омпле�с�в�неробочий�час

та��вихідні�і�свят�ові�дні

1.�У�неробочий�час,�вихідні�та�свят�ові�дні

право�безпереш�одно"о�вход�та�заїзд�на�те-

риторію�адміністративно"о��омпле�с�мають:

Київсь�ий�місь�ий�"олова;

застпни��місь�о"о�"олови —�се�ретар�Ки-

ївради;

застпни�и�"олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації;

�ерючий�справами�Київради�та��ерівни�

апарат�ви�онавчо"о�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

дире�тори�департаментів�ви�онавчо"о�ор-

"ан�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації);

"олова�та�члени�Київсь�ої�місь�ої�виборчої

�омісії�(під�час�виборчо"о�процес);

народні�дептати�У�раїни,�дептати�Київсь�ої

місь�ої�ради;

�ерівництво�та�працівни�и�правління�адмі-

ністративно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Вхід�та�заїзд�інших�осіб�на�територію�ад-

міністративно"о��омпле�с�в�неробочий�час,�ви-

хідні�та�свят�ові�дні�здійснюється�на�підставі

спис��затверджено"о�зраз�а�(додато��6),�по"о-

джено"о�застпни�ом�місь�о"о�"олови —�се�-

ретарем�Київради�або��ерючим�справами�та

подано"о�на�пропс�ний�пн�т�до�17.45�дня,�що

передє�вихідном�або�свят�овом�дню,�а�та-

�ож�до�18.00�робочо"о�дня,�я�що�вхід�та�заїзд

передбачається��неробочий�час�цьо"о�ж�дня.

Стаття�5.�До�менти,�що�дають�право�на�пе-

реміщення�матеріальних�цінностей�на/з�тери-

торії�адміністративно"о��омпле�с

1.�До�ментом,�що�дає�право�на�переміщен-

ня�"абаритних�матеріальних�цінностей�(меблі,

с�льптри,��артини,�персональні��омп’ютери,

інша�"абаритна�техні�а�тощо)�на/з�території

адміністративно"о��омпле�с,�є�дозвіл�застп-

ни�а�місь�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради

або��ерючо"о�справами�встановлено"о�зраз-

�а�(додато��7).

2.�Особи,�я�і�працюють��адміністративно-

м��омпле�сі�або�відвідють�йо"о,�мають�пра-

во�заносити�та�виносити�на/з�території�адмініс-

тративно"о��омпле�с�портативні��омп’ютери,

адіо-,�фото-�та�відеотехні�,�що�є�їх�власніс-

тю,�без�отримання�о�ремих�дозволів.

3.�Особи,�я�і�бажають�завезти�на�територію

адміністративно"о��омпле�с�для�своєї�діяль-

ності�меблі,�побтов�та�ор"техні�,�інші�мате-

ріальні�цінності,�що�перебвають��їх�власно-

сті,��ладають�до"овір�тимчасово"о�збері"ан-

ня�майна�з�балансотримвачем�адміністра-

тивно"о��омпле�с.

4.�Я�що�особи�мають�намір�тимчасово�облад-

нати�інші�робочі�місця�меблями,�побтовою�та

ор"техні�ою,�іншими�матеріальними�цінностя-

ми,��ладається�до"овір�позич�и�з�балансот-

римвачем�адміністративно"о��омпле�с.

Стаття�6.�До�менти,�я�і�дають�право�на�про-

ведення�робіт�на�території�адміністративно"о

�омпле�с

1.�Проведення�робіт�на�території�адміністра-

тивно"о��омпле�с�допс�ається�за�мови�по-

дання�заці�авленою�особою�заяв�и�на�прове-

дення�та�их�робіт�(додато��8)�із�зазначенням:

вид�та�підстави�проведення�робіт;

найменвання�підприємства�або�ор"анізації,

я�а�ви�онє�роботи;

перелі��осіб,�я�их�необхідно�допстити�до

ви�онання�робіт;

перелі��матеріалів,�я�і�необхідно�переміщ-

вати�по�адміністративном��омпле�с;

перелі��автотранспортних�засобів,�задіяних

�проведенні�робіт;

час�ви�онання�(почат��і�завершення)�ро-

біт;

прізвища�та��онта�тно"о�телефон�відпові-

дально"о�працівни�а,�я�ий�очолює�та��онтро-

лює�ви�онання�робіт.

2.�Заяв�,�зазначен�в�частині�першій�цієї

статті,�візє�начальни��стр�трно"о�підрозді-

л�адміністративно"о�та�"осподарсь�о"о�забез-

печення�балансотримвача�адміністративно-

"о��омпле�с�і�затверджє�застпни��місь�о"о

"олови —�се�ретар�Київради�або��ерючий

справами.

Глава�2�

Порядо��достп�до�адміністративно"о��ом-

пле�с

Стаття�7.�Пн�ти�пропс��до�адміністратив-

но"о��омпле�с

1.�Пропс��до�адміністративно"о��омпле�с

осіб,�допс��я�их�не�потребє�надання�тимча-

сової�перепст�и,�здійснюється�через�цен-

тральний�вхід�з�влиці�Хрещати�.

Пропс��співробітни�ів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�та�ви�онавчо"о�ор"ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

снюється�ви�лючно�за�пред’явленням�слжбо-

во"о�посвідчення,�а��разі�застосвання�сис-

теми�СКУД —�за�допомо"ою�пласти�ової�пе-

репст�и,�та�ож�здійснюється�через�заїзд�з�в-

лиці�Пш�інсь�ої.

2.�Пропс��відвідвачів�адміністративно"о

�омпле�с,�достп�я�их�потребє�надання�тим-

часових�перепсто�,�здійснюється�через�бо-

�овий�вхід�з�влиці�Хрещати�.

3.�Пропс��автотранспортних�засобів�здій-

снюється�через�заїзд�з�влиці�Пш�інсь�ої.�В
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о�ремих�випад�ах�за�попереднім�по"оджен-

ням�із�застпни�ом�місь�о"о�"олови —�се�ре-

тарем�Київради�або��ерючим�справами�до-

пс�ається�заїзд�автотранспортних�засобів�з

влиці�Хрещати�.

4.�Пропс��осіб�з�інших�входів�(�рім�осіб,�я�і

заїхали�в�становленом�поряд��на�терито-

рію�адміністративно"о��омпле�с)�забороняє-

ться.

Стаття�8.�Порядо��достп�відвідвачів�до

адміністративно"о��омпле�с

1.�Тимчасова�перепст�а�надається�відвідва-

ч�на�підставі�до�мента,�визначено"о��стат-

ті�2,�та�замовлення�(додато��9)�бюро�перепс-

то���робочий�час�з�09.00�до�17.30,�а��п’ят-

ницю�чи�інший�передсвят�овий�день�з�09.00

до�16.15.�Достп�відвідвачів�на�засідання��о-

ле"іальних�ор"анів�Київсь�ої�місь�ої�ради�здій-

снюється�відповідно�до�частини�першої�стат-

ті�10�цьо"о�Поряд�.

Замовлення�на�видач�тимчасових�перепс-

то��подається�до�бюро�перепсто��письмово

або�в�телефонном�режимі.

Я�що�відвідвач�бажає�пройти�на�територію

адміністративно"о��омпле�с�без�попередньо-

"о�замовлення�перепст�и,�він�або�співробіт-

ни��бюро�перепсто���телефонном�режимі

з’ясовють�можливість�надання�тимчасової�пе-

репст�и�відповідно�до�вимо"�абзац�першо-

"о�частини�першої�цієї�статті.

Забороняється�немотивовано�відмовляти

відвідвачам��видачі�тимчасової�перепст�и

та/або�по"одженні�видачі�тимчасової�перепст-

�и��телефонном�режимі.

2.�Під�час�видачі�тимчасової�перепст�и�здій-

снюється�оброб�а�персональних�даних�з�метою

ідентифі�ації�осіб,�я�им�надається�достп�до

адміністративно"о��омпле�с,�з�дотриманням

норм�За�он�У�раїни�«Про�захист�персональ-

них�даних».

3.�Особа,�я�а�звертається�за�тимчасовою

перепст�ою�для�достп�до�адміністративно-

"о��омпле�с,�попереджається�про�оброб��її

персональних�даних�(прізвище,�ім’я,�по�бать-

�ові�відвідвача,�номер�та�дата�видачі�до�-

мента,�на�підставі�я�о"о�здійснюється�видача

тимчасової�перепст�и)�в�сній�формі�персо-

нально�та�за"альнено —�шляхом�розміщення

відповідно"о�о"олошення�на�бюро�перепсто�.

4.�Відмова�особи�від�надання�з"оди�на�оброб-

��персональних�даних�неможливлює�її�до-

стп�до�адміністративно"о��омпле�с.

5.�Для�видачі�тимчасової�перепст�и�спів-

робітни��бюро�перепсто��заносить�до�жрна-

л�облі��(еле�тронної�бази)�відвідвачів�вста-

новлено"о�зраз�а�прізвище,�ім’я,�по�бать�ові�від-

відвача,�номер�та�дат�видачі�до�мента,�на

підставі�я�о"о�здійснюється�видача�тимчасо-

вої�перепст�и.�Особисті�до�менти�відвідва-

чів�при�видачі�тимчасової�перепст�и�вилчен-

ню�не�підля"ають.

6.�У�разі�застосвання�системи�СКУД�разо-

ва�пласти�ова�перепст�а�«Відвідвач»�про-

"рамється�залежно�від�мети�візит�відвідва-

ча�для�достп�на��он�ретно�визначені�повер-

хи,�бло�и,�приміщення.

7.�Тимчасова�перепст�а�підля"ає�повернен-

ню�співробітни��охорони�під�час�виход�від-

відвача�з�адміністративно"о��омпле�с.

Стаття�9.�Підстави�для�відмови��видачі�тим-

часової�перепст�и�або�відмови��допс��осо-

би�до�адміністративно"о��омпле�с�

1.�Співробітни��бюро�пропс�ів�має�право

відмовити��видачі�тимчасової�перепст�и�від-

відвач,�я�що:

1.1.�До�мент,�що�відповідно�до�статті�2�є

підставою�для�видачі�тимчасової�перепст�и:

засвідчє�інш�особ,�а�не�т,�я�а�йо"о�подає;

має�видимі�озна�и�підроблення;

є�простроченим�(термін�дії�йо"о�минв).

1.2.�Відвідвач�перебває��стані�ал�о"оль-

но"о�або�нар�отично"о�сп’яніння,�поведін�а

відвідвача�дає�підстави�з�вели�ою�віро"ідніс-

тю�стверджвати�про�йо"о�намір�вчинити�ді-

яння,�я�е�за"рожє�безпеці�осіб,�що�переб-

вають��адміністративном��омпле�сі.

2.�Охорона�адміністративно"о��омпле�с�має

право�відмовити��допс��відвідвача�до�ад-

міністративно"о��омпле�с,�я�що:

2.1.�Відвідвач�перебває��стані�ал�о"оль-

но"о�або�нар�отично"о�сп’яніння.

2.2.�Поведін�а�відвідвача�дає�підстави�з�ве-

ли�ою�віро"ідністю�стверджвати�про�йо"о�на-

мір�вчинити�діяння,�я�е�за"рожє�безпеці�осіб,�що

перебвають��адміністративном��омпле�сі.

2.3.�Відвідвач�має�при�собі�во"непальн

зброю�або�пристрої�для�відстріл�патронів�не-

смертельної�дії,�засоби�самозахист�сльозо-

"інної�та�дратівливої�дії,�еле�трошо�ери,��олю-

чо-ріжчі�предмети�і�відмовляється�залишити

їх�на�збері"ання�охороні.

Стаття�10.�Особливі�випад�и�поряд��дост-

п�відвідвачів�до�адміністративно"о��омпле�-

с

1.�Достп�до�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради,

Президії,�постійних�та�тимчасових��онтроль-

них��омісій,�робочих�"рп�здійснюється�відпо-

відно�до�о�ремо"о�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради.

2.�Я�що�відвідвачі�мають�на�меті�потрапи-

ти�на�особистий�прийом�до�посадових�осіб

Київсь�ої�місь�ої�ради�або�ви�онавчо"о�ор"а-

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

державної�адміністрації),�допс��та�их�осіб

здійснюється�відповідно�до�статей�8�та�9�цьо-

"о�Поряд��з�рахванням�визначених�дати,

час�попередньо"о�запис�на�особистий�при-

йом.

3.�Відвідвачі,�я�і�бажають�зареєстрвати

звернення��стр�трних�підрозділах�зі�звернень

"ромадян�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�та��я�их�немає

потреби�виход�за�межі�спеціально�обладна-

них�приміщень�цих�стр�трних�підрозділів,

можть�не�оформлювати�тимчасові�перепст-

�и.

Стаття�11.�Порядо��заїзд�на�територію�ад-

міністративно"о��омпле�с

1.�Заїзд�на�територію�адміністративно"о��ом-

пле�с�здійснюється�на�підставі�до�ментів,

визначених�статтями�3�та�4�цьо"о�Поряд�.

2.�Видача�перепсто��на�автомобіль�здій-

снюється�стр�трним�підрозділом�адміністра-

тивно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечення�балан-

сотримвача�адміністративно"о��омпле�с�за

поданням��ерівни�ів�стр�трних�підрозділів

се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Київсь�ої�місь-

�ої�виборчої��омісії,��омнальних�підприємств,

розміщених�на�території�адміністративно"о

�омпле�с.

3.�Подання�має�містити�мар��та�державний

номерний�зна��автомобіля,�прізвище�ім’я,�по

бать�ові�та�посад�особи,�за�я�ою�автомобіль

за�ріплено.

Я�що�за�особою�за�ріплено�два�та�більше

транспортні�засоби,�перепст�а�видається�на

�ожний�автомобіль�о�ремо.

4.�Подання�по"оджється�застпни�ом�місь-

�о"о�"олови —�се�ретарем�Київради�або��ер-

ючим�справами�та�передається�для�ви"отовлен-

ня�перепст�и�на�автомобіль�відповідно�до�час-

тини�др"ої�цієї�статті,�де�в�подальшом�і�збе-

рі"ається�протя"ом�ро�.

5.�У�випад�,�передбаченом�пн�том�1.3

частини�першої�статті�3�цьо"о�Поряд�,�спи-

со��"отється�стр�трним�підрозділом�адмі-

ністративно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечен-

ня�балансотримвача�адміністративно"о��ом-

пле�с�за�зверненнями�заінтересованих�осіб

та�після�затвердження�застпни�ом�місь�о"о

"олови —�се�ретарем�Київради�або��ерючим

справами�збері"ається��зазначеном�стр�-

трном�підрозділі�протя"ом�ро�.

6.�У�поряд�,�передбаченом�частиною�п’ятою

цієї�статті,�здійснюється�допс��автотранспорт-

них�засобів,�необхідних�для�під"отов�и�та�про-

ведення�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Пре-

зидії,�постійних�та�тимчасових��онтрольних��о-

місій,�робочих�"рп,��оле"ій�та�апаратних�на-

рад,�інших�нарад�та�заходів�ви�онавчо"о�ор-

"ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

7.�Співробітни�и�охорони�мають�право�обме-

жити�заїзд�на�територію�адміністративно"о��ом-

пле�с,�я�що:

на�території�проводяться�роботи,�що�не-

можливлюють�пар�вання�транспортних�засо-

бів;

на�території�припар�овані�транспортні�засо-

би���іль�ості,�що�не�дає�можливості�вільно

пар�вати�інші�транспортні�засоби.

8.�Одноразовий�заїзд�транспортних�засобів

здійснюється�на�підставі�письмово"о�або�те-

лефонно"о�дозвол�застпни�а�місь�о"о�"оло-

ви —�се�ретаря�Київради�або��ерючо"о�спра-

вами,�а�та�ож�в�о�ремих�випад�ах�відповідаль-

них�осіб�стр�трно"о�підрозділ�адміністра-

тивно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечення�ба-

лансотримвача�адміністративно"о��омпле�-

с.�Дані�про�автотранспортні�засоби�фі�сю-

ться��постовом�жрналі:�мар�а�автомобіля,

державний�номерний�зна�,�прізвище,�ім’я�та

по�бать�ові�особи,�я�а��ористється�автомобі-

лем,�час�заїзд�та�виїзд.

Стаття�12.�Порядо��вход�та�заїзд�на�тери-

торію�адміністративно"о��омпле�с�в�неробо-

чий�час�та��вихідні�і�свят�ові�дні

1.�Керівни�и�стр�трних�підрозділів�се�ре-

таріат�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо"о�ор-

"ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�Київсь�ої�місь�ої�ви-

борчої��омісії,��омнальних�підприємств,�роз-

міщених�на�території�адміністративно"о��ом-

пле�с,�самостійно�"отють�та�по"оджють�із

застпни�ом�місь�о"о�"олови —�се�ретарем

Київради�або��ерючим�справами�спис�и�осіб

та�автотранспортних�засобів,�що�потребють

вход�та�заїзд�на�територію�адміністративно-

"о��омпле�с�в�неробочий�час�та��вихідні�й

свят�ові�дні.

2.�По"оджені�застпни�ом�місь�о"о�"олови —

се�ретарем�Київради�або��ерючим�справами

спис�и�зазначених�осіб�та/або�автотранспорт-

них�засобів�мають�бти�передані�на�пропс�ний

пн�т�до�17.45�робочо"о�дня,�що�передє�ви-

хідном�або�свят�овом�дню,�а�та�ож�до�18.00

робочо"о�дня,�я�що�вхід�чи�заїзд�передбачає-

ться��неробочий�час�цьо"о�дня.

Стаття�13.�Порядо��переміщення�матеріаль-

них�цінностей�на/з�території�адміністративно-

"о��омпле�с

1.�Дозвіл�застпни�а�місь�о"о�"олови —�се�-

ретаря�Київради�або��ерючо"о�справами�вста-

новлено"о�зраз�а,�що�дає�право�на�переміщен-

ня�"абаритних�матеріальних�цінностей�(меблі,

с�льптри,��артини,�персональні��омп’ютери,

інша�"абаритна�техні�а�тощо)�на/з�території�ад-

міністративно"о��омпле�с,�"отється�на�під-

ставі�товарно-транспортної�на�ладної�або�ін-

ших�належно�оформлених�до�ментів�(видат-

�ова�на�ладна,�а�т�прийом-передачі�тощо)�та

по"оджється�стр�трним�підрозділом�адмі-

ністративно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечен-

ня�балансотримвача�адміністративно"о��ом-

пле�с.

2.�Відповідальність�за�належне�оформлення

дозволів�по�ладається�на�матеріально�відпо-

відальних�осіб,�я�і�їх�"отють�та�підписють.

3.�Дозвіл�ви"отовляється��двох�примірни-

�ах,�один�з�я�их�видається�особі,�я�а�спрово-

джє�вантаж,�а�др"ий�залишається�на�про-

пс�ном�пост�для�реєстрації��постовом�жр-

налі.

4.�Охорона�перевіряє�правильність�оформлен-

ня�дозвол,�відповідність�матеріальних�ціннос-

тей,�зазначених��дозволі�даним,�я�і�містяться

�товарно-транспортній�на�ладній�або�інших

належно�оформлених�до�ментах�(видат�ова

на�ладна,�а�т�прийом-передачі�тощо),�зазна-

чає��постовом�жрналі�прізвище,�ім’я,�по�бать-

�ові�особи,�я�а�спроводжє�вантаж,�держав-

ний�номерний�зна��автомобіля�та�підшиває

др"ий�примірни��дозвол.

Стаття�14.�Порядо��проведення�робіт�на�те-

риторії�адміністративно"о��омпле�с

1.�Проведення�робіт�відповідно�до�заяв�и,

визначеної��статті�6�цьо"о�Поряд�,�допс�а-

ється�за�мови�дотримання�стро�ів�ви�онання

робіт�та�обмежень�на�їх�ви�онання,�виставле-

них�стр�трним�підрозділом�адміністративно-

"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечення�балансо-

тримвача�адміністративно"о��омпле�с.

2.�Відповідальність�за�дотримання�стро�ів,

хара�тер�проведення�робіт�та�їх�наслід�и�не-

сть�особи,�я�і�подали�заяв�.

Стаття�15.�Спеціальні�режими�достп�до�ад-

міністративно"о��омпле�с�

1.�Під�час�пропс�но"о�режим�охорона�мо-

же�застосоввати�заходи��онтролю�щодо�без-

пе�и�відвідвачів�і�працівни�ів,�зо�рема,�з�ви-

�ористанням�спеціальних�технічних�засобів.

2.�Обмеженню�достп�(спеціальний�про-

пс�ний�режим)�підля"ають�бло�и,�де�розмі-

щені�робочі�приміщення�Київсь�о"о�місь�о"о

"олови,�застпни�а�місь�о"о�"олови —�се�ре-

таря�Київради,�першо"о�застпни�а�"олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�підроз-

ділів�режимно-се�ретної�роботи,�фінансових

підрозділів,�підрозділів��адрової�роботи�та�на-

"ород.

3.�Пропс��на�територію�адміністративно"о

�омпле�с�працівни�ів�та�транспорт�аварій-

но-рятвальних�за"онів,�пожежних,�медичних

слжб�тощо��разі�вини�нення�надзвичайної�си-

тації�здійснюється�безпереш�одно.

Стаття�16.�Достп�до�адміністративно"о��ом-

пле�с�представни�ів�засобів�масової�інфор-

мації

1.�Пропс��представни�ів�засобів�масової�ін-

формації�на�територію�адміністративно"о��ом-

пле�с�здійснюється�за�пред’явленням�ними

слжбово"о�посвідчення�та�інформвання�про

мет�візит�без�оформлення�тимчасової�пере-

пст�и.

2.�Я�що�мета�візит�не�передбачає�поперед-

ньої�а�редитації,�достп�представни�ів�засобів

масової�інформації�до�адміністративно"о��ом-

пле�с�відбвається��спроводі�працівни�а

стр�трно"о�підрозділ�по�взаємодії�із�засо-

бами�масової�інформації�або�іншо"о�відпові-

дально"о�працівни�а.

3.�Я�що�мета�візит�передбачає�попередню

а�редитацію,�охорона�перевіряє�наявність�да-

них�про�представни�а�засоб�масової�інфор-

мації��а�редитаційном�спис��(перелі�)�та

надає�йом�достп�до�адміністративно"о��ом-

пле�с.

4.�Достп�представни�ів�засобів�масової�ін-

формації�до�засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради,

Президії,�постійних,�тимчасових��онтрольних

�омісій,�робочих�"рп,�засідань��оле"ії�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснюється�без-

переш�одно��поряд�,�передбаченом�части-

нами�першою�та�др"ою�цієї�статті.

Глава�З�

Порядо��достп�до�приміщень��адміністра-

тивном��омпле�сі

Стаття�17.�Ключі�від�приміщень�адміністра-

тивно"о��омпле�с

1.�Стр�трні�підрозділи�се�ретаріат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо"о�ор"ан�Київ-

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

адміністрації),�Київсь�ої�місь�ої�виборчої��омі-

сії,��омнальні�підприємства,�розміщені�на�те-

риторії�адміністративно"о��омпле�с,�визнача-

ють�із�числа�своїх�співробітни�ів�відповідаль-

них�осіб�за��ожне�приміщення,�за�ріплене�за

ними�на�підставі�схеми�розміщення,�затвер-

дженої�Київсь�им�місь�им�"оловою.

2.�Ключі�від�приміщень�видаються�відпові-

дальній�особі,�визначеній�відповідно�до�части-

ни�першої�цієї�статті,���іль�ості,�що�"арантє��ож-

ній�особі,�я�а�працює��за�ріпленом�примі-

щенні,�достп�до�ньо"о.

3.�Запасні��лючі�від�приміщення�(2��омпле�-

ти)�знаходяться��диспетчера,�я�ий�працює�ці-

лодобово,�та�видаються�на�підставі�замовлення,

підписано"о��ерівни�ом�або�застпни�ом��ерів-

ни�а�відповідно"о�стр�трно"о�підрозділ.

4.�У�разі�втрати��люча�від�приміщення�від-

повідальна�особа�зобов’язана�протя"ом�6�"о-

дин�повідомити�про�це�стр�трний�підрозділ

адміністративно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпе-

чення�балансотримвача�адміністративно"о

�омпле�с,�я�ий�протя"ом�доби�замінює�від-

повідні�зам�и.

5.�Приміщення,�не�за�риті�відповідальними�осо-

бами�станом�на��інець�робочо"о�дня,�пломбю-

ться�печат�ою�балансотримвача�адміністра-

тивно"о��омпле�с,�їх�від�риття�проводиться

тіль�и��пристності�відповідальної�особи,�пред-

ставни�а�стр�трно"о�підрозділ�адміністра-

тивно"о�та�"осподарсь�о"о�забезпечення�ба-

лансотримвача�адміністративно"о��омпле�-

с�та�представни�а�охорони.

6.�У�разі�візально"о�виявлення�пош�оджен-

ня�або�зни�нення�матеріальних�цінностей�

опломбованом�приміщенні�після�йо"о�від�рит-

тя�проводиться�слжбове�розслідвання��ви-

значеном�поряд�.

7.�Від�риття�приміщення��омпле�том�запас-

них��лючів�допс�ається�на�підставі�заяв�и�від-

повідно�до�частини�третьої�цієї�статті�ви�люч-

но�за�пристності�представни�а�охорони.
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Про зміни в складі 

окружних виборчих комісій 
з виборів народних депутатів України 

на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Постанова № 918 від 11 вересня 2014 року
Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народ!

них депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну
членів окружних виборчих комісій, заяви заступника голови та секретарів окружних виборчих комісій про
складення їх повноважень без припинення членства в цих комісіях, відповідно до пункту 1 частини другої
статті 13, частин першої ! третьої, п'ятої ! сьомої статті 26, частин п'ятої ! сьомої, десятої, одинадцятої статті
27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 За!
кону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 ! 13, пунктом 17 статті 19 За!
кону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�вибор-

чих�омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У-

раїни�на�позачер�ових�виборах�народних�де-

п�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��тво-

рених�відповідно�до�постанови�Центральної

виборчої�омісії�від�5�вересня�2014�ро��№

858�"Про��творення�ор�жних�виборчих�омісій

з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�по-

зачер�ових�виборах�народних�деп�татів�У-

раїни�26�жовтня�2014�ро�",�з�ідно�з�додат-

ами�1�-�25.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

народних�деп�татів�Ураїни,�до�слад��яих

вносяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян

про�таі�зміни���визначений�цими�омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�до-

датом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др�ованим�засобам�масової�інформації�для

оп�блі�вання���семиденний�стро�від�дня�її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим

омісіям�з�виборів�народних�деп�татів�У-

раїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�25�
до�постанови�Центральної�виборчої�омісі�від�11�вересня�2014�ро��№�918

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

м. Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�на-

родних� деп�татів� У�раїни� одномандат-

но�о�виборчо�о�о�р����№�211

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Ф�рсова�Віторія�Володимирівна,�1965�ро-

��народження�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УК-

РАЇНА�МАЙБУТНЬОГО"�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Черниш�Лариса�Володимирівна,�1986�ро-

��народження�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УК-

РАЇНА�МАЙБУТНЬОГО".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�на-

родних� деп�татів� У�раїни� одномандат-

но�о�виборчо�о�о�р����№�213

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Баліцьа�Віторія�Віторівна,�1991�ро��на-

родження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влю-

чено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Ільєно�Юлія�Володимирівна,�1981�ро��на-

родження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Ільч��Тетяна�Миолаївна,�1965�ро��на-

родження�—�від�політичної�партії�Все�раїнсь-

е�об'єднання�"Свобода"�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Демидено�Валентина�Яівна,�1957�ро�

народження�—�від�політичної�партії�Все�-

раїнсье�об'єднання�"Свобода".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�на-

родних� деп�татів� У�раїни� одномандат-

но�о�виборчо�о�о�р����№�214

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Савчено�Наталія�Гри�орівна,�1985�ро��на-

родження�—��олова�омісії,�від�ПОЛІТИЧНОЇ

ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО"�(��зв'яз��з

внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити

�оловою�цієї�омісії:

Єманова�Людмила�Миолаївна,�1965�ро�

народження�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА

МАЙБУТНЬОГО".

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Антоню�Віторія�Олесіївна,�1972�ро��на-

родження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни�(��зв'яз-

��з�внесенням�подання�про�замін��члена�ви-

борчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Массіон�Геннадій�Єв�енійович,�1987�ро��на-

родження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Прохорено�Юрій�Іванович,�1957�ро��народ-

ження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�плане-

та"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Костю�Юлія�Миолаївна,�1983�ро��народ-

ження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�плане-

та".

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Ревено�Миола�Борисович,�1991�ро��на-

родження�—�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Артемено�І�ор�Олесійович,�1962�ро��на-

родження�—�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№�216

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Антонено�Валентина�Віторівна,�1986�ро�

народження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о

андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Артемено�Ярослав�Віторович,�1980�ро�

народження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Віламова�Раїса�Захарівна,�1956�ро��народ-

ження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�плане-

та"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Щербашова�Тетяна�Олесандрівна,�1995�ро-

��народження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зеле-

на�планета".

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Пономарьов�Денис�Олесандрович,�1985�ро-

��народження�—�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни

(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо-

�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Чечет�Аліна�В'ячеславівна,�1991�ро��народ-

ження�—�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№�217

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Ахтирсьа�Алла�Сер�іївна,�1990�ро��народ-

ження�—�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ�(��зв'яз��з�вне-

сенням�подання�про�замін��члена�виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Азаров�Вітор�Геор�ійович,�1951�ро��народ-

ження�—�від�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

К�знєцова�Ярина�Дмитрівна,�1975�ро��народ-

ження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни�(��зв'яз��з�вне-

сенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��тао-

�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Кононо�Лідія�Марівна,�1948�ро��народ-

ження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни.

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народ-

них�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�ви-

борчо�о�о�р����№�218

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Барс��Миола�Васильович,�1967�ро��на-

родження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зелена�пла-

нета"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Крижановсьа�Любов�Валентинівна,�1972�ро-

��народження�—�від�Ураїнсьої�партії�"Зеле-

на�планета".

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Вітовсьий�І�ор�Анатолійович,�1968�ро��на-

родження�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА

МАЙБУТНЬОГО"�(��зв'яз��з�внесенням�подан-

ня�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

8.�Дія�цієї�статті�не�поширюється�на�випади

дост�п��до�приміщень�технічних�сл�жб�для��с�-

нення�аварійних�сит�ацій,�прибирання�приміщень.

У�таих�випадах�відповідальність�за�осіб,�яі�ма-

ють�дост�п�до�приміщень,�нес�ть�їх�ерівнии.

Стаття�18.�Дост�п�до�приміщень�адміністра-

тивно�о�омплес��за�допомо�ою�системи�СКУД

1.�Особи,�яі�працюють���адміністративном�

омплесі,�зобов’язані���разі�виористання�сис-

теми�СКУД�поряд�із�сл�жбовими�посвідченнями

мати�пластиов��арт�.

2.�Пластиова�арта�про�рам�ється�стр�т�р-

ним�підрозділом�адміністративно�о�та��осподар-

сьо�о�забезпечення�балансо�трим�вача�адмі-

ністративно�о�омплес��залежно�від�рівнів�до-

ст�п��працівниів�(додато�10).

3.�Передача�пластиової�арти�та�разової�плас-

тиової�переп�сти�«Відвід�вач»�іншим�особам,�яим

вона�не�видавалася,�заборонена�і�тя�не�за�со-

бою�її�вил�чення.

4.�З�метою�своєчасно�о�внесення�даних�до

системи�СКУД�адрові�підрозділи�серетаріат�

Київсьої�місьої�ради,�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�Київсьа�місьа�виборча�омісія,

ом�нальні�підприємства,�розміщені�на�терито-

рії�адміністративно�о�омплес�,�оперативно�ін-

форм�ють�стр�т�рний�підрозділ�адміністратив-

но�о�та��осподарсьо�о�забезпечення�балансо-

�трим�вача�адміністративно�о�омплес��про

прийняття�на�робот��або�звільнення�з�роботи�їх

працівниів.

5.�Для�ви�отовлення�або�подовження�термін�

дії�пластиової�арти�адрові�підрозділи,�зазна-

чені���частині�четвертій�цієї�статті,�подають�до

стр�т�рно�о�підрозділ��адміністративно�о�та��ос-

подарсьо�о�забезпечення�балансо�трим�вача

адміністративно�о�омплес�:

5.1.�У�разі�ви�отовлення�пластиової�арти:

подання�за�підписом�ерівниа�стр�т�рно�о

підрозділ��серетаріат��Київсьої�місьої�ради,

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації),�Київсьої

місьої�виборчої�омісії,�ом�нальних�підприємств,

розміщених�на�території�адміністративно�о�ом-

плес�,�інших�стр�т�рних�підрозділів�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�та�інших�ом�наль-

них�підприємств�із�зазначенням�прізвища,�ім’я,

по�батьові,�посади,�рівня�дост�п��осіб,�яим�не-

обхідно�ви�отовити�пластиові�арти;

фото�рафії�працівниів�на�елетронном��носії

���рафічном��форматі;

чисті�пластиові�арти.

5.2.�У�разі�продовження�термін��дії�пластио-

вої�арти:

подання�за�підписом�ерівниа�стр�т�рно-

�о�підрозділ��серетаріат��Київсьої�місьої�ра-

ди,�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�Ки-

ївсьої�місьої�виборчої�омісії,�ом�нальних

підприємств,�розміщених�на�території�адмініс-

тративно�о�омплес�,�інших�стр�т�рних�під-

розділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

та�інших�ом�нальних�підприємств�із�зазначен-

ням�прізвища,�ім’я,�по�батьові,�посади,�рівня

дост�п��осіб,�яим�необхідно�продовжити�тер-

мін�дії�пластиової�арти;

подання�подається�до�1��р�дня�ожно�о�по-

точно�о�ро�.

Продовження
в
наст�пном
номері
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Про зміни в складі 
окружних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України на позачергових виборах 
народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 932 від 12 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно
до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої ! третьої, п'ятої ! сьомої статті 26, частин п'ятої ! сьомої, десятої, одинадцятої
статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 ! 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію", Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих�омісій

з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�о-

вих�виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня

2014�ро�,��творених�відповідно�до�постанови�Цент-

ральної�виборчої�омісії�від�5�вересня�2014�ро��

№�858�"Про��творення�ор�жних�виборчих�омісій�з

виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�ових

виборах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро-

�",�з�ідно�з�додатами�1�—�20.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�народних�де-

п�татів�Ураїни,�до�слад��яих�вносяться�зміни,�поінфор-

м�вати��ромадян�про�таі�зміни���визначений�цими�омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом�надісла-

ти�відповідним�ре�іональним�др�ованим�засобам�масо-

вої�інформації�для�оп�блі�вання���семиденний�стро�від

дня�її�прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омісіям�з

виборів�народних�деп�татів�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�20�
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�

від�12�вересня�2014�ро��№�932

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

м. Київ

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�-

р����№�211

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Іванова�Алла�Сер�іївна,�1979�ро��народження�-�від

Партії�Наталії�Королевсьої�"Ураїна�—�Вперед!"�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Ластова�Людмила�Василівна,�1982�ро��народжен-

ня�—�від�Партії�Наталії�Королевсьої�"Ураїна�—�Впе-

ред!"

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�-

р����№�218

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Г�дзовсьа�Анжела�Віторівна,�1970�ро��народжен-

ня�—��олова�омісії,�від�Партії�Зелених�Ураїни�(��зв'яз-

��з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��та-

о�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити��оловою

цієї�омісії:

Дзизиль�Марія�Василівна,�1973�ро��народження�—

від�Партії�Зелених�Ураїни.

Секретар  Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Тітарено�Віта�Володимирівна,�1971�ро��народжен-

ня�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�МАЙБУТНЬО-

ГО".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�-

р����№�220

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Авдошин�Сер�ій�Анатолійович,�1956�ро��народжен-

ня�—�від�Політичної�партії�Ураїнсьа�платформа�

"СОБОР"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Т�ри�Денис�Олесандрович,�1985�ро��народжен-

ня�—�від�Політичної�партії�Ураїнсьа�платформа�

"СОБОР".

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни�одномандатно�о�виборчо�о�о�-

р����№�222

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Тимошено�Віторія�Віторівна,�1978�ро��народ-

ження�—�від�Політичної�партії�Ураїнсьа�платформа�

"СОБОР"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��ви-

борчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Ходяча�Валентина�Платонівна,�1969�ро��народжен-

ня�—�від�Політичної�партії�Ураїнсьа�платформа�

"СОБОР".

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Шиндеровсьа�Олена�Анатоліївна,�1973�ро��народ-

ження�—��олова�омісії,�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни

(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена�ви-

борчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої

омісії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити��оловою

цієї�омісії:

Тимошено�Віторія�Віторівна,�1978�ро��народ-

ження�—�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Гавриш�Олена�Петрівна,�1966�ро��народження�—�від

політичної�партії�"Наша�Ураїна"�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Романевич�Тетяна�Анатоліївна,�1960�ро��народжен-

ня�—�від�політичної�партії�"Наша�Ураїна".

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Нетребіна�Олена�Миолаївна,�1960�ро��народжен-

ня�—�від�Партії�Зелених�Ураїни�(��зв'яз��з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Тимошено�Олесандр�Віторович,�1966�ро��на-

родження�—�від�Партії�Зелених�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Рибач��Людмила�Миолаївна,�1967�ро��народжен-

ня�—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�МАЙБУТНЬО-

ГО"�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена

виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�анди-

дат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Заверний�Геор�ій�Леонідович,�1962�ро��народження

—�від�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО".

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

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

репроцентр��азети�«Хрещати».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß "ÑÒÀÒÓÑ"

ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä

01.06.2011 ðîêó ¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü

âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà

ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ

ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß "ÑÒÀÒÓÑ"

ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿

â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ

áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êè¿â, âóë.

Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, áóä. 45, êîíòàêòíèé òåëåôîí: 585-48-45.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó

äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè (íà ïåð³îä â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà

äèòèíîþ â³êîì äî òðüîõ ðîê³â îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (äî äíÿ éîãî ôàêòè÷íîãî âèõîäó):

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî

ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè çà

ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ñïåö³àë³ñòà ² àáî II êàòåãîð³é íå ìåíøå 1 ðîêó àáî

ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 2 ðîê³â, ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè,

îáîâ'ÿçêîâå äîñêîíàëå çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, îñíîâí³ ïðèíöèïè ðîáîòè íà êîìï'þòåð³

òà â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â. Äåïàðòàìåíò æèòëîì íå çàáåçïå÷óº.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ì. 510, ò. 202-61-22.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹ 51365 â³ä 26.01.2009 ð., âèäàíå â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿
æèòëà Äàðíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 152, êâ. 134 íà
³ì'ÿ Ñòàðîäóá Àíàòîë³ÿ Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

К О С М О П О Л І Т М

Х Р Е Щ А Т И К М А Г

В І Ч Е О М О Ф О Р

Л О Б П И М О Н Е Н К О

Т Л О А Н А Б І О З

Д А О П А Н Т Е

О П А Р К И К О Ф Р

К А Н А Р К А Ц А Р О

Відповіді на сканворд 

¹

ï/ï
Àäðåñà áóäèíêó

Òàðèô, ãðí/êâ. ì â ì³ñÿöü

Ïðè îïëàò³ 

äî 20-ãî ÷èñëà

Ïðè îïëàò³ 

ï³ñëÿ 20-ãî ÷èñëà

1 ì. Êè¿â, âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 32À 7,72 8,4798

2 ì. Êè¿â, âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 32Á 7,72 8,4842

3 ì. Êè¿â, âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 32Â 7,72 8,4800



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍ²Â î÷³êóþòü ö³êàâ³ çíà-

éîìñòâà, âèð³øóéòå ñàì³,

ÿê âèã³äíî íèìè ñêîðèñ-

òàòèñÿ. Íà ñëóæá³ ñë³ä ïðèêóñèòè

ÿçèêà, òóò âèáóõîíåáåçïå÷íà îá-

ñòàíîâêà, ³íòðèã íå ïëåò³òü, ³íòó¿ö³ÿ

ìîæå çðàäèòè ñàìå òîä³, êîëè áóäå-

òå íàìàãàòèñÿ çâåñòè ðàõóíêè ç

êðèâäíèêàìè ÷è êîãîñü îáìàíóòè.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî õòîñü âàì

âèíåí, íàãàäàéòå, àáè ïî-

âåðíóëè áîðãè. Íå âàðòî

ï³àðèòè ñåáå íà ãðîìàäñüê³é àðå-

í³, íà âàø³ ðåêëàìí³ òðþêè êëþ-

íóòü íèö³ äóõîì ëþäè. À îñü â òðó-

äîâ³é ä³ÿëüíîñò³ âè áóäåòå íåïå-

ðåâåðøåí³, îòðèìàºòå ìàðêó âèñî-

êî¿ ÿêîñò³ ÿê ñïåö³àë³ñò øèðîêîãî

ïðîô³ëþ,ïðîñëàâèâøèñü òà ïîïîâ-

íèâøè ñêàðáíè÷êó áîíóñ³â íà êî-

ðèñòü êàð’ºðè.

ÁËÈÇÍßÒÀ,íåãàòèâíà ñìó-

ãà ñÿãíå ï³êó, âè îïèíèòå-

ñÿ ï³ä ïåðåõðåñíèì âîãíåì

äîìàøí³õ, ïðîôåñ³éíèõ, ïàðòíåð-

ñüêèõ ïðîáëåì,äå ä³ÿòè íà âëàñíèé

ðîçñóä íåáåçïå÷íî, êîíôðîíòàö³ÿ

íàáèðàº îáåðò³â (äî 26 æîâòíÿ).

ÐÀÊÈ, ïîä³¿ äíÿ çàïðîãðà-

ìîâàí³ êàðì³÷íî, éäå â³ä-

ëóíííÿ æèòòºâèõ ñöåíàð³¿â

³ç ïîïåðåäí³õðå³íêàðíàö³é,â öåé ÷àñ

ï³äñâ³äîì³ñòü ôîíòàíóº íåãàòèâîì,

ÿêèé ñë³ä ïðîïóñòèòè ÷åðåç «ô³ëüòð»

óñâ³äîìëåííÿ äîïóùåíèõ êîëèñüïî-

ìèëîê...Óíèêàéòå êîíôë³êò³â,ÿêùî º

ìîæëèâ³ñòüóñàì³òíèòèñÿ,çðîá³òüöå.

ËÅÂÈ, ãðîø³ — öå ÿáëóêî

ðîçáðàòó â ñòîñóíêàõ ç

ëþäüìè, ïîñòàâòå íà ïåð-

øå ì³ñöå íå ìàòåð³àëüí³, à äóõîâ-

í³ áëàãà, òîä³ ìèð òà çëàãîäà ñòà-

íóòü ãàðàíòîì ïàðòíåðñüêî¿ ñòà-

á³ëüíîñò³.

Ä²ÂÈ, àêòèâ³çóéòå ä³ÿëü-

í³ñòü íà âñ³õ ôðîíòàõ, óäî-

ñêîíàëþéòåñÿ ÿê ïðîôå-

ñ³îíàë.Ñêîðî äî âàñ çàâ³òàþòü îðè-

ã³íàëüí³ ³äå¿ ñòîñîâíî ðåàë³çàö³¿

çàïîâ³òíèõ áàæàíü, ÿê³ ìîæíà áó-

äå ïðîäóêòèâíî ðåàë³çóâàòè ï³çí³-

øå, íåõàé ñïî÷àòêó âîíè âèçð³þòü.

ÒÅÐÅÇÈ, â îô³ñ³, ÿê íà ì³í-

íîìó ïîë³, àáè óíèêíóòè

ïðîìàõ³â â ñëóæáîâ³é ä³-

ÿëüíîñò³, íå ñòàòè ì³øåííþ äëÿ

áîìáàðäóâàíü òàºìíèõ íåäðóã³â,

ï³äêëþ÷³òü ñâ³é íåàáèÿêèé ³íòå-

ëåêò. Ñëîâî, ï³äêð³ïëåíå àðãóìåí-

òàìè,— öå çáðîÿ, ùî á’º âëó÷íî ïî

ö³ë³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, öå äåíü ïñè-

õîëîã³÷íî¿ ðåëàêñàö³¿. ßê

íàâåñòè ëàä â äóø³? Ïðîñ-

òî: ïîêîïàéòåñÿ â ïàì’ÿò³ ³ çãàäàé-

òå, êîìó çîáîâ’ÿçàí³, òà ìåðù³é

ðîçðàõóéòåñÿ, âèêîíàéòå äàí³ îá³-

öÿíêè.

ÑÒÐ²ËÜÖ² îñ³äëàëè áîéî-

âîãî êîíÿ, åíåðã³ÿ ôîíòà-

íóº, øòîâõàþ÷è íà ïîëå

áèòâè, ùî ò³ëüêè ëÿêàº ïóáë³êó. À

âàì ñë³ä äðóæåëþáíî âåñòè ä³àëîã,

äîìîâëÿòèñÿ ç ëþäüìè íà áóäü-ÿêó

òåìó,ï³äêëþ÷èâøè áðàòåðñüêó æèë-

êó, äèïëîìàòè÷í³ñòü, ùî º ñòðàõîâ-

êîþ â³ä ñêàíäàë³â ³ çàïîðóêîþ âè-

ñîêîãî ðåéòèíãó ó ñîö³óì³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íàâàíòàæóéòå

ì³çêè ³ ïðàöþéòå ãîëîâîþ,

³íòåëåêò,âèñîêà ôàõîâà ãðà-

ìîòí³ñòü — öå âàø³ ãîäóâàëüíèêè,

äæåðåëî ïðèáóòêó.Â÷èòè,êðèòèêóâà-

òè í³êîãî íå òðåáà, ïîêàçóéòå íå íà

ñëîâàõ, à íà ä³ë³ ñâ³é ñóïåðïðîôå-

ñ³îíàë³çì òà êàäðîâó ö³íí³ñòü.

ÂÎÄÎË² ,̄ íå çâåðòàéòå óâà-

ãè íà ëþäåé,êîòð³ âàñ çíå-

âàæàþòü, óïåâíèòè ¿õ â

ïðîòèëåæíîìó — ìàðíà âèòðàòà

ñèë, ñòàíüòå ñàì³ ñîá³ ïàíîì, ñëó-

õàéòå ñåðöå ³ ÷èí³òü çà éîãî íàêà-

çîì. Çì³íà îáñòàíîâêè, ñâ³æ³ âðà-

æåííÿ âêðàé ïîòð³áí³ äëÿ ï³äíÿò-

òÿ òîíóñó.

ÐÈÁÈ,çàõîâàéòåñÿ â «îêîï»

â³ä âîðîæîãî ä³ëîâîãî íà-

ñòóïó, áî â áîéîâ³é ïåðå-

ñòð³ëö³ ïåðåìîæö³â íå áóäå, çàäî-

âîëüíÿéòåñÿ «í³÷èºþ» ³ ÷èñò³òü ï³ð’ÿ÷-

êî ï³ä ð³äíèì äàõîì: ä³ì — öå òèë,

äå ìîæíà óêðèòèñÿ òà ïîáóòè íà-

îäèíö³, äîïîìîãòè ð³äíèì â ¿õí³õ

ïðîáëåìàõ.

Óêðà¿íö³â çàêëèêàëè íàïèñà-

òè ñâ³é âàð³àíò ëèñòà äî Ïðå-

çèäåíòà Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðà Ïó-

ò³íà, ÿêîìó á³éö³ ÀÒÎ âæå

àäðåñóâàëè ñâîº ïîñëàííÿ ÿê

«öàðþ».

ÏÐÎ ÑÒÀÐÒ àêö³¿ ïîâ³äîìèëè ó
ñï³ëüíîò³ «Â³éñüêî óêðà¿íñüêå. Âî-
¿íè ñâ³òëà». Òîé ëèñò, ÿêèé íàáå-
ðå íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëàéê³â, ïå-

ðåïèøóòü íà ïàï³ð òà íàä³øëþòü
ïðîñòî äî Êðåìëÿ ðàçîì ³ç êðàñè-
âîþ êàðòèíîþ â ðàìö³, íà ÿê³é çî-
áðàæåí³ ãåðî¿ â³äåî, êîòðå «ï³ä³-
ðâàëî» ìåðåæó. Âåðñ³¿ ëèñò³â äî
«öàðÿ» çáèðàëè äî 14 âåðåñíÿ. Ïå-
ðåìîæåöü àêö³¿ îòðèìàº ïàòð³î-
òè÷íèé ïîäàðóíîê. Çàóâàæèìî, ùî
«Çàïîðîæö³ ïèøóòü ëèñòà òóðåöü-
êîìó ñóëòàíó» — öå â³äîìà êàðòè-
íà ðîñ³éñüêîãî òà óêðà¿íñüêîãî õó-
äîæíèêà ²ëë³ Ðºï³íà, ÿêó â³í ñòâî-
ðèâ ó äâîõ åêçåìïëÿðàõ. Ðîáîòà
íàä âåëè÷åçíèì ïàííî áóëà ðîçïî-

÷àòà ó 1880-ìó ³ çàâåðøåíà ò³ëü-
êè â 1891 ðîö³. Ñþæåòîì ö³º¿ êàð-
òèíè ñòàâ â³äîìèé ëèñò çàïîðîæ-
ö³â òóðåöüêîìó ñóëòàíó, íàïèñà-
íèé ó 1676 ðîö³ ÿê â³äïîâ³äü çà-
ïîðîçüêèõ êîçàê³â íà âèìîãó òó-
ðåöüêîãî ñóëòàíà Ìåõìåäà IV. Ó
íåä³ëþ 14 âåðåñíÿ àêòèâ³ñòè çáè-
ðàëè ëèñòè á³ëÿ ïîøòàìòó íà Ìàé-
äàí³. «À äàë³ âñ³ ö³ ëèñòè áóäóòü
çàïàêîâàí³ ó ñïåö³àëüíó áàíäå-
ðîëüêó ³ íàä³ñëàí³ äî ïàíà Ïóò³íà
ðàçîì ç îñíîâíèì ïîäàðóíêîì!»
— ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ó ñï³ëüíîò³ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 754 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 753 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 753 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü îõîðîíè
îçîíîâîãî øàðó.
1804 — äëÿ âèçíà÷åííÿ ô³çè÷íèõ,

õ³ì³÷íèõ ³ ìåòåîðîëîã³÷íèõ

ïàðàìåòð³â àòìîñôåðè ôðàíöóçüêèé

ô³çèê Æîçåô-Ëó¿ Ãåé-Ëþñàê ï³äíÿâñÿ

â íåáî íà ïîâ³òðÿí³é êóë³ ³ âñòàíîâèâ

ïðè öüîìó ðåêîðä âèñîòè — 7 016

ìåòð³â.

1810—êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê Ì³ãåëü

²äàëüãî-Êîñò³ëëà çà÷èòàâ ïåðåä

íàòîâïîì ó ìåêñèêàíñüêîìó ì³ñò³

Äîëîðåñ ðåâîëþö³éíó ïåòèö³þ, ùî

óâ³éøëà â ³ñòîð³þ ï³ä íàçâîþ "Â³äîçâà

ç Äîëîðåñ", â ÿê³é çàêëèêàâ äî

ïîâàëåííÿ 300-ë³òíüîãî ïàíóâàííÿ

²ñïàí³¿, ïåðåðîçïîä³ëó çåìåëüíî¿

âëàñíîñò³ ïîì³ùèê³â òà öåðêâè ³

ðàñîâî¿ ð³âíîñò³ íàñåëåííÿ Ìåêñèêè.

1908 — Â³ëüÿì Äþðàí çàñíóâàâ

àâòîìîá³ëüíó êîìïàí³þ "General

Motors", ìàéáóòíüîãî âèðîáíèêà

ìîäåëåé Cadillac,Buick,Oldsmobile,

Pontiac, Chevrolet.

ãîðîñêîï

16 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16 âåðåñíÿ

Óêðà¿íö³ íàïèñàëè ëèñòè «ìîñêîâñüêîìó
ñóëòàíó»

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 37363
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

16 âåðåñíÿ 2014 ð.
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