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Ëþñòðàö³ÿ ïî-êè¿âñüêè
� Ïàðêóâàëüíèêè äîìîãëèñÿ çâ³ëüíåííÿ îä³îçíîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà 

ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»

Ó ÷åòâåð 
â³äáóäåòüñÿ ñåñ³ÿ 
Êè¿âðàäè

Ó ÷åòâåð,18 âåðåñíÿ,î 10.00 â³ä-

áóäåòüñÿ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñå-

ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëè-

êàííÿ çà ó÷àñò³ ìåðà Êèºâà Â³-

òàë³ÿ Êëè÷êà.

Çàñ³äàííÿ ïðîéäå â ñåñ³éíî-

ìó çàë³ Êè¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïëîùà Ëå-

ñ³ Óêðà¿íêè, 1.

²ç æîâòíÿ â ì³ñò³ 
çàïðàöþº ºäèíà 
äèñïåò÷åðñüêà 
ñëóæáà 15-57

Ó æîâòí³ â ñòîëèö³ çàïðàöþº äî-

äàòêîâèé òåëåôîííèé ñåðâ³ñ 

15-57 ç ïèòàíü ÆÊÃ, ïîâ³äîìèâ

çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî

Ïàíòåëåºâ. «Çà öèì íîìåðîì

ïðàöþâàòèìóòü îïåðàòîðè, ÿê³

ïðèéìàòèìóòü çâåðíåííÿ ìåø-

êàíö³â ñòîëèö³ ùîäî óòðèìàííÿ

æèòëîâîãî ôîíäó, ïîñòà÷àííÿ

òåïëà òà âîäè òîùî»,— ïîÿñíèâ

â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³,

êîëè ì³ñòî àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî

çèìè â óìîâàõ îñîáëèâî¿ åêî-

íîì³¿, êèÿíè ìàòèìóòü ìîæëè-

â³ñòü îòðèìàòè íåîáõ³äí³ êîí-

ñóëüòàö³¿ ùîäî åíåðãîçáåðå-

æåííÿ é óòåïëåííÿ, à òàêîæ îïå-

ðàòèâíî âèð³øèòè ïðîáëåìè

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè.

«Íàðàç³ ìè çàâåðøóºìî ï³äãî-

òîâêó, ÿêà ìàº ñèíõðîí³çóâàòè

ðîáîòó ³ñíóþ÷èõ äèñïåò÷åðñüêèõ

ñëóæá ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëè-

ö³. Íîìåð 15-57 ïðàöþâàòèìå

ó ñòðóêòóð³ ºäèíîãî êîíòàêòíî-

ãî öåíòðó 15-51, îäíàê íàÿâ-

í³ñòü îêðåìîãî òåìàòè÷íîãî ï³ä-

ðîçä³ëó äîçâîëèòü çàáåçïå÷è-

òè ÷³òêó ïåðåàäðåñàö³þ çàïèòó

íà âèêîíàâöÿ»,— ñêàçàâ Ïåòðî

Ïàíòåëåºâ.

Íà ñòàíö³¿ 
«Ñèðåöü» 
ðåìîíòóþòü
åñêàëàòîð

Ðîçïî÷àòî ïîçàïëàíîâèé ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 2 ñòàíö³¿

«Ñèðåöü» Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿

ë³í³¿, ÿêèé òðèâàòèìå äî 19 æîâò-

íÿ öüîãî ðîêó. Çàóâàæèìî, ùî

ïðîâåäåííÿ ðîá³ò íå ïîçíà÷èòü-

ñÿ íà ðåæèì³ ðîáîòè ñòàíö³¿,

àäæå ó öåé ïåð³îä äëÿ ïàñàæè-

ð³â ïðàöþâàòèìóòü òðè ³íøèõ

åñêàëàòîðè. Îêð³ì öüîãî, ïðî-

äîâæóºòüñÿ ðåìîíò åñêàëàòîðà

¹ 1 íà ïåðåñàäî÷íîìó âóçë³

ì³æ ñòàíö³ÿìè «Ìàéäàí Íåçà-

ëåæíîñò³» òà «Õðåùàòèê» òà åñ-

êàëàòîðà ¹ 2 ñòàíö³¿ «Ïàëàö

«Óêðà¿íà». Íàãàäàºìî, ùî çàõî-

äè òðèâàòèìóòü äî 3 òà 21 æîâò-

íÿ â³äïîâ³äíî.

íîâèíè

ÐÎÇËÞ×ÅÍÈÉ íàòîâï ó÷îðà ç ñà-
ìîãî ðàíêó ç³áðàâñÿ ïîáëèçó àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÊÏ «Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ». Çíàþ÷è, ùî êåð³âíèö-
òâî ï³äïðèºìñòâà çáèðàºòüñÿ ïðî-
âîäèòè ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ñòîñîâ-
íî íåëåãàëüíèõ ïàðêóâàëüíèõ ìàé-
äàí÷èê³â,ï³äïðèºìö³,ÿê³ ïðàöþþòü
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ, ïðèéøëè
âèìàãàòè â³äïîâ³ä³: ÷îìó ç íèìè
ðîçðèâàþòü íàÿâí³ äîãîâîðè òà çà-
êëþ÷àþòü ¿õ ç òðåòüîþ ñòîðîíîþ.
«Ìàéæå âñ³ì âëàñíèêàì ïàðêóâàëü-
íèõ ìàéäàí÷èê³â íàä³éøëè ëèñòè,
ùî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ðîç-
ðèâàº ç íàìè ³ñíóþ÷³ äîãîâîðè òà
çàêëþ÷àº ¿õ ç ÿêîþñü òðåòüîþ ñòî-
ðîíîþ. Íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ öå ðî-
áèòüñÿ,íåçðîçóì³ëî,àäæå ìè ñïðàâ-
íî ïëàòèìî âñ³ çáîðè òà ïîäàòêè,
ïðàöþºìî âæå áàãàòî ðîê³â. ×îìó

áîðþòüñÿ íå ç «íåëåãàëàìè», à ç
÷åñíèìè ï³äïðèºìöÿìè? Öå ñõî-
æå íà ñïðàâæí³ñ³íüêèé ðåéäåð-
ñüêèé çàõâàò»,— ðîçïîâ³äàº «Õðå-
ùàòèêó» ïàí Â’ÿ÷åñëàâ, êë³ºíò îä-
í³º¿ ç àâòîñòîÿíîê íà âóëèö³ Ðå-
âóöüêîãî.

Âñ³ ëèñòè ðîçáðàòó ï³äïèñàí³ çà-
ñòóïíèêîì äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ» ²ãîðåì Àñòàõî-
âèì,òîæ ï³äïðèºìö³ âïåâíåí³: ÷î-
ëîâ³ê ïðîñòî, êîðèñòóþ÷èñü ïîñà-
äîþ, ðîçøèðþº âëàñíèé á³çíåñ.
Àäæå éîãî ðîäèíà ìàº ó âëàñíîñò³
ô³ðìó «Òèòàíïàðêñåðâ³ñ», ÿêà, ÿê
çãîäîì ðîçïîâ³â ñàì ïàí Àñòàõîâ,
âîëîä³º â Êèºâ³ 12 ìàéäàí÷èêàìè
â³ä 30 äî 50 ì³ñöü êîæåí.

Äî ì³òèíãóâàëüíèê³â ²ãîð Àñòà-
õîâ òàêè âèéøîâ, îäíàê òîí ðîç-
ìîâè â³äðàçó ï³äâèùèâñÿ. Íå ñëó-

õàþ÷è í³ÿêèõ ïîÿñíåíü, ï³äïðèºì-
ö³ ïî÷àëè âèìàãàòè â³äñòàâêè îä³-
îçíîãî çàñòóïíèêà. Çãîäîì ó õ³ä ï³-
øëà óëþáëåíà çáðîÿ óêðà¿íö³â ïðî-
òè êîðóïö³îíåð³â — ÿéöÿ. Äèñêó-
ñ³éíà ïàíåëü ïåðåì³ñòèëàñÿ ó êà-
á³íåò êåð³âíèêà,äå ²ãîð Àñòàõîâ íà-
ìàãàâñÿ ïîÿñíèòè ôàêò ðîçñèëêè
òàêèõ ëèñò³â ìåòîþ ìîí³òîðèíãó
âñ³õ ïëîùàäîê òà íàìàãàííÿì ëå-
ãàë³çóâàòè ïîâí³ñòþ öåé á³çíåñ.
Çãîäîì íàâ³òü âèáà÷èâñÿ ïåðåä ì³-
òèíãóâàëüíèêàìè. Îäíàê ò³ òàêè-
ìè çàÿâàìè íå çàäîâîëüíèëèñÿ,
òîæ ï³ä òèñêîì ïàí Àñòàõîâ òàêè
íàïèñàâ çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ.

Òà äëÿ ïàðêóâàëüíèê³â ³ öüîãî
âèÿâèëîñÿ çàìàëî, âîíè ïî÷àëè âè-
ìàãàòè ï³äïèñàòè äîêóìåíò ó òèì-
÷àñîâî âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ÊÏ
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» Àíäð³ÿ Âî-
ðîáéîâà. «Äàâàéòå ï³äåìî þðèäè÷-
íèì øëÿõîì, â³äñòîðîíèìî ëþäè-
íó â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè, ïðîâåäå-
ìî ñëóæáîâó ïåðåâ³ðêó, â³äêëè÷å-
ìî âñ³ ëèñòè. Íà ì³é ïîãëÿä, öå áó-
ëà ïîìèëêà, ÿ ö³ ëèñòè â î÷³ íå áà-
÷èâ»,— íàìàãàâñÿ óðåçîíèòè íà-
òîâï ïàí Âîðîáéîâ òà ìàðíî. Âñ³
éîãî ñëîâà çóñòð³÷àëèñü äðóæí³ì
ãðþêàííÿì òà êðèêàìè «Ãàíüáà!».
«Ìè áóäåìî ç âàìè ñï³âïðàöþâà-
òè, àëå ÿêùî âè íå ï³äïèñóºòå çà-
ÿâó — âè ñàì ñï³ëüíèê êîðóïö³¿. ßê
âè âçàãàë³ öþ ëþäèíó áðàëè íà ðî-
áîòó? Âèõîäèòü, ùî âè éîãî çàõè-
ùàºòå. ßêùî íå çâ³ëüíèòå — ï³ä-
ïðèºìö³ ïðîñòî ïåðåñòàíóòü ïëàòè-
òè»,— âñå àãðåñèâí³øå ëóíàº ç íà-
òîâïó. ² ñïðàâä³, ÿê ëþäèíà, ÿêà ìàº
îñîáèñòèé ³íòåðåñ ó ö³é ñïðàâ³, çàé-

íÿëà òàêó ïîñàäó — ïèòàííÿ äîñ³
â³äêðèòå. Ïàí Âîðîáéîâ ëèøå â³ä-
çíà÷èâ: «Ïðî öåé ôàêò ÿ íå çíàâ, ÿ
íå ïðîêóðàòóðà».

Òèì ÷àñîì ï³ä áóä³âëåþ ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ øèíè, à ì³òèíãóâàëüíèêè
ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ¿õí³õ âèìîã îá³-
öÿþòü çà ï³äòðèìêè ï³äïðèºìö³â
òà äåÿêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ïðè-
éòè ï³ä ñò³íè Êè¿âðàäè. Ï³ä òàêèìè
íàòèñêîì íàðîäíîãî îáóðåííÿ Àí-
äð³é Âîðîáéîâ òàêè ï³äïèñàâ çà-
ÿâó íà çâ³ëüíåííÿ. Òà êîìåíòóâà-
òè ñâîþ ä³þ â³äìîâèâñÿ.Àáè äîêó-
ìåíò íå ìàâ çâîðîòíî¿ ä³¿, ì³òèí-
ãóâàëüíèêè çàðåºñòðóâàëè éîãî ó
ñåêðåòàð³àò³ òà çàïåâíèëè æóðíà-
ë³ñò³â: íå äîçâîëÿòü ïðàöþâàòè íà
ðèíêó íå çà ïðàâèëàìè.

«Ãðîìàäà õî÷å ïðîçîðèõ ïðà-
âèë ãðè. Ìè çíàºìî, ùî ïàí Àñòà-
õîâ í³êîëè ñàì íå ïëàòèâ ãðîø³ äî
áþäæåòó, à éîãî ïîñòàâèëè çàñòóï-
íèêîì, ³ â³í ïî÷àâ «â³äæèìàòè» ó
äîáðîïîðÿäíèõ ëþäåé ñòîÿíêè. Ìè
íå ïðèõîâóºìî, º ìàéäàí÷èêè, ÿê³
ïðàöþþòü íåëåãàëüíî. Àëå ò³, õòî
ñüîãîäí³ òóò,— âñ³ ïðàöþþòü ëå-
ãàëüíî»,— ä³ëèòüñÿ ªâãåí Ñàãóé-
÷åíêî, ÷ëåí ÃÎ «Ñï³ëêà àâòîâëàñ-
íèê³â ñòîÿíîê, ãàðàæ³â òà êîîïåðà-
òèâ³â», òà äîäàº, ùî äëÿ òîãî, ùîá
íàâåñòè ëàä íà ðèíêó, ïîòð³áíî, ÿê
ì³í³ìóì, çðîáèòè òàê³ ðå÷³: äîçâî-
ëèòè ï³äïðèºìöÿì çàêëþ÷àòè äî-
ãîâîðè íà òðè ðîêè, à íå íà ð³ê, ÿê
öå â³äáóâàºòüñÿ çàðàç, ðîçðîáèòè
ïðîçîðó ñõåìó ñïëàòè òà ñòâîðèòè
ïðè ÊÏ ðàäó ï³äïðèºìö³â, ùîá óíå-
ìîæëèâèòè òàê³ ïðåöåäåíòè â ïî-
äàëüøîìó �

Ïàðêóâàëüíèé á³çíåñ â ñòîëèö³ äàâíî ïîòðåáóº
âïîðÿäêóâàííÿ, àäæå, çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, òðè
÷âåðò³ àâòîñòîÿíîê ïðàöþþòü ç ïîðóøåííÿì çàêî-
íîäàâñòâà. Òà çâè÷àéíà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ íà öþ
òåìó ïåðåòâîðèëàñÿ â ñïðàâæíº ä³éñòâî ç øèíàìè
òà ìåòàííÿì ÿºöü. Ëåãàëüí³ ïàðêóâàëüíèêè âèìà-
ãàëè çâ³ëüíåííÿ íåùîäàâíî ïðèçíà÷åíîãî çàñòóï-
íèêà äèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» ²ãîðÿ
Àñòàõîâà, ÿêèé, íà ¿õíþ äóìêó, çä³éñíþº ðåéäåð-
ñüêå çàõîïëåííÿ ìàéäàí÷èê³â. Çà íàðîäîâëàääÿì
ó ä³¿ ñïîñòåð³ãàâ ³ æóðíàë³ñò «Õðåùàòèêà».

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä òèñêîì ïàðêóâàëüíèê³â ó ïðèñóòíîñò³ æóðíàë³ñò³â çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" ²ãîð Àñòàõîâ íàïèñàâ çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ, à â. î. äèðåêòîðà çãàäàíîãî
ï³äïðèºìñòâà Àíäð³é Âîðîáéîâ ï³äïèñàâ ¿¿
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ìóí³öèïàëüíèé àêà-
äåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ
ä³òåé òà þíàöòâà òðàäèö³éíî º òå-
àòðîì äëÿ ñ³ìåéíèõ ïåðåãëÿä³â.
Ñâîãî êðåäî êîëåêòèâ ìàº íàì³ð
äîòðèìóâàòèñÿ ³ â 33-ìó ñåçîí³,
ÿêèé äíÿìè â³äêðèâñÿ «Îïåðíîþ
àáåòêîþ äëÿ ä³òåé òà ¿õí³õ áàòü-
ê³â, àáî Ó ïîøóêàõ çàãóáëåíèõ íîò».

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» â. î.
õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðó Â³-
òàë³é Êàëèòîâñüêèé, íàéáëèæ÷îþ
íîâîþ ðîáîòîþ ñòàíå ïîíîâëåí-
íÿ «Ðåêâ³ºìó» Àëüôðåäà Øí³òêå.
Âèêîíóâàòèìå äîñèòü ñêëàäíèé
ô³ëîñîôñüêèé ìóçè÷íèé òâ³ð õîð
òåàòðó ï³ä êåð³âíèöòâîì ãîëîâíî-

ãî õîðìåéñòåðà Àíæåëè Ìàñëåí-
í³êîâî¿ ó ñóïðîâîä³ ñèìôîí³÷íî-
ãî îðêåñòðó ï³ä îðóäîþ ëàóðåàòà
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó Ñåðã³ÿ Ãî-
ëóáíè÷îãî. Ïðåì’ºðà ìàº â³äáóòè-
ñÿ â ëèñòîïàä³.

Ó öüîìó æ ì³ñÿö³ çàïëàíîâàíî
âò³ëåííÿ ñï³ëüíîãî ìèñòåöüêîãî
ïðîåêòó òåàòðó ç äóåòîì «Òåëüíþê:
Ñåñòðè» ï³ä íàçâîþ «Ïîâåðòàéñÿ
æèâèì!»: â³ðø³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
Ëåñ³ Óêðà¿íêè, Áîãäàíà-²ãîðÿ Àí-
òîíè÷à, Îêñàíè Çàáóæêî íà ìóçè-
êó ïîêëàëà Ëåñÿ Òåëüíþê.

Ó ãðóäí³ óâàç³ ïóáë³êè çàïðîïî-
íóþòü òåàòðàë³çîâàíèé êîíöåðò
«Øåêñï³ð ó ìóçèö³», ïðèñâÿ÷åíèé

450-ð³÷÷þ àíãë³éñüêîãî äðàìàòóð-
ãà. À íà ïî÷àòêó íîâîãî êàëåíäàð-
íîãî ðîêó ïîáà÷èìî íîâó ïîñòàíî-
âêó áàëåòó Ëåî Äåë³áà «Êîïïåë³ÿ»
(ðîáî÷à íàçâà âèñòàâè — «Ëÿëüêà,
àáî ²ñòîð³ÿ Êîïïåë³¿»).Õîðåîãðàô³þ
ñïåêòàêëþ çä³éñíþº ïðîâ³äíèé ñî-
ë³ñòòðóïè «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò» Ñåð-
ã³é Êîí.ßê çàçíà÷àº Â³òàë³é Êàëèòîâ-
ñüêèé,ó ñòîëè÷í³é äèòÿ÷³é ìóí³öè-
ïàëüí³é îïåð³ çàâæäè ïðàãíóòü ïî-
äàòè êëàñèêó òàê,ùîá ¿¿ ìîãëè ñïðèé-
ìàòè íå ëèøå ï³äãîòîâëåí³ ãëÿäà-
÷³. Îñü ³ çàðàç ïîñòàíîâî÷íà ãðóïà
øóêàº ôîðìè íàáëèæåííÿ «Êîïïå-
ë³¿» äî ñó÷àñíîãî çàëó: ó ñöåí³÷íî-
ìó îôîðìëåíí³ é êîñòþìàõ áóäóòü
ïðèñóòí³ àòðèáóòè ñüîãîäåííÿ.

Äî âåñíÿíèõ êàí³êóë òåàòð ïëà-
íóº ïðåì’ºðó ìþçèêëó óêðà¿íñüêèõ
êîìïîçèòîð³â Ëåâêà ³ Æàííè Êî-
ëîäóá «Ïðèãîäè Ãåêëüáåðð³ Ô³í-
íà» çà îäíîéìåííèì òâîðîì Ìàð-
êà Òâåíà.

Íàö³îíàëüíà îïåðåòà â³äêðèëà
80-é ñåçîí ñòèëüíèì ³ âèøóêàíèì
ãàëà-êîíöåðòîì, ó ÿêîìó ïðîçâó-

÷àëè àð³¿ ç êëàñè÷íèõ îïåðåò ³ îïåð,
ñó÷àñíèõ ïîïóëÿðíèõ ìþçèêë³â.

Þâ³ëåéíèé ñåçîí ìàº ñòàòè â
Íàö³îíàëüí³é îïåðåò³ ùåäðèì íà
ö³êàâ³ ïðåì’ºðè. Òóò ïðàöþâàòè-
ìóòü íàä âò³ëåííÿì îäíîãî ç íàé-
â³äîì³øèõ áðîäâåéñüêèõ ìþçèê-
ë³â «Óäæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà» Äæîçå-
ôà Ñòàéíà. Íà ìàëå÷ó ÷åêàº ìóçè÷-
íà âèñòàâà çà ìîòèâàìè êàçêè Ñà-
ìó¿ëà Ìàðøàêà «Êèöüêèí ä³ì». Ó
ïëàíàõ êîëåêòèâó é ïîñòàíîâêà êëà-
ñè÷íî¿ îïåðåòè. Ìîæëèâî, öå áóäå
îäèí ³ç òâîð³â ²ìðå Êàëüìàíà.

Òåàòð ãîòóº ³ ö³ëó íèçêó êîí-
öåðòíèõ ïðîãðàì. Öå, çîêðåìà,
«Âå÷³ð ìþçèêëó», ñèìôîí³÷íèé
êîíöåðò «Â³ä Áàõà äî Îôôåíáà-
õà». Ç íàãîäè 80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ çà-
ñíóâàííÿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðå-
òè êîëåêòèâ ïðåçåíòóº ãðàíä³îç-
íó ñâÿòêîâó ïðîãðàìó «Áðàâî,
Îïåðåòî!». À íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ
íà ïóáë³êó ÷åêàº âæå óëþáëåíèé
íîâîð³÷íèé ïðîåêò, ïðèñâÿ÷åíèé
ìóçè÷í³é ñïàäùèí³ ðîäèíè Øòðà-
óñ³â �

Ó íîâîìó òåàòðàëüíîìó ñåçîí³ ó Òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³-

òåé òà þíàöòâà çâåðíóòüñÿ äî ìóçèêè Àëüôðåäà Øí³òêå é Ëåî

Äåë³áà, à â ñòîëè÷í³é îïåðåò³ — çãàäàþòü ïðî «Êèöüêèí ä³ì»

³ ùî «Ó äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà».

Òåòÿíà ÊÐÎÏ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ì³êðîðàéîíó º ïóñ-
òèð, ÿêèé âæå 20 ðîê³â íå ïðèêðà-
øàº öåé ðîçâèíåíèé ³ äèíàì³÷íèé
ðàéîí. Îñòàíí³ìè ðîêàìè òàì áóëà
îáëàøòîâàíà ïëàòíà àâòîñòîÿíêà,
ÿêîþ êîðèñòóâàëèñÿ ïàðà äåñÿòê³â
àâòîëþáèòåë³â.Ó 2013 ðîö³ Êè¿âðà-
äà âèä³ëèëà öþ ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäî-
âó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó
«Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ». Ïîïåðåä-
í³é ïðîåêòïåðåäáà÷àâ ñïîðóäæåííÿ
òðüîõ áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â ç
ïàðê³íãîì òà äèòÿ÷èì äîøê³ëüíèì
çàêëàäîì â îäíîìó ç íèõ.

Ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ïî-
ñòàâèëèñÿ äî áóä³âíèöòâà áåç åíòó-
ç³àçìó. Ñïî÷àòêó âîíè íàãîëîøó-
âàëè íà òîìó, ùî ïîòð³áíî çáåðåã-
òè àâòîñòîÿíêó. Ïîò³ì ïðîòåñòó-
âàëüíèêè çàïðîïîíóâàëè îáëàø-
òóâàòè íà ïóñòèð³ ïàðê ³, çðåøòîþ,
ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî ì³êðîðàéîíó
ïîòð³áåí ïîâíîö³ííèé äèòÿ÷èé ñà-
äîê. Àëå áåç áàãàòîïîâåðõ³âîê.

ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ìàº
ðåïóòàö³þ íåêîíôë³êòíîãî çàáó-
äîâíèêà ³ íà ïîñòóïêè ìåøêàí-

öÿì ï³øîâ. Äèðåêòîð êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, äåïóòàò Êè¿â-
ðàäè Â’ÿ÷åñëàâ Íåïîï, ïîãîäèâñÿ
çì³íèòè ïðîåêò ³ ïîáóäóâàòè çà-
ì³ñòü òðüîõ áóäèíê³â ò³ëüêè îäèí
³ îêðåìî — ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé ñà-
äîê íà 220 ì³ñöü. Ïðè÷îìó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ñàäêà íå ïîòð³áíî áóäå
çàëó÷àòè êîøòè ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, âèòðàòè áóäóòü ïîêðèò³ çà ðà-
õóíîê ðåàë³çàö³¿ êâàðòèð ó áàãà-
òîïîâåðõ³âö³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ ï³çí³øå, ðàö³î-
íàëüíó ïðîïîçèö³þ äåïóòàòà ïî-
÷óëà ò³ëüêè ÷àñòèíà ìåøêàíö³â íà
Ïîçíÿêàõ-9. Äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêîñò³ âèð³øèëè ï³äíÿòè
ïëàíêó íà íîâèé ð³âåíü ³ òåïåð âè-
ìàãàþòü áóä³âíèöòâà ñàäêà íå íà
220, à íà 320 ì³ñöü, ùî íå çàëèøàº
ì³ñöÿ äëÿ áàãàòîïîâåðõ³âêè.

Ñèòóàö³ÿ ïî÷èíàº íàãàäóâàòè
â³äîìó êàçêó ïðî çîëîòó ðèáêó,
ñòàðó ³ ðîçáèòå êîðèòî. Õòî çà-
ïëàòèòü çà âåëèêèé ñàäîê, ÿêùî
íå áóäå áàãàòîïîâåðõ³âêè ³ íå áó-
äå ³íâåñòîð³â — ïîêóïö³â æèòëà

ó íîâîìó áóäèíêó? Ìîæå, ìåø-
êàíö³ ñïîä³âàþòüñÿ íà áþäæåò
ì³ñòà?

Äåïóòàò Êè¿âðàäè, çàñòóïíèê
ãîëîâè áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Îëåê-
ñàíäð Âîâ÷åíêî ïðîêîìåíòóâàâ:
«Ó áþäæåò³ ì³ñòà íå âèñòà÷àº êîø-
ò³â íà ðåìîíò ³ñíóþ÷èõ äèòñàäê³â,
íå òå ùî íà áóä³âíèöòâî íîâèõ. Â
öüîìó âèïàäêó, ÿê íà ìåíå, õàé ³
ìåíøèé ñàäîê — êðàùå, í³æ í³÷î-
ãî. Çâè÷àéíî, ìîæó çðîçóì³òè ëþ-
äåé, ÿê³ íå õî÷óòü áóä³âíèöòâà ïå-
ðåä ñâî¿ìè â³êíàìè, àëå ÿ ñàì æè-
âó ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ³ äîáðå
çíàþ, ùî ç³ øêîëàìè òà ñàäêàìè
ó íàñ òàêà êàòàñòðîôà, ùî êðàùå
îòðèìàòè õàé ³ ìåíøèé ñàäîê ÷å-
ðåç 2 ðîêè, àí³æ äåñÿòèë³òòÿìè ÷å-
êàòè, êîëè â áþäæåò³ ç’ÿâëÿòüñÿ
â³ëüí³ ãðîø³».

Î÷åâèäíî, ùî ï³äâèùåí³ âè-
ìîãè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ìåøêàí-
ö³â — öå í³ùî ³íøå, ÿê øëÿõ «çàìî-
ðîçèòè» áóäü-ÿêó ä³ÿëüí³ñòü íà
ïóñòèð³. Ïðî âèð³øåííÿ ïðîáëåì
ñ³ìåé ç ìàëèìè ä³òüìè íå éäåòü-
ñÿ. Ñàäêà äâàäöÿòü ðîê³â òàì íå
áóëî — ³ ùå äâàäöÿòü íå áóäå.

Çàðàç ³äå ïåðåäâèáîð÷à êàìïà-
í³ÿ, ïîë³òèêè ìîæóòü ï³ä³ãðóâàòè
âèáîðöÿì, îá³öÿþ÷è çàáðàòè ä³-
ëÿíêó ó çàáóäîâíèêà ³ êîëèñü òàì
(çà íåâ³äîì³ êîøòè) çáóäóâàòè ìà-
ëî íå Íüþ-Âàñþêè. Àëå ìè æ ç âà-
ìè íå ïåðøèé ð³ê ó Êèºâ³ æèâåìî.
Õòî ñàìå çáóäóº ñàäîê? Ïðèâàò-
íèé ³íâåñòîð? Íåâ³äîìèé «áëàãî-
ä³éíèê»?

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ñòâîðåíå
Êè¿âðàäîþ ³ º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ
áóä³âåëüíèê³â îá’ºêò³â ì³ñüêî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Çà îñòàí-
í³ 10 ðîê³â ÊÏ çáóäóâàëî òà ðåêîí-
ñòðóþâàëî 4 ñàäî÷êè ìàéæå íà 800
ì³ñöü, òðè øêîëè íà 3 000 ó÷í³â,
äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó. Íåçàâåðøåíèõ
îá’ºêò³â ³ «äîâãîáóä³â» íå ìàº. ßê-
áè â ì³ñüêîìó áþäæåò³ é çíàéøëè-
ñÿ êîøòè íà íîâèé ñàäîê, ç âåëè-
êîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ ìîæíà ïðîãíî-
çóâàòè, ùî öåé ïðîåêò äîðó÷èëè
á êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ». Àëå öèõ
ãðîøåé íåìàº.

Çà äàíèìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿, çàðàç ÷åðãà ó äî-
øê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Êèºâà
ñÿãàº 8 000 ä³òåé. Ïðîáëåìà ãîñ-
òðà, âðàõîâóþ÷è, ùî âñÿ êðà¿íà çà-
òÿãàº ïàñêè ³ ïåðåõîäèòü äî ñóâî-
ðî¿ åêîíîì³¿. ² òðåáà âèð³øèòè, ùî
äëÿ ì³ñòà òà éîãî ãðîìàäÿí âàæ-
ëèâ³øå: ïëàòíèé àâòîïàðê³íã äëÿ
äâîõ äåñÿòê³â ìàøèí ÷è 220 ì³ñöü
äëÿ ä³òëàõ³â ó äîøê³ëüíîìó çàêëà-
ä³? Â³äïîâ³äü î÷åâèäíà äëÿ âñ³õ
çäðàâîìèñëÿ÷èõ êèÿí

ßê ìàìàì ç ä³òüìè íå çàëèøèòèñÿ 
á³ëÿ ðîçáèòîãî êîðèòà
� Íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäà ìàº íàì³ð ïîñòàâèòè êðàïêó ó êîíôë³êò³ íàâêîëî áóä³âíèöòâà ñàäêà 

ó ì³êðîðàéîí³ Ïîçíÿêè-9, âóëèöÿ Êíÿæèé Çàòîí, 16-À

Ó ÷îìó ñóòü ñóïåðå÷êè? Äëÿ 11-òè òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ì³êðî-

ðàéîíó çàðàç ïðàöþº ò³ëüêè îäèí äèòÿ÷èé ñàäîê.Ó ÷åðãó çà ì³ñ-

öåì ó ñàäêó æ³íêè çàïèñóþòüñÿ ùå âàã³òíèìè. Äåÿê³ ìîëîä³

ìàìè çìóøåí³ â³ääàâàòè ìàëþê³â äî íåäåøåâèõ êîìåðö³é-

íèõ «äèòÿ÷èõ êëóá³â» àáî øóêàòè ì³ñöÿ â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³

äàëåêî â³ä äîìó.

Êàòåðèíà ÃÎËÓÁÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ðåêâ³ºì, êàçêà, îïåðåòà...
� «Õðåùàòèê» ä³çíàâàâñÿ, ÷èì êèÿí ïîðàäóþòü ìóçè÷í³ òåàòðè 

Ïðîåêò äèòÿ÷îãî ñàäêà íà 220 ì³ñöü íà Êíÿæîìó Çàòîí³
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Ñàìå òàêà ñóìà êîøò³â áóëà ç³-

áðàíà çà ÷àñ àêö³¿, ùî ïðîõî-

äèëà íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ó ìå-

ðåæ³ ã³ïåðìàðêåò³â «Àøàí» ó

ïàðòíåðñòâ³ ç áëàãîä³éíèì ôîí-

äîì «ÑÎÑ Äèòÿ÷³ ì³ñòå÷êà».

Ãðîø³ ïëàíóºòüñÿ âèòðàòèòè íà

çàáåçïå÷åííÿ íàéíåîáõ³äí³-

øèì ä³òåé — ïåðåñåëåíö³â ç³

ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

ÇÀÐÀÇ Óêðà¿íà ïåðåæèâàº íåëåã-
ê³ ÷àñè ³ áîðåòüñÿ ç êðà¿íîþ-àãðå-
ñîðîì — Ðîñ³ºþ â íåîãîëîøåí³é
â³éí³. ² òèì íå ìåíø íà ôîí³ ñüî-
ãîäí³øí³õ ñêëàäíèõ ïîä³é öÿ ñèòó-
àö³ÿ çíà÷íî çáëèçèëà óêðà¿íñüêèé
íàðîä. À â³ä÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿
çãóðòîâàíîñò³ ðîáèòü ñâîþ ñïðà-
âó — éäåòüñÿ ïðî ðóêó äîïîìîãè
òèì ëþäÿì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº. À òî-
ìó êðàùå âïîðàòèñÿ ³ç ñüîãîäí³-

øí³ìè òðóäíîùàìè òà ïðîáëåìà-
ìè äîïîìàãàþòü áëàãîä³éí³ îðãà-
í³çàö³¿. Àêòèâíó ãðîìàäñüêó ïî-
çèö³þ çàéìàº ³ áëàãîä³éíèé ôîíä
«ÑÎÑ Äèòÿ÷³ ì³ñòå÷êà», ÿêèé, âðà-
õîâóþ÷è íèí³øí³ ïîä³¿, îðãàí³çó-
âàâ áëàãîä³éíó àêö³þ, ç³áðàí³ êîø-
òè â³ä ÿêî¿ ï³äóòü íà ïîòðåáè ä³-
òåé — ïåðåñåëåíö³â ç³ ñõ³äíèõ ðå-
ã³îí³â íàøî¿ äåðæàâè.

«Ãîëîâíà ì³ñ³ÿ íàøîãî ôîíäó —
öå ïðîô³ëàêòèêà ñîö³àëüíîãî ñè-
ð³òñòâà. Àäæå ñüîãîäí³ ïðè æèâèõ
áàòüêàõ áàãàòî ä³òåé çàëèøàþòüñÿ
ñîö³àëüíèìè ñèðîòàìè. À òîìó ìè
ï³êëóºìîñÿ ïðî òå, ùîá, íåçâàæà-
þ÷è íà óñ³ ñêëàäíîù³, áàòüêè íå
â³äìîâëÿëèñÿ â³ä ñâî¿õ ä³òåé, à ò³,
ñâîºþ ÷åðãîþ, íå ïîòðàïëÿëè äî
³íòåðíàò³â. ² ó çâ’ÿçêó ç òèìè ïîä³-
ÿìè, ÿê³ òðàïèëèñÿ â Óêðà¿í³, ìè
íå ìîæåìî áóòè áàéäóæèìè, çíà-
þ÷è, ùî áàãàòî ä³òåé ç³ ñõ³äíèõ ðå-
ã³îí³â Óêðà¿íè òàêîæ ïîòðåáóþòü
äîïîìîãè»,— êàæå äèðåêòîð áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàâëî ×óïð³êîâ.

Òîæ áëàãîä³éíèé ôîíä «ÑÎÑ Äè-
òÿ÷³ ì³ñòå÷êà» ñï³ëüíî ç ìåðåæåþ

ã³ïåðìàðêåò³â «Àøàí» âèð³øèâ îð-
ãàí³çóâàòè àêö³þ ç³ çáîðó êîøò³â íà
òàê³ ö³ë³. Ïîäðîáèöÿìè ïîä³ëèâñÿ ç
«Õðåùàòèêîì» ïàí ×óïð³êîâ: «Àê-
ö³ÿ ïðîõîäèëà â óñ³õ ã³ïåðìàðêåòàõ
«Àøàí» 21-23 ñåðïíÿ.Ç êîæíîãî àð-
òèêóëó òîâàðó â êîæíîìó ÷åêó,ñïëà-
÷åíîìó ïîêóïöÿìè «Àøàí» â ïåð³-
îä àêö³¿, áóëî ïåðåðàõîâàíî ïî 1-é
êîï³éö³ íà ðàõóíîê íàøîãî ôîíäó,
òîáòî çà òàêîþ ñõåìîþ «1 òîâàð = 1
êîï³éêà». ² çà òðè äí³ âäàëîñÿ ç³áðà-
òè ÷èìàëó ñóìó, à öå 55,545 òèñ.
ãðí».

Äèðåêòîð áëàãîä³éíîãî ôîíäó
âèçíàº, ùî ðåçóëüòàòîì òàêî¿ ñï³â-
ïðàö³ â³í äóæå çàäîâîëåíèé. «Ìå-
ðåæà ã³ïåðìàðêåò³â «Àøàí» ò³ñíî
ñï³âïðàöþº ç íàøîþ ì³æíàðîä-
íîþ áëàãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ ³
ðîáèòü âàãîìèé ³íâåñòèö³éíèé
âíåñîê ó ô³íàíñóâàííÿ ôîíäó âæå
÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ó âñ³õ êðà-
¿íàõ, äå âîíè º. Â òîìó ÷èñë³ ³ â
Óêðà¿í³»,— êàæå â³í.

Òèì íå ìåíøå, ÿê âèçíàº Ïàâ-
ëî ×óïð³êîâ, ä³òè-ïåðåñåëåíö³ ïî-
òðåáóþòü íå ëèøå ìàòåð³àëüíî¿

äîïîìîãè, à ïîäåêóäè é ïñèõîëî-
ã³÷íî¿. Àäæå áàãàòî õòî ³ç íèõ ñòàâ
ñâ³äêîì æàõëèâèõ ïîä³é òà ìàº
ïñèõîëîã³÷í³ òðàâìè. À îòæå, â òà-
êîìó âèïàäêó áåç äîïîìîãè ôàõî-
âèõ ñïåö³àë³ñò³â íå îá³éòèñÿ. Òîæ
äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè áó-
äåìî çâåðòàòèñÿ äî øòàòíèõ ïñè-
õîëîã³â, ÿê³ º â îðãàí³çàö³¿, à ïðè íå-
îáõ³äíîñò³ çàëó÷èìî é ïñèõîòåðà-
ïåâò³â. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷àº äè-
ðåêòîð, äåõòî ç ä³òåé ïîòðåáóº ïî-

ãëèáëåííÿ òà çàêð³ïëåííÿ çíàíü ç
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àáè ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ â óêðà¿íñüêèõ
øêîëàõ. ² áëàãîä³éíèé ôîíä ¿ì ó
öüîìó äîïîìàãàº.

Ó ìàéáóòíüîìó â ïëàíàõ áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ — ðîçøèðè-
òè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü é íà ñõîä³ êðà-
¿íè, ó òèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, äå õî÷ ³
â³äñóòí³ áîéîâ³ ä³¿, àëå òèì íå ìåí-
øå ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ òàêîæ ïî-
òðåáóþòü äîïîìîãè �

Äîïîìîãòè òàê ëåãêî...
� Á³ëüøå 55-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü, ç³áðàíèõ ï³ä ÷àñ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿,

ï³äóòü íà ïîòðåáè ä³òÿì — ïåðåñåëåíöÿì ³ç çîíè ÀÒÎ

Ï³ä ÷àñ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ âäàëîñÿ ç³áðàòè ïîíàä 55 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ ï³äóòü íà
ïîòðåáè ä³òÿì — ïåðåñåëåíöÿì ³ç çîíè ÀÒÎ

Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåñ³â 
íà âåëîñèïåä

ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî äîëó÷èâñÿ äî àêö³¿ «Âåëîñè-
ïåäîì íà ðîáîòó» ó ðàìêàõ ºâðîïåéñüêîãî òèæíÿ ìîá³ëü-
íîñò³, ÿêèé â³äçíà÷àþòü ó ïîíàä äâîõ òèñÿ÷àõ ì³ñò ªâðî-
ïè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Ìåð ñòîëèö³ ðîçïîâ³â, ùî êîæíîãî äíÿ çðàíêó ¿çäèòü íà
âåëîñèïåä³. Ñüîãîäí³ ïðî¿õàâ áëèçüêî 30-òè ê³ëîìåòð³â.

Â³òàë³é Êëè÷êî äîäàâ, ùî ó ñòîëèö³ áëèçüêî 1 600 êì
äîð³ã ³ îäíî÷àñíî â³äðåìîíòóâàòè ¿õ íåìîæëèâî.

«Î÷åâèäíî, ùî ó Êèºâ³ íå âèñòà÷àº âåëîñèïåäíèõ äî-
ð³æîê òà íåìàº ñïðàâæíüîãî âåëîñèïåäíîãî ïàðêó. Ïî-ïåð-
øå, íàì ïîòð³áíî â³äðåìîíòóâàòè äîðîãè, à ï³ñëÿ öüîãî
çðîáèòè ðîçì³òêó äëÿ ïðî¿çäó âåëîñèïåäèñò³â. Àëå ÿ âïåâ-
íåíèé, ùî ïðîòÿãîì ðîêó ìè çìîæåìî çä³éñíèòè ðåìîíò
÷àñòèíè äîð³ã òà íàíåñòè íà íèõ ðîçì³òêó äëÿ âåëîñèïå-
äèñò³â»,— çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàóâàæèâ, ùî äëÿ íüîãî ïî¿çäêà íà âå-
ëîñèïåä³ ìàº òàêîæ ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ÿê äëÿ î÷³ëüíè-
êà ì³ñòà. «Êîëè òè ¿äåø Êèºâîì íà âåëîñèïåä³ — íà âëàñ-
í³ î÷³ áà÷èø òå, íà ùî íå çâåðòàºø óâàãè, êîëè ïåðåñóâà-
ºøñÿ àâòîìîá³ëåì. Ùîðàíêó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ áà÷ó ïðîáëå-
ìè ì³ñòà, ¿äó÷è íà âåëîñèïåä³, ãîëîâè ðàéîí³â òà êåð³âíè-
êè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ îòðèìóþòü â³ä ìåíå â³äïî-
â³äí³ äîðó÷åííÿ»,— çàçíà÷èâ â³í. Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàº
óñ³õ ïðèºäíóâàòèñÿ äî âåëîðóõó ó ñòîëèö³ �

Òóðèñòè÷íèé ôåñòèâàëü â ñåðö³
³ñòîðè÷íîãî Êèºâà

ÀÍÄÐ²¯ÂÑÜÊÈÉ óçâ³ç äàâíî ïðîñëàâèâñÿ, ÿê òóðèñòè÷íèé
öåíòð Êèºâà. Çàâ³òàâøè äî ñòîëèö³, í³ îäèí ã³ñòü íå îìè-
íàº öþ ³ñòîðè÷íó âóëèöþ. Òà é Àíäð³¿âñüêèé íå âòîìëþº-
òüñÿ áàëóâàòè òóðèñò³â òà êîð³ííèõ æèòåë³â ð³çíîìàí³ò-
íèìè êîíöåðòàìè, ôåñòèâàëÿìè òà âåðí³ñàæàìè.

Òàê, 27 òà 28 âåðåñíÿ ó ñòîëèö³ ïðîéäå ïåðøèé êè¿â-
ñüêèé òóðèñòè÷íèé ôåñòèâàëü «Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç». Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿþòü îðãàí³çàòîðè ó Facebook.

«Çà ö³ äâà äí³ ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîæóòü ïîðèíóòè â ³ñ-
òîðè÷íó, àðõ³òåêòóðíó, ðîìàíòè÷íó, ì³ñòè÷íó, ë³òåðàòóð-
íó, ìóçè÷íó òà ãàñòðîíîì³÷íó àòìîñôåðó âóëèö³»,— éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Ïîïåðåäíüî íà çàõîä³ ïðàöþâàòèìå á³ëüøå äåñÿòêà ëî-
êàö³é.

Çîêðåìà ó ìóçå¿ Êàâàëåð³äçå îáëàøòóþòü äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê, äå ïðîâîäèòèìóòü ìàéñòåð-êëàñè. Òàì æå âèñòó-
ïàòèìå äèòÿ÷èé êîëåêòèâ «Îðåë³». Ó ìóçå¿ Áóëãàêîâà ïðà-
öþâàòèìå ë³òåðàòóðíèé ìàéäàí÷èê.

Òàêîæ íà ãîñòåé ñâÿòà ÷åêàº öóêåðêîâî-áóêåòíèé ôåñ-
òèâàëü, âèñòóïè âóëè÷íèõ ìóçèêàíò³â, ôîòî-ñóøêà — âè-
ñòàâêà ïàòð³îòè÷íèõ ôîòîãðàô³é ³ ñâ³òëèí Êèºâà, ôåñòè-
âàëü Ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³, ÿðìàðîê, æèâ³ ñêóëüïòóðè.

Óñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü çìîãó â³äâ³äàòè áåçêîøòîâí³ åêñ-
êóðñ³¿ ïî Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó, âçÿòè ó÷àñòü â ³ñòîðè÷íî-
ìó êâåñò³ òà ïîäèâèòèñÿ ê³íî ïðîñòî íåáà �

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó
ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ
íà I²² êâàðòàë 2014 ðîêó

Ó ÏÅÐØÎÃÎ çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Âîëîäèìè-
ðîâè÷à Í³êîíîâà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ïåðøî-
ãî â³âòîðêà ç 16.00 äî 18.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí
ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-40. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì —òðåòüîãî â³âòîðêà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî18.00
ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åòâåðòèé â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ
ç 17.00 äî 18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à

Ïàíòåëåºâà îñîáèñòèé ïðèéîì — êîæíîãî äðóãîãî ÷åò-
âåðãà ç 16.00 äî18.00 òà êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç
16.00 äî 18.00 íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäî-
âî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-56. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — êîæíîãî ïåðøîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó Ñâÿ-
òîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæíîãî òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëà Áîðèñîâè÷à Ðà-
äóöüêîãî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ òðåòüî¿
ï’ÿòíèö³ ç 12.00 äî 14.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí,— 202-76-16; 202-77-21. Îñîáèñòèé âè¿ç-
íèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåðøîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 â Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 16.00 äî
17.00 ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïàâëà Áîðèñîâè÷à Ðÿá³ê³-
íà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè
ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 òà êîæíî¿ òðåòüî¿ ñåðåäè ç 16.00 äî
17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí,— 202-77-04; 202-77-05. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
ó äðóãó ñåðåäó ç 16.00 â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåðòî¿ ñåðå-
äè ç 16.00 â Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííè Â³êòîð³âíè Ñòàðîñ-
òåíêî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðå-
äè ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäî-
âî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-03. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì —
êîæíî¿ ÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ
òà òðåòüî¿ ñåðåäè ç 16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Продовження
додат�
до
розпорядження
Київсьо�о
місьо�о
�олови

№
205
від
1
вересня
2014
ро�

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

6.�Подання�по	одж�ється�заст�пни�ом�місь-

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

ючим�справами.

7.�Пласти�ові��арт�и�ви	отовляються�стр��-

т�рним�підрозділом�адміністративно	о�та�	ос-

подарсь�о	о�забезпечення�балансо�трим�ва-

ча�адміністративно	о��омпле�с��протя	ом�

5�днів�з�момент��ви�онання�вимо	,�передба-

чених�частинами�п’ятої�та�шостої�цієї�статті.

8.�У�разі�втрати�пласти�ової��арт�и�особа

зобов’язана�не	айно�повідомити�про�це�стр��-

т�рний�підрозділ�адміністративно	о�та�	оспо-

дарсь�о	о�забезпечення�балансо�трим�вача

адміністративно	о��омпле�с��для�її�бло��ван-

ня.

9.�Термін�дії�пласти�ової��арт�и�для��ерів-

ни�ів�та�працівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�-

нальних�підприємств�та�інших�ор	анізацій,

розташованих�за�межами�адміністративно	о

�омпле�с�,�за�інч�ється�31�	р�дня��ожно	о

поточно	о�ро���незалежно�від�дати�ви	отов-

лення.

Додато��5
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Затверджено�
Заст�пни��місь�о	о�	олови —�
се�ретар�Київради�О.�Резні�ов

_______________201__р.

СПИСОК 
автотранспортних засобів для заїзду на територію 
адміністративного комплексу на вул. Хрещатик, 36

Додато��1
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Зразок тимчасової перепустки

Додато��2
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Зразок пластикової картки

Додато��3
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Зразок разової пластикової перепустки

Додато��4
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Зразок перепустки на автомобіль

№ П.І.П. посадової особи 
суб'єкта подання списку

Марка
автомобіля

Державний
номерний знак

Мета, дата і час заїзду на
територію

Підпис посадової
особи

№  П.І.П. посадової 
особи  суб'єкта
подання списку  

Інформація про осіб, яким необхідний
доступ у неробочий час, вихідний або

святковий день

Мета, дата і час
надання доступу  

Підпис посадової
особи  

П.І.П. посада

№ П.І.П. посадової особи 
суб'єкта подання списку

Марка
автомобіля

Державний
номерний знак

Мета, дата і час заїзду
на територію

Підпис посадової
особи

Додато��6
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Затверджено�
Заст�пни��місь�о	о�	олови —�
се�ретар�Київради�О.�Резні�ов�

_________________201__р.

СПИСОК 
осіб та автотранспортних засобів для входу та/або заїзду в неробочий час,

вихідні та святкові дні

Додато��7
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Затверджено�

Заст�пни��місь�о	о�	олови —�
се�ретар�Київради�О.�Резні�ов�

_________________201__р.

М.П.

По	оджено

Начальни���правління
адміністративно	о�та�	осподарсь�о	о

забезпечення�Київради
__________________________
___________________201__р.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
17 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹134(4534)

5

Приміт�а.��Замовлення�на�видач��тимчасової�переп�ст�и�подають�Київсь�ий�місь�ий�	олова,

перший�та�заст�пни��	олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни��місь�о	о�	оло-

ви —�се�ретар�Київради,�працівни�и�їх�приймалень,��ерівни�и�стр��т�рних�підрозділів�се�рета-

ріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)

ДОЗВІЛ 
на переміщення матеріальних цінностей на/з території 

адміністративного комплексу

ДОЗВІЛ 
на завезення матеріальних цінностей на територію 

адміністративного комплексу

Головний�б�х	алтер

Матеріально�відповідальна�особа

М.�П.

*�Копія�видат�ової�на�ладної,�а�та�прийом�-передачі,�завірені�мо�рою�печат�ою�відповідно-

	о�підрозділ�,�є�невід’ємним�додат�ом�до�дозвол�

Назва підрозділу,
який передає
матеріальні
цінності для

вивозу (виносу)

Назва організації,
що здійснює вивіз

(винос)

Інформація про осіб, які
супроводжують вантаж

Номер видаткової
накладної чи акта

прийому передачі,
що додається*

Дата
вивозу

(виносу)  
П.І.П. державний

номерний знак
автомобіля

Назва підрозділу,
який завозить

матеріальні
цінності

Назва організації,
що здійснює

завезення

Інформація про осіб, які
супроводжують вантаж

Номер транспортної
накладної чи акта

прийому передачі,
що додається*

Дата
завезення

П.І.П. державний
номерний знак

автомобіля

ЗАЯВКА
на проведення робіт на__________________201__р.

Затверджено�

Заст�пни��місь�о	о�	олови —�
се�ретар�Київради�О.�Резні�ов�

_________________201__р.

М.П.

По	оджено

Начальни���правління
адміністративно	о�та�	осподарсь�о	о

забезпечення�Київради
__________________________
___________________201__р.

Додато��8
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

Зразок заявки на проведення робіт

Затверджено�

Заст�пни��місь�о	о�	олови —�
се�ретар�Київради�О.�Резні�ов�

_________________201__р.

М.П.

По	оджено

Начальни���правління
адміністративно	о�та�	осподарсь�о	о

забезпечення�Київради
__________________________
___________________201__р.

Рівень доступу Категорія посад

І 
(всі приміщення без винятку, всі

ліфти)

Київський міський голова, заступник міського голови  секретар Київради,
перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступники
голови Київської міської державної адміністрації, керуючий справами, керівник
апарату Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської
виборчої комісії, радники Київського міського голови, працівники їх
приймалень, помічники Київського міського голови, пресслужба, охорона,
депутати Київської міської ради

II 
(всі приміщення, за винятком

блоку Київського міського
голови, всі ліфти)

Перший заступник керівника апарату Київської міської державної адміністрації,
керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), члени Київської міської виборчої комісії, керівники комунальних
підприємств, розміщених на території адміністративного комплексу, керівники і
працівники структурних підрозділів адміністративного та господарського
забезпечення, помічникиконсультанти депутатів Київської міської ради

III 
(блоки приміщень, у яких

розміщені структурні
підрозділи, блоки та ліфти
загального користування)

Працівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), працівники комунальних підприємств, розміщених на території
адміністративного комплексу

IV 
(конкретно запрограмовані
поверхи, ліфти загального

користування)

Відвідувачі адміністративного комплексу

№ Прізвище, ім'я, по батькові
відвідувача

Місце роботи та посада Прізвище та ініціали замовника

1 П.І.П. посадової особисуб'єкта подання заявки

2 Вид та підстава проведення робіт

3 Назва підприємства або організації, яка виконує
роботи

4 Перелік осіб, яких необхідно допустити до виконання
робіт

5 Перелік  матеріалів, які необхідно переміщувати по
адміністративному комплексу

6 Перелік автотранспортних засобів, задіяних у
проведення робіт

7 Час виконання (початку і завершення) робіт

8 Прізвище та контактний телефон відповідального
співробітника, який очолює та контролює виконання
робіт

Керівни��стр��т�рно	о�підрозділ� __________________________

Додато��9
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

ЗАМОВЛЕННЯ 
на видачу тимчасової перепустки

Додато��10
до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно	о��омпле�с��
на�в�лиці�Хрещати�,�36

РІВНІ ДОСТУПУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ КОМПЛЕКСІ 
(у разі виготовлення пластикових карток)

Приміт�а.�Віднесення�о�ремих�посад�або�посадових�осіб�до��он�ретних�рівнів�дост�п��може

здійснюватися�за�розпорядженням�Київсь�о	о�місь�о	о�	олови�про�змін��рівня�дост�п��в�адмі-

ністративном���омпле�сі

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 932 від 21 серпня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

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

1.�С�ас�вати�5�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з	ідно�з�додат�ом�до�цьо	о

розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�першо	о�заст�пни�а�	о-

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

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 0121703 ТОВ "Юве  Київ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,92 Печерський район, пров.
Музейний, 4

2. 1304806П1 ТОВ "КРІНАР" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

0,5 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 23

3. 2834711 ТОВ "ЧІКЕН КИЇВ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

18,24 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 114

4. 2952012П2 ПАТ "ФІДОБАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,6095 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10А

5. 3296713 ТОВ "КОМФІ
ТРЕЙД"

Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

13,7 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 2Т

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
21.08.2014�р.�№�932
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про реєстрацію кандидатів 

у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією 

"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)", 
в одномандатних виборчих округах 

на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Постанова № 934 від 15 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії 10 вересня 2014 року надійшли заяви Політичної партії "Громадянська

позиція (Анатолій Гриценко)" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати
України, висунутих 7 вересня 2014 року на VII З'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на поза.
чергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За.
кону України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої . одинадцятої статті 107 Закону України "Про ви.
бори народних депутатів України", керуючись статтями 11 . 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цент.
ральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

Про реєстрацію кандидатів 
у народні депутати України, 

які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування 
на позачергових виборах

народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

Постанова № 938 від 15 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими

документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру.
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За.
кону України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої
. одинадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 .
13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�вис	н	тих�Політичною�партією

"Громадянсь�а�позиція�(Анатолій�Грицен-

�о)",�в�одномандатних�виборчих�о�р	#ах�на

позачер#ових�виборах�народних�деп	татів

У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	�з#ідно�з�додат-

�ами�1�—�7.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення��ан-

дидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встанов-

леної�форми�видати�представни�	�Політичної

партії�"Громадянсь�а�позиція�(Анатолій�Гри-

цен�о)".

3.�Цю�постанов	�надіслати�відповідном	

ре#іональном	�др	�ованом	�засоб	�масової

інформації�для�оприлюднення�	�триденний

стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюдни-

ти�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�ви-

борчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�я�і�балот	ються�в�одноман-

датних�виборчих�о�р	#ах�	�поряд�	�самови-

с	вання�на�позачер#ових�виборах�народних

деп	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	,�з#ідно

з�додат�ами�1�—�18.

2.�Витя#�із�цієї�постанови�та�посвідчення

встановленої�форми�видати�відповідним��ан-

дидатам�	�народні�деп	тати�У�раїни.

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

дат�ом�надіслати�відповідним�ре#іональним

др	�ованим�засобам�масової�інформації�для

оприлюднення�	�триденний�стро��з�дня�її

прийняття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційно-

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��7
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�15�вересня�2014�ро�	�№�934

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах,

утворених у межах міста Києва

Додато��18
до�постанови�Центральної�виборчої��омісїі�від�15�вересня�2014�ро�	�№�938

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих на позачергових виборах 
народних депутатів України

26 жовтня 2014 року в одномандатних виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Р	ден�о�Р	слан�Володимирович,�народив-

ся�26�березня�1983�ро�	�в�селі�С	дил�ів�Ше-

петівсь�о#о�район	�Хмельниць�ої�області,

#ромадянин�У�раїни,�протя#ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�Президент,�бла#одійна�ор#анізація�"Бла-

#одійний�фонд�"Розвито��Оболоні",�член

Політичної�партії�"Громадянсь�а�позиція�(Ана-

толій�Грицен�о)",�проживає�в�місті�Києві,�с	-

димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�—�Політич-

на�партія�"Громадянсь�а�позиція�(Анатолій

Грицен�о)".

Секретар  Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Левадний�Ві�тор�Іванович,�народився�31

липня�1951�ро�	�в�місті�Ас�анія-Нова�Ново-

троїць�о#о�район	�Херсонсь�ої�області,�#ро-

мадянин�У�раїни,�протя#ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�#оловний�реда�тор,�ТОВ�"Видавництво

"Ма#нат",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Секретар  Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Про затвердження змін 
до Статуту 

санаторію.профілакторію «Тетерів»
Розпорядження № 976 від 3 вересня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконав.
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження виконав.
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175
«Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження Київського міського голови від 15 липня
2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою приведення статутних до.
кументів у відповідність до вимог законодавства України:

Затвердити�зміни�до�Стат	т	�санаторію-профіла�торію�«Тетерів»,�затверджено#о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�16�люто#о�2006�ро�	�№ 234,�що�додаю-

ться.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�Київсь�о#о�місь�о#о�#олови

від�03.09.2014�№�976

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ САНАТОРІЮ.ПРОФІЛАКТОРІЮ «ТЕТЕРІВ»

(Ідентифі�аційний��од�34162784)

(Цей�до�	мент�є�невід’ємною�частиною�Стат	т	�санаторію-профіла�торію�«Тетерів»)

1.�У�те�сті�Стат	т	�слова�«Головне�	правління�соціально#о�захист	�населення�ви�онавчо#о�ор-

#ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�	�всіх�відмін�ах�заміни-

ти�словами�«Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо#о�ор#ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�	�відповідних�відмін�ах.

2.�У�те�сті�Стат	т	�слова�«Головне�	правління»�	�всіх�відмін�ах�замінити�словом�«Департа-

мент»�	�відповідних�відмін�ах.

3.�П	н�т�4.2�розділ	�4�Стат	т	�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«4.2.�Головний�лі�ар�призначається�на�посад	�та�звільняється�з�посади�на�азом�дире�тора�Де-

партамент	�на��онтра�тній�основі,�за�по#одженням�із�заст	пни�ом�#олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�відповідно�до�розподіл	�обов’яз�ів».

4.�У�п	н�ті�1.5�розділ	�1�та�п	н�ті�4.3�розділ	�4�Стат	т	�слово�«начальни�ом»�замінити�словом

«дире�тором».

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про схвалення проекту 
рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради 
від 04 лютого 2014 року № 6/10152 

«Про бюджет міста Києва на 2014 рік»
Розпорядження № 963 від 29 серпня 2014 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само.
врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�04�люто#о�2014�ро�	

№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014

рі�»,�що�додається.

2.�Департамент	�фінансів�ви�онавчо#о�ор-

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

жавної�адміністрації)�подати�на�роз#ляд�та�за-

твердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�04�люто#о�2014�№ 6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

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

рядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко
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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 № 950 від 15 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, заяву зас!
тупника голови окружної виборчої комісії про складення його повноважень без припинення членства в цій комісії, 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 Закону України
"Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 — 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну ви!
борчу 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�ових�ви-

борах�народних�деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��т-

ворених�відповідно�до�постанови�Центральної�виборчої

омісії�від�5�вересня�2014�ро��№�858�"Про��творення�о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�народних�деп�татів�У-

раїни�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�У-

раїни�26�жовтня�2014�ро�",�з�ідно�з�додатами�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�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим�за-

собам�масової�інформації�для�оп�блі�вання���семи-

денний�стро�від�дня�її�прийняття,�а�таож�ор�жним

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

раїни.

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

Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�25�
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�

від�15�вересня�2014�ро��№�950

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����№�213

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Ільєно�Олесандр�Станіславович,�1977�ро��наро-

дження�—�заст�пни��олови�омісії,�від�ПОЛІТИЧНОЇ

ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�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��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��омісії�та�призначити�заст�п-

ниом��олови�цієї�омісії:

Три��б�Тетяна�Миолаївна,�1975�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����№�214

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Масимович�Катерина�Павлівна,�1966�ро��народжен-

ня�—�від�Ліберальної�партії�Ураїни�(��зв'яз��з�вне-

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

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

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

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Кривор�чо�Тарас�Гри�орович,�1973�ро��народжен-

ня�—�від�Ліберальної�партії�Ураїни.

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

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

р����№�215

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Наалюжний�Олесій�Іванович,�1975�ро��народжен-

ня�—�від�Ліберальної�партії�Ураїни�(��зв'яз��з�вне-

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

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

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

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Баліцьа�Віторія�Віторівна,�1991�ро��народження�—

від�Ліберальної�партії�Ураїни.

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

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

р����№�218

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Крижановсьий�Сер�ій�Костянтинович,�1967�ро�

народження�—�від�Політичної�партії�"Народно-тр�до-

вий�союз�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:

К�знєцова�Наталія�Петрівна,�1974�ро��народжен-

ня�—�від�Політичної�партії�"Народно-тр�довий�союз

Ураїни".

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

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

р����№�219

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Сіалено�Василь�Іванович,�1954�ро��народження�—

від�Політичної�партії�"УДАР�(Ураїнсьий�Деморатичний

Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клича"�(��зв'яз��з�вне-

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

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

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

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Росицьа�Раїса�Захарівна,�1950�ро��народження�—

від�Політичної�партії�"УДАР�(Ураїнсьий�Деморатич-

ний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клича".

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

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

р����№�220

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Гайдай�Єв�енія�Бо�данівна,�1956�ро��народжен-

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

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

на�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:

Яшир�Ніна�Єв�енівна,�1968�ро��народження�—�від

ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"УКРАЇНА�МАЙБУТНЬОГО".

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

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

р����№�221

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Овдій�Олена�Володимирівна,�1977�ро��народжен-

ня�—��олова�омісії,�від�Політичної�партії�"Народно-

тр�довий�союз�Ураїни"�(��зв'яз��з�внесенням�подан-

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

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

но�до�слад��виборчої�омісії).

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

цієї�омісії:

Зал�цьа�Наталія�Михайлівна,�1964�ро��народжен-

ня�—�від�Політичної�партії�"Народно-тр�довий�союз

Ураїни".

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

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Передплата�для�піль�ових��ате�орій
з достав�ою��азети�в�поштов��с�ринь��

на�місяць ................8��рн.�00��оп.

на�3�місяці ............24��рн.�00��оп.

на�6�місяців ..........48��рн.�00��оп.

на�12�місяців ........96��рн.�00��оп.

на�місяць ..............28��рн.�00��оп.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äîâîäèìî äî ñïîæèâà÷³â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, Îáîëîíñüêà
Íàáåðåæíà, 1, êîðïóñ 1, íàñòóïíå:

Çàãàëüíèé ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè ç îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òå-
ðèòîð³¿, ðîçðàõîâàíèõ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ð. ¹869, ñêëàäàº:
5,8619 ãðí 

òà ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, 1, êîðïóñ 2:

Çàãàëüíèé ðîçì³ð òàðèôó íà ïîñëóãè ç îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òå-
ðèòîð³¿, ðîçðàõîâàíèõ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ð. ¹869, ñêëàäàº:
5,6886 ãðí.

Ïåðåë³ê ïîñëóã òà ïåð³îäè÷í³ñòü ¿õ íàäàííÿ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó òàðèôó:

Ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ (êîæíîãî äíÿ);

Ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òèí (òðè ðàçè íà òèæäåíü);

Âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (êîæíîãî äíÿ);

Òåõíè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â;

Îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàö³¿;

Òåõíè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ÃÂÏ ³ ÕÂÏ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ;

Äåðàòèçàö³ÿ (1 ðàç íà êâàðòàë);

Äåçèíñåêö³ÿ (1 ðàç íà êâàðòàë);

Îáñëóãîâóâàííÿ äèìîâåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â;

Òåõíè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîòî÷íèé ðåìîíò ñèñòåì ïðîòèïîæåæíî¿ àâòîìàòèêè;

Ïîòî÷íèé ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â âíóòðèøíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ÃÂÏ ³ ÕÂÏ;
Ïîëèâàííÿ äâîð³â, êëóìá ³ ãàçîí³â;

Ïðèáèðàííÿ ³ âèâåçåííÿ ñí³ãó, ïîñèïàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðåäíàçíà-
÷åíî¿ äëÿ ïðîõ³äó òà ïðî¿çäó;

Åêñïëóàòàö³ÿ íîìåðíèõ çíàê³â íà áóäèíêàõ;

Îñâ³òëåííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü òà ï³äêà÷óâàííÿ âîäè; 

Åíåðãîïîñòà÷àííÿ ë³ôò³â;

²íôîðìàö³ÿ äîâîäèòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç çàòâåðäæåííÿì òàðèôó íà ïîñëóãè ç îáñëóãîâóâàííÿ
áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Ñòðîê, ïðîòÿãîì ÿêîãî ïðèéìàþòüñÿ çàóâàæåííÿ òà
ïðîïîçèö³¿ â³ä ìåøêàíö³â áóäèíêó, ñòàíîâèòü 15 äí³â (17.09.2014 ð.— 01.10.2014 ð.), çà àä-
ðåñîþ: ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, 1, êîðïóñ 1, òà ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, Îáî-
ëîíñüêà Íàáåðåæíà, 1, êîðïóñ 2.

Òåë.: 426-56-54, 426-83-99.

Âòðà÷åí³ ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âíåñåííÿ ³íîçåìíî¿ ³íâåñòèö³¿

â Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ôð³ñêåéë Ñåì³êîíäàêòîð

Þêðåéí" ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1330-3-2-177 â³ä 12 æîâòíÿ 2009 ðîêó,

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 1330-3-2-17 â³ä 19 êâ³òíÿ 2010 ðîêó, ðåºñòðàö³éíèé

íîìåð 1330-3-2-18 â³ä 19 êâ³òíÿ 2010 ðîêó, âèäàí³ ³íîçåìíîìó ³íâåñòîðó

Êîìïàí³¿ "Ôð³ñêåéë Ñåì³êîíäþêòåð Ôðàíñå CAC" (Freescale Semiconducteurs

France SAS), ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèåâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Êðþ÷êîâà
Äåíèñà Ïàâëîâè÷à,ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01000,ì.Êè¿â,âóë.Ì.Äðàãîìàíîâà,
6-Á, êâ. 49; ó ñïðàâ³ ¹757/12807/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" äî
Êðþ÷êîâà Ä.Ï. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 31 æîâòíÿ 2014 ð.
î 09.30, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

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

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â. Â.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà â³éíè ñåð³ÿ ÀÀÂ ¹ 002671 â³ä 16 ëþòîãî

2011 ð. íà ³ì'ÿ Ñàðàé Ìèêîëè Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ÿêùî ó âàñ íà äóø³

øàëåí³þòü åìîö³éí³ áóðå-

â³¿—öå íå ïðèâ³ä äëÿ ñêàí-

äàë³â, à ïîòðåáà â ïñèõîëîã³÷í³é

òðàíñôîðìàö³¿, ³ çîâí³øí³ îáñòàâè-

íè öüîìó îçäîðîâ÷îìó ïðîöåñó ïî-

ñïðèÿþòü.

ÒÅËÜÖ², çàäóøåâíî ïîñï³ë-

êóéòåñÿ ç äîáðèìè, ìóä-

ðèìè ëþäüìè, îáì³íÿéòå-

ñÿ äîñâ³äîì òà çíàííÿìè é ïî÷åðï-

í³òü íàéö³íí³øå äëÿ ñåáå.ßêùî ì³æ

âàìè òà êîõàíèìè íàì³òèëàñÿ òð³-

ùèíà, ïîñï³ø³òü â³äíîâèòè ëþáîâ-

íó ³äèë³þ, ³ íà ñåðö³ çàñÿº ñâÿòî!

ÁËÈÇÍßÒÀ, ùîá íå îïè-

íèòèñÿ â çëèäíÿõ, äáàé-

ëèâî ïîñòàâòåñÿ äî ãðî-

øåé, çàêðèéòå áîðãîâ³ ä³ðêè, í³÷î-

ãî íå êóïóéòå â ïîðèâ³ åìîö³é, à

êåðóéòåñÿ ïðàêòèöèçìîì.Äîö³ëüíî

ïðèäáàòè êðàñèâ³ äîáðîòí³ ðå÷³,

ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ïîëåãøåííþ ïî-

áóòîâî¿ ïðàö³, ïîë³ïøåííþ áëàãî-

óñòðîþ îñåë³.

Ó ÐÀÊ²Â ïîðà óñï³øíîãî

ñàìîñòâåðäæåííÿ íà àðå-

í³ çíàéîìñòâ ç âïëèâîâè-

ìè ä³ëîâèìè ëþäüìè, äå ïîùàñ-

òèòü çàâ’ÿçàòè âèã³äí³ êîíòàêòè, ç

óñï³øíèìè ïðàêòè÷íèìè ïåðñïåê-

òèâàìè.

ËÅÂÈ, ÿêùî âàì íóäíî,àë-

êîãîëüíà ñòèìóëÿö³ÿ êî-

ðèñò³ íå äàñòü, çàõîâàéòå-

ñÿ ³ ïîáóäüòå íà ñàìîò³, à çàãàëîì

ðîá³òü òå, ùî õî÷åòüñÿ. Öå íàéë³ï-

øèé ñïîñ³á ðîçñëàáèòèñÿ ³ çàñïî-

êî¿òè äóøó.

Ä²ÂÈ, âàøå ì³ñöå—â ïðè-

ºìí³é äðóæí³é êîìïàí³¿,

òóò ðîçðàäèòå äóøó, çàâî-

þºòå ëþáîâ òà ñèìïàò³¿, óêð³ïèòå

àâòîðèòåò íàä³éíîãî äðóãà. Øàðì

÷àð³âíîñò³, âèñîêà îñîáèñòà åíåð-

ãåòèêà—öå âàëþòà,ÿêó ìîæíà óñï³ø-

íî êîíâåðòóâàòè ó ïîë³ïøåííÿ ³ì³ä-

æó â ñîö³óì³.

ÒÅÐÅÇÈ,ó ïðîôåñ³éí³é ñôå-

ð³ äèíàì³÷íà ïîðà, âò³ì,

íå éä³òü ïî ãîëîâàõ, äî-

òðèìóéòåñÿ ïîñàäîâî¿ ñóáîðäèíà-

ö³¿.Âè âîëîä³ºòå óí³êàëüíîþ êîíô³-

äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ìàºòå òà-

ºìí³ âàæåë³ âïëèâó íà êåð³âíèö-

òâî, òîæ êîðèñòóéòåñÿ íèìè ïðàê-

òè÷íî, áåç çëîâæèâàíü — ³ ö³ë³ äî-

ñÿãíåòå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèñëóõàéòå-

ñÿ äî ³íòó¿ö³¿ (òî ÿíãîë-

õðàíèòåëü), îñîáëèâî íà

òåðèòîð³¿ ñëóæáîâîãî îô³ñó, ùî

âêàæå ïðàâèëüíèé ðóõ ó ìàéáóò-

íº. Äîëÿ íåñå ïðàêòè÷í³ ä³ëîâ³

ïåðñïåêòèâè (óâàãà á³çíåñìåíàì),

ãîëîâíå — âñå äåòàëüíî ïðîðàõó-

âàòè, çðîáèòè ñêðóïóëüîçíèé àíà-

ë³ç.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïðàâèëî «õ³áà

õî÷åø — ìóñèø!» º äîì³-

íàíòíèì. Åíåðãîïîòåíö³-

àë çàøêàëþº, àáè òîé âîãîíü ìàð-

íî íå ïåðåãîð³â, ç ðàä³ñòþ âèêî-

íóéòå íàêàçè êåð³âíèöòâà, ïðèñòî-

ñîâóéòåñÿ äî êàäðîâèõ ðåîðãàí³çà-

ö³é (ïðîãðåñ íåâìîëèìèé!), ³í³ö³-

àòèâó óçãîäæóéòå, òîä³ âàø³ ³íòå-

ðåñè (ìîðàëüí³, ìàòåð³àëüí³, ïîñà-

äîâ³) âèãðàþòü.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íå ïåðåïëó-

òàéòå! Îáðàíåöü ñåðöÿ, â

ÿêîìó âè áà÷èòå îìð³ÿíèé

³äåàë — öå íå ïðèâàòèçîâàíà âëàñ-

í³ñòü, ÿêîþ ìîæíà ðîçïîðÿäæàòè-

ñÿ òà ïåðåâèõîâóâàòè íà ñâ³é ëàä,

à íåçàëåæíà îñîáèñò³ñòü, â³ëüíà

ïòàøêà, êîòðó íå ìîæíà ïîñàäèòè

â êë³òêó.

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî âëàñíèõ

ðåñóðñ³â áðàêóâàòèìå,ìîæ-

íà âäàòèñÿ äî ñòèìóëÿö³¿

òîíóñó, âèáèðàéòå íà ñâ³é ñìàê.. .

Îäíàê ³íòåðåñè îòî÷åííÿ — öå ñâÿ-

òå, òîæ îñòàòî÷íå ð³øåííÿ âñå-òà-

êè ïðèéìàºòüñÿ äðóãîþ ñòîðîíîþ.

ÐÈÁÈ, ÿê â³äîìî, ñîþçè

âåðøàòüñÿ íà íåáåñàõ,òîá-

òî ïîä³áíå ïðèâàáëþº ïî-

ä³áíå. Öå òåñò äëÿ ïîäðóæí³õ ïàð,

îòæå, ÿêùî âàøå ñåðöå ïàëàº ëþ-

áîâ’þ äî ñóïóòíèêà (òóðáîòëèâîãî,

ïðàêòè÷íîãî, õàçÿéíîâèòîãî), çíà-

÷èòü, öå âàøà ïîëîâèíêà.

ÊÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ìåòðîïîë³-
òåí» ïðîâîäèòü áåçêîøòîâíó
çàì³íó ïðàöþþ÷èõ êàðòîê ñòà-
ðîãî çðàçêà íà íîâ³. Îáì³í çä³é-
ñíþºòüñÿ â êàñàõ ñòàíö³é äî 31
æîâòíÿ.

Ç 1 ëèñòîïàäà êàðòêè ñòà-
ðîãî çðàçêà áóäóòü âèâåäåí³ ç
îá³ãó �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 754 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 754 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

Ì³æíàðîäíèé äåíü ñòóäåíò³â
1939—â ðàìêàõ ï³äïèñàíîãî ç íà-

öèñòñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ òàºìíîãî

ïàêòó Ð³ááåíòðîïà-Ìîëîòîâà,à ôîð-

ìàëüíî ï³ä ïðèâîäîì çàõèñòó «ºäè-

íîêðîâíîãî» íàñåëåííÿ çàõ³äíèõ

Óêðà¿íè òà Á³ëîðóñ³¿ ðàäÿíñüê³ â³é-

ñüêà îêóïóâàëè ñõ³äíó ÷àñòèíó Ïîëü-

ù³. Îïåðàö³ÿ çàê³í÷èëàñü çà òèæ-

äåíü âèõîäîì íà Çàõ³äíèé Áóã ³ Ñÿí.

Ïîëüùà ÿê äåðæàâà â÷åòâåðòå çà

ñâîþ ³ñòîð³þ ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè.

1989—ó ×åðí³âöÿõ â³äêðèâñÿ ïåð-

øèé ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³

«×åðâîíà ðóòà», ÿêèé òðèâàâ ïðî-

òÿãîì âîñüìè äí³â.Ñåðåä ïåðåìîæ-

ö³â ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ — Âàñèëü

Æäàíê³í,Àíäð³é Ìèêîëàé÷óê, «Ñåñ-

òðè÷êà Â³êà», «Êîìó âíèç», «Áðàòè

Ãàäþê³íè»,Åäóàðä Äðà÷,Â³êòîð Ìî-

ðîçîâ.Íà çàêëþ÷íîìó êîíöåðò³ ôåñ-

òèâàëþ Âàñèëü Æäàíê³í âïåðøå ç³

ñöåíè ÷àñ³â ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè âè-

êîíàâ «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà».

ãîðîñêîï

17 âåðåñíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 âåðåñíÿ

Ï³äçåìêà 
çä³éñíþº îáì³í
áåçêîíòàêòíèõ
êàðòîê

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 37364
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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