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«Åíåðã³ÿ» ç³ãð³º Ïîçíÿêè
�60 áóäèíê³â æèòëîâîãî ìàñèâó îïàëþâàòèìóòü ñì³òòÿì

Â³òàë³é Êëè÷êî 
çóñòð³âñÿ 
ç êåð³âíèêàìè 
êèòàéñüêî¿ Huawei
Technologies

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çóñòð³âñÿ ç â³öå-ïðåçè-

äåíòîì êîìïàí³¿ Huawei

Technologies Àì³ Ë³í òà äèðåê-

òîðîì Huawei Ukraine Îëåêñàí-

äðîì Êóïð³íèì.

Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ìîæëè-

â³ñòü âïðîâàäæåííÿ âèñîêîòåõíî-

ëîã³÷íèõ ïðîåêò³â ó Êèºâ³.Â³òàë³é

Êëè÷êî â³äçíà÷èâ, ùî, íåçâàæà-

þ÷è íà ñêëàäíó åêîíîì³÷íó ñèòó-

àö³þ,÷èìàëî ³íâåñòîð³â çàõîäèòü

íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê. «Ìè âäÿ÷-

í³ óñ³ì,õòî ãîòîâèé ³íâåñòóâàòè â

Óêðà¿íó. Öå îçíà÷àº, ùî ³íîçåì-

íèé á³çíåñ â³ðèòü â óñï³øíó ðîáî-

òó â íàø³é êðà¿í³. ²íâåñòèö³¿ ñüîãî-

äí³ º äëÿ íàñ íàäçâè÷àéíî âàæ-

ëèâèìè: öå ³ ô³íàíñîâ³ âëèâàííÿ

â åêîíîì³êó, ³ ïîäàòêè äî öåí-

òðàëüíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ³

ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ

ì³ñöü»,— ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.

Àì³ Ë³í íàãîëîñèëà, ùî Huawei

Technologies çàö³êàâëåíà ó ïî-

äàëüøèõ ³íâåñòèö³ÿõ òà ðåàë³çà-

ö³¿ ïðîåêò³â â Óêðà¿í³ ³ â ñòîëèö³

çîêðåìà.Çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³-

÷³ äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³ ñòâî-

ðèòè äâîñòîðîííþ ðîáî÷ó ãðóïó,

ÿêà ìàº âèáðàòè äëÿ Êèºâà ïðî-

åêòè òà ðîçðîáèòè àëãîðèòì ¿õ ðå-

àë³çàö³¿.«Êèòàéñüêà ñòîðîíà ïðî-

ïîíóº íàì ïðîåêòè ó ñôåðàõ

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îðãàí³çàö³¿ 

òðàíñïîðòíîãî ðóõó, áåçïåêè òà 

e-government.Öå ñàìå ò³ ïðîåêòè,

ÿê³ óæå áóëè ðåàë³çîâàí³ â ³íøèõ

ì³ñòàõ.Ðîáî÷à ãðóïà âèáåðå îäèí

³ç íàïðÿìê³â.ßêùî ðåàë³çîâàíèé

ïðîåêò âèÿâèòüñÿ óñï³øíèì,à ÿ â

öüîìó âïåâíåíèé, òî ìè ïðîäîâ-

æèìî íàøó ñï³âïðàöþ»,— çàÿâèâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

28 âåðåñíÿ íà 
ñòàä³îí³ «Äèíàìî»
â³äáóäåòüñÿ ìàò÷
ïàì’ÿò³ Àíäð³ÿ Áàëÿ,
Âàëåíòèíà 
Áåëüêåâè÷à 
òà Àíäð³ÿ Ãóñ³íà

28 âåðåñíÿ íà ñòàä³îí³ «Äèíà-

ìî» ³ì. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî

â³äáóäåòüñÿ ìàò÷ ïàì’ÿò³ Àíäð³ÿ

Áàëÿ, Âàëåíòèíà Áåëüêåâè÷à òà

Àíäð³ÿ Ãóñ³íà. Ïðî öå ïîâ³äîìè-

ëè â óïðàâë³íí³ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà

ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè,ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.Ìàò÷

ïàì’ÿò³ ðîçïî÷íåòüñÿ î 15.00.Âõ³ä

íà ñòàä³îí — â³ëüíèé. Óïðàâë³í-

íÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó çàïðî-

øóº âñ³õ âøàíóâàòè ïàì’ÿòü ôóò-

áîë³ñò³â òà ïîäèâèòèñÿ íà ãðó ç³ð-

êîâèõ ñïîðòñìåí³â êè¿âñüêîãî

«Äèíàìî» ìèíóëèõ ðîê³â.

íîâèíè

ÇÀÂÎÄ «ÅÍÅÐÃ²ß» íàðåøò³ ñòàâ
âèïðàâäîâóâàòè ñâîþ íàçâó: çàâäÿêè
òåïëó, ÿêå âèä³ëÿºòüñÿ â³ä ñïàëþ-
âàííÿ ñì³òòÿ,òåïåð îïàëåííÿ òà ãà-
ðÿ÷ó âîäó îòðèìàþòü 60 áóäèíê³â
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè.Äî öüî-
ãî ï³äïðèºìñòâî â³äïóñêàëî ëèøå
6-7 òèñÿ÷ Ãêàë, çà ðàõóíîê ÷îãî çà-
áåçïå÷óâàëî îïàëåííÿ áëèçüêî äå-
ñÿòè íàâêîëèøí³õ îá’ºêò³â, ñåðåä
ÿêèõ øêîëà-³íòåðíàò ¹ 10, ñïîðó-
äè ³íñòèòóòó ÌÂÑ òîùî. «Íà ñüîãî-
äí³ íà çàâîä³ âïðîâàäæåí³ òåõíîëî-
ã³¿,ÿê³ äîçâîëÿþòü íå ò³ëüêè ñïàëþ-

âàòè ñì³òòÿ, à é âèêîðèñòîâóâàòè
åíåðã³þ, ÿêà ðàí³øå âèêèäàëàñÿ â
àòìîñôåðó, äëÿ îá³ãð³âó æèòëîâèõ
áóäèíê³â.Çàâäÿêè öüîìó á³ëüøå 60-
òè áóäèíê³â æèòëîâîãî ìàñèâó Ïî-
çíÿêè áóäóòü ï³äêëþ÷åí³ äî îïàëåí-
íÿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè â îïàëþâàëüíèé
ïåð³îä»,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ îãëÿäó
îá’ºêòà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Òàêå îïàëåííÿ ñì³òòÿì ñòàëî
ìîæëèâèì çàâäÿêè áóä³âíèöòâó
ïåðåìè÷êè ì³æ òåïëîâèìè ìåðå-
æàìè ñòàíö³¿ òåïëîïîñòà÷àííÿ

«Ïîçíÿêè» òà çàâîäîì «Åíåðã³ÿ».
Îêð³ì òîãî, íà ï³äïðèºìñòâ³ áó-
ëè ðåàë³çîâàí³ ðîáîòè ç áóä³âíèö-
òâà íîâî¿ áîéëåðíî¿, òåïëîâî¿ êà-
ìåðè, âñòàíîâëåí³ ñó÷àñí³ òåïëî-
îáì³ííèêè òà íàñîñè. Íàðàç³ òðè-
âàº ïðîêëàäêà òåïëîìåðåæ³ äî
æèòëîâîãî ìàñèâó, ÿêó îá³öÿþòü
çàâåðøèòè äî íàñòàííÿ õîëîä³â.
Öå âñå äîçâîëèòü ïîñòàâëÿòè çà-
âîäó äåñü 100 òèñ Ãêàë, à çà óìî-
âè ïîâíî¿ çàâàíòàæåíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà îá³ãð³âàòè äî ñòà áóäèí-
ê³â. «Ïîïåðåäó ó íàñ çèìà, é ìè
âñ³ çíàºìî, ùî ³ñíóþòü âåëèê³
ïðîáëåìè ç åíåðãîðåñóðñàìè òà
ãàçîì. Òåõíîëîã³ÿ, ÿêà òóò âïðî-
âàäæåíà, äîçâîëèòü íàì ÷àñòêîâî
çíèçèòè ñïîæèâàííÿ ïàëèâà íà
15 ìëí ì3 â ð³ê òà íàäàñòü ìîæ-
ëèâ³ñòü çàâîäó çàáåçïå÷èòè æèò-
ëîâèé ìàñèâ Ïîçíÿêè ãàðÿ÷îþ
âîäîþ âë³òêó. Êð³ì òîãî, ó íàñ º
10 åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ ïðîåêò³â,
ÿê³ íàïðàâëåí³ íà çíèæåííÿ âè-
êîðèñòàííÿ ãàçó. Äî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó î÷³êóºìî çìåíøåí-
íÿ ñïîæèâàííÿ ðåñóðñó íà 14 %, â
òîìó ÷èñë³ ³ çàâäÿêè «Åíåðã³¿»,—
â³äçíà÷èâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Îëåêñàíäð Ôî-

ìåíêî òà äîäàâ, ùî íàðàç³ ï³ä-
ïðèºìñòâî òà ì³ñüêà âëàäà ðîá-
ëÿòü óñå ìîæëèâå, àáè âñ³ êèÿíè
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îòðèìàëè ãà-
ðÿ÷ó âîäó.

Ùîäî òîãî, êîëè íàðåøò³ ïîòåï-
ë³øàº â îñåëÿõ ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³, òî öå çàëåæàòèìå â³ä ïîãîäè.
«Ìè âïðîâàäæóºìî á³ëüø ðàö³î-
íàëüíèé ï³äõ³ä òà óâ³ìêíåìî îïà-
ëåííÿ, êîëè ñïðàâä³ ïîõîëîäí³øàº.
À íå òàê, ÿê áóëî ðàí³øå, ùî íà âó-
ëèö³ +15, àëå ç 15 æîâòíÿ â áóäèí-
êàõ ãàðÿ÷³ áàòàðå¿. Îáìåæåíèé ðå-
ñóðñ òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè á³ëüø
ðàö³îíàëüíî»,—ïîâ³äîìèâ ïàí Ôî-
ìåíêî. Ïðè öüîìó ³ âèìêíóòè òåï-
ëî êèÿíàì ìîæóòü ðàí³øå, ÿêùî
âåñíà ïðèéäå ðàíî. Îêð³ì òîãî, íà
ð³âí³ óðÿäó íàðàç³ âåäóòüñÿ äèñêó-
ñ³¿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ãàçîçàì³ùåí-
íÿ, â òîìó ÷èñë³ íà ìàçóò.

Ùîäî âèìêíåííÿ ñâ³òëà,ùî ðîç-
ïî÷àëèñÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè ç 22-ãî
âåðåñíÿ, òî òóò ìåøêàíö³â çàñïî-
êîþþòü — öå  í³ â ÿêîìó ðàç³ íå
òîðêíåòüñÿ íàñåëåííÿ òà îá’ºêò³â
æèòòºçàáåçïå ÷åííÿ ì³ñòà. Òà âñå æ
ïðîñÿòü êèÿí ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
ïîñòàâèòèñü äî íàïðóæåíî¿ ñèòó-
àö³¿ òà áóòè åíåðãîîùàäëèâèìè �

Äåô³öèò ãàçó â óìîâàõ ñòð³ìêîãî íàáëèæåííÿ õî-
ëîä³â çìóøóº êè¿âñüêó âëàäó àâðàëüíèìè òåìïàìè
øóêàòè àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè îá³ãð³âó îñåëü êè-
ÿí. Òàê, âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ ÷àñòêîâî¿ ìîäåðí³-
çàö³¿ çàâîäó «Åíåðã³ÿ» 60 áóäèíê³â íà Ïîçíÿêàõ
ìàòèìóòü òåïëî òà ãàðÿ÷ó âîäó çàâäÿêè ñïàëåííþ
òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. ßêùî æ ï³äïðèºìñòâî
çàâàíòàæàòü íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü, ç³ãð³òèñÿ çìîæå
âæå ñòî îá’ºêò³â.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè íà çàâîä "Åíåðã³ÿ"Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ, ùî âíàñë³äîê çä³éñíåííÿ ÷àñòêîâî¿ ìîäåðí³çàö³¿  ï³äïðèºìñòâà 60 áóäèíê³â 
íà Ïîçíÿêàõ ìàòèìóòü òåïëî òà ãàðÿ÷ó âîäó çàâäÿêè ñïàëåííþ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
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Íîâ³ çðó÷í³ 
çóïèíêè ì³ñüêîãî
òðàíñïîðòó
ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ âëàäà çàðàç ðîçðîáëÿº
íèçêó çàõîä³â ùîäî îáëàøòóâàí-
íÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó. Çîêðåìà — íàçåìíî¿ ÷àñòè-
íè ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè.

«Çàðàç ìè îïðàöüîâóºìî íîâ³
ñïîñîáè, ùîá çðîáèòè ñòàíö³¿ á³ëüø
çðó÷íèìè ³ äîñòóïíèìè äëÿ ïà-
ñàæèð³â. Íàïðèêëàä, íà ïëàòôîð-
ì³ «Âèøãîðîäñüêà» îáëàøòóþòü
ñïóñê äî âóëèö³ Âèøãîðîäñüêî¿,
îñê³ëüêè çàðàç ìîæíà âèéòè ëèøå
íà Àâòîçàâîäñüêó»,— ñêàçàâ ðàä-

íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Îëåêñàíäð
Êàâà. Çîêðåìà ïëàíóþòü ïîáóäó-
âàòè òðàìâàéíèé ðîçâîðîò á³ëÿ
ïëàòôîðì ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè Äàð-
íèöüêîãî âîêçàëó, ùîá îðãàí³çó-
âàòè òðàìâàéí³ ìàðøðóòè äî ö³º¿
ñòàíö³¿ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïîçíÿ-

êè» ç ìîæëèâ³ñòþ øâèäêî¿ ïåðå-
ñàäêè. Êð³ì òîãî, ìîæóòü ïîäîâ-
æèòè òðîëåéáóñí³ ìàðøðóòè ¹ 9
òà ¹ 22 äî ñòàíö³¿ «Êè¿â-Âîëèí-
ñüêèé». À ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿ-
ö³â ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè íîâ³ ñòàí-
ö³¿ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè «Ïðîòàñ³â
ßð», «Êè¿âñüêà Ðóñàí³âêà» òà «Êè-
¿â-Ìîñêîâñüêèé».

Òàêîæ ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ðà-
çîì ³ç ç ïðîåêòóâàëüíèêàìè òà Äå-
ïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ÊÌÄÀ õî÷óòü îáëàøòó-
âàòè âèõ³ä íà ñòàíö³þ øâèäê³ñíî-
ãî òðàìâàþ «Ïëîùà Ïåðåìîãè» ç
áîêó óí³âåðìàãó «Óêðà¿íà» òà âëàø-
òóâàòè çðó÷íèé íàçåìíèé ï³øîõ³ä-
íèé ïåðåõ³ä ÷åðåç âóëèöþ Æèëÿí-
ñüêó �

ÑÜÎÃÎÄÍ² 26 âåðåñíÿ îá 11.00 ï³ä ãîëîâóâàííÿì
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè
Îëåêñ³ÿ Ðåçí³êîâà â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü íàéìåíóâàíü.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíå ïèòàííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàí-
íÿ ê³ëüêîõ âóëèöü ì³ñòà Êèºâà òà ïîâåðíåííÿ ³ñòî-

ðè÷íèõ íàçâ ³ â òîìó ÷èñë³ îáãîâîðåííÿ ïèòàí-
íÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿
Ñîòí³.

Çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùà-
òèê, 36, 5-é ïîâåðõ, ê. 514 �

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíå ïèòàííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ 
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà âóëèöþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 

Ó ÊÈªÂ² º ïðîáëåìà ³ç âëàøòó-
âàííÿì äèòèíè â äèòñàäîê. Àáè ¿¿
âèð³øèòè, ââåäåíî åëåêòðîííèé
ðåºñòð çàïèñó â ñàäî÷êè, ÿêèé ìàº
÷åñíî ðîçïîä³ëÿòè ì³ñöÿ äëÿ ìà-
ëå÷³. Ïðîòå íà ïðàêòèö³ òðàïëÿº-
òüñÿ, ùî ó áàòüê³â âèìàãàþòü ãðî-
ø³ çà «ïîçèòèâíå âèð³øåííÿ ïè-

òàííÿ». Çîêðåìà ïðîêóðàòóðà Ñâÿ-
òîøèíñüêîãî ðàéîíó âèêðèëà çà-
â³äóâà÷êó äèòñàäêà, ÿêà âèìàãàëà
òà îòðèìàëà â³ä áàòüê³â 1 òèñÿ÷ó ºâ-
ðî õàáàðà çà âëàøòóâàííÿ äèòè-
íè äî öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Íàðàç³ çàâ³äóâà÷êó ïîâ³äîìëåíî
ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëü-

íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (îäåðæàí-
íÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè), à ÿê çà-
ïîá³æíèé çàõ³ä âçÿòî ï³ä äîìàø-
í³é àðåøò.

Êð³ì òîãî, çà êëîïîòàííÿì ïðî-
êóðàòóðè ï³äîçðþâàíó â³äñòîðî-
íåíî â³ä çàéìàíî¿ ïîñàäè. Òðèâàº
äîñóäîâå ñë³äñòâî �

Çàâ³äóâà÷ äèòñàäêà âèìàãàëà â³ä áàòüê³â êîñì³÷íèé õàáàð

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí»
ïðîäîâæóþòü áåçîïëàòíî çàì³íþ-
âàòè ïðî¿çí³ êàðòêè ñòàðîãî çðàç-
êà íà íîâ³. Îáì³í ìîæíà çä³éñíè-
òè â êàñàõ ñòàíö³é äî 31 æîâòíÿ, à

óæå 1 ëèñòîïàäà êàðòêè ñòàðîãî
çðàçêà âèâåäóòü ç îá³ãó.

Îêð³ì òîãî, êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âïðîâàäæóº àâòîìàòè-
çîâàíó ñèñòåìó îïëàòè ïðî¿çäó.
Ï³ëîòíèé ïðîåêò çä³éñíåíî íà ñòàí-
ö³ÿõ ìåòðî «Ãîëîñ³¿âñüêà» òà «Äå-
ì³¿âñüêà», äå óæå íå ïðàöþþòü êà-
ñè. Òàì äëÿ çðó÷íîñò³ îïëàòè ïðî-
¿çäó âñòàíîâëåíî äâà äîäàòêîâèõ
àâòîìàòè ³ç ïðîäàæó. Êîðèñòóâà-

÷³ áàãàòîðàçîâèõ êàðòîê ìîæóòü
ïîïîâíèòè ¿õ ó ñïåöòåðì³íàëàõ. 3
æîâòíÿ êàñè òàêîæ çàêðèþòü íà
ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïîøòîâà ïëîùà».

Íà ³íøèõ ñòàíö³ÿõ ïðîòÿãîì
ðîêó ïëàíóþòü ìàêñèìàëüíî çà-
ïðîâàäèòè àâòîìàòèçîâàíó ñèñ-
òåìó îïëàòè ïðî¿çäó. Äî ðå÷³, ç äî-
äàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà
îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ ÊÏ «Êè¿â-
ñüêèé ìåòðîïîë³òåí» �

ÌÈÒÍÈÊÈ Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³î-
íàëüíî¿ ìèòíèö³ ÷àñòî ñòèêàþòü-
ñÿ ç³ ñïðîáàìè ïàñàæèð³â ïåðå-
íåñòè ÷åðåç «çåëåíèé êîðèäîð»
ö³íí³ ðå÷³, ÿê³ àáî íåîáõ³äíî äå-
êëàðóâàòè, àáî âçàãàë³ íå ìîæíà
âèâîçèòè. Äíÿìè ôàõ³âö³ íå äî-
çâîëèëè íåçàêîííî âèâåçòè ç Óêðà-
¿íè ê³ëîãðàìîâó ìîíåòó ç³ ñð³áëà
999 ïðîáè, ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³.

Áàíê³âñüêèé ìåòàë 54-ð³÷íà êè-
ÿíêà íàìàãàëàñü âèâåçòè äî Í³ìå÷-
÷èíè áåç â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿ òà

áåç çàïîâíåííÿ ìèòíî¿ äåêëàðà-
ö³¿. Ìîíåòó âèÿâèëè ï³ä ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ âèá³ðêîâîãî ìèòíîãî êîí-
òðîëþ ïàñàæèð³â, ÿê³ ïðîéøëè ðå-
ºñòðàö³þ íà ðåéñ äî Ìåì³íãåìà ³
îáðàëè äëÿ ïðîõîäæåííÿ êîðäîíó
«çåëåíèé êîðèäîð».

Áàíê³âñüêà ê³ëîãðàìîâà ìîíå-
òà «Ð³ê ìèø³», íîì³íàëîì 30 àâñò-
ðàë³éñüêèõ äîëàð³â, íà àâåðñ³ ìî-
íåòè çîáðàæåíî êîðîëåâó Âåëèêî-
áðèòàí³¿ ªëèçàâåòó ²², à íà ðåâåð-
ñ³ — ìèøó ç ä³àìàíòîâèìè î÷èìà.
Ó ôóòëÿð³ ç ìîíåòîþ áóâ ñåðòèô³-

êàò ÿêîñò³, ó ÿêîìó âêàçàíî, ùî «êî-
ï³º÷êà» âèêàðáóâàíà ó 2007 ðîö³
Àâñòðàë³éñüêèì ìîíåòíèì äâîðîì.
Ìîíåòó âèëó÷åíî, à ùîäî ïàñàæèð-
êè ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñ-
òðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ �

Ó ñòîëèö³ 
çà äîáó âèêðàëè 
òðè àâòîìîá³ë³

Ó ÊÈªÂ² ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè
êðàä³æîê àâòîìîá³ë³â. Ëèøå çà
äîáó íåâ³äîì³ îñîáè ïîöóïèëè
òðè àâòî, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæ-
áà ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÄÀ².

Íåçàêîíí³ çàâîëîä³ííÿ òðàíñ-
ïîðòíèìè çàñîáàìè çàðåºñòðî-
âàí³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ —
àâòîìîá³ëü «ÂÀÇ-2102», 1974 ðî-
êó âèïóñêó, çåëåíîãî êîëüîðó; ó
Äåñíÿíñüêîìó — àâòîìîá³ëü
«BMW 318», 1988 ð. â., ÷åðâîíî-
ãî êîëüîðó; ó Äàðíèöüêîìó — àâ-
òîìîá³ëü «Toyota Land Cruiser
Prado 150», 2013 ð. â., á³ëîãî êî-
ëüîðó. Àâòî øóêàþòü.

Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ çâåðòàº
óâàãó âîä³¿â íà òå, ùî ó ñòîëèö³
çëî÷èíö³ íàé÷àñò³øå âèêðàäà-
þòü òðàíñïîðòí³ çàñîáè óíî÷³ òà

íàäàþòü ïåðåâàãó òèì, ùî ñòî-
ÿòü íåïîäàë³ê áóäèíê³â, à òàêîæ
ó íåîñâ³òëåíèõ ì³ñöÿõ.ßêùî ó âàñ
âèêðàëè àâòîìîá³ëü, ôàõ³âö³ ðà-
äÿòü íåãàéíî çàòåëåôîíóâàòè çà
íîìåðîì «102», ïîâ³äîìèòè ïðî
öå, âêàçàâøè äåðæàâíèé íîìåð
àâòîìàøèíè, ìàðêó, êîë³ð, îñîá-
ëèâ³ îçíàêè àãðåãàò³â. Ñâîº÷àñ-
íå çâåðíåííÿ äî ì³ë³ö³¿ çá³ëüøóº
øàíñè çíàéòè àâòî. Àáè çàïîá³ã-
òè âèêðàäàííþ òà óáåðåãòè ìà-
øèíó â³ä íåçàêîííèõ çàâîëîä³íü,
ñòîëè÷íà Äåðæàâòî³íñïåêö³ÿ ðà-
äèòü âîä³ÿì ñêîðèñòàòèñÿ ïðîñ-
òèìè ïîðàäàìè: íå çàëèøàòè
êëþ÷³ â çàìêó çàïàëþâàííÿ; íå
çàáóâàòè çàêðèâàòè àâòîìîá³ëü
³ ñòàâèòè íà ñèãíàë³çàö³þ; ïî
ìîæëèâîñò³ ïàðêóâàòè àâòî íà
ñòîÿíêàõ, ÿê³ îõîðîíÿþòüñÿ, ³ íå
ïðîâîêóâàòè êðàä³¿â — íå çàëè-
øàòè â ñàëîí³ äîêóìåíòè, ãðîø³
òà ³íø³ ö³íí³ ðå÷³ �

Ç Óêðà¿íè íàìàãàëèñÿ âèâåçòè ñð³áíó
ìèøó ç ä³àìàíòîâèìè î÷èìà

Áåçêîíòàêòí³ êàðòêè âèò³ñíÿòü æåòîíè

Ó Ðóñàí³âñüêîìó
êàíàë³ ïîòîíóëà 
ìàøèíà

Ó ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³ óíî-
÷³ ç ñåðåäè íà ÷åòâåð òðàïèëàñÿ
íåçâè÷íà àâòîïðèãîäà. Àâòîìî-
á³ëü «Ìàçäà 323» ïîòðàïèâ ó Ðó-
ñàí³âñüêèé êàíàë, ïîâ³äîìëÿº
«Ìàãíîë³ÿ — ÒÂ».

Çðàíêó ðÿòóâàëüíèêè âèòÿã-
íóëè àâòîìîá³ëü ç âîäè. Ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíà ãðóïà, ÿêà ïðàöþâà-
ëà íà ì³ñö³ ïîä³¿, íå çàô³êñóâàëà
æîäíèõ çîâí³øí³õ óøêîäæåíü

íà êóçîâ³. ßê, çðåøòîþ, íå âè-
ÿâèëè ³ âîä³ÿ. Ñóäÿ÷è ç óñüîãî,
âîä³é, ÿêèé âòîïèâ ñâîþ àâò³â-
êó, áóâ ÿâíî ó íåàäåêâàòíîìó ñòà-
í³: ó ñàëîí³ ïðàâîîõîðîíö³ çíàé-
øëè ø³ñòü ïîðîæí³õ ïëÿøîê ç-
ï³ä ãîð³ëêè �

ÊÎÌ²Ñ²ß Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëü-
òóðè òà òóðèçìó ï³äòðèìàëà ïðî-
ïîçèö³þ ùîäî ìóçåºô³êàö³¿ Ãîñ-
òèííîãî äâîðó øëÿõîì ñòâîðåí-
íÿ â íüîìó Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

«Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êèºâà âòðà-
òèâ ïðèì³ùåííÿ ùå ó 2004 ðî-
ö³, êîëè Êëîâñüêèé ïàëàö, äå â³í
çíàõîäèâñÿ, áóëî ïåðåäàíî â êî-
ðèñòóâàííÿ Âåðõîâíîìó ñóäó
Óêðà¿íè. Â 2012 ðîö³ Ìóçåþ áó-
ëà ïåðåäàíà áóä³âëÿ íà âóëèö³
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7. Âò³ì,
ïëîùà ïðèì³ùåííÿ — áëèçüêî
2 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â —
äîçâîëÿº ðîçì³ñòèòè ëèøå 2,5
òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â ìóçåéíîãî

ôîíäó»,— ïîÿñíèëà âîíà. Çà ñëî-
âàìè Ãàííè Ñòàðîñòåíêî, äëÿ
ðîçì³ùåííÿ âñ³º¿ åêñïîçèö³¿ Ìó-
çåþ, à öå 250 òèñÿ÷ åêñïîíàò³â,
íåîáõ³äíî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
íå ìåíø, í³æ 6 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â.

Ïëîù³ Ãîñòèííîãî äâîðó,
áëèçüêî 9-òè òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â, âèñòà÷èòü äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ íå ëèøå ôîíä³â ìóçåþ, à é ³í-
øèõ ³ñòîðèêî-õóäîæí³õ îá’ºêò³â.
Âîäíî÷àñ íèí³ Ãîñòèííèé äâ³ð º
íà áàëàíñ³ Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè. Òîæ ì³ñüêà âëà-
äà, çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ
ãðîìàäñüêîñò³, ìàº íàì³ð çâåðíó-
òèñü äî Ôîíäó äåðæìàéíà ç ïðî-
õàííÿì ïåðåäàòè áóä³âëþ â êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü �

Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êèºâà ìîæóòü
ðîçì³ñòèòè â Ãîñòèííîìó äâîð³

Ó×ÎÐÀ âðàíö³ íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ áóëî âèäíî âåëèêèé ñòîâï
äèìó ç áîêó Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. ²í-
ôîðìàö³ÿ ïðî öå ïîøèðèëàñÿ ñî-
ö³àëüíèìè ìåðåæàìè ³ ç íàéíåé-
ìîâ³ðí³øèìè âåðñ³ÿìè. Âèÿâèëî-
ñÿ, ùî öå ïîæåæà, ÿêà òðàïèëàñÿ
ó æèòëîâîìó 3-ïîâåðõîâîìó áó-
äèíêó ïî âóë. Ñîô³éñüê³é, 23.

Ãàñèëè çàéìàííÿ 14 îäèíèöü

îñíîâíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè
òà 74 ÷îëîâ³êè îñîáîâîãî ñêëàäó
ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíîãî ï³äðîç-
ä³ëó Êè¿âñüêîãî ãàðí³çîíó. Ï³ä
÷àñ ðîçâ³äêè ðÿòóâàëüíèêè åâà-
êóþâàëè æ³íêó, ÿêà çíàõîäèëàñÿ
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Ïîæåæà âè-
íèêëà íà äåðåâ’ÿíèõ ñõîäàõ ï³ä’-
¿çäó. ×åðåç äåðåâ’ÿí³ ïåðåêðèòòÿ
áóäèíêó âîãîíü øâèäêî ïîøè-

ðèâñÿ íà ïîêð³âëþ. Ãàñ³ííÿ óñ-
êëàäíþâàëîñü òèì, ùî áóâ â³ä-
ñóòí³é âèõ³ä íà ãîðèùå. Òàêîæ
ðîçãîðòàííþ êîë³í÷àñòîãî ï³ä-
éîìíèêà äëÿ ðîáîòè âîãíåáîð-
ö³â çàâàæàëè åëåêòðè÷í³ ïðîâî-
äè äëÿ ðóõó òðîëåéáóñ³â. Ïðîòå
ðÿòóâàëüíèêàì âäàëîñÿ ïîäîëà-
òè ñòèõ³þ. Çàãèáëèõ òà ïîòåðï³-
ëèõ íåìàº �

Ïîæåæà íà Ñîô³éñüê³é ïåðåïîëîøèëà ìåøêàíö³â ì³ñòà
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Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³

27 ³ 28 âåðåñíÿ ìóçå¿ òåàòðè ³ ðåñòîðàíè
Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó îá’ºäíàþòüñÿ ó âåëè-
êîìó ôåñòèâàë³. Êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³ çà-
ïðîøóþòü âçÿòè ó÷àñòü â áåçêîøòîâíèõ åêñ-
êóðñ³ÿõ òà ³ñòîðè÷íèõ êâåñòàõ, îáì³íÿòèñÿ
àáî êóïèòè êíèãè ïðî Êè¿â, ïðèíåñòè íà
êîíêóðñ ðåòðî-ôîòîãðàô³¿ ñòîëèö³, ïîäèâè-
òèñÿ ê³íî, ïîñëóõàòè ìóçèêó, ïîëàñóâàòè ñî-
ëîäîùàìè íà «öóêåðêî-áóêåòíîìó ôåñò³» â
ãîòåë³ «Âîçäâèæåíñüêèé», ïðèäáàòè óêðà-
¿íñüê³ ñó÷àñí³ ñóâåí³ðè òà ïðèºäíàòèñÿ äî
áëàãîä³éíèõ àêö³é. Òåàòð «Íà Ïîäîë³» âëàø-
òóº òåàòðàëüíèé ôëåø-ìîá, à òåàòð «Êîëå-
ñî» â³äêðèº äëÿ âñ³õ ñâîþ â³òàëüíþ. Ìóçåé
Áóëãàêîâà ïðåçåíòóº «Áóëãàêîâñüêèé êíèæ-
êîâèé êëóá» ç ëåêö³ÿìè ³ ë³òåðàòóðíèìè ÷è-
òàííÿìè. Ðåñòîðàíè çàìàíþþòü â³äâ³äóâà-
÷³â äåãóñòàö³ÿìè, ìóçèêîþ ³ ìàéñòåð-êëà-
ñàìè. Äèòÿ÷èé àðò-ïðîñò³ð ïðàöþâàòèìå â
ñêâåð³ á³ëÿ ìóçåþ Êàâàëåð³äçå. Ôåñòèâàëü
ïðîõîäèòü ç 10.00 äî 22.00.

Ñâ³ò äèòÿ÷îãî äîçâ³ëëÿ

Äî 28 âåðåñíÿ «Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë»
ïåðåòâîðèòüñÿ íà ãîì³íêèé ìàéäàí÷èê
äëÿ òâîð÷îñò³ ðàçîì ç ôåñòèâàëåì «Ñâ³ò
ó äèòÿ÷èõ äîëîíÿõ». Þíèõ ãîñòåé ÷åêà-
þòü îíîâëåí³ Ëàáîðàòîð³¿ Ìèñòåöòâà, Íà-
óêè, ²ííîâàö³é, Ô³íàíñ³â òà Art & Book,

îñâ³òíüî-íàóêîâ³ ïðîãðàìè, àâòîðñüê³ ³í-
ñòàëÿö³¿ òà ³íòåðàêòèâí³ òâîðè, ìóçèêà ³ òå-
àòð. Ïðåäñòàâëÿòü ³ íîâå òåìàòè÷íå ñïðÿ-
ìóâàííÿ ïðîåêòó — Ëàáîðàòîð³þ Á³îëî-
ã³¿. Âõ³ä: 20 ãðí.

Â ê³íî — êîðîòêîìåòðàæêè,
äîêóìåíòàëêè ³ ¿æà

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ Ìàíõåòòåíñüêèé
ôåñòèâàëü êîðîòêîìåòðàæîê, ÿêèé ùîð³÷-
íî ïðîõîäèòü â 300-õ ì³ñòàõ ñâ³òó. Êîæåí ç
ãîñòåé çàõîäó ìîæå ñòàòè ÷ëåíîì ì³æíà-
ðîäíîãî ãëÿäàöüêîãî æóð³ ³ âçÿòè ó÷àñòü ó
âèáîð³ ô³ëüìó-ïåðåìîæöÿ ç-ïîì³æ 10-òè
ô³íàë³ñò³â. Ïîêàçè ïðîõîäÿòü â ê³íîòåàòð³
«Êè¿â» äî 1 æîâòíÿ. Âàðò³ñòü êâèòêà:
30—65 ãðí.

27 âåðåñíÿ ó Áóäèíêó ê³íî â³äêðèâàºòü-
ñÿ 13-é Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî KIDFF, â ðàìêàõ ÿêî-
ãî ïðîäåìîíñòðóþòü ïîíàä 10-òè êðàùèõ
êàðòèí ç óñüîãî ñâ³òó. Ê³íîôîðóì òðèâàòèìå
äî 30 âåðåñíÿ, ðîçêëàä ïîêàç³â íà ñàéò³
www.kidff.com.

Íà Food Film Festival (ôåñòèâàë³ êîðîò-
êîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â ïðî ¿æó), ÿêèé ïðîéäå
â ê³íîòåàòð³ «Ê³íîïàíîðàìà» ç 26 ïî 28 âå-
ðåñíÿ, ïîêàæóòü á³ëüø í³æ 20 ðîá³ò — äî-
êóìåíòàëüí³ ³ õóäîæí³ êàðòèíè, àí³ìàö³þ
òà â³äåîðåöåïòè. Ïî÷àòîê î 19.00, âàðò³ñòü
êâèòêà: 40—50 ãðí.

Ñâÿòêóºìî ºâðåéñüêèé Íîâèé ð³ê

Ðîø Õà-Øàíà â öüîìó ðîö³ â³äçíà÷àþòü ç
24 ïî 26 âåðåñíÿ.Äî íüîãî ïðèóðî÷åíèé ôåñ-
òèâàëü «Ñëóõàé, ²çðà¿ëü!», ÿêèé òðèâàòèìå
26-28 âåðåñíÿ â «Ïàëàö³ Óêðà¿íà». Ìóçèêàí-
òè,ñï³âàêè ³ òàíöþðèñòè ç ÑØÀ,²çðà¿ëþ,Àð-
ãåíòèíè ³ Óêðà¿íè ïîçíàéîìëÿòü ïóáë³êó ç
äèâîâèæíîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ òðàäèö³éíî¿
òà ñó÷àñíî¿ ºâðåéñüêî¿ ìóçèêè ³ òàíöþ. Íà
ñöåí³ âèñòóïàòèìóòü Klezmeranians (ÑØÀ),
Ðèâêà (²çðà¿ëü),Îêñàíà Ïàâëîâà (Àðãåíòèíà),
Íàòàë³ÿ Øïèãåëüìàí ³ Þð³é Áåðëÿíä (Óêðà-
¿íà), Ìîð³ñ Ñêëÿð (ÑØÀ) òà ³í. Ïî÷àòîê êîí-
öåðò³â: 26 âåðåñíÿ î 19.00, 27 âåðåñíÿ î 12.00
³ 18.00, 28 âåðåñíÿ î 18.00. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ó Ïèðîãîâ³ — ñâÿòî øêîëÿðà

Â îñòàíí³ âèõ³äí³ âåðåñíÿ íà ìàëåíüêèõ
ãîñòåé ìóçåþ òà ¿õí³õ áàòüê³â ÷åêàº ö³êàâà,
âåñåëà òà ï³çíàâàëüíà ïðîãðàìà: âèñòóïè
äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â ³ ñîë³ñò³â, áàíäóðèñò³â,
ñîï³ëêàð³â òà ÷èòö³â, ö³êàâ³ êîíêóðñè ç ïðè-
çàìè, ìàéñòåð-êëàñè ç ãîí÷àðñòâà, âèá³é-
êè, êóêóðóäçî- òà ñîëîìîïëåò³ííÿ, âèãîòîâ-
ëåííÿ ëÿëüêè-ìîòàíêè, ðîçïèñó ïå÷èâà òî-
ùî. Íà ñâÿò³ ïðàöþâàòèìå ÿðìàðêîâèé ìàé-

äàí÷èê ç ³ãðàøêàìè â³ä íàðîäíèõ ìàéñòð³â
òà äèòÿ÷îþ ë³òåðàòóðîþ. Ó÷í³ Äèòÿ÷î¿ õó-
äîæíüî¿ øêîëè ¹ 9 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ïðåäñòàâëÿòü âèñòàâêó ñâî¿õ õóäîæí³õ ðî-
á³ò. Îêð³ì òîãî, ãîñò³ ñâÿòà çìîæóòü äîëó-
÷èòèñü äî çáîðó êîøò³â íà ïîòðåáè íàøèõ
â³éñüêîâèõ òà íàïèñàòè ìàëþíêè äëÿ á³é-
ö³â äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ «Àçîâ». Âàðò³ñòü êâèòêà: 30 ãðí, äëÿ
øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â — 15 ãðí,
äëÿ ä³òåé 6–10 ðîê³â — 5 ãðí.

Ìèñòåöòâî ³êåáàíè

Ç 25 ïî 28 âåðåñíÿ â Íàö³îíàëüíîìó ìó-
çå¿ ìèñòåöòâ ³ì. Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåí-
ê³â òðèâàòèìå âèñòàâêà ³êåáàíè — óí³êàëü-
íîãî ÿâèùà ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðè ç-ïîíàä
500-ð³÷íèìè òðàäèö³ÿìè. Â åêñïîçèö³¿ —
êîìïîçèö³¿ ç æèâèõ êâ³ò³â, ñòâîðåí³ ìàéñò-
ðàìè ²êåíîáî, íàéäàâí³øî¿ øêîëè öüîãî
ìèñòåöòâà. Êð³ì âèòâîð³â ìàéñòð³â, äåìîí-
ñòðóâàòèìóòüñÿ ³ òâîðè êè¿âñüêèõ âèêëà-
äà÷³â òà ñòóäåíò³â øêîëè ³êåáàíè. Ãðàô³ê
ðîáîòè: 26-27 âåðåñíÿ ç 10.00 äî 17.00, 28
âåðåñíÿ ç 10.00 äî 15.00. Âàðò³ñòü êâèòêà:
15 ãðí, äëÿ ñòóäåíò³â 10 ãðí, äëÿ øêîëÿð³â
³ ïåíñ³îíåð³â 5 ãðí �

Â îñòàíí³ âèõ³äí³ âåðåñíÿ â ñòîëèö³ íå äàäóòü ñóìóâàòè. Â ³ñòîðè÷íîìó öåí-

òð³ ì³ñòà, íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, ñâî¿ òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ïðîäåìîíñòðó-

þòü ìóçå¿, òåàòðè ³ ðåñòîðàíè. Â Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» çíàéîìèòèìóòü ç ìóçèêîþ

òà òàíöÿìè ²çðà¿ëþ, à â ê³íîòåàòðàõ ïîêàçóâàòèìóòü ôåñòèâàëüíå ê³íî íà ð³ç-

íèé ñìàê. Ä³òåé çàïðîøóþòü äî «Ìèñòåöüêîãî Àðñåíàëó» â îíîâëåí³ íàóêîâ³

³ ìèñòåöüê³ ëàáîðàòîð³¿, à â Ïèðîãîâ³ âëàøòóþòü ñâÿòî äëÿ øêîëÿð³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ßÊ²ÑÍ² ô³ëüìè äëÿ íàéìåíøèõ
ãëÿäà÷³â íå÷àñòî ç’ÿâëÿþòüñÿ íà
âåëèêèõ åêðàíàõ ê³íîòåàòð³â. Òîæ
ì³ñ³þ çàïîâíèòè öþ ïðîãàëèíó
âçÿâ íà ñåáå ôåñòèâàëü «Êðèëà».
Çàïî÷àòêîâàíèé ó 2008 ðîö³ Ïðî-
äþñåðñüêîþ àãåíö³ºþ «Àðòìå-
ä³à», öåé êóëüòóðíèé çàõ³ä ùî-
ð³÷íî ïðîõîäèòü ïðîòÿãîì øê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó çà ñïðè-
ÿííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè òà íà-
óêè ÊÌÄÀ, ïîñîëüñòâ êîðîë³âñòâ
Äàí³¿ òà Í³äåðëàíä³â, Óãîðùèíè,
Ô³íëÿíä³¿ òà Íîðâåã³¿, Ôðàíöóçü-
êîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó òà Ïîëü-
ñüêîãî ³íñòèòóòó â Êèºâ³. Çà ø³ñòü

ðîê³â ³ñíóâàííÿ «Êðèëà» ïîêàçà-
ëè ê³íîñòð³÷êè ç 14-òè êðà¿í ñâ³-
òó: Äàí³¿, Í³äåðëàíä³â, Ô³íëÿí-

ä³¿, Óãîðùèíè, Ðîñ³¿, Êàçàõñòàíó,
Ôðàíö³¿, Øâåö³¿, Íîðâåã³¿, Ñåð-
á³¿, ×åõ³¿, Ïîëüù³, ²ñëàíä³¿, Óêðà-

¿íè. Êð³ì òîãî, óïðîäîâæ óñüîãî
ôåñòèâàëþ â³äáóâàþòüñÿ êðóãë³
ñòîëè ç ïðîáëåì âèõîâàííÿ ä³-
òåé, äèòÿ÷îãî ñèð³òñòâà òà äîòðè-
ìàííÿ ïðàâ ä³òåé. Òàêîæ ïðîõî-
äÿòü â³êòîðèíè äëÿ þíèõ ê³íî-
ìàí³â, îáãîâîðåííÿ ô³ëüì³â òà
çóñòð³÷³ ç òâîð÷èìè ãðóïàìè êàð-
òèí.

Öüîãîð³÷ ôåñòèâàëü ñòàðòóâàâ
22 âåðåñíÿ ç ïåðåãëÿäó äâîõ í³äåð-
ëàíäñüêèõ ðîá³ò: àí³ìàö³éíî¿ ñòð³÷-
êè «Ï³ì ³ Ïîì» ïðî ïðèãîäè äâîõ
êóìåäíèõ êîøåíÿò äëÿ ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â òà âåñåëîþ êîìåä³ºþ
«Êëàñíèé Êåºñ» ïðî ìîëîäîãî â÷è-
òåëÿ-ïî÷àòê³âöÿ. Ä³òè, à òàêîæ ¿õ-
í³ áàòüêè ìàëè çìîãó ïåðåãëÿíóòè
ñòð³÷êè â ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â», «Æîâ-
òåíü» òà «Ëåí³íãðàä». Ïðîäîâæè-
òüñÿ ÌÊÔ «Êðèëà» íàïðèê³íö³ æîâò-
íÿ òà ó ëèñòîïàä³ ç ïðîãðàìîþ
ñêàíäèíàâñüêèõ ô³ëüì³â ïðî ïðà-
âà äèòèíè, ïðèóðî÷åíîþ äî Âñå-

ñâ³òíüîãî äíÿ ä³òåé (20 ëèñòîïà-
äà). Â ëþòîìó, áåðåçí³ òà êâ³òí³
ãëÿäà÷³â ïîçíàéìëÿòü ç ê³íåìàòî-
ãðàôîì ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿ òà Äàí³¿
íà òåìó «Ðîäèíà — ìîÿ ôîðòåöÿ».
À çàâåðøèòüñÿ 7-é ÌÊÔ «Êðèëà»
ó òðàâí³ Äíÿìè óêðà¿íñüêîãî ê³-
íî, â òîìó ÷èñë³ ³ êîíêóðñîì â³-
äåîðîá³ò øêîëÿð³â íà òåìó «Óêðà-
¿íà—öå ªâðîïà»,ïðîåêòîì «Fantasy
Collection» òà ï³äáèòòÿì ï³äñóì-
ê³â ôåñòèâàëþ ³ç âèçíà÷åííÿì ïå-
ðåìîæö³â.

Âñ³ ô³ëüìè-ó÷àñíèêè çìàãàþ-
òüñÿ ó íîì³íàö³ÿõ «Êðàùèé ô³ëüì
äëÿ ä³òåé», «Êðàùèé ô³ëüì äëÿ
þíàöòâà», «Êðàùà äèòÿ÷à ðîëü» òà
«Êðàùèé ô³ëüì ôåñòèâàëþ», ïå-
ðåìîæö³â ÿêèõ îáèðàþòü ãîëîñó-
âàííÿì ñàì³ ãëÿäà÷³. Ìèíóëîãî ðî-
êó êðàùèì ô³ëüìîì ÌÊÔ «Êðèëà»
ñòàëà ô³íñüêà ñòð³÷êà «Åëëà ³ äðó-
ç³» ïðî ä³òåé, ÿê³ çàõèùàþòü ñâîþ
øêîëó â³ä çàêðèòòÿ �

Äèòÿ÷å ê³íî ³ç Í³äåðëàíä³â
� Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ ñüîìèé Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà «Êðèëà»

Ñâÿòî íà Àíäð³¿âñüêîìó, äèòÿ÷à òâîð÷³ñòü
òà ºâðåéñüêà ìóçèêà
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Ï³ä ãàñëîì «Ï³çíàºìî ªâðî-

ïó áëèæ÷å» öüîãîð³÷ ïðîõî-

äèòü òðàäèö³éíèé äèòÿ÷èé

ÌÊÔ «Êðèëà»,ùî â³äêðèâñÿ ó

Êèºâ³ 22 âåðåñíÿ ïîêàçîì

äâîõ ñòð³÷îê ³ç Í³äåðëàíä³â.

Âæå íàïðèê³íö³ æîâòíÿ òà ó

ëèñòîïàä³ ä³òëàõ³â ÷åêàº íà-

ñòóïíà ïîðö³ÿ ö³êàâîãî ê³íî.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà âèõ³äíèõ ñþðïðèçè ãîñòÿì ï³äãîòóâàëè òåàòðè òà ìóçå¿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó
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Íà â³äêðèòò³ ôåñòèâàëþ â ê³íîòåàòð³ "Êè¿â" ä³òè ïåðåãëÿíóëè âåñåëó êîìåä³þ 
"Êëàñíèé Êåºñ"
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Äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2013 ð³ê
Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Клич�о�Віталій�Володимирович

3.�Посада:�Народний�деп�тат�У�раїни�

4.Члени�сім'ї�де�ларанта:�др�жина�-�Є�орова

Н.�В.�-�26.08.1974�р.н.,�син�-�Клич�о�Є.В.�-�15.05.

2000�р.н.,�донь�а�-�Клич�о�Є.В.�-�23.11.2002�р.н.,

син�-�Клич�о�М.В.�-�01.04.2005�р.н.

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел��в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,��

т.ч.:де�ларанта�-�254�105

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�де�ларанта�-�202�059

9.�Дивіденди,�проценти,��рн:�де�ларанта�-�

14�475

10.�Матеріальна�допомо�а,��рн:�де�ларанта�-

35826,�перераховані�на�лі��вання�Полєвої�Н.

Відомості�про�доходи,�одержані�з�джерел

за�межами�У
раїни

21.� ФРН,� євро:� де�ларанта� -� 1841067,

перераховано�о�в��ривні�-�20328197

Нер�хоме�майно

25.�Квартири�-�225�м2

Майно,�що�переб�ває���власності,�в�ордері

чи�на�іншом��праві�
орист�вання�членів�сім'ї

де
ларанта

29.�Земельні�ділян�и�-�2500�м2

30.�Житлові�б�дин�и�-�786�м2

Відомості�про�в
лади���бан
ах,�цінні�папери

та�інші�а
тиви

45.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

де�ларанта�-�137�076��832,���том��чисті�і�за

�ордоном�-�136��495�214

46.�В�ладених���звітном��році�-�20�328�197,��

том��числі�і�за��ордоном�-�19�746�579

Відомості�про�фінансові�зобов'язання�та

інші�витрати�(�рн)

54.�Добровільне�страх�вання�-�111�101,���том�

чисті�і�за��ордоном�-�111�101

56.Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�36�806

59.�Інші�не�зазначені���розділах�III-V�витрати�-

4286382�

Фінансові� зобов'язання� членів� сім'ї

де
ларанта�(�рн)

60.�Добровільне�страх�вання�-�85�418,���том�

числі�і�за��ордоном�-�85�418�

62.�Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�74500

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні

Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Ні�онов�І�ор�Володимирович�

3.�Посада:�перший�заст�пни���олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел��в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,��

т.ч.:де�ларанта�-�162838,68,�членів�сім'ї�-�7319438,92

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�членів�сім'ї��-�17282,38

16.�Дохід�від�відч�ження�р�хомо�о�та�нер�хомо�о

майна�членів�сім'ї�-�5673830,00

17.�Дохід�від�провадження�підприємниць�ої�та

незалежної�професійної�діяльності�членів�сім'ї�-

52080,00

20.�Інші�види�доходів:�де�ларанта�-�162838,68,

членів�сім'ї�-�1576246,54

Відомості�про�доходи,�одержані�з�джерел

за�межами�У
раїни

21.�де�ларанта�-�5000,000�доларів�США,

перераховано�о�в��ривні�-�39965000

Нер�хоме�майно

23.�Земельні�ділян�и�-�2360,00�м2

24.�Житлові�б�дин�и�-�1191,40�м2

25.�Квартири�-�368,10�м2

27.�Гаражі,�за�альна�площа�-�21,50�м2,�придбання

��власність�-�277200;�за�альна�площа�-�21,20,

придбано���власність�-�272400;�за�альна�площа

-�17,90,�придбано���власність�-�230040;�за�альна

площа�-�34,10,�придбано���власність�-�438000

Майно,�що�переб�ває���власності,�в�ордері

чи�на�іншом��праві�
орист�вання�членів�сім'ї

де
ларанта

31.�Квартири�-�59,34;��62,83;��82,77

Транспортні�засоби,�що�переб�вають��

власності,�в�оренді��чи�на�іншом��праві


орист�вання�членів�сім'ї�де
ларанта

40.�Автомобілі�ле��ові�-�MERCEDES-BENZ,

модель�6500,�4973,�рі��вип�с���-�2010;�MAY-

BACH,�модель�5.7,�5980,�рі��вип�с���2007;�MER-

CEDES-BENZ,�модель�GLC34MG,�6208,�рі��вип�с��

-�2008;��TOYOTA,�модель�SEQUOIA,�57,�5663,�рі�

вип�с���2010;�FORD,�модель�TRANSIT,�2198,�рі�

вип�с���-�2012;�HONDA,�модель�CR-V,�2354,�рі�

вип�с���-�2012

Відомості�про�в
лади���бан
ах,�цінні�папери

та�інші�а
тиви

45.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

де�ларанта�-2148760

46.�в�ладених���звітном��році�-�2148760;�3708

47.�Номінальна�вартість�цінних�паперів��рн,��

т.ч:�де�ларанта�-�395935;�399650,���том��чисті�і

за��ордоном�-�395�935;�399650

49.�Розмір�внес�ів�до�стат�тно�о�(с�ладено�о)

�апітал��товариства,�підприємства,�ор�анізації,

��т.ч:�8733

51.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

членів�сім'ї�-��1872178

53.�Розмір�внес�ів�до�стат�тно�о��апітал�

товариства,�підприємства,�ор�анізації,��рн,���т.ч:

членів�сім'ї�-�222661;��1134500;��2020000;��1207017;

310376;��422211;��4998;��72971

Відомості�про�фінансові�зобов'язання�та

інші�витрати�(�рн)

56.Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�138300

Фінансові� зобов'язання� членів� сім'ї

де
ларанта�(�рн)

62.�Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�23600

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні�

Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович

3.�Посада:�Голова�Шевчен�івсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації�

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел�в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,��

т.ч.:де�ларанта�-�164405,�членів�сім'ї�-�32387

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�де�ларанта�-�124193,�членів�сім'ї�-�32387

9.�Дивіденди,�проценти,��рн:�де�ларанта�-�212

16.�Дохід�від�відч�ження�р�хомо�о�та�нер�хомо�о

майна�-�40000

Транспортні�засоби,�що�переб�вають��

власності,�в�оренді�чи�на�іншом��праві


орист�вання�членів�сім'ї�де
ларанта

40.�Автомобілі�ле��ові�-�Volkswagen,�рі��вип�с��

2007

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні�

Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Рад�ць�ий�Михайло�Борисович�

3.�Посада:�перший�заст�пни���олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації

4.Члени�сім'ї�де�ларанта:�др�жина�-�Рад�ць�а

Л.В.,�син�-�Рад�ць�ий�Н.Б.

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел��в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,��

т.ч.:де�ларанта�-�549745,�членів�сім'ї�-�115925

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�де�ларанта�-�101573,�членів�сім'ї��-�115925

9.�Дивіденди,�проценти�-�443172

18.�Дохід�від�відч�ження�цінних�паперів�та

�орпоративних�прав�-�5000

Нер�хоме�майно

23.�Земельні�ділян�и�-�1500�м2

24.�Житлові�б�дин�и�-�256�м2

25.�Квартири�-�135�м2

Транспортні�засоби

35.�Автомобілі�ле��ові�-�Порше�Панамеро�3800

см3,�рі��вип�с���2012�

Транспортні�засоби,�що�переб�вають��

власності,�в�оренді�чи�на�іншом��праві


орист�вання�членів�сім'ї�де
ларанта

40.�Автомобілі�ле��ові�-��А�ді�Q�7�4200�см3,�рі�

вип�с���2010�

Відомості�про�в
лади���бан
ах,�цінні�папери

та�інші�а
тиви

45.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

де�ларанта�-�5488343

46.�в�ладених���звітном��році�-�5488,343

Відомості�про�фінансові�зобов'язання�та

інші�витрати�(�рн)

54.�Добровільне�страх�вання�-�59000�

57.�По�ашення�основної�с�ми�пози�и�(�редит�)

-�100000

58.�По�ашення�с�ми�процентів�за�пози�ою

(�редитом)�-�36000�

Фінансові� зобов'язання� членів� сім'ї

де
ларанта�(�рн)

60.�Добровільне�страх�вання�-�48000�

62.�Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�19000�

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні�

Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Рябі�ін�Павло�Борисович

3.�Посада:�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації

4.Члени�сім'ї�де�ларанта:�др�жина�-�Рябі�іна

Г.�М.�

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел��в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,���т.ч.:

де�ларанта�-�9459225,�членів�сім'ї�-�1509366

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�де�ларанта��-�190406

9.�Дивіденди,�проценти:�де�ларанта�-�200000,

членів�сім'ї�-�234150�

10.�Матеріальна�допомо�а:�де�ларанта�-�34850

16.�Дохід�від�відч�ження�р�хомо�о�та�нер�хомо�о

майна:�де�ларанта�-�5491955,�членів�сім'ї�-�228880�

17.�Доходів�від�провадження�підприємниць�ої

та�незалежної�професійної�діяльності�членів�сім'ї

-�987286

18.�Дохід�від�відч�ження�цінних�паперів�та

�орпоративних�прав:�де�ларанта�-�2160100,�членів

сім'ї�-�59050�

19.�Дохід�від�передачі�в�оренд��(стро�ове

володіння�та/або��орист�вання)�майна�де�ларанта

-�1381914�

Нер�хоме�майно

25.�Квартири�-�189,90�м2 (3\4�част�и�власності)

-�придбання���власність,��рн�-�10440000;��235,9-

придбання���власність,��рн�-743085,0;�141,6�-

придбання���власність,��рн�-�489247

27.�Гаражі,�за�альна�площа�-�машиномісце�№

№� � 17,18,� за�альна� площа� -� 10.6,� 10.7;

машиномісце�№№�16,17,18,19,�за�альна�площа

18,17.9,�17.9,�17.9,�32.1�

28.�Інше�нер�хоме�майно�-�нежилі�приміщення

№№�19,20,21,22,�за�альна�площа�296,9�м2,

придбано���власність,��рн�-�429120,00;�нежилі

приміщення�з�№�1�по�№�4��р�пи�приміщень�№

48�(в�літ�А),�за�альна�площа�71,5�м2, придбано

��власність,��рн�-�398000,00;�нежилі�приміщення

за�альна�площа�505�м2, придбання���власність,

�рн�-�5000000,00;�нежиле�приміщення�за�альна

площа�331,1,� придбано� �� власність,� �рн� -

1159209,07;�нежилі�приміщення�№№�1�-�16,�

№�16а,�№№�17-26�(�р�пи�приміщень�№4)�в�літ.

В,�за�альна�площа�-�893,4�м2, придбано�на�с�м�

-�2499240;��нежилі�приміщення�№№�1-11�(�р�па

приміщень�№16)�в�літ.�Б,�за�альна�площа�305,4,

придбано�на�с�м�,��рн��-�967507;�нежилі�приміщення

№№�1-7�(�р�па�приміщень�№30)�в�літ.�Б,�за�альна

площа�-�194,1�м2, придбано�на�с�м��684202;

нежилі�приміщення�№№�1-9�(�р�па�приміщень

№31)�в�літ�Б,�за�альна�площа�112,3,�придбано��

власність,��рн�-�240959;�нежилі�приміщення�№№

1-11�(�р�пи�приміщень�№12)�в�літ�Б,�за�альна

площа�432,6,�придбано���власність,��рн�-�936275;

нежилі�приміщення�№1�(�р�па�приміщень�№13)

в�літ.�Б,�за�альна�площа�107,3,�придбано��

власність,��рн�-�228662;�нежиле�приміщення�№№

1�(�р�па�приміщень�№18)�в�літ.�Б,�за�альна�площа

109,1,�придбано���власність,��рн�-�359389;�нежилі

приміщення�№№��1-9�(�р�па�приміщень�№�25)

в�літ.�Б,�за�альна�площа�273,6,�придбано��

власність,��рн�-�712451�

Майно,�що�переб�ває���власності,�в�ордері

чи�на�іншом��праві�
орист�вання�членів�сім'ї

де
ларанта

29.�Земельні�ділян�и�-�0,0798��а;�0,0571��а�

30.�Житлові�б�дин�и�-�242,6�м2 (47\100)

31.�Квартири�-�70,0�м2;�50,7�м2

34.�Інше�нер�хоме�майно�-�177,0�м2

Транспортні�засоби

35.�Автомобілі�ле��ові�-�Mersedes�-�Benz�CL

550�(s461),�рі��вип�с���2008,�придбання���власність,

�рн�-�551000,00;��Range�Rover�(4999),�рі��вип�с��

2010,�придбання���власність,��рн�-�959814,00;

Volkswagen�Toureg�(2967),�рі��вип�с���-�2013,

придбання���власність,��рн�-�739877

37.�Водні�засоби�-�Понтон�"Д-014"�стоян�ове,

без�ДЗВ,�рі��вип�с���1960;��стоян�ове�с�дно,�рі�

вип�с���-�2005,�придбано���власність,��рн�-

1053019,41�

39.�Інші�засоби�-�Причіп�бортовий�тентовий

"САНТЕЙ"�2500,�рі��вип�с���-�2012�

Транспортні�засоби,�що�переб�вають��

власності,�в�оренді�чи�на�іншом��праві


орист�вання�членів�сім'ї�де
ларанта

40.�Автомобілі�ле��ові�-�Porshe�Cayenne��ніверсал

-�В�(2967���б.�см),�рі��вип�с���-�2013�

Відомості�про�в
лади���бан
ах,�цінні�папери

та�інші�а
тиви

45.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

де�ларанта�-168811,29

49.�Розмір�внес�ів�до�стат�тно�о�(с�ладено�о)

�апітал��товариства,�підприємства,�ор�анізації,

��т.ч:�де�ларанта�-�1160925

50.�внесених���звітном��році�-�400�

51.�С�ма��оштів�на�рах�н�ах���бан�ах,��рн,���т.ч:

членів�сім'ї�-�13239,94

53.�Розмір�внес�ів�до�стат�тно�о��апітал�

товариства,�підприємства,�ор�анізації,��рн,���т.ч:

членів�сім'ї�-�6533776

Відомості�про�фінансові�зобов'язання�та

інші�витрати�(�рн)

56.Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�801421

57.�По�ашення�основної�с�ми�пози�и�(�редит�)

-�903000

58.�По�ашення�с�ми�процентів�за�пози�ою

(�редитом)�-�70639�

Фінансові� зобов'язання� членів� сім'ї

де
ларанта�(�рн)

62.�Утримання�зазначено�о���розділах�III-V

майна�-�8402�

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні�

Відомості�де
ларації�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов'язання

фінансово�о�хара
тер��за�2013�рі


1.�Старостен�о�Ганна�Ві�торівна

3.�Посада:��андидат�на�посад��заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації��

4.Члени�сім'ї�де�ларанта:�чолові��-�Мельни�

Д.В.,�донь�а�-�Мельни��І.Д.

Відомості�про�доходи,�одержані�з��сіх

джерел�в�У
раїні

5.�За�альна�с�ма�с���пно�о�доход�,��рн,���т.ч.:

де�ларанта�-�154846,96

6.�З/п,�інші�виплати�та�вина�ороди,�нараховані

(виплачені)�де�ларант��відповідно�до��мов

тр�дово�о�або�цивільно-правово�о�до�овор�,

�рн:�де�ларанта�-�141946,96

10.�Матеріальна�допомо�а,��рн:�де�ларанта

(по�до�ляд��за�дитиною)�-�12900

Нер�хоме�майно

25.�Квартири�-�58�м2

Транспортні�засоби

35.�Автомобілі�ле��ові�-�Форд�К��а�Тренд,�рі�

вип�с���2010�

Приміт
а:����ненадр�
ованих�позиціях

форми�де
ларації�відомості�відс�тні�



ÂÈÁÎÐÈ-2014
26 âåðåñíÿ 2014 ð.

¹140(4540)

5

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß

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

омісій�з�виборів�народних�деп�татів�Ураїни�на

позачер�ових�виборах�народних�деп�татів

Ураїни��26�жовтня�2014�ро�,��творених

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�позачер�ових

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

2014�ро�",�з�ідно�з�додатами�1�-�15.

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

засобам�масової�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

Про зміни в складі окружних виборчих комісій  з виборів
народних депутатів України на позачергових виборах  народних

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1133 від 24 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, витяги з протоколів засідань окружних виборчих комісій щодо
відмови членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої ;
третьої, п'ятої ; сьомої статті 26, частин п'ятої ; сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 8 частини
третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37,  частини п'ятої статті 36, 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:

Додато�15
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�24�вересня�2014�ро��№�1133

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 � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�211

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Андріяш�Любов�Миолаївна,� 1948� ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Все�раїнсье

об'єднання�"Громада"�(��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:

Кононов�І�ор�Олесандрович,�1969�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Все�раїнсье

об'єднання�"Громада".

О � р � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�213

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Б��айов�Сер�ій�Васильович,�1967�ро�

народження�-�від�Ком�ністичної�партії�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:

Переход�Сер�ій�Олесандрович,�1988�ро�

народження�-�від�Ком�ністичної�партії�Ураїни.

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Калінч��Юрій�Іванович,�1977�ро��народження

-�від�Політичної�партії�Все�раїнсье�об'єднання

"Громада"�(��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:

Оліфіра�Олесандр�Іванович,�1961�ро�

народження�-�від�Політичної�партії�Все�раїнсье

об'єднання�"Громада".

О � р � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�220

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Селю�Ірина�Миолаївна,�1985�ро��народження

-� серетар� омісії,� від� Політичної� партії

Все�раїнсье�об'єднання�"Громада"�(��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��омісії�та�призначити

серетарем�цієї�омісії:

Біли�Галина�Іванівна,�1954�ро��народження

-�від�Політичної�партії�Все�раїнсье�об'єднання

"Громада".

О � р � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�221

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Казаова�Наталія�Семенівна,�1973�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:

К�знєцова�Ярина�Дмитрівна,�1975�ро�

народження�-�від�політичної�партії�"Наша�Ураїна".

О � р � ж н а � в и б о р ч а � � о м і с і я � з � в и б о р і в

народних�деп�татів�У�раїни�одномандатно�о

виборчо�о�о�р����№�222

Припинити�достроово�повноваження�члена

омісії:

Тимошено�Віторія�Віторівна,�1978�ро�

народження�-��олова�омісії,�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��омісії�та�призначити

�оловою�цієї�омісії:

Не�строєва�Олена�Павлівна,�1955�ро�

народження�-�від�Партії�Пенсіонерів�Ураїни.
Секретар засідання

Центральної виборчої комісії 
Т. АСТАХОВА

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

1.�Зареєстр�вати�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни,�яі�балот�ються�в�одномандатних

виборчих�ор��ах���поряд��самовис�вання�на

позачер�ових�виборах�народних�деп�татів�Ураїни

26�жовтня�2014�ро�,�з�ідно�з��додатами�1�-

25.

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

встановленої� форми� видати� відповідним

андидатам���народні�деп�тати�Ураїни.

3.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність:

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�18�вересня�2014�ро��№�997�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати

Ураїни��Люшена�І.В.";

п�нт�2�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�18�вересня�2014�ро��№�1000�"Про�відмов�

в�реєстрації�андидата���народні�деп�тати

Ураїни��Захарена�К.В."

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

оприлюднити� на� офіційном�� � веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Постанова № 1120 від 24 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 округах
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
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:

Додато�25�
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�24�вересня�2014�ро��№�1120

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���№�211

Морозю�Сер�ій�Миолайович,�народився�12

травня�1976�ро��в�селі�Гринени�Немирівсьо�о

район��Вінницьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�про�рор

Голосіївсьо�о�район��міста�Києва,�про�рат�ра

Голосіївсьо�о�район��міста�Києва,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�219

Грабар�Миола�Федорович,�народився�23

листопада�1962�ро��в�місті�Х�ст�Заарпатсьої

області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,��олова,�Ураїнсьа�спіла�боротьби�з

мафією�та�ор�пцією,�адвоат,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Удот�Олесандр�І�орович,�народився�12�травня

1983�ро��в�місті�Рівном�,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний�виборчий�о�р���№�223

Захарено� Костянтин� Володимирович,

народився�28�листопада�1973�ро��в�місті�Києві,

�ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти

роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�заст�пни��енерально�о�диретора,

Концерн� радіомовлення,� радіозв'яз�� та

телебачення,�безпартійний,�проживає�в�місті

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

С�сленсьий�Петро�Олесандрович,�народився

26�червня�1982�ро��в�селі�Ладан�Прил�цьо�о

район��Черні�івсьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�диретор,�ТОВ

"Сан�Девелопмент",�безпартійний,�проживає

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

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   

Т. АСТАХОВА

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією "СІРІУС",  

в одномандатних виборчих округах 
на позачергових виборах народних депутатів України 

26 жовтня 2014 року
Постанова № 1088 від 23 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "СІРІУС" разом з іншими документами
щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 10 вересня 2014 року на І позачерговому
з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
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
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

деп�тати�Ураїни,�вис�н�тих�Політичною

партією�"СІРІУС",�в�одномандатних�виборчих

ор��ах�на�позачер�ових�виборах�народних

деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро��з�ідно

з�додатом.

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

відповідних�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни�встановленої�форми�видати�представни�

Політичної�партії�"СІРІУС".

3.�Цю�постанов��надіслати�відповідном�

ре�іональном��др�ованом��засоб��масової

інформації�для�оприлюднення���триденний

стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож�оприлюднити

на�офіційном��веб-сайті�Центральної�виборчої

омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії   

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ



Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією "НАРОДНИЙ ФРОНТ", в

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

Постанова № 1086 від 23 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 14 вересня 2014 року на VI
позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних
депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
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
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�деп�тати

Ураїни,� вис�н�тих� Політичною� партією

"НАРОДНИЙ�ФРОНТ",�в�одномандатних�виборчих

ор��ах�на�позачер�ових�виборах�народних

деп�татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро��з�ідно

з�додатами�1�-�25.

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

відповідних�андидатів���народні�деп�тати

Ураїни�встановленої�форми�видати�представни�

Політичної�партії�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення

��триденний�стро�з�дня�її�прийняття,�а�таож

оприлюднити� на� офіційном�� веб-сайті

Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

від�23�вересня�2014�ро��№�1086

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���№�211

Даневич�Миола�Володимирович,�народився

22�вересня�1966�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово

не�працює,�член�Політичної�партії�"НАРОДНИЙ

ФРОНТ",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Політична�партія

"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�212

Сташ��Віталій�Филимонович,�народився

15�жовтня�1972�ро��в��місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,� протя�ом�останніх� п'яти� роів

проживає�на�території�Ураїни,�освіта�вища,

�олова,� бла�одійна� ор�анізація� "Фонд

підтрими�м�ніципальних� ініціатив",�член

Політичної�парті ї � "НАРОДНИЙ�ФРОНТ",

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

с�б'єт� вис�вання� -� Політична� партія

"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�213

Іщено�Михайло�Володимирович,�народився

9� листопада� 1962� ро�� в� селі� Кам'янече

Новоархан�ельсьо�о�район��Кірово�радсьої

області,��ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх

п'яти�роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�перший�заст�пни�диретора,�КП�"Диреція

з��правління�та�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд�"�Деснянсьо�о�район��міста�Києва,�член

Політичної�партії�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ",�проживає

в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання

-�Політична�партія�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�216

Ляпіна�Ксенія�Михайлівна,�народилася�5

травня�1964�ро��в�місті�Києві,��ромадяна

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�народний

деп�тат� Ураїни,� член� Політичної� партії

"НАРОДНИЙ�ФРОНТ",�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Політична

партія�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�217

Шіря�Зорян�Несторович,�народився�14

листопада� 1970� ро�� в� місті� Уж�ород

Заарпатсьої�області,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�радни�Міністра

вн�трішніх�справ�Ураїни,�безпартійний,�проживає

в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання

-�Політична�партія�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�220

Константіновсьий�Вячеслав�Леонідович,

народився�11�листопада�1960�ро��в�місті�Києві,

�ромадянин�Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти

роів�проживає�на�території�Ураїни,�освіта

вища,�заст�пни�диретора,�"ТОВ�"Лідер-Інвест",

член�Політичної�партії�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ",

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,

с�б'єт�вис�вання�-�Політична�партія�"НАРОДНИЙ

ФРОНТ".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�221

Ємець�Леонід�Олесандрович,�народився�30

серпня�1979�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України на позачергових виборах

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1079 від 22 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на;
родних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про за;
міну членів окружних виборчих комісій, заяву голови окружної виборчої комісії про складення його повно;
важень без припинення членства в цій комісії, витяги з протоколів засідань окружних виборчих комісій що;
до відмови членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин пер;
шої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин п’ятої — сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 8
частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, десятої статті 37, частини п’ятої статті 36, частини дру;
гої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України». керуючись статтями 11 — 13, пунк;
том 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія 

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

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

їни�на�позачер�ових�виборах�народних�деп�-

татів�Ураїни�26�жовтня�2014�ро�,��творених

відповідно�до�постанови�Центральної�вибор-

чої�омісії�від�5�вересня�2014�ро��№ 858�«Про

�творення�ор�жних�виборчих�омісій�з�вибо-

рів�народних�деп�татів�Ураїни�на�позачер�о-

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

жовтня�2014�ро�»,�з�ідно�з�додатами�1 —�16.

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�спо-

сіб.

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

ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др�-

ованим�засобам�масової�інформації�для�оп�б-

лі�вання���семиденний�стро�від�дня�її�прий-

няття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омісіям�з

виборів�народних�деп�татів�Ураїни.

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

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�16
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�

від�22�вересня�2014�ро��№1079

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

О�р�жна�виборча��омісія�з�виборів�на-

родних�деп�татів�У�раїни�одномандатно-

�о�виборчо�о�о�р����№ 218

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Л�ашено�Юрій�Іванович,�1980�ро��наро-

дження —�від�політичної�партії�«Наша�Ураїна»

(��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:

Мельни�Віра�Миолаївна,�1954�ро��наро-

дження —�від�політичної�партії�«Наша�Ураїна».

Секретар 
Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШ

П О С Т А Н О В Л Я Є:

Додато
до�постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�23�вересня�2014�ро��№�1088

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���№�219

Беля�І�ор�Геор�ійович,�народився�4�травня

1973�ро��в�місті�Вінниці,��ромадянин�Ураїни,

протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає�на

території�Ураїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�член�Політичної�партії�"СІРІУС",�проживає

в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання

-�Політична�партія�"СІРІУС".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�222

Ніолено�І�ор�Бо�данович,�народився�4

березня�1979�ро��в�місті�Києві,��ромадянин

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�заст�пни

диретора,�ПП�"Сірі�с",�член�Політичної�партії

"СІРІУС",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Політична�партія

"СІРІУС".

Одномандатний�виборчий�о�р���№�223

Ніолено�Алла�Михайлівна,�народилася�29

�р�дня�1953�ро��в�місті�Києві,��ромадяна

Ураїни,�протя�ом�останніх�п'яти�роів�проживає

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�пенсіонер,�член

Політичної�партії�"СІРІУС",�проживає�в�місті

Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-

Політична�партія�"СІРІУС".

Секретар Центральної виборчої комісії
Т. ЛУКАШ

на�території�Ураїни,�освіта�вища,�народний�деп�тат�Ураїни,�член�Політичної�партії�"НАРОДНИЙ

ФРОНТ",�проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'єт�вис�вання�-�Політична�партія

"НАРОДНИЙ�ФРОНТ".
Секретар 

Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ
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3)�визначає�ф�нції�та�ст�пінь�відповідаль-

ності�своїх�заст�пниів,�ерівниів�стр�т�рних

підрозділів�Управління�та�забезпеч�є�підви-

щення�ділової�валіфіації�їх�працівниів.�Кон-

тролює�стан�вионавсьої�дисципліни;

4)��от�є�та�подає�на�затвердження�в��ста-

новленом��поряд��Положення�про�Управлін-

ня,�йо�о�стр�т�р��та�внесення�змін�до�них,�за-

твердж�є�положення�про�відділи�Управління�та

посадові�інстр�ції�працівниів;

5)�подає�з�ідно�із�заонодавством�пропози-

ції�заст�пниові��олови�Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації —�ерівни��апарат��вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�щодо�призна-

чення,�звільнення�з�посад�та�переміщення�пра-

цівниів�Управління,�своєчасне�заміщення�ва-

ансій,�заохочення�та�наладення�стя�нень.�Від-

повідальний�за�сладання�табелю�облі��робо-

чо�о�час��працівниів�Управління;

6)�вживає�заходів�щодо�вдосоналення�ор-

�анізації�роботи�Управління;

7)�забезпеч�є�дотримання�працівниами

Управління�заонодавства�Ураїни�з�питань

державної�сл�жби,�сл�жби�в�ор�анах�місцево-

�о�самовряд�вання�та�запобі�ання�й�протидії

ор�пції;

8)�начальни�Управління�має�заст�пниів,�яі

за�йо�о�поданням,�по�одженим�із�ерівниом

апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції),�призначаються�на�посад��та�звільняються

з�посади�Київсьим�місьим��оловою�в��ста-

новленом��поряд�;

9)�працівнии�Управління�призначаються�на

посади�та�звільняються�з�посад�в��становле-

ном��поряд��за�поданням�начальниа�Управ-

ління;

10)�для�здійснення�ф�нцій,�поладених�на

Управління,�начальни�Управління,�йо�о�за-

ст�пнии�та�працівнии�Управління�наділяють-

ся�правами,�вион�ють�обов’язи�і�нес�ть�від-

повідальність�відповідно�до�заонодавства,�ін-

ших�нормативно-правових�атів,�що�ре��лю-

ють�порядо�і��мови�проходження�держсл�ж-

би,�а�таож�Правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�і�цьо�о�Положення.

10.�Поладання�на�Управління�та�йо�о�пра-

цівниів�обов’язів,�не�передбачених�цим�По-

ложенням,�і�таих,�що�не�відносяться�до�пра-

вової�роботи,�не�доп�сається.

11.�Управління�є�стр�т�рним�підрозділом�апа-

рат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

12.�Витрати�на��тримання�Управління�здій-

снюються�за�рах�но�видатів�бюджет�,�пе-

редбачених�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації).
Керівник апарату

В. Бондаренко

ÂÈÁÎÐÈ-2014
26 âåðåñíÿ 2014 ð.
¹140(4540)
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Про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 973 від 2 вересня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері госпо!
дарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської місь!
кої ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�розпорядження����іль�ості�3�дозволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�спл�атацію

ре�ламних�засобів�з�дотриманням�норм�техні�и�безпе-

�и,�пожежної�безпе�и�і�санітарних�норм�по�ласти�на�роз-

повсюдж�вачів�зовнішньої�ре�лами.

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

но�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсними

до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�-

лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�відпо-

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

номісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

02.09.2014�р.�№�973

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного 
засобу

Площа
кв. м

Місце розташування рекламного засобу

1. 23068�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Дніпровська набережна /
вул. Aнни Ахматової (на розподільчій смузі)

2. 25015�09 ТОВ "АЛМА 2008" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,2 Печерський район, вул. Хрещатик, 19�А

3. 25016�09 ТОВ "АЛМА 2008" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,288 Печерський район, вул. Хрещатик, 19�А

Керівник апарату В. Бондаренко

Передплата	для	пільових	�атеорій
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.

на	3	місяці ............84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ........168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні	ціни
на	місяць ..............12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..........72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......144	рн.	00	�оп.

на	місяць ..............40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..........122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ........245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ......490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî Òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ðîçðàõîâàíî â³äïîâ³äíî  ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹307òà ðîçì³ùåí³ íà äîøêàõ îá'ÿâ
íà áóäèíêàõ.

Ïî âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà,1 òàðèô çá³ëüøèâñÿ ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîðåñóðñè, ìàòåð³àëè òîùî.

Äëÿ îòðèìàííÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ³ çàóâàæåíü
ïðîïîíóºìî çâåðòàòèñü â òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êîâàëüñüêà-
Æèòëîñåðâ³ñ"— âóë. ª. ×àâäàð, 3 òà çà òåë. 220-04-87 ïðîòÿãîì 19-òè êàëåíäàðíèõ
äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ¹390.

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ" ÏÎÂ²ÄÎÌËßª
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ â³ä 06.08.2014 ¹406 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî

îáñëóãîâóâàííÿ" ç 1-ãî æîâòíÿ 2014 ðîêó âñòàíîâëåí³ íàñòóïí³ ö³íè òà òàðèôè íà ãàç ïðèðîäíèé, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ

íàñåëåííÿì íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðõó ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 96 çà àäðåñîþ:

âóë.Îãàðüîâà,2,ïëîùåþ 36,7êâ.ì,äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç òâîð÷î¿ ìàòåìàòèêè òà àíãë³éñüêî¿

ìîâè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 2,01 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðõó çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-

äó ¹ 35 çà àäðåñîþ: âóë. Ãíàòà Þðè,10-Á,ïëîùåþ 26,78 êâ.ì,äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç òâîð-

÷î¿ ìàòåìàòèêè òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 1,42 ãðí áåç ÏÄÂ

(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿

îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6-À, ì. Êè¿â, òåë. 274-97-00).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ äî ñóäó â ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè
ÃÐÎÌÀÄßÍÊÓ ÁÎÊÎÂÓ ÎËÜÃÓ ÂÀËÅÐ²¯ÂÍÓ

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ó
ñïðàâ³ ¹ 757/9843/14-ö çà ïîçîâîì ÒÎÂ "Ðàäà 5"äî Áîêîâî¿ Î.Â.ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÿêå â³äêëàäåíî äî 12.00 10 æîâòíÿ 2014 ðîêó ³ â³äáóäåòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 16, ñóääÿ Ìîñêàëåíêî Ê.Î.

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

ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.
Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî â³äïîâ³äíî äî ÷.9 ñò.74 ÖÏÊ Óêðà¿íè,ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ

ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ äî ñóäó ó ïîðÿäêó ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à
Ëàíöìàíà (Êåëüí³ê) Àëåêñàíäðà Lancman (Kelnik) Aleksandr

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹ 757/9901/14-ö çà ïîçîâîì Àë-ÐãåáàòÀõìåä Êàñåì Ìóõàììåä äî Ëàíöìàíà (Êåëüí³ê) Àëåêñàíäðà,
Õà³ò Îëåãà ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì äîãîâîðó, âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà âèòðåáîâóâàííÿ
ìàéíà ç ÷óæîãî íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 15 æîâòíÿ 2014 ðîêó, î 14.00, ³
â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàéöàíà, 4, êàá. 306, ñóääÿ Ëèòâèíîâà ². Â.

Âè çîáîâ'ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.

Ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ
ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó âàøó â³äñóòí³ñòü íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ äàíèõ.

¹ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô ãðí/ì2

â ì³ñÿöü
Òàðèô ãðí/ì2 â ì³ñÿöü
äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó

1. âóë.À.².Ñ³êîðñüêîãî, 1 4,3039 ãðí. 3,6497

2. âóë.À.².Ñ³êîðñüêîãî, 1À 4,3005 ãðí. 3,7099

3. âóë.À.².Ñ³êîðñüêîãî, 1Á 4,3003 ãðí. 3,8247

4. âóë.Ñð³áíîê³ëüñüêà, 1 4,1501 ãðí. 3,7564

5. Ïðîñïåêò Ì.Áàæàíà, 8Á 3,7223 ãðí. 3,3272

До	�ваи	�ерівни�ів	підприємств,	�станов	та	оранізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�24.09.2014�№�24,�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���жовтні	2014	ро��	становитим�ть:

Роздрібні	тарифи	для	споживачів	еле�тричної	енерії	�	місті	Києві	з	�рах�ванням	ПДВ,

я�і	вводяться	в	дію	з	1	жовтня	2014	ро��

І	�лас

напр�и

(27,5	�В	

і	вище)

Крім	

тоо,

ПДВ

з	

ПДВ

ІІ	�лас	

напр�и	

(до	27,5	�В)

Крім	

тоо,	

ПДВ

з

ПДВ	

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о

еле�трично�о�транспорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб

релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

96,91 19,38 116,29 123,35 24,67 148,02

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби

релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№749�від

23.05.2014)

34,95 6,99 41,94 34,95 6,99 41,94

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в

дво�ратном�	розмірі	за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про

внесення�змін�до�За�он��У�раїни�“Про�еле�троенер�ети��”�від

23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для	тризонних	тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,

встановлюються�та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ

№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період;

� Напівпі�овий�період;

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі	тарифних	зон:	

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для	двозонних	тарифів, диференційованих�за�періодами

час�,�встановлюються�та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова

НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період;

� Денний�період

0,4

1,5

Межі	тарифних	зон:	

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï Ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó

Çà íàÿâíîñò³
ãàçîâèõ

ë³÷èëüíèê³â

Çà â³äñóòíîñò³ ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â

Ö³íà ãàçó,
ãðí çà

1 êóá. ì

Òàðèô íà ì³ñÿöü â êâàðòèðàõ, ÿê³ ìàþòü: Íà ³íäèâ³-
äóàëüíå

îïàëåííÿ
áóäèíê³â â

îïàëþâàëü-
íèé ïåð³îä,

ãðí íà
1 êâ.ì

Ö³íà ãàçó,
ãðí çà

1 êóá. ì

ïëèòó ãàçîâó
ïðè íàÿâíîñò³
ãàðÿ÷îãî âî-
äîïîñòà÷àí-

íÿ, ãðí íà 
1 ëþäèíó

ïëèòó ãàçîâó ïðè
â³äñóòíîñò³ ãàðÿ-
÷îãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ ³ ãàçîâîãî
âîäîíàãð³âà÷à,

ãðí íà 1 ëþäèíó

ïëèòó ãàçîâó
³ ãàçîâèé

âîäîíàãð³-
âà÷, ãðí íà
1 ëþäèíó

1.
Íîðìà ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî

ãàçó íà 1 ì³ñÿöü, êóá.ì.
- - 6,0 9,0 18,0 11,0

2. Ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ 1,1820 1,2990 7,79 11,69 23,38 14,29

3. Ð³÷íèé îáñÿã ñïîæèâàííÿ ãàçó:

3.1. íå ïåðåâèùóº 2500 êóá.ì. 1,0890 1,1970 7,18 10,77 21,55 13,17

3.2. íå ïåðåâèùóº 6000 êóá.ì. 1,7880 1,9650 11,79 17,69 35,37 21,62

3.3. ïåðåâèùóº 6000 êóá.ì. 3,6450 4,0110 24,07 36,10 72,20 44,12

Ðîìåíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº,ùî 02.10.2014 ðîêó î 13.30 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ñ³íêåâè÷à Þð³ÿ Îëåãîâè÷à äî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"²íâåñòêîìïëåêñ Ãðóï",òðåòÿ îñîáà äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî "Äí³ïðîâñüêèé êðóã"ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó ³ âèçíàííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³.ÒÎÂ "²íâåñòêîìïëåêñ Ãðóï"âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó
áóäå ðîçãëÿíóòî çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: âóë. Øåâ÷åíêà, 23, ì. Ðîìíè. Ñóääÿ Ñîëüîíà Í.Ì.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ïóñêàòèñÿ â àâòî-

íîìíå ïëàâàííÿ êàòåãî-

ðè÷íî çàáîðîíåíî!

Óíèêàéòå ä³é çà ïðàâèëîì «ðîç-

ä³ëÿé ³ âîëîäàðþé», óì³ííÿ äîñÿã-

òè êîìïðîì³ñó ³íòåðåñ³â, çàâîþâà-

òè ïîøàíó çàë³çíèì òåðï³ííÿì ³

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñïðèÿòèìå óêð³ï-

ëåííþ äóõîâíîãî êàðêàñó ³ äîïî-

ìîæå çàêëàñòè áàçó óñï³øíî¿ ñï³â-

ïðàö³ íà ìàéáóòí³é ð³ê.

ÒÅËÜÖ²,âàìè í³õòî íå çëî-

âæèâàº é íå âèêîðèñòî-

âóº ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ,

çàëåæí³ñòü â³ä îáñòàâèí,÷óæèõ ðå-

ñóðñ³â, ³íòåðåñ³â º ïðèïèñîì äîë³.

Ç ëþáîâ’þ òà òâîð÷èì âîãíåì òðó-

ä³òüñÿ íà ñëóæá³, äîòðèìóéòåñÿ ïî-

ñàäîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿, ðàäî áåð³òü-

ñÿ çà äîäàòêîâ³ îáîâ’ÿçêè, ï³äðîá-

ëÿéòå íà ñòîðîí³.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ëþáîâí³ ñòî-

ñóíêè ïðîõîäÿòü ôàçó

áëàãîäàòíèõ çì³í, äå âàì

â³äâåäåíà ðîëü ëþáëÿ÷îãî áëà-

ãîðîäíîãî ïàðòíåðà. Íå ï³äêà÷àé-

òå, ïîä³áíå ïðèâàáëþº ïîä³áíå!

Ñåðöÿ áèòèìóòüñÿ â óí³ñîí, ÿêùî

âàñ îá’ºäíàþòü ñï³ëüí³ ³äåàëè, äó-

õîâí³ ³íòåðåñè. ² ïèëüíóéòå, àáè

ìàòåð³àëüí³ áëàãà íå ñòàëè ÿáëó-

êîì ðîçáðàòó ç áëàãîâ³ðíèìè.

ÐÀÊÈ,ïîñòàâòå âëàñíó ã³ä-

í³ñòü íà ï’ºäåñòàë, ÿêùî

âè íå äèêòàòîð, à äáàé-

ëèâèé ñ³ì’ÿíèí. Ñàìîïîâàãà áóäå

òðàíñôîðìóâàòèñÿ â êîëîñàëüíó

â³ðó â ñàìîãî ñåáå. À öÿ âíóòð³ø-

íÿ âïåâíåí³ñòü çäàòíà òâîðèòè ÷ó-

äåñà! Çàðàç àêòèâ³çóþòüñÿ ñïàä-

êîâ³ ðèñè, òîìó ìèð ³ áëàãîïîëó÷-

÷ÿ â ñ³ì’¿ âêðàé âàæëèâ³.

ËÅÂÈ â çåí³ò³ ïîïóëÿð-

íîñò³, õàðèçìà ÿñêðàâî

ïàëàº, â³äêðèâàþ÷è ñêð³çü

äâåð³. Ïîñòàðàéòåñÿ îòðèìàòè

ìàêñèìàëüíó âèãîäó â³ä çá³ãó îá-

ñòàâèí: ìîæåòå ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ

âäàâàòèñÿ äî õèòðîù³â çàðàäè

óñï³õó ñïðàâ, çàâîäèòè ïîòð³áí³

çíàéîìñòâà, ÿêèì ñóäèëîñÿ ïî-

çèòèâíî âïëèíóòè íà ìàéáóòíº.

Ä²ÂÈ, â³äïóñò³òü òóã³ ïàñ-

êè, åêîíîìèòè íà êîï³é-

êàõ íå òðåáà, ðîçêîøóé-

òå, íå â³äìîâëÿþ÷è ñîá³ í³ â ÷îìó

³ íåîäì³ííî ïîáàâòå ³íøèõ ïîäà-

ðóíêàìè, ïðîô³íàíñóéòå ïîòðåáè

äîìî÷àäö³â.Íàêàç «õî÷ó» º ïåðøî-

÷åðãîâèì, à «òðåáà» ïî÷åêàº.

ÒÅÐÅÇ²Â äå íå ïîñ³é, òàì

³ âðîäÿòüñÿ! Âèõîäüòå íà

ïåðåäîâó,äåáþòóéòå,âè—

÷àð³âíèé àâòîðèòåòíèé ë³äåð,ÿêèé

âåäå çà ñîáîþ êîëåêòèâ ³ çàäàº

òîí ä³ÿëüíîñò³, çíàº, ç êèì äðóæè-

òè. Øëÿõåòí³ âèñîê³ ïîêðîâèòåë³

÷åêàþòü íà âàñ ó äðóæíüîìó êîë³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íèí³ íà æèò-

òºâ³é ñöåí³ ðîç³ãðóþòüñÿ

ñöåíàð³¿ êàðì³÷íèõ ïî-

ä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç âëàäîþ, â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ, êàð’ºðíèìè àìá³ö³ÿìè,

äå âàñ îòî÷óþòü àâòîðèòåòí³ ïåð-

ñîíè, ÿêèì âè çîáîâ’ÿçàí³.Òîìó êî-

ëè ùîñü ³äå âðîçð³ç ç ïëàíàìè,

çíà÷èòü òàê òðåáà.

ÑÒÐ²ËÜÖ² — ïòàõè âèñî-

êîãî ïîëüîòó, ðåéòèíã ó

ñîö³óì³ íàáèðàº ³íòåí-

ñèâíèõ îáåðò³â.Óêð³ïëþé-

òå ïðèÿòåëüñüê³ óçè, äóõ áðàòåð-

ñòâà, ºäí³ñòü ïîãëÿä³â, ³íòåðåñ³â ç

îòî÷åííÿì — çàïîðóêà æèòòºâîãî

ïðîöâ³òàííÿ, ë³äåðñüêîãî àâòîðè-

òåòó. Âàøà òâîð÷à ðîëü ó êîëåêòè-

â³ — çàáåçïå÷èòè ïîðÿäîê, ñòàòè

îïëîòîì íàä³éíîñò³, ñïðàâåäëè-

âèì àðá³òðîì. Ïðîôåñ³îíàëàì ïî-

òàëàíèòü ç ô³íàíñàìè. Â ëþáîâí³é

ñôåð³ âñå ÷óäîâî, âàñ êîõàþòü, ç

âäÿ÷í³ñòþ ïðèéìàéòå ò³ âèñîê³ ïî-

÷óòòÿ ³ áóäüòå ùàñëèâèìè!

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ÷àñ çàéíÿòè

âèã³äíó í³øó â ïîñàäîâ³é

³ºðàðõ³¿. Ç ðàä³ñòþ ïîñï³-

øàéòå íà ðîáîòó,äå âàñ ç³ãð³º ñîí-

öå êàð’ºðíîãî óñï³õó.Âèñîê³ ïîêðî-

âèòåë³ º, ðîáîòà òâîð÷à,ö³êàâà,òàê

ùî ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ äóæå

ïðèâàáëèâ³, ò³ëüêè ãàðìîí³çóéòå

ñåáå ³ íå ïð³òü íàâïðîñòåöü. Êðî-

êóéòå óòîðîâàíèì øëÿõîì, íå íà-

ìàãàþ÷èñü îòðèìàòè âñå ³ â³äðàçó,

äæåðåëà òàºìíèõ ïðèáóòê³â — äî

âàøèõ ïîñëóã, ò³ëüêè çíàéòå ì³ðó.

ÂÎÄÎË²̄ ,âàø ñâ³òîãëÿä òðàíñ-

ôîðìóºòüñÿ,æèòè çà ñòàðèìè

ïðèíöèïàìè,³äåàëàìè âæå

íå ìîæíà, âîíè ñåáå ìîðàëüíî âè-

÷åðïàëè.Âò³ì,óñîö³óì³ ñâî¿ ïðàâèëà,

òîìó ïîñòàðàéòåñÿ ãàðìîí³éíî âïè-

ñàòèñÿ â éîãî çàêîíè.Íàâ³òü êîëè öå

âèêëèêàº áóðõëèâèé ïðîòåñò,ä³âàòè-

ñÿ í³êóäè, ãîëîâíå — áóòè ÷åñíèìè,

ïîðÿäíèìè é íå çàïëÿìóâàòè âëàñíó

ñîâ³ñòü.Îïèðàéòåñÿ íà ïàðòíåð³â (áóäü-

òå ÿê íèòêà ç ãîëêîþ), âîíè â³ä Áîãà,

òîæ â ïàð³ âè çäàòí³ òâîðèòè âåëèê³

ä³ëà ³ áóòè ùàñëèâèìè.

ÐÈÁÈ,ïðèéøîâ ÷àñ ðîçïëà-

òè,ÿêùî êîìóñüçàáîðãóâà-

ëè ñåðöåì, ñïðàâàìè, ãðî-

øèìà,íàäîëóæóéòå óïóùåíå.Àêîëè

âàì õòîñü âèíåí ³ áîéêîòóº ïîâåð-

íåííÿ, ³ñòåðèê íå âëàøòîâóéòå, íà-

ñèëüíî ìèëèé íå áóäåø, ïîòåðï³òü,

óñìèðèâøè Åãî.Ñë³ïå ïîòóðàííÿ ñïî-

æèâ÷èì áàæàííÿì íåáåçïå÷íå,çâàæ-

òå âñ³ «çà» ³ «ïðîòè» ³ ñòàðàéòåñÿ äëÿ

ï³äòðèìêè çäîðîâîãî áàëàíñó á³ëü-

øå ïðàöþâàòè íà â³ääà÷ó, áî â³éíà

³íòåðåñ³â ï³äå ó çáèòîê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 755 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 746 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 87 %

ãîðîñêîï

28 âåðåñíÿ — 4 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 26 âåðåñíÿ

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 37428
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ë²ÄÅÐ ËÄÏÐ Âîëîäèìèð Æèðèíîâ-
ñüêèé ââàæàº,ùî Ðîñ³¿ ñë³ä ïåðåéòè
äî æîðñòê³øîãî êóðñó ïî âñ³õ ïîçè-
ö³ÿõ.Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ,âèñòóïà-
þ÷è â Äåðæäóì³ íà Â³äêðèò³é òðèáó-
í³. Çà ñëîâàìè Æèðèíîâñüêîãî, Ðî-
ñ³¿ äëÿ á³ëüø óñï³øíîãî ðîçâèòêó íå-
îáõ³äíà çì³íà ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó.

«ß íå êàæó øóêàòè ñïàäêîºìöÿ
Äîìó Ðîìàíîâèõ.Ìîæåìî îáðàòè ³ì-
ïåðàòîðà, öàðÿ íà 10 ðîê³â. ² êîæí³
10 ðîê³â çì³íþâàòè. Áóäå âàð³àíò
äåìîêðàò³¿, àëå âñÿ ïîâíîòà âëàäè
ó íüîãî ïîâèííà áóòè»,— çàçíà÷èâ

ë³äåð ËÄÏÐ. Æèðèíîâñüêèé íàãî-
ëîñèâ, ùî ó Ðîñ³¿ âåëè÷åçí³ ìîæëè-
âîñò³, ÷óäîâ³ óìîâè, ùîá ï³äíÿòè-
ñÿ.

À íåùîäàâíî îä³îçíèé ðåïåð Áàê,
ó÷àñíèê øîó «Õ-ôàêòîð» ìèíóëîãî ñå-
çîíó,íàïèñàâ ï³ñíþ ïðî «öàðÿ Ïóò³-
íà», ÿêó ï³äõîïèëè ³ âèñï³âóþòü êî-
ðèñòóâà÷³ ðîñ³éñüêîãî ïðîñòîðó ²í-
òåðíåò. ßê ïîâ³äîìëÿþòü êîðèñòó-
âà÷³ ñîöìåðåæ,íà ñüîãîäí³ ï³ñíÿ ñòà-
ëà õ³òîì.

Àëå öÿ æ ï³ñíÿ ³ ñòàëà ïðîáëåìîþ
äëÿ ëþäåé,îñê³ëüêè «â³äïîâ³äí³ êîì-

ïåòåíòí³ îðãàíè» âæå ïî÷àëè çëàìó-
âàòè ñòîð³íêè êîðèñòóâà÷³â ³ áëîêó-
âàòè äîñòóï â ìåðåæó. Òàêîæ ðîëèê
íà ï³ñíþ ñòàëè àêòèâíî âèäàëÿòè ç
â³ëüíîãî äîñòóïó àáî áëîêóâàòè äî-
ñòóï íà ñòîð³íêè,äå â³í ðîçì³ùåíèé.

Òîæ íàâðÿä ÷è çà òàêîãî ðåæèìó
Ðîñ³ÿ çìîæå ï³äíÿòèñÿ ç êîë³í,áî ³ì-
ïåðñüêèé ÷îá³ò Âîëîäèìèðà Âîëî-
äèìèðîâè÷à í³êîëè íå çë³çå ³ç ç³ãíó-
òî¿ ñïèíè ñâî¿õ â³ðíîï³ääàíèõ. À
õèòðîìóäð³ òà äîâãîÿçèê³ ïîë³òèêè
áóäóòü ³ íàäàë³ ðåòåëüíî ïîë³ðóâà-
òè âçóòòÿ ñâîãî ïîâåëèòåëÿ �

Æèðèíîâñüêèé õî÷å ïîñàäèòè Ïóò³íà 
íà òðîí, à òèì ÷àñîì ï³ñíÿ óêðà¿íñüêîãî 
ðåïåðà «Öàð» «ï³ä³ðâàëà» ²íòåðíåò â ÐÔ

Ì³æíàðîäíèé äåíü ãëóõîí³ìèõ (ç 1980 ð.),
Âñåñâ³òí³é äåíü êîíòðàöåïö³¿,ªâðîïåéñüêèé äåíü
ìîâ

1815 — â Ïàðèæ³ ïðóñüêèé êîðîëü Ôð³äð³õ Â³ëü-

ãåëüì III, àâñòð³éñüêèé ³ìïåðàòîð Ôðàíö I ³ ðîñ³é-

ñüêèé ³ìïåðàòîð Îëåêñàíäð I çàêëþ÷èëè Ñâÿùåí-

íèé ñîþç, ìåòîþ ÿêîãî áóëî çáåðåæåííÿ ïîë³òè÷-

íîãî óñòðîþ â ªâðîï³, âñòàíîâëåíîãî çã³äíî ç ð³-

øåííÿìè Â³äåíñüêîãî êîíãðåñó (1814-15 ðð.), ³ çà-

ïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ ðåâîëþö³éíèõ ³ ë³áåðàëü-

íèõ ³äåé. Çãîäîì äî êîíãðåñó ïðèºäíàëàñü Ôðàí-

ö³ÿ ³ ìàéæå âñ³ ºâðîïåéñüê³ äåðæàâè. Â³äìîâèëèñü

ï³äòðèìàòè Ñâÿùåííèé ñîþç Âåëèêîáðèòàí³ÿ,Òó-

ðå÷÷èíà ³ Ïàïñüêà äåðæàâà.

1934 — ó Âåëèêîáðèòàí³¿ íà âåðô³ ó Ãëàçãî ñïó-

ùåíî íà âîäó îêåàíñüêèé ëàéíåð «Queen Mary»,

ïåðøèé êîðàáåëü âîäîòîííàæí³ñòþ á³ëüøå 75 000

òîíí. Â 1936 ðîö³ ï³ä ÷àñ ñâîãî øîñòîãî ðåéñó ëàé-

íåð âñòàíîâèâ ðåêîðä øâèäêîñò³ ïåðåòèíàííÿ Àò-

ëàíòèêè — 3 äí³ 20 ãîäèí ³ 42 õâèëèíè.

1995 — Óêðà¿íó ïðèéíÿòî äî Ðàäè ªâðîïè.

2011 — íà 16-ìó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç áîêñó â Áàêó

(Àçåðáàéäæàí), ÿêèé ç³áðàâ ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü —

127 êðà¿í-ó÷àñíèöü,— óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè çà-

âîþâàëè 4 çîëîò³ òà îäíó ñð³áíó ìåäàë³ ³ ïåðå-

ìîãëè ó êîìàíäíîìó çàë³êó.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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