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Ïðîòÿãîì æîâòíÿ ó Êèºâ³ â³äáó-

äóòüñÿ çàãàëüíîì³ñüê³ ñóáîòíè-

êè, äî ÿêèõ ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ

âñ³ íåáàéäóæ³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³

òà çðîáèòè âëàñíèé âíåñîê ó áëà-

ãîóñòð³é ì³ñòà. Óæå ö³º¿ ñóáîòè

êîæåí êèÿíèí ìàòèìå çìîãó ïðè-

ºäíàòèñÿ äî ïðàö³âíèê³â ÊÎ «Êè-

¿âçåëåíáóä». Òàê, 4 æîâòíÿ îá

11–é ãîäèí³ ïî÷íåòüñÿ òîëîêà ó

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïàðêó ³ì.Ì.Ò.Ðèëü-

ñüêîãî. Ñóáîòíèê 11 æîâòíÿ ðîç-

ïî÷íåòüñÿ î 10-é ãîäèí³ ðàíêó â

ïàðêó «Íèâêè»,18 æîâòíÿ î 10–é

ãîäèí³ — ó ïàðêó «Ïåðåìîãà», à

25 æîâòíÿ î 10-é ãîäèí³ — â Ñî-

ëîì’ÿíñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàð-

êó. «Çåëåíáóä³âö³» çàïðîøóþòü

óñ³õ íåáàéäóæèõ ïðèºäíàòèñÿ äî

îáëàøòóâàííÿ áëàãîóñòðîþ ð³ä-

íîãî ì³ñòà.

4 æîâòíÿ ó ñòîëèö³
â³äáóäóòüñÿ 
ÿðìàðêè

Ó ñóáîòó â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ

ÿðìàðêè. Çîêðåìà òîðãóâàòèìóòü

â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë.

Ìàðøàëà Êîíºâà; â Äàðíèöüêî-

ìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñ-

íÿíñüêîìó— íà âóë. Ñàáóðîâà (ó

ìåæàõ âóë. Î. Áàëüçàêà òà ïðîñï.

Â. Ìàÿêîâñüêîãî); íà âóë. Ìàðøà-

ëà Æóêîâà (ó ìåæàõ âóë. Âîëêî-

âà òà ïðîñï. Ë³ñîâîãî); â Äí³ï-

ðîâñüêîìó— íà âóë.À. Ìàëèøêà,

9-15; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë.

Ëàéîøà Ãàâðî,1–9; â Ïå÷åðñüêî-

ìó— íà âóë. Ì. Çàäí³ïðîâñüêîãî

(ó ìåæàõ áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà

âóë. Ùîðñà); â Ïîä³ëüñüêîìó —

íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25; â Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó—íà âóë. ²ðï³íñüê³é;

â Ñîëîì’ÿíñüêîìó— íà âóë. Ãåðî-

¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42 (ó ìåæàõ âóë.

Ì. Äîíöÿ òà Àêàäåì³êà Ñòðàæåñ-

êî); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó— íà âóë.

Ïîäâîéñüêîãî, 2-12.
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ÍÅ ÄÈÂËß×ÈÑÜ íà ïðèïèíåííÿ
âîãíþ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ñòîëè÷-
íà âëàäà íå ïåðåñòàº ï³êëóâàòè-
ñÿ ïðî íàøèõ â³éñüêîâèõ. Çîêðå-
ìà âåëèêó ðîëü ó áîéîâèõ óìîâàõ
â³ä³ãðàº ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ.
Òàê, ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïå-
ðåäàâ á³éöÿì ð³çíèõ äîáðîâîëü-
÷èõ áàòàëüéîí³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó çîí³ ÀÒÎ, 10 «ãàçåëåé» øâèäêî¿
äîïîìîãè. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé ïîÿñíþº: «Ö³
àâò³âêè ç³áðàí³ íàìè ç³ ñòàðèõ,
ÿê³ áàãàòî ðîê³â â³äñëóæèëè ó
øâèäê³é äîïîìîç³. ²ç 100 âæèâà-

íèõ ìè ç³áðàëè 10. Ñàìå çà îñî-
áèñò³ ãðîø³ ìè ïðèäáàëè äåòàë³,
ÿê³ íå çìîãëè çíàéòè íà ñïèñà-
íèõ êàðåòàõ. Âîëîíòåðè æ óêîì-
ïëåêòóâàëè ¿õ íîâ³òí³ì ìåäè÷-
íèì îáëàäíàííÿì, ùî íåîáõ³äíî
äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè

ó áîéîâèõ óìîâàõ». Äî ñëîâà, «ãà-
çåë³» áóëè îáðàí³ íå ïðîñòî òàê.
Âîíè — çà ñâî¿ìè ïðîõ³äíèìè
âëàñòèâîñòÿìè — á³ëüøå ï³äõî-
äÿòü äëÿ ðîáîòè â óìîâàõ áåçäî-
ð³ææÿ, í³æ ñòîëè÷í³ ³íîìàðêè.
Îêð³ì òîãî, ó çîí³ ÀÒÎ íàáàãàòî

ïðîñò³øå çíàéòè çàïàñí³ ÷àñòè-
íè äëÿ â³ò÷èçíÿíîãî ì³êðîàâòî-
áóñà, àí³æ äëÿ äèêîâèííîãî Renault
÷è ³íøîãî ³íîçåìíîãî çàë³çíîãî
êîíÿ.

«Â³ä ³ìåí³ êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè
ìè çàðàç ïåðåäàºìî 10 àâòîìî-

á³ë³â øâèäêî¿ äîïîìîãè,— çàçíà-
÷èâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Ìè ñïîä³âàºìîñü, ùî êîæåí ç íèõ
âðÿòóº æèòòÿ áàãàòüîì íàøèì ãå-
ðîÿì, ÿê³ çàõèùàþòü íåçàëåæ-
í³ñòü ³ ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè íà ñõî-
ä³. Ìè, íàñê³ëüêè ìîæåìî, äîïî-
ìàãàºìî. Ò³ëüêè îá’ºäíàâøè çó-
ñèëëÿ, ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî
ïåðåìîãòè».

Êîæíèé àâòîìîá³ëü çàáåçïå÷å-
íèé ñó÷àñíèì ìåäè÷íèì ðåàí³ìà-
ö³éíèì îáëàäíàííÿì: ïðèñòðî-
ÿìè øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â,
äåô³áðèëÿòîðàìè, ìåäè÷íèìè
óêëàäêàìè ïîëüîâèõ ë³êàð³â òî-
ùî. Âàðò³ñòü êîæíî¿ óêîìïëåêòî-
âàíî¿ ìàøèíè ñêëàäàº â³ä 30 òèñ.
äîëàð³â, à çàãàëîì íà íèõ âèòðà-
òèëè áëèçüêî ï³âì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Äî ðå÷³, öå âæå äðóãà ïàðò³ÿ
ìåäè÷íîãî òðàíñïîðòó: ïåðøèõ
÷îòèðè àâòîìîá³ë³ âæå ïðàöþþòü
ó çîí³ ÀÒÎ. Øâèäê³ ïåðåäàëè áà-
òàëüéîíàì «Êè¿â», «Àéäàð», «Äîí-
áàñ», «Ìèðîòâîðåöü», «²ì. Êóëü-
÷èöüêîãî», «12 Êè¿âñüêà Ðóñü», «25
Êè¿âñüêà Ðóñü», «72-ãà îêðåìà ìå-
õàí³çîâàíà áðèãàäà», «Ïðóòñüêî-
Ïîìåðàíñüêèé».

Äîáðîâîëüö³ ïîäÿêóâàëè Â³òà-
ë³þ Êëè÷êó òà ³íøèì ìîæíîâëàä-
öÿì çà óâàãó òà ï³äòðèìêó. Çîêðå-
ìà íà÷àëüíèê øòàáó áàòàëüéîíó
«Äîíáàñ» Â’ÿ÷åñëàâ Ô³ë³í çàçíà-
÷èâ: «ß äóæå âäÿ÷íèé òèì, õòî ï³ä-
òðèìàâ öþ àêö³þ. Ðàí³øå ìè âòðà-
òèëè íàø ìåäè÷íèé òðàíñïîðò ï³ä
²ëîâàéñüêîì. Àëå òåïåð çíîâó ìî-
æåìî ðÿòóâàòè æèòòÿ ïîðàíåíèì
ó áîþ, õî÷à ïîòð³áíî ùîíàéìåíøå
ï’ÿòü ìàøèí». Ìåð Êèºâà ïîîá³-
öÿâ, ùî áóäå íàìàãàòèñÿ ³ íàäàë³
äîïîìàãàòè íàøèì â³éñüêîâèì ó
íåëåãê³é áîðîòüá³ �

Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåäàâ á³é-

öÿì ð³çíèõ äîáðîâîëü÷èõ áà-

òàëüéîí³â,ÿê³ ïåðåáóâàþòü óçî-

í³ ÀÒÎ,10 àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿

äîïîìîãè, â³äðåìîíòîâàíèõ

ñòîëè÷íîþ âëàäîþ òà îñíà-

ùåíèõ ìåäè÷íèì îáëàäíàí-

íÿì çà äîïîìîãîþ âîëîíòåð³â.

Ñïåöàâòî ïåðåäàëè áàòàëüéî-

íàì «Êè¿â»,«Àéäàð»,«Äîíáàñ»,

«Ìèðîòâîðåöü»,«²ì.Êóëü÷èöü-

êîãî»,«12 Êè¿âñüêà Ðóñü», «25

Êè¿âñüêà Ðóñü», 72-ãà îêðåìà

ìåõàí³çîâàíà áðèãàäà,«Ïðóò-

ñüêî-Ïîìåðàíñüêèé». Öå âæå

äðóãà ïàðò³ÿ ñàí³òàðíîãî òðàíñ-

ïîðòó. Íàïåðåäîäí³ ì³ñòî â³ä-

ïðàâèëî â³éñüêîâèì 4 ìåäè÷-

í³ ìàøèíè.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Â²ÄÊÐÈÒÒß òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíî¿
äîâ³äêè â³äáóëîñÿ çà ³í³ö³àòèâè Óïðàâë³í-
íÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ òà ñï³ëüíî ç Ì³æíàðîä-
íèì àåðîïîðòîì «Êè¿â» (Æóëÿíè). Íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Òåòÿíà Ñëèøíèê
ðîçïîâ³ëà: «Òóðèñò ìîæå ï³ä³éòè äî ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ñò³éêè, äå éîìó ðîçêàæóòü ïðî
ö³êàâ³ ì³ñöÿ ñòîëèö³, åêñêóðñ³¿, äîïîìî-
æóòü çâ’ÿçàòèñÿ ç ãîòåëåì. Óñ³ ñï³âðîá³ò-
íèêè âîëîä³þòü ³íîçåìíîþ ìîâîþ. Òðåáà,
ùîá ëþäè á³ëüøå ä³çíàâàëèñÿ ïðî Êè¿â òà
éîãî òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³». Òàêîæ ãîñ-
ò³ ì³ñòà ìîæóòü âçÿòè ðîçäàòêîâèé ìàòå-
ð³àë, çîêðåìà áðîøóðè, ôëàºðè, êàðòè, áóê-
ëåòè. Óñ³ âîíè íàäðóêîâàí³ ê³ëüêîìà ìî-
âàìè. Â äîâ³äíèêàõ ìîæíà çíàéòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî åêñêóðñ³¿, ³ñòîðè÷í³ òà êóëüòóð-

í³ ïàì’ÿòêè, ³íø³ ö³êàâ³ äëÿ òóðèñò³â ì³ñ-
öÿ òà çàõîäè. Çâ³ñíî, ùî âñÿ ³íôîðìàö³ÿ
íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî ³ äîçâîëÿº â³äâ³ä-
óâà÷àì ñòîëèö³ ïðîñòî ç ë³òàêà äîñë³äæó-
âàòè â³çèòíó êàðòêó Óêðà¿íè — Êè¿â. Ñë³ä
òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî äèçàéí òà ìàêåòè ìà-
òåð³àë³â áóëè áåçêîøòîâíî ðîçðîáëåí³ âî-
ëîíòåðàìè, ì³ñòî æ âèòðàòèëî ãðîø³ ëè-
øå íà äðóê.

Ïðîòå ïîñàäîâö³ âïåâíåí³: ö³ âèòðàòè
êîìïåíñóþòüñÿ çàâäÿêè ðåêëàì³ òà ñï³ë-
êóâàííþ òóðèñò³â. Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè êîí-
öåïö³¿ ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè âèêîðèñòî-
âóâàëè ñâ³òîâèé äîñâ³ä, à òàêîæ âðàõîâó-
âàëè òå, ÷èì ö³êàâèëèñÿ ³íîçåìí³ òóðèñòè
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó
ªÂÐÎ-2012.

«Ó ñüîãîäí³øí³é ñèòóàö³¿ ñêëàäíî ðîç-
âèâàòè ì³æíàðîäíèé òóðèçì. Ïðîòå ö³êàâ³ñòü
äî Êèºâà º, ³ ìè ïðàãíåìî, ùîá â³í ñòàâ
ñïðàâæíüîþ ºâðîïåéñüêîþ ñòîëèöåþ. Ì³ñ-
òî ìàº âåëèêó êóëüòóðíó ³ ³ñòîðè÷íó ñïàä-
ùèíó, òîìó äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî ïðîâî-
äèòè öåíòðàë³çîâàíó ïîë³òèêó ùîäî ðîç-
âèòêó òóðèçìó»,— ä³ëèòüñÿ ïëàíàìè çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïè-
òàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî. Ïîä³áíà ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíà ïðàêòèêà â³äáóëàñÿ âïåðøå, ïðîòå
âîíà áóäå ïîøèðþâàòèñÿ: âæå çàðàç â³ä-
áóâàþòüñÿ ïåðåìîâèíè ³ç êåð³âíèöòâîì
àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü» ùîäî ðîçì³ùåííÿ

³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè òà ñòåíä³â ó éîãî
ïðèì³ùåííÿõ. Çàãàëîì ì³æíàðîäíèé òó-
ðèçì çàðàç ïåðåæèâàº íå íàéêðàù³ ÷àñè:
çà ïåð³îä ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó äî ñòîëèö³
çàâ³òàëè 416 000 ³íîçåìö³â, ùî íà 30 % ìåí-
øå, àí³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî
ðîêó. Ïðîòå ïðîô³ëüí³ ôàõ³âö³ íå ñêàðæàòü-
ñÿ ³ ñïðèéìàþòü öå ÿê âèêëèê, ÿêèé ïðè-
ìóøóº òóðèñòè÷íó ñôåðó ðîçâèâàòèñÿ òà
çíàõîäèòè íîâ³ øëÿõè çàëó÷åííÿ ãîñòåé.
Çîêðåìà ïëàíóºòüñÿ ï³äâèùèòè ÷àñòêó âíóò-
ð³øíüîãî òóðèçìó, àäæå áàãàòî óêðà¿íö³â
æîäíîãî ðàçó íå áóëè ó Êèºâ³, à ñï³ââ³ò÷èç-
íèêàì òóò º ùî ïîêàçàòè �

Ç ë³òàêà —
íà åêñêóðñ³þ
� Ó àåðîïîðò³ «Êè¿â» â³äêðèëè ³íôîðìàö³éíó äîâ³äêó

äëÿ òóðèñò³â

Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåäàâ á³éöÿì ð³çíèõ äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó çîí³ ÀÒÎ, 10 àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ äîïîìîãè,
â³äðåìîíòîâàíèõ ñòîëè÷íîþ âëàäîþ òà îñíàùåíèõ ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì 

Â³äíåäàâíà ó ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðòó "Êè¿â" ïðàöþº òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà äëÿ ãîñòåé
óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³

Äíÿìè ó ì³æíàðîäíîìó àåðîïîðò³ «Êè¿â» â³äêðèëè òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíó äî-

â³äêó äëÿ ãîñòåé ñòîëèö³. Â³äòåïåð â³äâ³äóâà÷³ íàøîãî ì³ñòà çìîæóòü îòðèìàòè

âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ Êèºâà òà âçÿòè êàðòó ÷è ³íøó

íåîáõ³äíó äðóêîâàíó ³íôîðìàö³þ îäðàçó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ. Á³ëÿ äîâ³äêè çíàõî-

äèòüñÿ ñò³éêà ç äîâ³äíèêàìè ð³çíèìè ìîâàìè, ùî ïîïóëÿðèçóþòü òóðèñòè÷íèé

ïîòåíö³àë óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³. Öå çîêðåìà áðîøóðè, ôëàºðè, êàðòè, áóêëåòè.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Øâèäê³ äëÿ çîíè ÀÒÎ
� Ìåð Êèºâà ïåðåäàâ äîáðîâîëü÷èì áàòàëüéîíàì

10 ñïåö³àë³çîâàíèõ ìåäè÷íèõ àâò³âîê
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ÍÀÐÀÇ² ïðîô³ëüí³ ñëóæáè ìîí³-
òîðÿòü ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ ç
ê³îñêàìè â Êèºâ³, òà íàìàãàþòüñÿ
âèçíà÷èòè ¿õ òî÷íó ê³ëüê³ñòü. Çà
îô³ö³éíèìè äàíèìè, òèì÷àñîâèõ
ñïîðóä ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè 12 òèñÿ÷,
çà íåîô³ö³éíèìè — â³ä 15-òè äî
20-òè òèñÿ÷. Ïîêè ùî âëàñíèêàì,
ÿê³ ïðàöþþòü çàêîííî, ïðîïîíó-
þòü ñïëàòèòè ïàéîâó ó÷àñòü òà ëå-
ãàë³çóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü äî ñ³÷-
íÿ 2015 ðîêó. Çðîáèòè öå ìîæíà
íàâ³òü îíëàéí íà ñàéò³ Äåïàðòà-
ìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-
òóðè, â³äïîâ³äíèé ñåðâ³ñ çàïðàöþ-
âàâ ìèíóëîãî òèæíÿ. «Çàðàç ìè äà-
ºìî ìîæëèâ³ñòü ïðîïëàòèòè ïàéî-
âó ó÷àñòü âñ³ì âëàñíèêàì, ê³îñêè
ÿêèõ íå çíàõîäÿòüñÿ â çîíàõ îáìå-
æåíü,òàê³ ÿê 20-ìåòðîâà çîíà ìåò-
ðî, âèõîäè ç ïåðåõîä³â, çóïèíêè,

³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè òîùî. À òàêîæ
çà óìîâè, ùî òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè
áóëè ðîçì³ùåí³ äî êâ³òíÿ 2013-ãî,
êîëè, âëàñíå, ïî÷àâ ä³ÿòè ìîðàòî-
ð³é íà âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ê³îñ-
ê³â»,—ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» äèðåê-

òîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãî-
óñòðîþ òà îõîðîíè íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà Äìèòðî Á³ëîöåðê³-
âåöü òà äîäàâ: ïàðàëåëüíî ÐÄÀ ðîç-
ðîáëÿþòü êîìïëåêñí³ ñõåìè ðîç-
ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä íà

ñâî¿õ òåðèòîð³ÿõ. «Íàøà ïîçèö³ÿ
òàêà: êîìïëåêñíà ñõåìà — öå ïî
ñóò³ Ãåíïëàí ì³ñòà ïî ðîçì³ùåí-
íþ ÌÀÔ³â. ² îñê³ëüêè ìè éäåìî ïî
ïðèíöèïó äåöåíòðàë³çàö³¿, òî ïå-
ðåäàëè ïîâíîâàæåííÿ äî ðàéäåðæ-

àäì³í³ñòðàö³é, àäæå ñàìå äî íèõ
íàñàìïåðåä ïðèõîäÿòü ñêàðãè. Çàâ-
äàííÿ ÐÄÀ — çðîçóì³òè, äå ì³ñöå-
âà ãðîìàäà õî÷å áà÷èòè ê³îñêè.
Òàì,äå º ÷èñëåíí³ ñêàðãè,ÌÀÔ³â áó-
òè íå ìîæå. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè îò-
ðèìàºìî êîìïëåêñíó ñõåìó, áóäå-
ìî ïðîïîíóâàòè ¿¿ ïðèéíÿòè. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî äî ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ
öå áóäå çðîáëåíî».

Íàðàç³ ê³îñêè-øê³äíèêè àêòèâ-
íî ïðèáèðàþòü ³ç çîí îáìåæåíü.
Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ ÌÀÔ³â
ïîìåíøàëî íà âóëèöÿõ Âàñèëüê³â-
ñüê³é òà ïîáëèçó îäíî³ìåííî¿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî. Äåìîíòóâàëè ïðàö³â-
íèêè ÊÏ «Êè¿âáëàãîóñòð³é» òèì-
÷àñîâ³ ñïîðóäè íà ïðîñïåêò³ Ãëóø-
êîâà, 2 â ðàéîí³ ñòàíö³¿ ï³äçåìêè
«Âèñòàâêîâèé öåíòð». Çàãàëîì ðî-
áîòè òðèâàþòü ùîäíÿ ó âñ³õ ðàéî-
íàõ ì³ñòà.

Ïàðàëåëüíî ç êîëåãàìè ÊÏ «Êè-
¿âì³ñüêñâ³òëî» â³äêëþ÷àº ò³ òèì-
÷àñîâ³ ñïîðóäè, ÿê³ íåçàêîííî ñïî-
æèâàþòü åëåêòðîåíåðã³þ. Ðîáî÷îþ
ãðóïîþ ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â ÊÏ
«Êè¿âáëàãîóñòð³é», ÐÄÀ, ÏÀÒ «Êè-
¿âåíåðãî», ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» òà
«Äåðæåíåðãîíàãëÿäó» ïðîäîâæó-
þòüñÿ ïåðåâ³ðêè çàêîííîñò³ ï³ä-
êëþ÷åííÿ ê³îñê³â òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä äî ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.
Çîêðåìà ôàõ³âöÿìè çä³éñíåíî îá-
ñòåæåííÿ çàêîííîñò³ ï³äêëþ÷åí-
íÿ íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, â ðàéîí³
ñòàíö³é ìåòðî «Ëèá³äñüêà», «Îë³ì-
ï³éñüêà», «Ïàëàö ñïîðòó», «Âèäó-
áè÷³» òà «Äàðíèöÿ». Íàðàç³ ñïåö³à-
ë³ñòè âæå äåìîíòóâàëè 1 039 ì ïî-
â³òðÿíèõ ë³í³é, ùî áóëè íåçàêîííî
ïðîêëàäåí³ äî òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.
Òà âñ³õ íåäîáðîñîâ³ñíèõ ï³äïðè-
ºìö³â ïîïåðåäæàþòü: êðàä³æêà
åëåêòðîåíåðã³¿ ïåðåäáà÷àº êðèì³-
íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü �

ÍÀ ÑÏÐÀÂÆÍª ñâÿòêîâå ä³éñòâî ïåðåòâî-
ðèëàñü ïðåçåíòàö³ÿ íîâîãî ñó÷àñíîãî áîé-
ëåðà ó ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñ³ «Áðèãàí-
òèíà». Çîêðåìà â ãîñò³ äî þíèõ ïëàâö³â
îñîáèñòî çàâ³òàâ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷-
êî, àáè ïîáà÷èòè ðîáîòó íîâî¿ åíåðãîåôåê-
òèâíî¿ óñòàíîâêè. Çàçíà÷èìî, ùî öåé áîé-
ëåð º âêðàé ïîòð³áíèì äëÿ æèòòºä³ÿëüíî-
ñò³ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó. Çìàëêó òóò âè-
õîâóþòü ìàéáóòí³õ ÷åìï³îí³â. Îäíàê äëÿ
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ¿ì ïîòð³áí³ ïîñò³éí³

òðåíóâàííÿ â áàñåéí³. Àáè ä³òè ìîãëè áåç-
ïåðåøêîäíî çàéìàòèñü ïëàâàííÿì, íåçâà-
æàþ÷è íà åêîíîì³÷í³ òà ãåîïîë³òè÷í³ ïðîá-
ëåìè êðà¿íè, çà êîøòè ìåöåíàò³â òóò âñòà-
íîâèëè åíåðãîåôåêòèâíèé áîéëåð. «Íàøå
îñíîâíå çàâäàííÿ ñüîãîäí³ — ñêîíöåíòðó-
âàòè çóñèëëÿ, ùîá ïðîéòè çèìó â óìîâàõ îá-
ìåæåíîãî ïîñòà÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â. À çà-
ïðîâàäæåíà òóò ñó÷àñíà åíåðãîçáåð³ãàþ÷à
òåõíîëîã³ÿ çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü ïîâí³-
ñòþ â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ðîäíîãî ãàçó, àâòîíîìíî ñïîæèâàþ÷è åíåð-
ã³þ äëÿ ï³ä³ãð³âó òà õëîðóâàííÿ âîäè äè-
òÿ÷èõ áàñåéí³â â í³÷íèé ÷àñ çà íèçüêèì
òàðèôîì. Âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü çàîùàäèòè á³ëüø í³æ 0,5 ìëí ãðí
áþäæåòíèõ êîøò³â íà ð³ê, à öå 80 % âèäàò-
ê³â áþäæåòó çàêëàäó»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Êîøòóº òàêà óñòàíîâêà áëèçüêî 300 òèñ.
ãðí, àëå åêîíîì³ÿ äóæå âåëèêà, äîäàâ äè-
ðåêòîð ñïîðòêëóáó «Áðèãàíòèíà» Ñòàí³ñëàâ
Çàãîð³ÿ. «Çà ãàðÿ÷ó âîäó ìè ïëàòèëè çà ì³-
ñÿöü â ñåðåäíüîìó 75 òèñÿ÷. À òåïåð áóäå-
ìî ïëàòèòè óäâ³÷³ ìåíøå»,— ïîÿñíèâ â³í.

Ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿-ðîçðîáíèêà îáëàä-
íàííÿ ðîçïîâ³â, ùî ï³ä³ãð³â âîäè äëÿ ñïîðò-
êîìïëåêñó çä³éñíþºòüñÿ åëåêòðîïðèëàäîì
âèêëþ÷íî âíî÷³. Ï³ä³ãð³òà âîäà çáåð³ãàºòü-
ñÿ ó ñïåö³àëüíîìó òåïëîàêóìóëÿòîð³, ³ 7 êó-
áîìåòð³â ð³äèíè çàëèøàþòüñÿ ãàðÿ÷èìè
ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ.

Íîâèíêîþ çàö³êàâèâñÿ ³ ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî ö³ òåõíîëîã³¿
âêðàé íåîáõ³äí³ â òèõ óìîâàõ, â ÿêèõ çàðàç
æèâå Óêðà¿íà. «Â ÷àñ ãîñòðîãî äåô³öèòó
åíåðãîíîñ³¿â ìè ïîâèíí³ ðîáèòè âñå äëÿ
òîãî, àáè åêîíîìèòè åíåðã³þ ³ åôåêòèâíî
çàñòîñîâóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëî-
ã³¿,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.— Íà ïðè-

êëàä³ íîâîãî îáëàäíàííÿ ó «Áðèãàíòèí³»
ìè áà÷èìî, ùî çàâäÿêè åíåðãîçáåð³ãàþ÷èì
òåõíîëîã³ÿì ìîæëèâî çàîùàäèòè çíà÷í³
êîøòè — ùîíàéìåíøå ï³âì³ëüéîíà ãðè-
âåíü çà îïàëþâàëüíèé ñåçîí ëèøå â îäíî-
ìó ñïîðòêëóá³. Íà ñüîãîäí³ ìè ïåðåâ³ðèëè
óñ³ åëåêòðîìåðåæ³ ó Êèºâ³. Ó íàñ äîñòàòíüî
ïîòóæíîñòåé, ùîá âèòðèìàòè ìîæëèâ³ íà-
âàíòàæåííÿ ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó». Îêð³ì öüîãî, ìåð ñòîëèö³ çàóâàæèâ,
ùî «Áðèãàíòèíà» — öå íàðàç³ ºäèíèé ó Êè-
ºâ³ ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çà-
êëàä, äå âñòàíîâëåíå ïîä³áíå åíåðãîçáåð³-
ãàþ÷å îáëàäíàííÿ, òà âèñëîâèâ ñïîä³âàí-
íÿ, ùî âæå íåçàáàðîì ïîçèòèâíèé äîñâ³ä
Ñâÿòîøèíà ïåðåéìàòèìóòü ³ â ³íøèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà �

Åíåðãîåêîíîì³ÿ 
çà ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè
� Ó ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ñïîðòèâíîãî ñïðÿìóâàííÿ «Áðèãàíòèíà» 

âñòàíîâèëè åíåðãîçáåð³ãàþ÷èé áîéëåð

Íàðàç³ ó ñòîëèö³ ê³îñêè-øê³äíèêè ïðèáèðàþòü ³ç çîí îáìåæåíü, à äî ê³íöÿ ðîêó îá³öÿþòü íàðåøò³ ïðèéíÿòè êîìïëåêñíó ñõåìó
ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä

Â óìîâàõ ãàçîâî¿ «êðèçè» åíåðãîîùàäí³ñòü—òåìà íîìåð îäèí äëÿ íàøî¿ êðà-

¿íè. Àáè çåêîíîìèòè íà îïàëåíí³, ñòîëè÷íà âëàäà âèìóøåíà áóëà òèì÷àñîâî

ïðèïèíèòè ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ â ì³ñò³. Â íèí³øí³õ óìîâàõ â Êèºâ³ çàñòî-

ñîâóþòü îáëàäíàííÿ, ÿêå äàº ìîæëèâ³ñòü çåêîíîìèòè êîøòè. Çîêðåìà éäåòü-

ñÿ ïðî áîéëåð, ÿêèé íèí³ ðÿòóº ÿê ïåðåñ³÷íèõ êèÿí, òàê ³ þíèõ ïëàâö³â, ÿê³

çàéìàþòüñÿ ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Áðèãàíòèíà». Ïåðåâàãè òà çðó÷í³ñòü ö³º¿ óñòà-

íîâêè îö³íèëè íå ëèøå äèðåêö³ÿ çàêëàäó, à é ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé

çàâ³òàâ íà óðî÷èñòó ïðåçåíòàö³þ åíåðãîçáåð³ãàþ÷îãî ïðèëàäó. Éîìó ïîêàçà-

ëè ñó÷àñíèé áîéëåð, ÿêèé â ê³ëüêà ðàç³â çìåíøóº âèòðàòè òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³

äàº ìîæëèâ³ñòü çíà÷íî çàîùàäèòè íà îïàëåíí³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïåðåìîãòè ÌÀÔ³þ
� Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîäîâæóº áîðîòüáó ³ç çàñèëëÿì 

ê³îñê³â-øê³äíèê³â
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Ñó÷àñíèé áîéëåð, ÿêèé äíÿìè âñòàíîâèëè â
ñïîðòêîìïëåêñ³ "Áðèãàíòèíà", äîçâîëèòü â ê³ëüêà
ðàç³â çìåíøèòè âèòðàòè òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³ çíà÷íî
çàîùàäèòü íà îïàëåíí³

Êàâà, øâèäêà ¿æà, îäÿã, äî-

ìàøíº ïðèëàääÿ, ñòðèæêà ÷è

ìàí³êþð—âñ³ ö³ ïîñëóãè ìîæ-

íà îòðèìàòè ó ê³îñêàõ, ÿê³ çà-

ïîëîíèëè Êè¿â. Âèõîäè ç ìåò-

ðî, ïåðåõîä³â, òðîòóàðè ñòàëè

ñïðàâæíüîþ ñìóãîþ ïåðåïîí

äëÿ ï³øîõîä³â. Áîðîòèñÿ ç

ÌÀÔàìè ïðîäîâæóþòü ó ñòî-

ëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿. Íàðàç³

ê³îñêè-øê³äíèêè ïðèáèðàþòü

³ç çîí îáìåæåíü, à äî ê³íöÿ

ðîêó îá³öÿþòü íàðåøò³ ïðèé-

íÿòè êîìïëåêñíó ñõåìó ðîç-

ì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Îäèí ³ç òèõ, ÷èÿ ïðèéìàëüíÿ çàïðàöþ-
âàëà âæå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ îãîëîøåí-
íÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â — íàø ñüîãîäí³øí³é
ñï³âðîçìîâíèê.

Ïðî òå, ùî íèí³ îñîáëèâî õâèëþº æèòå-
ë³â îêîëèöü ñòîëèö³, ÷îìó ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
çàòÿãóþòüñÿ äî ãëèáîêî¿ íî÷³ ³ ÿê â³äð³çíè-
òè ñïðàâæí³õ â³ä âèãàäàíèõ ôðîíòîâèê³â,
«Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â äåïóòàò Êè¿âðàäè,
÷ëåí ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ, ÷ëåí êîì³ñ³¿ ç ÀÒÎ Îëåêñàíäð Ì³ùåí-
êî.

Îëåêñàíäðå Ãðèãîðîâè÷ó, ç ÿêèìè
ïðîáëåìàìè äî âàñ ñüîãîäí³ çâåðòàþ-
òüñÿ íàé÷àñò³øå?

Î. Ì.: Ì³é îêðóã — ÄÂÐÇ òà Ñòàðà Äàð-
íèöÿ, íå öåíòð. Òîæ ³ éäóòü ïåðåäóñ³ì ç òè-
ìè ïèòàííÿìè, ÿê³ òóò íå âèð³øóþòüñÿ äå-
ñÿòèë³òòÿìè. Öå — ðåêîíñòðóêö³ÿ øëÿõî-
ïðîâîäó, ÿêèé ç’ºäíóº ì³êðîðàéîí ÄÂÐÇ ç ³í-
øîþ ÷àñòèíîþ ðàéîíó, òà ñòâîðåííÿ íî-
âèõ òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â. Ðåìîíò äî-
ð³ã, áóä³âíèöòâî àìáóëàòîð³¿-ïîë³êë³í³êè
íà Êàóíàñüêîìó æèòëîìàñèâ³. Âäóìàéòå-
ñÿ: ùîá ïðîñòî çäàòè àíàë³çè, ëþäÿì íå-
îáõ³äíî äîáèðàòèñÿ äî íàéáëèæ÷î¿ ë³êàð-
í³ äåê³ëüêîìà âèäàìè òðàíñïîðòó. À ùå áó-
ä³âíèöòâî íîâîãî êîðïóñó â ñåðåäí³é øêî-
ë³ ¹ 42, ðåìîíò äàõ³â, ïàðàäíèõ, áëàãîóñò-
ð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, íåçàêîííà
çàáóäîâà...

Ïðîòå ïðîáëåìà íåçàêîííî¿ çàáó-
äîâè àêòóàëüí³øà äëÿ öåíòðó Êèºâà...

Î. Ì.: Âîíà àêòóàëüíà äëÿ âñüîãî Êèºâà
áåç âèíÿòêó! Ò³ëüêè ïðî ñèòóàö³¿ ç çàáóäî-
âîþ íà ë³âîìó áåðåç³ ÷îìóñü ãîâîðÿòü çíà÷-
íî ð³äøå. Íàïðèêëàä, íà âóëèö³ Õîðîëü-
ñüê³é, 5/11, çà ð³øåííÿì Êè¿âðàäè, áóëî âè-
ä³ëåíî çåìëþ äëÿ áóä³âíèöòâà äâîïîâåð-
õîâîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðó. Àëå
çàì³ñòü íüîãî íà öüîìó ì³ñö³ òðèâàº áóä³â-
íèöòâî âèñîòêè. Äî òîãî ìîìåíòó, êîëè
ìåøêàíö³ ñóñ³äíüîãî áóäèíêó çâåðíóëèñÿ
äî ìåíå, ùå ÿê äî êàíäèäàòà â äåïóòàòè
Êè¿âðàäè, ç ïðîõàííÿì ïåðåøêîäèòè öüî-
ìó áóä³âíèöòâó, áóëè çâåäåí³ âæå 25 ïîâåð-
õ³â. Íåçàêîííî òà ùå é íà íåïðèäàòíîìó
äëÿ òàêî¿ çàáóäîâè ì³ñö³! Çðåøòîþ, ïî ñò³-
íàõ íàéáëèæ÷î¿ äî çàáóäîâè ñïîðóäè ï³-
øëè òð³ùèíè.

×è º âèõ³ä?
Î. Ì.: Ñïîä³âàþñÿ, ùî âðåøò³-ðåøò çó-

ì³ºìî âèð³øèòè öå ïèòàííÿ ³ç çàáóäîâíè-
êîì. À â ö³ëîìó — âèõ³ä ó òîìó, ùîá ðîç-
øèðèòè ìåæ³ Êèºâà. ² îñü íà â³ëüíèõ ïëî-
ùàõ — áóäóéòå íà çäîðîâ’ÿ!.. Ïðîêëàäàéòå
äîðîãè, ðîçâèâàéòå ³íôðàñòðóêòóðó — âñå,
ùî íåîáõ³äíî äëÿ æèòòÿ. Ó Êèºâ³ — ÿ ãîâî-
ðèâ ³ áóäó öå ïîâòîðþâàòè — áóäóâàòè âæå
íåìàº äå! Ó íàñ òîìó é çàòîðè íà äîðîãàõ,

íå âèòðèìóþòü êîìóí³êàö³¿, íåìàº äâîð³â,
äå ìîæíà ïîäèõàòè ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, òî-
ìó ùî áóäóºìî, áóäóºìî, áóäóºìî... ª, íà-
ïðèêëàä, îäèí ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê íà
ê³ëüêà äâîð³â — àëå í³, ³ íà éîãî ì³ñöå îáî-
â’ÿçêîâî ïîòð³áíî ñïðîáóâàòè âòèñíóòè
æèòëîâèé áóäèíîê!

Âè ãîâîðèòå ïðî ÿêèéñü êîíêðåò-
íèé âèïàäîê?

Î. Ì.: Òàê. Áèø³âñüêèé ïðîâóëîê, 7. Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî çóì³ºìî ñêàñóâàòè öå ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè. Ëþäè íà öå äóæå ÷åêàþòü.

Âè ñïîä³âàºòåñÿ ñêàñóâàòè ð³øåí-
íÿ ìèíóëèõ äåïóòàòñüêèõ ñêëèêàíü. Ó
òîé æå ÷àñ ñüîãîäí³ êîì³ñ³ÿ ç ì³ñòîáó-
äóâàííÿ, äî ÿêî¿ âè, äî ðå÷³, âõîäèòå,
òàêîæ ïðèéìàº ÿê³ñü ð³øåííÿ, ùî, ìîæ-
ëèâî, áóäóòü îñêàðæåí³ âæå çàâòðà. Íå-
äàðìà ñåñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ çå-
ìåëüí³ ïèòàííÿ, òðèâàþòü çàðàç äî íî-
÷³... Îñîáèñòî âè çíàºòå âèïàäêè ÿêî¿ñü
íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàøî¿ êîì³ñ³¿?

Î. Ì.: Í³. Ðîçóì³ºòå, ÿêáè êîæåí ç òèõ
äåïóòàò³â, ÿêèé ïðèéøîâ äî Êè¿âðàäè,
ïàì’ÿòàâ ïðî òå, ùî íà öüîìó ì³ñö³ â³í ïî-
âèíåí â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè íå ñâî¿ âëàñ-
í³ ³ íå ñâîº¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, à ïðàöþâàòè
íà áëàãî êèÿí, íå áóëî á ³ öèõ á³éîê, ³ «í³÷-
íèõ ïîñèäåíüîê». Äâåð³ áóäü-ÿêî¿ êîì³ñ³¿
â³ä÷èíåí³ äëÿ êîæíîãî — áóëî á ëèøå áàæàí-
íÿ ïðèéòè ³ ðîç³áðàòèñÿ! Íà çàñ³äàííÿõ çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ âçàãàë³ ïðèñóòí³ 15 ¿¿ ÷ëå-
í³â òà 50 ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ âè-
â÷àþòü êîæåí äîêóìåíò ìàëî íå ï³ä ì³ê-
ðîñêîïîì. Àëå ëþäè, ÿê³ íàéãîëîñí³øå êðè-
÷àòü â çàë³ ïðî ïîðóøåííÿ, íà êîì³ñ³¿ íå
õîäÿòü. Âçàãàë³. Íå ëèøå íà çåìåëüí³. Ïî-
ïåðåäó — ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, òîìó áóâ
áè ïðèâ³ä ïîï³àðèòèñÿ ñàìîìó ³ íàãàäàòè
ëþäÿì ïðî ñâîþ ïàðò³þ...

Ââàæàºòå, ùî öå ñïëàíîâàí³ àêö³¿
ïðîòè ïîë³òñèëè ìåðà ³ ïðåçèäåíòà?

Î. Ì.: Íå çíàþ. Ìîæëèâî, ïðîñòî òàêèé
«ï³àð» íà ÷óæ³é ðîáîò³.

Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, ïîä³áíèé «ï³-
àð» òîðêíóâñÿ ³ âàñ. Ëþäèíà, ÿêà ö³º¿
âåñíè ïðîãðàëà âàì âèáîðè íà ìàæî-
ðèòàðíîìó îêðóç³, ïðîäîâæóº çàéìàòè-
ñÿ ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ ïðèïèñóº
ñîá³ ÷àñòèíó çðîáëåíîãî íîâèì äåïóòà-
òîì. Íàïðèêëàä, êàï³òàëüíèé ðåìîíò
äîðîãè íà âóëèö³ Ïðàçüê³é. Àëå â Êè¿â-
ðàä³ ìåí³ ñêàçàëè, ùî êîøòè íà öåé ðå-
ìîíò áþäæåòíà êîì³ñ³ÿ âèä³ëèëà ò³ëü-
êè ï³ñëÿ âàøèõ íåîäíîðàçîâèõ çâåð-
íåíü.

Î. Ì.: Öå ïðàâäà. Àëå ïðî êîëèøíüîãî
êîíêóðåíòà ÿ ãîâîðèòè íå õî÷ó. Çðåøòîþ,
íå âñ³ âì³þòü äîñòîéíî ïðîãðàâàòè. Íàðîä
ó íàñ ìóäðèé, ñàì â óñüîìó ðîçáåðåòüñÿ.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ «âèáèâàííÿ» êîøò³â íà-
â³òü äëÿ äóæå âàæëèâî¿ ñïðàâè, öå çàðàç
ä³éñíî âàæêî — íàì ä³ñòàëàñÿ âåëè÷åçíà
«ä³ðà» â áþäæåò³, ÿêó áóäå äóæå âàæêî çà-
ëàòàòè.

Ãðîøåé íà ðîáîòó íà îêðóç³ çàðàç
òåæ íåìàº?

Î. Ì.: Í³.

Òîáòî, âñå, ùî ðîáëÿòü äåïóòàòè, ÿê³
ä³éñíî ïðàöþþòü â îêðóãàõ, âîíè ðîá-
ëÿòü âèêëþ÷íî íà ñâî¿ ³ çàëó÷åí³ êîø-
òè?

Î. Ì.: Ö³ëêîâèòà ïðàâäà. Íàøîìó ñêëè-
êàííþ ïðàöþâàòè îñîáëèâî ñêëàäíî, àäæå
í³õòî äî íàñ íå ïî÷èíàâ ðîáîòó â óìîâàõ
íåîãîëîøåíî¿ â³éíè ³ òàêî¿ êàòàñòðîô³÷-
íî¿ íåñòà÷³ ãðîøåé ó áþäæåò³. Àëå ÿêùî òè
ïðèéøîâ ñþäè ñàìå ïðàöþâàòè, òî áóäåø
ñòàðàòèñÿ ðîáèòè âñå, ùî ìîæåø, íåçâà-
æàþ÷è íà îá’ºêòèâí³ òðóäíîù³.

Ùî âäàëîñÿ çà öåé ÷àñ?
Î. Ì.: Çâè÷àéíî, ìåíøå, í³æ õîò³ëîñÿ

á. Êð³ì ðåìîíòó íà Ïðàçüê³é, íàðåøò³ çðó-
øèâñÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè áëàãîóñòð³é ñåðåä-
íüî¿ øêîëè ¹ 42. Íàâêîëî öüîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó — âèñîòí³ áóäèíêè, ä³òåé áà-
ãàòî, øêîëà ïåðåïîâíåíà. ² ïðè öüîìó —
äàâíî áåç ðåìîíòó, êîòëîâàí äëÿ íîâîãî
êîðïóñó âèðèòèé ðîê³â 6 òîìó. Íàðåøò³ âè-
ä³ëåí³ ãðîø³ äëÿ êàïðåìîíòó ñïîðòèâíîãî
çàëó òà õàð÷îáëîêó. Ñïîä³âàþñÿ, äî Äíÿ
óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ â³äêðèºìî íà òåðèòîð³¿
ö³º¿ øêîëè îíîâëåíèé ïàì’ÿòíèê çàãèá-
ëèì. 2015-ãî ìåð³ÿ îá³öÿº êîøòè íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ñàìîãî íàâ÷àëüíîãî êîðïóñó.

Â³äðåìîíòóâàëè òóàëåòè ³ äóøîâ³ â 4-é
ãðóï³ äèòñàäêà ¹ 455 íà âóëèö³ Ïðàçü-
ê³é — áàòüêè çâåðíóëèñÿ ç êîëåêòèâíèì
ëèñòîì, ÿ çàáåçïå÷èâ ¿õ ìàòåð³àëàìè äëÿ
ðåìîíòó.

Êîëè äî ìåíå ïðèõîäÿòü íà ïðèéîì ³
ñêàðæàòüñÿ, ùî âòîìèëèñÿ îäåðæóâàòè â³ä
ÆÅÊ³â â³äïèñêè ó â³äïîâ³äü íà ïðîõàííÿ
ïðî ðåìîíò ïàðàäíîãî, ÿ êàæó, ùî º äâà øëÿ-
õè: ëèñòóâàòèñÿ ç ³íñòàíö³ÿìè àáî ç³áðàòè-
ñÿ â ï³ä’¿çä³ ³ âèð³øèòè, ùî ðåìîíò ìîæíà
çðîáèòè ³ ñâî¿ìè ñèëàìè. À ç ìàòåð³àëàìè ÿ
äîïîìîæó. Çâè÷àéíî, íå âñ³ì â³äðàçó. Àëå
ÿêùî ëþäè ãîòîâ³ íå ïðîñòî ñêàðæèòèñÿ, à
é ùîñü ðîáèòè, âèõ³ä çàâæäè çíàéäåòüñÿ.

Àëå ³íîä³ âèõ³ä — öå ä³éñíî ò³ëüêè
ïîïðîñèòè ïðî äîïîìîãó.

Î. Ì.: ß ðîçóì³þ. Òîìó é çíàõîäæó ìîæ-
ëèâ³ñòü, ùîá îïëàòèòè âèäàííÿ ùîì³ñÿ÷-
íèê³â äëÿ íåçðÿ÷èõ ä³òåé, ï³äïèñêó äëÿ á³á-
ë³îòåê, ùå ÿêóñü äîïîìîãó îñâ³òí³ì óñòà-
íîâàì ³ çàêëàäàì êóëüòóðè, âçàãàë³ òèì, êî-
ìó äóæå âàæêî. Êîëè, íàïðèêëàä, â ïðèéìàëü-
íþ çâåðíóëàñÿ æ³íêà, ó ÿêî¿ ïîâí³ñòþ çãî-
ð³ëà êâàðòèðà, à âîíà ïðîæèâàº îäíà ç ï’ÿ-
òèð³÷íîþ äèòèíîþ. Õ³áà ìîæíà ñêàçàòè ¿é:

«Ïî÷åêàéòå, êîëè ó ìåíå ç’ÿâëÿòüñÿ ãðîø³
íà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó...»

Îëåêñàíäðå Ãðèãîðîâè÷ó, çíàþ, ùî
âè ÷àñòî áóâàºòå â çîí³ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íî¿ îïåðàö³¿, îï³êóºòåñü 12-ì áàòàëü-
éîíîì òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè Êèºâà.
×èì äîïîìàãàºòå ¿ì?

Î. Ì.: Ïîñò³éíî áóâàº ³ äîïîìàãàº ö³ëà
ãðóïà äåïóòàò³â ³ç ð³çíèõ ôðàêö³é ³ ïðàö³â-
íèêè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè. Öå ³ Ñåðã³é
Ãóñîâñüêèé, ³ Â³òàë³é Ïàâëèê, ³ ²ëëÿ Ðîêî÷º.
¯çäèìî, áà÷èìî ïîòðåáè, íàìàãàºìîñÿ êó-
ïèòè õëîïöÿì òå, ùî ïîòð³áíî, ï³äòðèìó-
ºìî ìîðàëüíî. Ñóïðîâîäæóºìî âàíòàæ³, ÿê³
éäóòü â³ä âîëîíòåð³â, â³ä Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
â³í áàãàòî ÷îãî êóïóº äëÿ ôðîíòó, ïåðåäà-
ºìî ïîñèëêè â³ä ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ.

À ùî öå çà ³ñòîð³ÿ ç äîïîìîãîþ áà-
òàëüéîíó â³ä ñåëà Ñàäæàâêà ç ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³?

Î. Ì.: Â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó æèâóòü ìî¿
äðóç³, ç ÿêèìè ðàçîì ñëóæèëè â Àôãàí³ñ-
òàí³. Êîëè áàçó 12-ãî ðîçáîìáèëè, ³ â³í çà-
ëèøèâñÿ áåç óñüîãî, ÿ çâ’ÿçàâñÿ ç õëîïöÿ-
ìè ³ ïîïðîñèâ äîïîìîãòè. Ñïåö³àëüíî äëÿ
íàøîãî áàòàëüéîíó òàì ç³áðàëè 12 òîíí
ïðîäîâîëüñòâà — îâî÷³, êîíñåðâàö³þ ³ òàê
äàë³. Äîñòàâèëè â áàòàëüéîí, ²ëëÿ (Ðîêî-
÷º, — ðåä.) ðîçì³ñòèâ ôîòîçâ³ò íà Ôåéñáó-
ö³. Ó âàñ æå, æóðíàë³ñò³â, ñîöìåðåæ³ çàðàç —
ãîëîâíå äæåðåëî ³íôîðìàö³¿ (óñì³õàºòüñÿ).

Íåùîäàâíî â ²íòåðíåò³ ñêëàëè
«ïîðòðåò òèïîâîãî âîëîíòåðà». Ìîâëÿâ,
íàé÷àñò³øå öå æ³íêà ç âèùîþ îñâ³òîþ,
ó ÿêî¿ º ñ³ì’ÿ ³ òàêå ³íøå. Âè ìîãëè á òàê
ñàìî ñõåìàòè÷íî «íàìàëþâàòè» ïîð-
òðåò äîáðîâîëüöÿ â çîí³ ÀÒÎ? ×è º ÿê³ñü
«îñîáëèâ³ ïðèêìåòè»?

Î. Ì.: Ò³ ëþäè, ÿê³ íàñïðàâä³ ùîñü ðîá-
ëÿòü, à íå ï³àðÿòüñÿ íà â³éí³, í³êîëè íå áó-
äóòü áåç÷èíñòâóâàòè, ìàðîäåðñòâóâàòè ³,
çàõëèíàþ÷èñü, ðîçïîâ³äàòè ïðî ñâî¿ ïîä-
âèãè íà ôðîíò³. Áàãàòî âè ÷îãîñü ÷óëè â³ä
²ãîðÿ Ëóöåíêà, â³ä Àíäð³ÿ Ãðèöåíêà, â³ä ³í-
øèõ ôðîíòîâèê³â? Àäæå ö³ õëîïö³ ä³éñíî
âîþþòü. Ïðè öüîìó í³êîëè íå äîçâîëÿòü
ñîá³ ïðèéòè íà ñåñ³þ ó â³éñüêîâ³é ôîðì³,
ÿêîñü öèì õèçóâàòèñÿ, ñïåêóëþâàòè íà òî-
ìó ãîð³, ÿêå ñüîãîäí³ ñòàëîñÿ íà ñõîä³.

Ùî íàéñêëàäí³øå íà ö³é â³éí³?
Î. Ì.: Õëîïöÿì òàì äîâîäèòüñÿ âàæ÷å,

í³æ áóëî íàì êîëèñü â Àôãàí³ñòàí³. Òàì áó-
ëî çðîçóì³ëî: îñü ÷óæ³ — îñü ñâî¿, ìè ìîã-
ëè íàñòóïàòè ³ àòàêóâàòè. À òóò — ÿê³ ìî-
æóòü áóòè àòàêè, ÿêùî íàâêîëî — ñâî¿, ìèð-
í³ ëþäè?.. Âîäíî÷àñ ìåíå âæå íå ðàç çàïè-
òóâàëè, ÷è íå ââàæàþ ÿ, ùî ìè ïðîãðàëè
öþ â³éíó? Ó æîäíîìó ðàç³! Í³! Ìè — ïåðå-
ìîãëè. Òîìó ùî ôàêòè÷íî ò³ëüêè íà åíòó-
ç³àçì³ ³ ïàòð³îòèçì³ çìîãëè çóïèíèòè ðîñ³é-
ñüêó â³éñüêîâó ìàøèíó... �
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Äíÿìè ÇÌ² îïðèëþäíèëè àäðåñè ïðèéìàëåíü äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. ßê âèÿâèëîñÿ, ðåãóëÿðíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåøêàí-

öÿìè, çàâäÿêè äîâ³ð³ ÿêèõ, âëàñíå, ³ îòðèìàí³ äåïóòàòñüê³ ìàíäàòè, çäàòí³ ìåíøå ïîëîâèíè öüîãî äåïêîðïóñó. Äî 25

âåðåñíÿ, ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ îáðàííÿ, ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³ ìàëè ëèøå 52 ç³ 120-òè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. Òàê

ùå é ÷àñòèíà ç öèõ 52-õ ïåðåéíÿëàñÿ ñòâîðåííÿì ì³ñöü çóñòð³÷åé ëèøå íàïåðåäîäí³ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Òîæ

íà ä³ë³ âèÿâèëîñÿ çîâñ³ì ìàëî îáðàíö³â, ãîòîâèõ ïîñò³éíî äîñëóõàòèñÿ äî êèÿí ³ ðîçâ’ÿçóâàòè ¿õí³ ïðîáëåìè.

Âàëåíòèí ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Îëåêñàíäð Ì²ÙÅÍÊÎ: 

«ßêùî òè ïðèéøîâ äî Êè¿âðàäè
ïðàöþâàòè, áóäåø ä³ÿòè,
íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîù³»



Ô²ÍÀÍÑÈ
Ãîò³âêîâèé äîëàð ÑØÀ ó Êè-

ºâ³ äíÿìè çíîâó ïåðåòíóâ ïî-

çíà÷êó ó 14 ãðèâåíü çà îäèíè-

öþ.Àëå íåïîêî¿òèñÿ íå âàðòî,

áî Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà-

¿íè ñòî¿òü íà âàðò³ ãðîøåé: ³

äåðæàâíèõ, ³ êîøò³â á³çíåñó,

çàïàñ³â ïðîñòèõ ãðîìàäÿí.Òèì

íå ìåíøå,îñòàíí³ çàõîäè ÍÁÓ

ùîäî âàëþòíîãî ðèíêó º æîðñò-

êèìè. Äåõòî âæå êèíóâñÿ äî

«îáì³ííèê³â» ³ ñêàðæèòüñÿ íà

íåñòà÷ó ³íîçåìíî¿ âàëþòè.

«Õðåùàòèê» ðîçáèðàâñÿ ó ïðî-

öåñàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà âà-

ëþòíîìó ðèíêó ñòîëèö³.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ïëþñ 18 êîï³éîê

Äîëàð ÑØÀ íà ãîò³âêîâîìó ðèí-
êó ñòîëèö³ ïîäîðîæ÷àâ çà îäèí
äåíü àæ íà 18 êîï³éîê. Çäàâàëîñÿ
á, º ÷îãî òóðáóâàòèñÿ. Àëå öå ëè-
øå ó ïðîäàæó. Çàçâè÷àé ö³íè ðå-
àë³çàö³¿ çðîñòàþòü ñòð³ìêî, àëå íå
íàäîâãî, áî êîëè º âàãîì³ ï³äñòà-
âè, òî ïîâçóòü âãîðó ³ ö³íè êóï³â-
ë³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè. À ö³íè êóï³â-
ë³ òðèìàþòüñÿ íèæ÷å ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ïîçíà÷êè ó 14 ãðí çà îäèíèöþ
³ íàðàç³ «õîäÿòü» â ìåæàõ 13,50-
13,70 ãðí.

Òèì íå ìåíøå, Íàö³îíàëüíèé
áàíê âäàâñÿ äî îá³öÿíèõ æîðñò-
êèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ çàõîä³â äëÿ
ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿ íà âàëþòíî-
ìó ðèíêó. Òàê, ùå 22 âåðåñíÿ ÍÁÓ
îïóáë³êóâàâ ïîñòàíîâó ¹ 591 «Ïðî
âíåñåííÿ çì³í ó äåÿê³ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâ³ àêòè Íàö³îíàëüíîãî
áàíêó Óêðà¿íè», çã³äíî ç ÿêîþ çà-
ïðîâàäæóâàâñÿ ë³ì³ò íà êóï³âëþ
³íîçåìíî¿ âàëþòè ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè. Öèì äîêóìåíòîì ñóìà ³íî-
çåìíî¿ âàëþòè, ÿêó ìîãëà ïðèäáà-
òè îäíà îñîáà ïðîòÿãîì îäíîãî
îïåðàö³éíîãî äíÿ, ìàëà íå ïåðåâè-
ùóâàòè 3-õ òèñÿ÷ ãðèâåíü â åêâ³-
âàëåíò³. Óò³ì, öå îáìåæåííÿ íå
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà âèïàäêè êó-
ï³âë³ âàëþòè äëÿ ïîãàøåííÿ êðå-
äèò³â. Êîðèñòóâà÷³ ²íòåðíåò çàçíà-
÷àþòü, ùî íàñïðàâä³ ïðîáëåìà íå
â îáñÿãàõ ³íîçåìíî¿ âàëþòè, ÿêó
ìîæíà ïðèäáàòè, à â òîìó, ùîá ¿¿
çíàéòè. Îäíàê ïîñòóïîâå çíèæåí-

íÿ ö³í íà äîëàð ÑØÀ óñå æ òàêè
ñâ³ä÷èòü, ùî çàõîäè ä³þòü. ², êîëè
çàóâàæèòè, ùî ò³ºþ æ ïîñòàíîâîþ,
êîòðîþ îáìåæóºòüñÿ îáñÿã êóï³â-
ë³ ³íîçåìíî¿ âàëþòè â îäèí îïå-
ðàö³éíèé äåíü, ñóòòºâî ë³áåðàë³-
çîâàíî íîðìó ïðî îáîâ’ÿçêîâèé
ïðîäàæ âàëþòíèõ íàäõîäæåíü ç³
100 % äî 75 %, çðîçóì³ëî, ùî ðåãó-
ëÿòîð âîë³º óòðèìàòè áàëàíñ. Àäæå
ñïî÷àòêó ìîæëèâ³ éîãî ïîðóøåí-
íÿ.

Ñê³ëüêè òðåáà êóðñ³â?

Òèì ÷àñîì íà óêðà¿íñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó ñòàº äåäàë³ ö³-
êàâ³øå. Íàöáàíê äíÿìè çàïðîâà-

äèâ, íà äîäà÷ó äî îô³ö³éíîãî êóð-
ñó ãðèâí³, ³íäèêàòèâíèé êóðñ. Ïðî
öå éäåòüñÿ ó ëèñò³ ¹ 24-008/54205
â³ä 24.09.2014 ðîêó. ²íäèêàòèâí³
êóðñè ââîäÿòüñÿ ÿê äëÿ äîëàðà
ÑØÀ, òàê ³ äëÿ ³íøèõ îñíîâíèõ
âàëþò. Ìåòîþ çàõîäó º ôîðìó-
âàííÿ ïåâíèõ îð³ºíòèð³â äëÿ ó÷àñ-
íèê³â òîðã³â íà ì³æáàíê³âñüêîìó
âàëþòíîìó ðèíêó. Íîâàö³ÿ ìàëà
çàïðàöþâàòè ç ïîíåä³ëêà, àëå íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³ ðåãóëÿòîðà ñòà-
íîì íà â³âòîðîê, 30 âåðåñíÿ, ³í-
äèêàòèâíèé òà îô³ö³éíèé êóðñè
äîëàðà ÑØÀ º îäíàêîâèìè. «Õðå-
ùàòèê» ïîö³êàâèâñÿ ó êåð³âíèêà
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåí-
òðó Forex Club Ìèêîëè ²â÷åíêà,

íàñê³ëüêè öåé çàõ³ä ðåãóëÿòîðà
âïëèíå íà âàëþòíèé ðèíîê. «Öåé
êóðñ âèçíà÷àòèìåòüñÿ çà óãîäà-
ìè ïðî êóï³âëþ-ïðîäàæ âàëþòè
³, ñêîð³ø, çàïðîâàäæóºòüñÿ äëÿ
òîãî, ùîá íå áóëî ïèòàíü ùîäî
äâî¿ñòîñò³ êóðñ³â, àäæå ó íàñ îô³-
ö³éíèé êóðñ — îäèí, íà ì³æáàí-
êó ³íøèé, âèùèé, à ãîò³âêîâèé
êóðñ ïðèâ’ÿçàíèé äî ì³æáàíê³â-
ñüêîãî. ² â³äòåïåð áóäå òàê: ³íäè-
êàòèâíèé êóðñ áóäå îð³ºíòîâà-
íèé äëÿ ãîò³âêîâîãî ðèíêó, à ì³æ-
áàíê á³ëüøå äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á.
Àëå ìè âæå ïðîõîäèëè ïåð³îäè
ïîäâ³éíèõ êóðñ³â. Öå ãîâîðèòü
ïðî òå, ùî ó íèí³øí³õ óìîâàõ óò-
ðèìàòè êóðñ ðèíêîâèìè ìåòîäà-
ìè íà ð³âí³ 12-13 ãðí íå âäàºòü-
ñÿ»,— ââàæàº åêñïåðò. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ³íäèêàòèâíèé êóðñ áóäå êî-
ðèñíèì, ïåðø çà âñå, äëÿ á³çíå-
ñó, íàïðèêëàä, îïëàòè êðåäèòó çà
á³ëüø-ìåíø ô³êñîâàíèì êóðñîì,
õî÷à «äåê³ëüêà êóðñ³â çáèâàþòü ç
ïàíòåëèêó ³ íå äîäàþòü ó ðåçóëü-
òàò³ ñòàá³ëüíîñò³ âàëþòíîìó ðèí-
êó».

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íñüêîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó Îëåê-
ñàíäð Îõð³ìåíêî ó ñâîºìó êîìåí-
òàð³ «Õðåùàòèêó» áóâ ìåíø îïòè-
ì³ñòè÷íèé. Íà éîãî äóìêó, «³íäè-
êàòèâíèé êóðñ — öå ñïðîáà ÍÁÓ
çàáîðîíèòè áàíêàì êóïóâàòè ³ ïðî-
äàâàòè âàëþòó çà ðèíêîâèì êóð-
ñîì. Íèí³ îô³ö³éíèé êóðñ ÍÁÓ ñêëà-
äàº 12,95 ãðí çà îäèí äîëàð ÑØÀ,
à ðåàëüíèé ðèíêîâèé êóðñ 14,54-
15,00 ãðí. ßê ðåçóëüòàò, ìàþòü ì³ñ-
öå ð³çíîãî ðîäó ñõåìè. ² ÍÁÓ õî÷å
¿õ ïåðåêðèòè. Àëå öå ïðèçâåäå äî
ïîÿâè ÷îðíîãî ðèíêó, êîëè âàëþ-
òà áóäå êóïóâàòèñÿ ³ ïðîäàâàòèñÿ
ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè, à â Óêðà¿íó
çàõîäèòè íå áóäå».

Äèâ³äåíäè ïî÷åêàþòü

Îäíå ç ðåçîíàíñíèõ ð³øåíü
ÍÁÓ — òèì÷àñîâà, íà òåðì³í âîºí-
íèõ ä³é, çàáîðîíà âèïëàòè áàíêà-
ìè äèâ³äåíä³â òà ïðèáóòê³â ïî ³íâåñ-
òèö³ÿõ. Ïðî òàêå îáìåæåííÿ çàÿâè-
ëà ãîëîâà ÍÁÓ Âàëåð³ÿ Ãîíòàðºâà â
³íòåðâ’þ îäíîìó ç óêðà¿íñüêèõ òå-
ëåêàíàë³â. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öåé çàõ³ä
ìàº ïåðåøêîäèòè ïàí³÷íèì íàñòðî-
ÿì òà àæ³îòàæíîìó ïîïèòó.

Àëå, ââàæàº ïàí Îõð³ìåíêî, ìî-
æåìî îòðèìàòè çàìêíåíå êîëî:
«Öå çíèùóº ³äåþ êàï³òàë³çàö³¿ áàí-
ê³â. ²íâåñòîðè ç ªÑ òà ³íøèõ êðà-
¿í íå âêëàäàòèìóòü ãðîø³ â óêðà-
¿íñüê³ áàíêè, ÿêùî íå ìîæíà îò-
ðèìàòè äèâ³äåíäè. Íà æàëü, ïàí³-
êà çíà÷íà. Ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ çà-
áðàòè äåïîçèòè ÷èìàëà. ßê ðåçóëü-
òàò, áàíêè âèìóøåí³ âñòàíîâëþ-
âàòè ÷åðãè òà âèäàâàòè äåïîçèòè
÷àñòèíàìè, ùî ïîñèëþº ïàí³êó.
Çàìêíåíå êîëî».

À îò íà äóìêó ïàíà ²â÷åíêà, îá-
ìåæåííÿ ìîæå ï³äòðèìàòè ðèíîê
³ ñòàá³ë³çóâàòè ãðèâíþ, îñê³ëüêè
«òàì ñóìè âåëèê³, çà ð³ê åêâ³âà-
ëåíò 2-3 ìëðä äîëàð³â ÑØÀ — â³ä-
ò³ê âàëþòè ç êðà¿íè ïî öèõ äèâ³äåí-
äàõ. Àëå öå ïàëêà ç äâîìà ê³íöÿ-
ìè. Çà òàêîãî ïîðÿäêó àêö³îíåðè íå
ìîæóòü îòðèìàòè äèâ³äåíäè, òî-
ìó íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè é íà
ïðèïëèâ ³íâåñòèö³é, äîêè ä³ÿòè-
ìå öÿ íîðìà. ßêùî ³íâåñòîðè íå
ìàòèìóòü ïðàâà ó áóäü-ÿêèé ÷àñ
çàáðàòè ñâî¿ ãðîø³, âîíè áóäóòü
îáåðåæí³øèìè». Â³äòàê, ââàæàº
åêñïåðò, âàðòî â³äñòåæèòè äèíà-
ì³êó âèâîäó êîøò³â ç êðà¿íè. Òðåáà
òàêîæ ìàòè íà óâàç³, ùî, ÿê ³ ³íø³
àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè íà âàëþò-
íîìó ðèíêó, öåé áóäå åôåêòèâíèì
ïðîòÿãîì 3-6-òè ì³ñÿö³â.

Áåðåæ³òü çàïàñè 
äëÿ çàñïîêîºííÿ äóø³

ßê ó òàê³é ñèòóàö³¿ â÷èíèòè ç
ãðîøèìà, êîëè º ïåâíèé çàïàñ?
Åêñïåðòè ðàäÿòü, ïåðø çà âñå, íå
ï³ääàâàòèñÿ ïàí³ö³. «Âêëàäíèêàì
òðåáà ìåíøå ïàí³êóâàòè,— çàçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Îõð³ìåíêî.— Àäæå
ñàìå íà öå ³ ðîçðàõîâóþòü ñïåêó-
ëÿíòè, ÿê³ çàäîðîãî ïðîäàþòü âà-
ëþòó. Òîìó êðàùå íå ïîñï³øàòè
ñêóïîâóâàòè äîðîã³ äîëàðè ÑØÀ. Íå
ïîñï³øàéòå ì³íÿòè âàëþòó, íåõàé
ïðîöåíòè íàðàõîâóþòüñÿ. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³ âàì âàëþòíèõ ñïåêó-
ëÿíò³â íå ïåðåãðàòè». À ÿêùî º çà-
äóìè ùîñü êóïèòè, òî «êóïóéòå,
òóò ùå º á³ëüø-ìåíø âäàë³ ö³íè».

Çáåð³ãàòè ñïîê³é ðàäèòü ³ Ìè-
êîëà ²â÷åíêî: «Êóðñ êîëèâàºòüñÿ
äóæå ñïåêóëÿòèâíî. Äóìàþ, âïëè-
âàþòü íå ëèøå ðèíêîâ³, à é ³íø³
÷èííèêè. ß á íå ðåêîìåíäóâàâ êó-
ïóâàòè äîëàðè ÑØÀ íà òàêèõ âè-
ñîêèõ êóðñàõ. Öå ñïåêóëÿòèâíà
íàäáàâêà, ðåàëüíèé ðèíêîâèé êóðñ
áëèçüêî 12,30-12,50 ãðí. Ìîæå ïðî-
éòè 3-4 ì³ñÿö³, ³ êóðñ âïàäå. Ïðî-
äàâàòè âàëþòó òàêîæ íå âàðòî. ßê-
ùî º çàïàñ, íåõàé áóäå äëÿ çàñïî-
êîºííÿ äóø³» �

Ãðèâíÿ ñòîÿòèìå ì³öíî
� Àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè Íàöáàíêó ñòðèìàþòü çðîñòàííÿ äîëàðà ÑØÀ ïðîòÿãîì 

íàéáëèæ÷èõ ì³ñÿö³â
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Êîëèøí³é çàñòóïíèê ãîëîâè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Îëåê-

ñàíäð Ñàâ÷åíêî îö³íþº åì³ñ³þ á³ëüø í³æ ó 200 ìëðä

ãðèâåíü ³ç ïî÷àòêó ðîêó. Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ

êðóãëîãî ñòîëó â ïðåñ-öåíòð³ «Óêðà¿íñüêèõ Íîâèí» íà

òåìó: «100 äí³â Ãîíòàðåâî¿: óñï³õè òà ïðîðàõóíêè íî-

âîãî êåð³âíèöòâà ÍÁÓ».

«Âàæêî ñêàçàòè, ÿêà ñóìà, àëå åì³ñ³ÿ âæå çà 200

ìëðä ãðèâåíü ³ç ïî÷àòêó ðîêó... ×åðåç òàêó åì³ñ³þ íà-

â³òü ³äåàëüíèé ÍÁÓ íå çìîæå âòðèìàòè êóðñ»,— ñêà-

çàâ â³í.

Åêñ-çàñòóïíèê ãîëîâè ÍÁÓ çàçíà÷èâ, ùî îñíîâíè-

ìè êëàñè÷íèìè êàíàëàìè åì³ñ³¿ º îïåðàö³¿ ³ç çîëîòî-

âàëþòíèìè ðåçåðâàìè, êðåäèòóâàííÿ áàíê³â ³ êðåäè-

òóâàííÿ óðÿäó. Ïðè öüîìó ç òðüîõ öèõ êàíàë³â â Óêðà-

¿í³ íàéá³ëüø ðîçâèíåíå êðåäèòóâàííÿ Íàöáàíêîì êî-

ìåðö³éíèõ áàíê³â ó âèãëÿä³ ðåô³íàíñóâàííÿ ³ êðåäè-

òóâàííÿ ðåãóëÿòîðîì äåðæàâè. «Çàêîíîì öå (êðåäè-

òóâàííÿ óðÿäó) çàáîðîíÿºòüñÿ, àëå çàðàç óæå í³õòî íå

õîâàºòüñÿ ³ éäå ïðÿìå êðåäèòóâàííÿ óðÿäó. Íàïðè-

êëàä, «Íàôòîãàçó» ïîòð³áí³ ãðîø³, äàëè éîìó ÎÂÄÏ, à

ïîò³ì ¿õ ìîíåòèçóâàëè»,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Ñàâ-

÷åíêî.

Íà éîãî äóìêó, âåëèêîþ ïîìèëêîþ âëàäè ñòàëî òå,

ùî ³ ÍÁÓ, ³ óðÿä çàçäàëåã³äü àíîíñóþòü äîêàï³òàë³çà-

ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêö³îíåðíî¿ êîìïàí³¿ «Íàôòîãàç Óêðà-

¿íè». «Ïðåäñòàâíèêè óðÿäó é ÍÁÓ çà 2 òèæí³ äî åì³ñ³¿

ïî «Íàôòîãàçó» çàÿâèëè, ùî ìè ïëàíóºìî ìàñøòàáíó

êàï³òàë³çàö³þ «Íàôòîãàçó», ï³ñëÿ öüîãî êóðñ ïîïëèâ

ç 11,5 äî 13,5 UAH/USD,õòîñü äîáðå çàðîáèâ.Òàê³ ñèã-

íàëè ïî åì³ñ³¿ áàíêè âèêîðèñòîâóþòü ìèòòºâî»,— äî-

äàâ â³í.

Ïàí Ñàâ÷åíêî òàêîæ çàóâàæèâ, ùî òàêà åì³ñ³ÿ º îä-

í³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí äåâàëüâàö³¿, ùî â³äáóâàºòü-

ñÿ öüîãî ðîêó.

Åì³ñ³ÿ — îäíà ç îñíîâíèõ ïðè÷èí
äåâàëüâàö³¿

äî ñëîâà
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ÎÄÍÈÌ ç ïðèéíÿòèõ çåìåëüíîþ
êîì³ñ³ºþ ð³øåíü ñòàëî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè ç ÏÀÒ «Ñõ³ä-2» äëÿ
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó íà
âóë. Ñîðìîâñüê³é, 3 ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³. ßê çàçíà÷àºòüñÿ ó ïðî-
åêò³,äîçâ³ë íà îðåíäó ö³º¿ çåìë³ Êè-
¿âðàäà óõâàëèëà ó 2006 ðîö³, íå çâà-
æàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ.Íà-
ïðèêëàä, â³äñóòí³ñòü ì³ñòîáóä³âíî-
ãî îá´ðóíòóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü âñòà-
íîâëåíèõ ìåæ ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é òîùî. Ìåøêàíö³ ïðèëåã-
ëèõ áóäèíê³â âèñòóïèëè ïðîòè çâå-
äåííÿ äàíî¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè.Àäæå
âíàñë³äîê ñïîðóäæåííÿ âèñîòêè
ôóíäàìåíòè ñòàðèõ áóäèíê³â ìî-
æóòü íå âèòðèìàòè, ³ â ðåçóëüòàò³
óòâîðÿòüñÿ òð³ùèíè, ÿê öå â³äáóëî-
ñÿ ó ñóñ³äí³õ ðàéîíàõ. Îêð³ì òîãî,
ç³ ñë³â ì³ñöåâèõ àêòèâ³ñò³â, çà âè-
ñëîâëþâàííÿ ñâîº¿ ïîçèö³¿ âîíè çà-
çíàþòü ô³çè÷íèõ òà ò³ëåñíèõ óòèñ-
ê³â ç áîêó «ò³òóøîê» òà ëþäåé ó áà-
ëàêëàâàõ.

Ç³ ñâîãî áîêó, àâòîð äàíîãî ïðî-
åêòó ð³øåííÿ, ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-
ðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ Ñåðã³é Ëå-
âàäà çàçíà÷èâ, ùî «íà öüîìó ïðè-
êëàä³ ÿ õîò³â áè ïîêàçàòè ïðè÷èíó
ñîö³àëüíèõ áóíò³â òà ïðîáëåì, ÿê³
âèíèêàþòü ³ç çàáóäîâíèêàìè».

Ó õîä³ îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ð³-
øåííÿ ÷ëåí ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà
ãîëîâà ÒÊÊ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè ëå-
ã³òèìíîñò³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, ïðèéíÿòèõ ï³ñëÿ òðàâíÿ
2006 ðîêó, Òåòÿíà Ìåë³õîâà â³äçíà-
÷èëà, ùî öåé ïðîåêò âæå îòðèìàâ
ï³äòðèìêó ÒÊÊ.Äåïóòàòè ïðîô³ëü-

íî¿ êîì³ñ³¿ ó ï³äñóìêó òàêîæ óõâà-
ëèëè öåé ïðîåêò. «Öþ ñêàíäàëüíó
ñïðàâó âèð³øèëè íà êîðèñòü ìåø-
êàíö³â ïðèëåãëèõ áóäèíê³â,ÿê³ âæå
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ÷åðãóþòü íà áóäìàé-
äàí÷èêó, ïðîòåñòóþ÷è ïðîòè çâå-
äåííÿ 25-ïîâåðõ³âêè âïðèòóë äî äè-
òÿ÷îãî ñàäî÷êà ³ ¿õ ïîìåøêàíü»,—
ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ãîëîâà
ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â.

Êð³ì òîãî, â õîä³ çàñ³äàííÿ áóëè
óõâàëåí³ é ³íø³ ïðîåêòè ð³øåíü íà
êîðèñòü ì³ñòà.Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà ä³-
ëÿíêó â 4,2 ãà íà âóë. Ìàêàð³âñüê³é
â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç áóä³-
âåëüíîþ êîìïàí³ºþ «Ñîìïåêñ», äå
âîíà çáèðàëàñü çâîäèòè æèòëîâî-
îô³ñíèé êîìïëåêñ.«Çà òðè ðîêè âî-
íà íàâ³òü ôóíäàìåíòó íå çàêëàëà.
Òîæ ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ïîâåð-
íóòè 3 ãà çåìë³ â ïåðåë³ê îçåëåíå-
íèõ òåðèòîð³é,à ä³ëÿíêó â 1,2 ãà âè-
ñòàâèòè íà ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ³ ïî-
ïîâíèòè ì³ñüêèé áþäæåò»,—çàçíà-
÷èâ ïàí Ïðîêîï³â.

Òàêîæ âäàëîñÿ äîñÿãíóòè êîì-
ïðîì³ñíîãî ð³øåííÿ ì³æ çàáóäîâ-
íèêîì ³ êèÿíàìè çà ùå îäí³ºþ ñïðà-
âîþ. «Ìè çíàéøëè ñï³ëüíèé çíà-
ìåííèê ì³æ çàáóäîâíèêîì ³ ìåø-
êàíöÿìè ïðèëåãëèõ áóäèíê³â ùîäî
äîë³ ä³ëÿíêè â 0,8 ãà íà ïåðåòèí³
ïðîñïåêòó Ëåñÿ Êóðáàñà òà âóë.Àêà-
äåì³êà Êîðîëüîâà.Çàáóäîâíèê îðåí-
äóâàâ ¿¿ äëÿ ñïîðóäæåííÿ ñïîðòèâ-
íî-òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîì-
ïëåêñó, àëå ìåøêàíö³ íàïîëÿãàþòü
íà ñêâåð³.Êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ ïî-
ëÿãàº â òîìó,ùî ³íâåñòîð ïîíîâëþº
äîãîâ³ð îðåíäè, àëå äëÿ çâåäåííÿ

ëèøå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó,ÿêèé
çàéìå ò³ëüêè ÷àñòèíó ä³ëÿíêè, à íà
ðåøò³ áóäå ñêâåð. Ïðè öüîìó îáî-
â’ÿçêîâî ïðîêîíòðîëþºìî, ùîá çà-
áóäîâíèê «âèïàäêîâî» íå çàç³õíóâ
íà çåëåíó çîíó. Àëå íàéãîëîâí³øå
â öüîìó âèïàäêó —äîìîâëåí³ñòü ³ç
çàáóäîâíèêîì ïðî òå, ùî 200 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â ïðèì³ùåííÿ ó êîì-
ïëåêñ³ â³í ïåðåäàñòü ó âëàñí³ñòü ì³ñ-
òà äëÿ äèòÿ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè.
Âïåðøå ïðè âèð³øåíí³ çåìåëüíèõ ïè-
òàíü áóäåìî ìàòè ïðåöåäåíò áåç-
êîøòîâíî¿ ïåðåäà÷³ ïðèâàòíîãî
ìàéíà â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü»,—
ðîçïîâ³â ãîëîâà çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿.

ÒÊÊ ç ïåðåâ³ðêè ëåã³òèìíîñò³
ð³øåíü Êè¿âðàäè ç 2006 ðîêó òàêîæ
çàòâåðäèëà ê³ëüêà ïðîåêò³â ð³øåíü
ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
çåìë³ ç ³íâåñòîðàìè ³ îäèí ïðîåêò
ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî ïåðå-
äà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çà ñëîâà-
ìè ñòîëè÷íîãî äåïóòàòà òà ÷ëåíà
ÒÊÊ Îëåêñàíäðà Âîâ÷åíêà, çîêðå-
ìà öå ïðîåêòè ð³øåíü ïðî ðîç³-
ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ç ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé
ñòàíäàðò» òà ÒÎÂ «Ä²ÑÁÓÄ». «Öå
ïðÿìà ³ëþñòðàö³ÿ íåçíàíî¿ ùåä-
ðîñò³ â³ä ïîïåðåäíüî¿ âëàäè, àäæå
ïåðøå ç íàçâàíèõ òîâàðèñòâ îòðè-
ìàëî 1,5 ãà â Ïàðêó Ïåðåìîãè, à
äðóãîìó ïåðåäàëè ï³ä çàáóäîâó ïî-
íàä 2 ãà ë³ñó â Äàðíèöüêîìó ë³ñîïàð-
êîâîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ïðîåêòàìè
ð³øåíü ïåðåäáà÷åíî ïîâåðíóòè ä³-
ëÿíêè ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè òà ïî-
íîâèòè ¿õí³ ñòàòóñè çåëåíèõ çîí»,—
çàçíà÷èâ â³í.

Êð³ì òîãî,ï³äòðèìàëà ïðîåêò ð³-
øåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç ÒÎÂ
«Êîìïàí³ÿ Ìåòðîïîë³ñ». Çàáóäîâ-
íèê îòðèìàâ íàä³ë íà ïåðåòèí³ ïðîñ-
ïåêò³â Áðîâàðñüêîãî òà Âèçâîëèòå-
ë³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ùå â
2007 ðîö³,àëå ðîáîòè òàê ³ íå ïî÷àâ.
Òîæ ï³ñëÿ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó çåì-
ëþ ìîæíà áóäå ïðîäàòè ÷åðåç àóê-
ö³îí ³ îòðèìàòè êîøòè äëÿ ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó.

Êð³ì òîãî,ÒÊÊ ïîãîäèëà ïðîåêò
ð³øåííÿ, ÿêèì ñêàñîâóºòüñÿ ïåðå-
äà÷à ÒÎÂ «Äåë³êàòåñ» 30 ñîòîê çåì-
ë³ äëÿ áóä³âíèöòâà ðåñòîðàíó íà
Ïåòðîâñüê³é àëå¿ (á³ëÿ Çåëåíîãî òå-
àòðó). Öå ï³äïðèºìñòâî ââàæàþòü
«ñ³ìåéíèì» àêòèâîì êîëèøíüîãî
ãëàâè äåðæàâè. «Ïîâåðòàòè àêòèâè
ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè ïðèºìíî çàâ-
æäè,àëå âäâ³÷³ ïðèºìí³øå,êîëè çà-
áèðàºìî íàçàä â³ä «ÿíóêîâè÷³â»,—
ïðîêîìåíòóâàâ öå ð³øåííÿ ïàí Âîâ-
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Çàáóäîâà Êèºâà ïðîäîâæóº âèêëèêàòè ìàñó ïèòàíü ó íåáàéäóæèõ ì³ñòÿí òà ãðîìàäñüêèõ àê-

òèâ³ñò³â. Êèÿíè íå âòîìëþþòüñÿ âèìàãàòè çóïèíêè íåçàêîííèõ òà ñêàíäàëüíèõ áóä³âíèöòâ.

Â³äïîâ³äí³ ïðîåêòè ð³øåííÿ ðîçãëÿäàëà äíÿìè ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáó-

äóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ (ÒÊÊ) ç

ïèòàíü ïåðåâ³ðêè ëåã³òèìíîñò³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðèéíÿòèõ ï³ñëÿ òðàâíÿ 2006

ðîêó.

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Í³ — íåçàêîííèì 
çàáóäîâàì
� Ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóºòüñÿ áîðîòüáà ç ñóìí³âíèìè áóä³âíèöòâàìè

Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ³íôîðìóº
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ïî ì. Êèºâó ³

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ êóïóº ó íàñåëåííÿ äîðîãîö³íí³ ìåòàëè (çîëîòî,

ñð³áëî, ïëàòèíà, ïàëàä³é) ó âèãëÿä³ ì³ðíèõ çëèâê³â àáî áðóõòó òà

³íâåñòèö³éí³ ìîíåòè çà êîíêóðåíòíèìè ö³íàìè áåç óòðèìàííÿ

ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á.

²íôîðìàö³ÿ ïðî çàêóï³âåëüí³ ö³íè ùîäåííî ðîçì³ùóºòüñÿ íà

îô³ö³éíîìó ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó: www.bank.gov.ua.

Ðåæèì ðîáîòè ïóíêòó ñêóïêè: ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.30 äî

16.00, ó ï'ÿòíèöþ äî 15.00, ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2-Á, IV ï³ä'¿çä.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê òà êîíñóëüòàö³é: 230-16-85, 230-17-52,

417-02-86.

Ïðîäàâåöü ö³ííîñòåé ïîâèíåí ìàòè ïðè ñîá³ ïàñïîðò àáî äîêóìåíò,

ùî éîãî çàì³íþº,òà äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó.

Ïîïèò íà êè¿âñüê³ êâàðòèðè íà ³ñòîðè÷íîìó 
ì³í³ìóì³

Â ê³íö³ âåðåñíÿ ïîïèò íà ïîêóïêó âòîðèííîãî æèòëà â Êèºâ³ íàáëèçèâñÿ äî

³ñòîðè÷íîãî ì³í³ìóìó çà îñòàíí³õ 10 ðîê³â. Òàê, íàâ³òü ó êðèçîâèé 2008 ð³ê

àêòèâí³ñòü íà ðèíêó áóëà íà 20–30 % âèùå, í³æ çàðàç, ïîâ³äîìëÿþòü àíà-

ë³òèêè DOM.RIA.com. «Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè º çðîñòàþ÷èé êóðñ äîëàðà,

îáìåæåííÿ íà çíÿòòÿ ãîò³âêè òà çàãàëüíà íåñòàá³ëüíà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³. Òà-

êîæ ñâîþ ðîëü ãðàþòü ³ âèáîðè, ùî íàáëèæàþòüñÿ»,— â³äçíà÷àþòü åêñïåð-

òè. Çà ¿õ ñëîâàìè, íà ðèíêó âòîðèííîãî æèòëà ì³í³ìàëüíèé ïîïèò òðèìàº-

òüñÿ çà ðàõóíîê ïåðåñåëåíö³â — 60–70 % òèõ, õòî ö³êàâèòüñÿ êóï³âëåþ êâàð-

òèðè â Êèºâ³, ïðè¿õàëè ç ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòåé. Ïðè öüîìó, ÿê â³äçíà-

÷àþòü ð³åëòîðè, ïîïèò ïîñòóïîâî çì³ùóºòüñÿ äî çàõ³äíèõ îáëàñòåé, â îñ-

íîâíîìó íà Ëüâ³â.Íàéá³ëüø àêòèâíèì çàðàç çàëèøàºòüñÿ ñåãìåíò äîâãîñòðî-

êîâî¿ îðåíäè. Ó òîé æå ÷àñ, â ïîð³âíÿíí³ ç ñåðïíåì, ïîïèò òóò òàêîæ çíè-

çèâñÿ íà 40–45 %. Ïðè öüîìó âëàñíèêè êâàðòèð ï³äâèùóþòü ö³íè íà îðåí-

äó. Ç ê³íöÿ ë³òà âàðò³ñòü îðåíäè çðîñëà íà 12–15 %. Äî ðå÷³, íà ïåðâèííî-

ìó ðèíêó ïîïèò ó äðóã³é ïîëîâèí³ âåðåñíÿ òàêîæ çíèçèâñÿ íà 35–40 % â ïî-

ð³âíÿíí³ ç ñåðïíåì.

Ðîçñë³äóâàííÿ âèïàäê³â ïîáîð³â íà Êè¿âñüêîìó
âîêçàë³

Ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ Óêðçàë³çíèö³ ç ðîçñë³äóâàííÿ âèïàäê³â ïîáî-

ð³â íà ñòîëè÷íîìó çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ 30 âåðåñíÿ ïðîâåëà çóñòð³÷ ç òðó-

äîâèì êîëåêòèâîì Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³.

Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàë³çíèöü ïîâ³äîìèëà, ùî êîì³ñ³ÿ áóëà ñòâîðåíà

ó çâ’ÿçêó ç êîëåêòèâíèì çâåðíåííÿì êâèòêîâèõ êàñèð³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà

ñòîëè÷íîìó âîêçàë³, äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Óêðçàë³çíèö³. Ó çâåðíåíí³

äî êåð³âíèöòâà ãàëóç³ êâèòêîâ³ êàñèðè çàçíà÷àþòü, ùî ç áîêó êåð³âíèöòâà

âîêçàëó ³ñíóþòü íåçàêîíí³ ñèñòåìí³ çáîðè êîøò³â çà ïðàöåâëàøòóâàííÿ,

â³äãóëè òà çáåðåæåííÿ ì³ñöÿ ðîáîòè òîùî. Êàñèðè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî íà

âîêçàë³ âæå íàâ³òü íàïðàöüîâàíà ñõåìà: êîìó, ñê³ëüêè ³ çà ùî òðåáà ïëàòè-

òè. Âîíè ïðîñÿòü êåð³âíèöòâî ãàëóç³ âòðóòèòèñÿ ó öþ ñèòóàö³þ ³ çóïèíèòè êî-

ðóïö³þ.

Óñ³ çàçíà÷åí³ êàñèðàìè ó êîëåêòèâíîìó çâåðíåíí³ çâèíóâà÷åííÿ, çîêðåìà

ïðî ³ñíóâàííÿ òàê çâàíèõ «òàêñ» çà òå, ùîá óòðèìàòèñÿ íà ñâîºìó ðîáî÷î-

ìó ì³ñö³ ³ óíèêíóòè çâ³ëüíåííÿ, ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿº ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ

Óêðçàë³çíèö³, ÿêà ìàº íà ìåò³ çàïîá³ãòè ïðîÿâàì áóäü-ÿêèõ êîðóïö³éíèõ

ñõåì ³ âèêîð³íèòè öå ãàíåáíå ÿâèùå, ÿêå íå ëèøå ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó çà-

êîíîäàâñòâó, à é ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ïðàö³âíèê³â çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó

óñ³º¿ êðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèêè êîì³ñ³¿, êåð³âíèöòâà öåíòðàëüíîãî âîê-

çàëó òà Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³, à òàêîæ òðóäîâèé êîëåêòèâ îáãîâîðè-

ëè ç ïðèñóòí³ìè ïîðóøåí³ ó çâåðíåíí³ âèïàäêè çäèðíèöòâà òà øëÿõè çàïî-

á³ãàííÿ ¿õ ïðîÿâàì ó ìàéáóòíüîìó. Îêð³ì öüîãî, ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïîâ³äîìè-

ëè, ùî ïðî âèïàäêè êîðóïö³éíèõ ïðîÿâ³â ïîòð³áíî ³íôîðìóâàòè Óïðàâë³í-

íÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ íà çàë³çíè÷íîìó

òðàíñïîðò³ çà íîìåðàìè: (044) 309-69-75, (044) 309-69-76, (044) 309-69-77.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå Óêðçàë³çíèöÿ ñòâîðèëà êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïðîô³ëàêòèêè

ïðàâîïîðóøåíü òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîðò³.
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Òåïëîì îï³êóºòüñÿ ºäèíèé øòàá

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàäì³í³ñ-
òðàö³ÿ çàäîâîëåíà ñòàíîì ï³äãî-
òîâêè îá’ºêò³â òåïëîêîìóíïîñòà-
÷àííÿ äî çèìè, ó æèòëîâîìó ôîí-
ä³ ñïðàâè ã³ðø³. Ïðî öå ðîçïîâ³â ó
ñâîºìó âèñòóï³ íà çàñ³äàíí³ ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ÆÊÃ òà ÏÅÊ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, äëÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ êî-
îðäèíàö³¿, êîíòðîëþ ï³äãîòîâêè
òà ïðîõîäæåííÿ îñ³ííüî-çèìîâî-
ãî ïåð³îäó â óìîâàõ äåô³öèòó ãà-
çó é ³íøèõ åíåðãîíîñ³¿â ðàéîíí³
øòàáè îá’ºäíàíî ç àíòèêðèçîâèì
øòàáîì. Â³äòàê ðîáîòà ïî ï³äãî-
òîâö³ äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
êèïèòü. Ì³ñüêà âëàäà ãîòóºòüñÿ äà-
òè ã³äíó â³äñ³÷ ìîðîçàì, ³ ïîºä-
íàííÿ øòàá³â ç³ãðàëî òóò íå îñòàí-
íþ ðîëü. Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ÊÌÄÀ ¹ 491 â³ä 25.04.2014
ðîêó çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê çàõîä³â
ïî ï³äãîòîâö³ æèòëîâîãî ôîíäó ó
ñòîëèö³ äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³î-
äó, ñêëàäåíî àäðåñíèé ïåðåë³ê îá’-
ºêò³â. Ïåðåäáà÷åíî âèêîíàòè ðî-
áîòè íà 387-ìè îá’ºêòàõ íà ñóìó
60 ìëí ãðí, ç íèõ: ïîêð³âåëü 158
îá’ºêò³â íà ñóìó 30 ìëí ãðí, ôàñà-
ä³â íà 64 îá’ºêòàõ íà ñóìó 11,7 ìëí
ãðí, âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìå-
ðåæ (165 îá’ºêò³â) íà ñóìó 17,5 ìëí
ãðí. «Ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ 2014 ðî-
êó âèçíà÷åíî ï³äðÿäí³ îðãàí³çà-
ö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â òà óêëà-
äåíî 372 äîãîâîðè. Âîäíî÷àñ ïî-
äàíî äîêóìåíòè äëÿ îòðèìàííÿ
åêñïåðòíèõ âèñíîâê³â íà åêñïëó-
àòàö³¿ 100 % îá’ºêò³â òà îòðèìàíî
134 âèñíîâêè»,— çàçíà÷èâ ïàí Ïàí-
òåëåºâ.

Êîìóíàëüí³ îá’ºêòè äî ìîðîç³â
ãîòîâ³

Òåïëî ìîæíà ãåíåðóâàòè,àëå ÿê-
ùî áóäóòü ãîòîâ³ äî çèìè îá’ºêòè
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. ²ç öèì
ïðîáëåì ìàéæå íåìàº, çàçíà÷èâ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ: «Ùî ñòîñóºòüñÿ
ñòàíó ñïðàâ áåçïîñåðåäíüî íà öþ
ãîäèíó, çà ³íôîðìàö³ºþ ï³äðÿäíè-
ê³â,ÿêó ìè ïåðåâ³ðÿºìî,ðîáîòè âå-
äóòüñÿ íà 100 îá’ºêòàõ. Öå â îñíîâ-
íîìó ïîêð³âë³, ôàñàäè. Ï³äãîòîâêà
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çä³éñíþºòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çàïèò³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè ðîçïî-
ðÿäæåííÿìè ùîäî ï³äãîòîâêè äî
çèìè».Çàãàëüíèé îáñÿãêîøò³â,ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ
òà ðåìîíòíèõ çàõîä³â íà êîìóíàëü-
íèõ îá’ºêòàõ òåïëîïîñòà÷àííÿ,ñêëà-
äàº 94,8 ìëí ãðí, ðåàë³çàö³ÿ ³ îñâî-
ºííÿ öèõ êîøò³â íèí³ ïåðåáóâàº íà
ð³âí³ 70 %.

Îäí³ ç ãîëîâíèõ îá’ºêò³â — êî-
òåëüí³. Çàãàëîì ïî Êèºâó äî ðîáî-
òè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä ãîòóº-
òüñÿ 254 êîòåëüí³. Çàì³íåíî 6 êîò-
ë³â,öå 100 % â³ä ïëàíó.25 êîòë³â êà-
ï³òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî. Äî çèìè
ï³äãîòîâëåíî 2 293 êì òåïëîìåðåæ,
öå 99,8 % â³ä ïëàíó. Ïðè öüîìó çà-
ì³íåíî 15 êì òåïëîìåðåæ, ï³äãî-
òîâëåíî äî çèìè 2 492 îäèíèö³ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â (96 % â³ä çàïëàíîâà-
íîãî). Áóäå ³ ÷èì òîïèòè. Çàãîòîâ-
ëåíî 38,9 òèñ òîíí âóã³ëëÿ,ùî ñêëà-
äàº 77 % â³ä çàïëàíîâàíîãî, ³ ñòâî-
ðåíî çàïàñè ð³äêîãî ïàëèâà â îáñÿ-
ç³ 52 òèñ. òîíí (ìàçóò). Öå òîé çà-
ïàñ ìàçóòó, ÿêèé º ç ïî÷àòêó ðîêó,
³ â³í ïîêè ùî íå çá³ëüøóºòüñÿ. «Âå-
äóòüñÿ ïåðåãîâîðè íà ð³âí³ â³öå-
ïðåì’ºðà ùîäî çàêóï³âë³ äîäàòêî-

âîãî îáñÿãó ìàçóòó, àëå ïîêè ùî
ÿêèõîñü÷³òêèõ äàíèõ íåìàº»,—óòî÷-
íèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Êèÿíè ìîæóòü íå òóðáóâàòèñÿ
îòðèìàòè íà äâåðÿõ ï³ä’¿çäó ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî âèìêíåííÿ ãàðÿ÷î¿
âîäè ÷åðåç âèïðîáóâàííÿ òåïëîìå-
ðåæ,áî âèïðîáóâàííÿ çä³éñíåíî â îá-
ñÿç³ 100 %,çã³äíî ç ãðàô³êîì.À ó òèõ
ì³ñöÿõ, äå º ïîøêîäæåííÿ, âæå âå-
äóòüñÿ ðåìîíòè. Ùîäî ïëàíîâîãî
îíîâëåííÿ íà òåïëîìåðåæàõ,òî ïå-
ðåäáà÷àëîñÿ â³äðåìîíòóâàòè ä³ëÿí-
êè çàãàëüíîþ äîâæèíîþ 19 êì â îä-
íîòðóáíîìó âèì³ð³. Êð³ì òîãî, ïî-
çà ïëàíîì — 49 ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ
äîâæèíîþ 7 êì.Ôàêòè÷íî æ çà öèì
ïëàíîì ïåðåêëàäåíî 18 êì òåïëîìå-
ðåæ,òîáòî ìàéæå 90 %.Ïîçàïëàíî-
âî âèêîíàíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ùå 26-òè ä³ëÿíîê çàãàëüíîþ äîâ-
æèíîþ áëèçüêî òðüîõ êì.«Ââàæàþ,
ï³äãîòîâêà º çàäîâ³ëüíîþ»,—ðåçþ-
ìóâàâ ïàí Ïàíòåëåºâ.

Àëå öå îá’ºêòè êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. ² õî÷ â³ä íèõ çàëåæèòü
òåïëîïîñòà÷àííÿ ó êîæíó äîì³âêó,
êèÿí õâèëþþòüâñå-òàêè âëàñí³ æèò-
ëîâ³ áóäèíêè.×è ãîòîâ³ âîíè äî çè-
ìè?

Æèòëîâîìó ôîíäó çàëèøèëîñÿ
òð³øêè

²ç öèì ñïðàâè ã³ðø³, âèçíàâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ. «Íà æàëü,
ÆÅÊè íåñâîº÷àñíî ïî÷àëè ï³äãî-
òîâ÷³ ðîáîòè, ³ öå îñíîâíà ïðè÷è-
íà òîãî,ùî ìè íà ïî÷àòîê îñåí³ ìà-
ëè äóæå ïîãàíó êàðòèíó. Ïðîòÿãîì
âåðåñíÿ ñàì îñîáèñòî ïåðåâ³ðÿâ ñòàí
ñïðàâ ó ðàéîíàõ,ìè â³äâ³äóâàëè ï³ä-
âàëè, áîéëåðí³, ïîêð³âë³. Çàðàç ñè-
òóàö³ÿ, çâè÷àéíî, ³ç çàï³çíåííÿì,

àëå çì³íèëàñÿ íà êðàùå.Ñòàíîì íà
ñüîãîäí³ âèäà÷à àêò³â ãîòîâíîñò³ äî
çèìè, ùî º îñíîâíèì ïîêàçíèêîì
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè äî îñ³ííüî-çèìî-
âîãî ïåð³îäó, ç 12 % íà ïî÷àòêó âå-
ðåñíÿ íèí³ ñêëàäàº 77 %. Öÿ öèôðà
ï³äòâåðäæåíà,âîíà º îá’ºêòèâíîþ»,—
çàçíà÷èâ ïàí Ïàíòåëåºâ.

Ùå íå âèð³øåíî ïèòàííÿ ç ãàçî-
ïîñòà÷àííÿì íà ÒÅÖ-6, àëå öå ñòî-
ñóºòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèí, ó ïåðøó
÷åðãó, «Êè¿âåíåðãî» òà «Íàôòîãàçó
Óêðà¿íè». Îêð³ì òîãî, íåäîñòàòíüî
âðåãóëüîâàí³ â³äíîñèíè ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ
ç «Êè¿âåíåðãî», ùî ãàëüìóº òåìïè
óêëàäàííÿ ïðÿìèõ äîãîâîð³â, ÿê
öüîãî âèìàãàº çàêîíîäàâñòâî. Ïåò-
ðî Ïàíòåëåºâ ðîçïîâ³â, ùî ïðîâ³â
çóñòð³÷³ ç ãðîìàäàìè ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ,
à ïðåäñòàâíèêè «Êè¿âåíåðãî» âçÿëè
òèæíåâó ïàóçó òà ïîîá³öÿëè,ùî ïðî-
òÿãîì öüîãî òåðì³íó ñèòóàö³ÿ ïî-
ë³ïøèòüñÿ.

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ òàêîæ òðèìàº ðó-
êó íà ïóëüñ³ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè äî
çèìè. ² í³êîìó ïîñëàáëåíü íå äàº.
ßê çàçíà÷èâ â êîìåíòàð³ «Õðåùà-
òèêó» ãîëîâà êîì³ñ³¿ Îëåêñàíäð
Êëþñ, «íà æàëü,äåùî ã³ðøà íà ñüî-
ãîäí³ ñèòóàö³ÿ ç ï³äãîòîâêîþ æèò-
ëîâîãî ôîíäó.Ó çâ’ÿçêó ç îá’ºêòèâ-
íèìè ³ ñóá’ºêòèâíèìè ïðè÷èíàìè
íàðàç³ ïðèáëèçíî íà 400 îá’ºêòàõ,
ÿê³ âêëþ÷åí³ ó 491-ó ïîñòàíîâó,äå-
ùî çðîáëåíî, òàì â³äñîòê³â 60-65
ãîòîâ³. Àëå íà îá’ºêòàõ, ÿê³ âèçíà-
÷åí³ ïîñòàíîâîþ ¹ 795, ã³ðøà ñè-
òóàö³ÿ, äî 50 % çðîáëåíî, à ðîçïî-
÷àëèñÿ ðîáîòè äåñü íà 70 % öèõ 
îá’ºêòàõ. Ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ Äå-
ïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ çàê³í÷èòè
ðåìîíò ïîêð³âåëü äî 15 æîâòíÿ,äî
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, ïî-
êè ïîãîäí³ óìîâè öå äîçâîëÿþòü.
À ò³ ðîáîòè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç óòåï-
ëåííÿì ôàñàä³â, ÷åðåç òå, ùî òåì-
ïåðàòóðíèé ðåæèì äîçâîëÿº âèêî-
íóâàòè ö³ ðîáîòè äî ì³íóñ 5 ãðàäó-
ñ³â, òî 15 ëèñòîïàäà íà âñ³õ îá’ºê-
òàõ, ÿê³ âêëþ÷åí³ â öåé ïåðåë³ê, ïî-
âèíí³ óñ³ çàõîäè çàê³í÷èòè. ² ìà-
þòü ðîçïî÷àòèñÿ ðîáîòè ïî âèêî-
íàííþ 1000-¿ ïîñòàíîâè ÊÌÄÀ ùî-
äî ï³äãîòîâêè åëåêòðîùèòîâèõ,
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ äî îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó. Íà öå âèä³ëåíî äîäàò-
êîâî, íå çâàæàþ÷è íà òÿæêå ô³íàí-
ñîâå ñòàíîâèùå, 25 ìëí 370 òèñÿ÷
ãðí. Âîíè ð³âíîì³ðíî ïîä³ëåí³ ì³æ
10-ìà ðàéîíàìè Êèºâà».

Çàãàëîì æå, â ö³ëîìó ì³ñòî ãî-
òîâå äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³î-
äó íà 85 %. «Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ îä-
íèì ³ç ãîëîâíèõ ïèòàíü ðîçãëÿ-
äàâñÿ õ³ä ï³äãîòîâêè ì³ñòà äî îñ³í-
íüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. Öå âæå âòðå-
òº ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿ-
ö³â,òîìó ìîæíà ï³äáèòè ïåâí³ ï³ä-
ñóìêè... Íàéêðàùå ï³äãîòóâàâñÿ
òà âèêîíàâ óñ³ ðîáîòè Äåïàðòà-
ìåíò ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ,
äîáðå ïîïðàöþâàâ Äåïàðòàìåíò
îñâ³òè. Íåïîãàíî ïîïðàöþâàâ ³ Äå-
ïàðòàìåíò êóëüòóðè, íå äèâëÿ÷èñü
íà òå, ùî òàì º çàáîðãîâàí³ñòü çà
ïðîâåäåí³ ðîáîòè. ² äóæå äîáðå ïî-
ñòàâèâñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â, ÿêèé
íå ò³ëüêè ñâîº÷àñíî ô³íàíñóâàâ
ô³ðìè, ùî çä³éñíþâàëè ðåìîíòè,
àëå íàâ³òü çóì³â óïåðøå ç 2006 ðî-
êó íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ìå-
ðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà íàäàòè,
çã³äíî ç çàêîíîì, 30 % ïåðåäîïëà-
òè íà çàêóï³âëþ ìàòåð³àë³â, ùîá
ï³äðÿä÷èêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü åôåê-
òèâíî ³ øâèäêî ðîçïî÷àòè ðåìîí-
òè îá’ºêò³â»,— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð
Êëþñ.

Äëÿ ïîâíîãî ñïîêîþ — ìàçóòíà
ï³äñòðàõîâêà

Òîæ, ÿê íàãîëîñèâ ãîëîâà ïðî-
ô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿, êèÿíè íå çàìåðç-
íóòü.«² êîëè õòîñü ãîâîðèòü,ùî ìè
áóäåìî çìåíøóâàòè òåìïåðàòóð-
íèé ðåæèì, º íîðìè ñàí³òàðí³, ³ ó
æîäí³é êâàðòèð³ êèÿíèíà íå ïîâèí-
íî áóäå íèæ÷å +18 ãðàäóñ³â.Íàä öèì
ïðàöþº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà,
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ ³ íàøà ïîñò³é-
íà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè, ÿêà áóäå ïî-
ñò³éíî â³äñë³äêîâóâàòè ñèòóàö³þ,
ùîá êèÿíè âçèìêó íå õâîð³ëè»,—
çàçíà÷èâ ïàí Êëþñ.

Òà äëÿ òîãî,àáè ïîðÿòóâàòè ñòî-
ëè÷íèõ ìåøêàíö³â, ïîòð³áåí ãàç.
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ òîðêíóâñÿ ïðîá-
ëåìè íåñòà÷³ áëàêèòíîãî ïàëèâà òà
åíåðãîíîñ³¿â. ßê çàçíà÷èâ Îëåê-
ñàíäð Êëþñ,äëÿ ïîâíîãî ñïîêîþ «ó
íàñ ïîâèííî áóòè 1,9 ìëðä êóáî-
ìåòð³â ãàçó äëÿ òîãî, ùîá ïîâí³ñòþ
ïðîéòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ÿê ó
ïîïåðåäíüîìó ðîö³. Ó íàñ º 1 ìëðä
133 êóáîìåòð³â ãàçó.Òàêîæ ó íàñ íà-
êîïè÷åíî ìàéæå 53 òèñÿ÷³ òîíí ìà-
çóòó ïðè ïëàíîâèõ 76-òè òèñÿ÷àõ
òîíí. ² ó íàñ ùå íå òàê³ âåëèê³ çàïà-
ñè âóã³ëëÿ íà Äàðíèöüê³é ÒÅÖ, ÿê³
ñêëàäàþòü áëèçüêî 40 òèñÿ÷ òîíí
ïðè ïîòðåá³ 150-òè òèñÿ÷ òîíí íà
âåñü îïàëþâàëüíèé ñåçîí». Óò³ì,
«ãîëîâíå, ùî ìè çíàºìî ö³ ïðîáëå-
ìè, ³ íå ëèøå çíàºìî, àëå é ðîáèìî
âñå, ùîá ¿õ âèð³øèòè. Çàðàç ÊÌÄÀ
íà ÷îë³ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì âåäå ïå-
ðåãîâîðè ç óðÿäîì äëÿ ïðèéíÿòòÿ
â³äïîâ³äíî¿ ïîñòàíîâè Êàáì³íîì
äëÿ âèä³ëåííÿ ö³ëüîâèõ êîøò³â,ùîá
ìîæíà áóëî ï³ä 750 òèñÿ÷ êóáîìåò-
ð³â ãàçó, ÿêèõ íå âèñòà÷àº, àëüòåð-
íàòèâíî çàêóïèòè ìàçóò. ² ïëàíóº-
òüñÿ çàêóïèòè ùå 100 òîíí ìàçóòó äëÿ
òîãî,ùîá çàãàëîì òèõ 150-òè òèñÿ÷
òîíí ìàçóòó âèñòà÷èëî íà 20 äí³â
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.Öå áóäå ñòðà-
òåã³÷íèé ðåçåðâ, ïðî âñÿê âèïàäîê
ï³äñòðàõóºòüñÿ ì³ñòî, àáè êèÿíè íå
ìåðçëè ó âèïàäêó â³äñóòíîñò³ ãàçó».

Çàïåâíÿº ó òîìó, ùî êèÿíàì áó-
äå òåïëî âçèìêó, ³ ãîëîâà Äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè Äìèòðî Íîâèöüêèé:
«Ìè âñå ðîáèìî äëÿ òîãî, àáè êè-
ÿíè áóëè â òåïë³, ç åëåêòðîåíåð-
ã³ºþ. Àëå º ïåâí³ çàãðîçè, ÿê³ ìè
íàìàãàºìîñÿ ì³í³ì³çóâàòè. Áåç-
óìîâíî, öå íàÿâí³ñòü ãàçó íà òåï-
ëîãåíåðóþ÷èõ ïîòóæíîñòÿõ. Àëå
öå ïðîáëåìà âñ³º¿ äåðæàâè. Áóëî
çðîáëåíî ïåðåðîçïîä³ë ãàçó ïî îá-
ëàñòÿõ, ó òîìó ÷èñë³ é ïî Êèºâó. ²
ñàìå öå îáìåæåííÿ ³ º ïåâíîþ çà-
ãðîçîþ. Àëå, ùîá âèð³øèòè öå ïè-
òàííÿ, çä³éñíþþòüñÿ ïåâí³ çàõî-
äè ç åíåðãîçáåð³ãàííÿ, ñêîðî÷åí-
íÿ ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ òà åëåê-
òðîåíåðã³¿, ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàí-
íÿ âèêîðèñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ
âèä³â åíåðã³¿». Ùîäî òîãî, êîëè ó
áóäèíêàõ êèÿí ç’ÿâèòüñÿ ãàðÿ÷à âî-
äà òàì, äå ¿¿ íèí³ íåìàº,òî íèí³ öå
ïèòàííÿ «âèð³øóºòüñÿ ó äèíàì³ö³,
«Êè¿âåíåðãî» âåäå ïåðåãîâîðè».

Íàòîì³ñòü ñâ³òëî ó êèÿí áóäå ïî-
ñò³éíî.ßê çàçíà÷èâ ïàí Êëþñ,òèì-
÷àñîâ³ âèìêíåííÿ åëåêòðîåíåðã³¿
«ò³ëüêè òåîðåòè÷íî ìîæëèâ³»,à íà-
ñïðàâä³ ó Êèºâ³ öå ïðàêòè÷íî íåðå-
àëüíî çðîáèòè, «áî ó íàñ òóò åëåê-
òðîòðàíñïîðò ï³äçåìíèé ³ íàçåì-
íèé, ïîíàä 20 òèñÿ÷ ë³ôò³â, îá’ºêòè
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè...Óÿâ³òü—
øêîëè,æèòëîâ³ áóäèíêè,òðàíñïîðò—
âñå íà îäí³é ë³í³¿. ² åëåêòðèêàì òðå-
áà ³òè áåçïîñåðåäíüî íà ö³ îá’ºêòè ³
âèêëþ÷àòè, ïîò³ì âêëþ÷àòè».

Òîæ áóäåìî ó òåïë³ òà ó ñâ³òëèõ
îñåëÿõ.Ïðèíàéìí³,º âàãîì³ ï³äñòà-
âè íå áîÿòèñÿ çèìè �

Êèÿíè íå çàìåðçíóòü
�Ï³äãîòîâêà ì³ñòà äî çèìè çä³éñíþºòüñÿ çà ãðàô³êîì

Äîêè êèÿíè íàñîëîäæóþòüñÿ òåïëîþ îñ³ííþ, ñòîëè÷íà âëàäà ï³äáèâàº ï³äñóìêè ï³äãîòîâêè ì³ñ-

òà äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó.Ðîáîòè òðèâàþòü,àëå âæå çàðàç ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,ùî ö³º¿ çè-

ìè, ïîïðè îá³öÿí³ õîëîäè, ìè íå çàìåðçíåìî.
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Â ÓÊÐÀ¯Í² ìåøêàº ìàéæå 3 ìëí
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ç íèõ áëèçü-
êî 170 òèñ.—ä³òè. Ãîëîâíà ïðîáëå-
ìà òàêèõ ëþäåé — íåìîæëèâ³ñòü
ðåàë³çàö³¿ ñåáå ïðîôåñ³éíî, â³äñóò-
í³ñòü ñï³ëêóâàííÿ, ÷àñòî ïðèíèçëè-
âå ñòàâëåííÿ ç áîêó çäîðîâèõ ëþ-
äåé.Àäæå ó á³ëüøîñò³ ñ³ìåé íå â÷àòü
ä³òåé ñòàâèòèñü äî ëþäåé ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè òîëåðàíòíî.

Öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
³ñíóº âæå ñ³ì ðîê³â. Ïðîòÿãîì öüî-
ãî ÷àñó ùîäåííî ñþäè ïðèõîäèòü
íå îäèí äåñÿòîê ä³òåé òà ìîëîäèõ
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè. Äåêîãî ç íèõ ïðèâîçÿòü ó â³ç-
êó,äåõòî ïðèõîäèòü ï³ä ðóêó ç áàòü-
êàìè, à º é òàê³, êîòð³ âæå äîðîñë³ òà
ñàìîñò³éí³, àëå âñå îäíî ïðèõîäÿòü
ñþäè ò³ëüêè òîìó, ùî âæå íå â çìî-
ç³ íå ïðèéòè, Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿
ñòàâ äëÿ íèõ äðóãîþ äîì³âêîþ.

Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà Íîâ³ê —
çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè, äè-
ðåêòîð ÖÑÏÐ ÄÌÔÎ, êåðóº íèì ç
ïåðøîãî äíÿ. Âîíà çíàº âñ³õ ñâî¿õ
ï³äîï³÷íèõ, ¿õí³ ðîäèíè, ¿õí³ ïðîá-
ëåìè òà íàìàãàºòüñÿ çíàéòè ï³ä-
õ³ä äî êîæíîãî.

Äîïîìîãà òèì, õòî ïîòðåáóº  ¿¿
á³ëüø çà âñå...

Íà îáë³êó â Öåíòð³ º ëþäè ç ð³ç-
íèìè ä³àãíîçàìè. Öå ³ äàóí-ñèíä-
ðîì, ³ ðîçëàä àóòèñòè÷íîãî ñïåê-
òðà, º áàãàòî ç ïîðóøåííÿìè îïîð-
íî-ðóõîâîãî àïàðàòó. Êîëè ðîäè-
íà ëþäèíè ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè çâåðòàºòüñÿ âïåðøå, ôà-

õ³âö³ Öåíòðó ñêëàäàþòü äëÿ íå¿ ³í-
äèâ³äóàëüíèé ïëàí ðåàá³ë³òàö³¿,
âèõîäÿ÷è ç ïîáàæàíü áàòüê³â òà
ìîæëèâîñòåé äèòèíè.

«Ìè íàìàãàºìîñÿ ïðàöþâàòè
ñàìå ³ç ñ³ì’ºþ, à íå îêðåìî ç äè-
òèíîþ, îñê³ëüêè ñàìå ñ³ì’ÿ â³ä³-
ãðàº îñîáëèâó ðîëü ó ïðîöåñ³ ðå-
àá³ë³òàö³¿. Â Öåíòð³ ïðàöþþòü ïñè-
õîëîã, ðåàá³ë³òîëîã, ñîö³àëüí³ ïå-
äàãîãè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ êîðåêö³ºþ,
ðîçêðèòòÿì òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó
ëþäèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Äåõòî ç ä³-
òåé ïðèõîäèòü ñþäè çàäëÿ çâè÷àé-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Íàðàç³ äëÿ òà-
êèõ ó íàñ ä³º «Êëóá çíàéîìñòâ òà
åòèêåòó», äå ôàõ³âåöü Öåíòðó íà-
â÷àº ìîëîäü ïðàâèë õîðîøîãî òî-
íó, ðàäèòü, ÿê ïîâîäèòèñü ó êîí-
êðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç³
ñï³ëêóâàííÿì. Âîíè çíàþòü, ùî ¿õ
çàâæäè âèñëóõàþòü, çðîçóì³þòü ³
íàìàãàòèìóòüñÿ äîïîìîãòè.Óñ³ì ¿ì
ïîòð³áíà íàøà äîïîìîãà. Ìè äî-
ïîìàãàºìî ñîö³àë³çóâàòèñÿ, ïîâ³-
ðèòè â ñåáå, äàºìî ïóò³âêó â æèò-
òÿ»,— ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ôåäî-
ð³âíà.

Ïðîáëåìè, ÿê³ çàâàæàþòü æèòè
íîðìàëüíèì æèòòÿì

Îñíîâíà ïðîáëåìà, ç ÿêîþ ñòè-
êàþòüñÿ ï³äîï³÷í³ çà ñò³íàìè Öåí-
òðó,— öå íåáàæàííÿ ñóñï³ëüñòâà
ïðèéíÿòè ¿õ ð³âíèìè òà ðàõóâàòè-
ñÿ ç ¿õ ïðàâàìè. Íàïðèêëàä, ä³òÿì
ç àóòèçìîì ïðîñòî íåîáõ³äíî â³ä-
â³äóâàòè çàãàëüíîîñâ³òí³ çàêëàäè,
à íå áóòè çà÷èíåíèìè â ³íòåðíàò³.
Íàâ÷àþ÷èñü ó çâè÷àéí³é ìàñîâ³é

øêîë³, äèòèíà ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè íàìàãàºòüñÿ ð³âíÿòèñü íà
çäîðîâèõ ä³òåé, íàñë³äóº ¿õ ïîâå-
ä³íêó òà ìàº âñ³ øàíñè äëÿ òîãî,
àáè «ï³äòÿãíóòèñÿ». Â ³íòåðíàò³ æ
¿é íåìàº ç êîãî áðàòè ïðèêëàä, âî-
íà äåãðàäóº ó ðîçâèòêîâ³.

Òàê, ó ÑØÀ òà êðà¿íàõ ªâðîïè
âæå äàâíî ïðàêòèêóºòüñÿ ³íêëþ-
çèâíå íàâ÷àííÿ, êîëè â êëàñ³ ç³
çâè÷àéíèìè ä³òüìè íàâ÷àþòüñÿ
1—2 äèòèíè ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè, ÿêèì äîïîìàãàº àäàïòóâà-
òèñÿ ò’þòîð (íàñòàâíèê).

«Ó íàñ ³íêëþçèâíà îñâ³òà ò³ëü-
êè ïî÷èíàº çàïðîâàäæóâàòèñü, àëå
á³ëüø³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà-
â³äð³ç â³äìîâëÿºòüñÿ íàâ÷àòè äè-
òèíó ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, õî-
÷à öå ïðàâî ¿é ãàðàíòîâàíî Êîí-
âåíö³ºþ ÎÎÍ,— æàëêóº äèðåêòîð
Öåíòðó.— ²ùå ïðîáëåìà â ò³ì, ùî
áàòüêè äèòèíè ç îñîáëèâèìè ïî-
òðåáàìè ÷àñòî íå çíàþòü,äå ¿ì øó-
êàòè äîïîìîãè. Íàø öåíòð ìàº ñâ³é
ñàéò, íàñ ìîæíà çíàéòè â ìåðåæ³ ²í-
òåðíåò, àëå íå âñ³ ìàþòü êîìï’þ-
òåð. Õîò³ëîñü áè çðîáèòè ñîö³àëü-
íó ðåêëàìó ïðî òàê³ öåíòðè, ÿê íàø
(à òàêèõ ó Êèºâ³ ëèøå ï’ÿòü), ùîá
¿¿ òðàíñëþâàëè ïî òåëåáà÷åííþ, ³
ëþäè, ÿêèì ìè ìîæåìî äîïîìîã-
òè, ä³çíàâàëèñÿ ïðî íàñ».

Ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿ ïîë³ïøó-
ºòüñÿ çëàãîäæåí³ñòþ ðîáîòè áàòü-
ê³â òà ôàõ³âö³â.

Äóæå âàæëèâî ÿêíàéøâèäøå
âèÿâèòè ïðîáëåìó, çðîçóì³òè, ùî
äèòèíà ïîòðåáóº äîïîìîãè ôàõ³â-
ö³â. Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî áàòüêè
çâåðíóëè óâàãó íà îñîáëèâîñò³ äè-
òèíè, êîëè ¿é áóëî ùå òðè ðîêè, òà

çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî ñïå-
ö³àë³ñòà, øàíñ³â íà óñï³õ ó ðåàá³-
ë³òàö³éíîìó ïðîöåñ³ á³ëüøå, í³æ
ÿêùî ïðîáëåìó âèÿâèëè, êîëè äè-
òèí³ âæå â³ñ³ì ðîê³â. Òàêîæ âàæ-
ëèâî, ùîá ðîäèíà ïðèéìàëà ñâîþ
äèòèíó òàêîþ, ÿêîþ âîíà º.

«Äî íàñ çâåðíóëèñü áàòüêè âîñü-
ìèð³÷íîãî õëîï÷èêà, ÿêèé íå ðîç-
ìîâëÿâ,— ïðîäîâæóâàëà Ëþäìè-
ëà Ôåäîð³âíà.— Íàäàâøè êîíñóëü-
òàö³þ ïñèõîëîãà òà âèÿâèâøè ïðîá-
ëåìó, ôàõ³âö³ Öåíòðó ïîðàäèëè ðî-
äèí³ çâåðíóòèñÿ äî ìåäèê³â òà ðà-
çîì ç íèìè çàïðîâàäèòè ïîäàëü-
øèé ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿. Îäíàê
áàòüêè íàâ³äð³ç â³äìîâèëèñü, òèì
ñàìèì â³äáèðàþ÷è øàíñ ó äèòè-
íè íà ñâîº÷àñíó äîïîìîãó. Âîíè
íå õîò³ëè âèçíàâàòè, ùî äèòèíà
ìàº ñåðéîçíó ïðîáëåìó. Òîìó òàê
íåîáõ³äíî, ùîá áàòüêè áðàëè ó÷àñòü
ó ðåàá³ë³òàö³¿, âèêîíóâàëè ðàçîì
ç äèòèíîþ âñ³ äîìàøí³ çàâäàííÿ,
ÿê³ äàþòü ïåäàãîãè».

Ç ìð³ºþ ïðî ìàéáóòíº

Äëÿ òîãî, ùîá ìîëîäà ëþäèíà
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè çíàé-
øëà ñåáå ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, äó-
æå âàæëèâî ðîçêðèòè ¿¿ ïîòåíö³àë,
ïðèùåïèòè ëþáîâ äî òâîð÷îñò³.

«Ìè ïðîâîäèìî çàíÿòòÿ,äå ðîç-
âèâàºìî äð³áíó ìîòîðèêó, â÷èìî
ä³òåé ïðàöþâàòè ç ïàïåðîì,òêàíè-
íîþ, ìàëþâàòè. Àëå öüîãî çàìà-
ëî. Õî÷åìî ñòâîðèòè ñïåö³àëüí³
ìàéñòåðí³, äå ìîëîä³ ëþäè íàâ÷à-
òèìóòüñÿ ñïåö³àëüíîñò³, à ïîò³ì
çìîæóòü çàðîáëÿòè ñîá³ íà æèòòÿ.
Ïðîòå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðîñòî-

ð³øå ïðèì³ùåííÿ. Ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ º áóä³âëÿ äèòÿ÷îãî ñà-
äî÷êà, ÿêèé íå ôóíêö³îíóº âæå áà-
ãàòî ðîê³â. Ìè íàìàãàºìîñü äîáè-
òèñÿ, ùîá íàøîìó Öåíòðó äîçâî-
ëèëè íèì êîðèñòóâàòèñü. Òàêîæ
ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè íå âèñòà÷àº ñåíñîðíî¿ ê³ìíà-
òè. Àëå çíîâó æ òàêè âñÿ ñïðàâà ó
áðàêó â³ëüíèõ ïðèì³ùåíü...»,— ä³-
ëèòüñÿ Ëþäìèëà Ôåäîð³âíà.

Çíàéòè ñïðàâæí³õ äðóç³â

Âèõîäÿ÷è ç êàá³íåòó Ëþäìè-
ëè Ôåäîð³âíè, çóñòð³÷àþ Ãàéêà
Àâåòèñÿíà. Ðîäèíà Ãàéêà ïðè¿õà-
ëà ç Íàãîðíîãî Êàðàáàõó, äå éøëà
â³éíà, òà âæå áàãàòî ðîê³â ìåø-
êàº â Êèºâ³. Õëîïöþ 29 ðîê³â, ó
íüîãî ïðîáëåìè îïîðíî-ðóõîâî-
ãî àïàðàòó, ñþäè â³í ïðèõîäèòü
íà ðåàá³ë³òàö³þ. Ãàéê ðîçïîâ³äàâ,
ùî ïðèõîäèòü äî ðåàá³ë³òàö³éíî-
ãî öåíòðó íà ö³êàâ³ ðîçâèâàþ÷³
çàíÿòòÿ, òóò â³í çíàéøîâ ñïðàâæ-
í³õ äðóç³â. Ó õëîïöÿ º ìð³ÿ: â³í
õî÷å çóñòð³òè ñóïóòíèöþ æèòòÿ.
«×èì ÿ ã³ðøèé çà ³íøèõ?»,— çà-
ïèòóº â³í.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî â íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó ä³òè ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè çìîæóòü â³äâ³-
äóâàòè çâè÷àéí³ øêîëè òà ñàäî÷-
êè íàð³âí³ ç ðîâåñíèêàìè. Ùî òà-
ê³ ëþäè, ÿê Ãàéê, ìàòèìóòü âëàñí³
ñ³ì’¿, à íå ïîâèíí³ áóäóòü óñå æèò-
òÿ ïðîâåñòè ñàìîòí³ìè. À äëÿ öüî-
ãî ïîòð³áíî ãîëîâíå — ìèð ó êðà-
¿í³. Òîä³ äåðæàâà çìîæå á³ëüøå
ïðèä³ëÿòè óâàãè ñîö³àëüíèì ïðîá-
ëåìàì ñâî¿õ ãðîìàäÿí �

Äîïîìîãòè 
íàéâðàçëèâ³øèì
� Íåáàéäóæ³ ëþäè ðîáëÿòü íàø ñâ³ò äîáð³øèì

Öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç îáìåæåíèìè ìîæëè-

âîñòÿìè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ áóëî ñòâîðåíî â 2007 ðîö³. Íà îáë³êó â íüîìó çàðåºñ-

òðîâàíî á³ëüøå í³æ 150 ñ³ìåé. Öåíòð º äåðæàâíèì òà àáñîëþòíî áåçêîøòîâíèì.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÐÀÇÎÌ ç ïðîôåñîðàìè øêîëè ²êå-
íîáî êîæåí îõî÷èé äîëó÷èâñÿ äî
íåéìîâ³ðíî çàõîïëþþ÷îãî ÿâèùà
ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðè. «Íàøà øêî-
ëà ³êåáàíè ³ñíóº óæå ïîíàä 550 ðî-
ê³â, âñ³ ³íø³ çàêëàäè, ÿê³ ôóíêö³î-
íóþòü â ßïîí³¿, áóëè ñòâîðåí³ â
ïðîöåñ³ â³äãàëóæåííÿ»,— çàçíà÷è-

ëà êóðàòîð âèñòàâêè òà âèêëàäà÷
øêîëè Îëåíà Êàïðàíîâà.

Íà â³äêðèòò³ áóëà ïðèñóòíÿ âè-
êîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó êóëüòóðè ñòîëè÷íî¿ äåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Ä³àíà Ïîïîâà. Âîíà
íàãîëîñèëà, ùî êóëüòóðó ïîòð³áíî
ðîçâèâàòè, ³ ñàìå òàê³ çàõîäè äî-

ïîìàãàþòü ðîçøèðèòè áà÷åííÿ êè-
ÿí ïðî ñâ³òîâ³ âèäè ìèñòåöòâ.

Íà âèñòàâö³ ìîæíà áóëî ïîáà-
÷èòè ³êåáàíè âèêëàäà÷³â òà ñòó-
äåíò³â Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ øêî-
ëè ²êåíîáî.

Êð³ì öüîãî, êîæåí ïðèñóòí³é
çì³ã ñïîñòåð³ãàòè ïðîöåñ ñòâîðåí-
íÿ ³êåáàíè âëàñíèìè î÷èìà, ÿêèé
äåìîíñòðóâàëà âîëîäàð òèòóëó «Æè-
âå íàäáàííÿ íàö³¿», êàâàëåð «Îð-
äåíà ðóá³íîâî¿ ç³ðêè ³ç çîëîòèìè
òà ñð³áíèìè ïðîìåíÿìè» òà ïðîñ-
òî íåéìîâ³ðíà æ³íêà — ßìàäà Ì³-
äîð³. Çà 20 õâèëèí âîíà ñòâîðèëà 3
³êåáàíè ð³çíèõ ñòèë³â — â³ëüíèé,
ð³êêà òà ñüîêà.

Äðóãîþ ïî÷åñíîþ ãîñòåþ áó-
ëà Àíæåëà Ëîáàñòîâà ç Ìîëäîâè.
Âîíà — ïåðøà ³íîçåìíà ìàéñòðè-
íÿ, ÿêà áóëà çàïðîøåíà äî ßïîí³¿
íà ïðîôåñ³éíèé êîíêóðñ, ùî ïðî-
âîäèâñÿ âèíÿòêîâî ñåðåä ÿïîíö³â.

Óñ³ áàæàþ÷³ ïîðèíóòè ó ñâ³ò ³êå-
áàíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâà-
òè êóðñè â Óêðà¿íñüêî-ÿïîíñüêî-
ìó öåíòð³ ÍÒÓÓ «ÊÏ²». Äîêëàäíó
³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà
ñàéò³ øêîëè (www.uajc.com.ua) �

×àñòèíêà ÿïîíñüêî¿ äóø³ 
�Ó ì³ñò³ â³äáóëàñÿ âèñòàâêà ³êåáàíè

Íåùîäàâíî â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà

òà Âàðâàðè Õàíåíê³â â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ³êåáàíè. Íà

ïîä³¿ áóëè ïðåäñòàâëåí³ ðîáîòè, ñòâîðåí³ ó÷íÿìè íàéäàâí³-

øî¿ øêîëè êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é — ²êåíîáî.

Êàòåðèíà ËÅÑÈÊ |ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íàðàç³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â Öåíòðó ä³º "Êëóá çíàéîìñòâ òà åòèêåòó", äå ôàõ³âö³ íàâ÷àþòü
ìîëîäü ïðàâèë õîðîøîãî òîíó, ðàäÿòü, ÿê ïîâîäèòèñü ó êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñï³ëêóâàííÿì
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Ó 2014 ÐÎÖ² ïðîãðàìà Kyiv Half
Marathon çíà÷íî ðîçøèðèëàñÿ —
çàõ³ä òðèâàâ 2 äí³. Ó ñóáîòó â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³ íà ªâðîïåéñüê³é
ïëîù³ ïðîéøëà ïåðøà â Óêðà¿í³
ñïåö³àë³çîâàíà âèñòàâêà ç á³ãó —
RUN EXPO 2014. Â ðàìêàõ çàõîäó
â³äáóëàñÿ âèäà÷à ñòàðòîâèõ íîìå-
ð³â äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â, ëåêö³¿ òà
áðèô³íãè.

À â íåä³ëþ çàðÿäèòèñÿ åíåð-
ã³ºþ á³ãó çãîëîñèëèñÿ á³ëüøå 5 òè-
ñÿ÷ îõî÷èõ ³ç 26 êðà¿í. Îêð³ì îñíîâ-

íî¿ äèñòàíö³¿ ó ìàéæå 22 ê³ëîìåò-
ðè, îðãàí³çàòîðàìè çìàãàíü áóëî
ïåðåäáà÷åíî ùå 7 çàá³ã³â, çà¿çäè
ðîëåð³â òà ñêàíäèíàâñüêà õîäüáà.
Ïåðåìîæöåì íà íàéïðåñòèæí³ø³é
äèñòàíö³¿ ñòàâ Òàðàñ Ñàëî ç³ Ëüâî-
âà. ×àñ ñïîðòñìåíà ñòàíîâèòü 1 ãî-
äèíó 6 õâèëèí òà 34 ñåêóíäè. Ñå-
ðåä æ³íîê íàéøâèäøîþ áóëà Îëü-
ãà ßðîöüêà, ÿêà ïåðåòíóëà ô³í³ø-
íó ë³í³þ ç ðåçóëüòàòîì 1 ãîäèíà
23 õâèëèíè òà 7 ñåêóíä.

Ïðèì³òíî, ùî öüîãî ðîêó êðî-

ñ³âêè òà ñïîðòèâíó ôîðìó îäÿãëî
÷èìàëî â³äîìèõ ëþäåé: Â³òàë³é
Êëè÷êî — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà, Äìèòðî Áóëàòîâ — ì³í³ñòð
ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, Âàëå-
ð³é Õàð÷èøèí, ²ðåíà Êàðïà, Äìèò-
ðî Ìîíàò³ê, Äàøà Ìàëàõîâà, áðà-
òè Áîðèñåíêè òà áàãàòî ³íøèõ. Óñ³
âîíè âçÿëè ó÷àñòü ó áëàãîä³éíî-
ìó çàá³ãó «Ñèëüí³ äóõîì». Âñ³ ç³-
áðàí³ êîøòè áóäóòü íàïðàâëåí³ íà
äîïîìîãó ñîëäàòàì, ïîñòðàæäà-
ëèì ó çîí³ ÀÒÎ, ÿê³ íàðàç³ ïåðå-

áóâàþòü â Ãîëîâíîìó â³éñüêîâî-
êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³ ÌÎ Óêðà¿íè.
Ïåðåìîæöåì áëàãîä³éíîãî çàá³ãó
ñòàâ â³äîìèé æóðíàë³ñò Â³êòîð
Øë³í÷àê. Îêð³ì ïîäàðóíê³â â³ä
îðãàí³çàòîð³â, â³í îòðèìàâ ñèì-
âîë³÷íó â³äçíàêó — ïðàïîð Óêðà-
¿íè ç àâòîãðàôàìè â³éñüêîâèõ. Ç³
ñë³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè,
â³í ç ðàä³ñòþ âçÿâ ó÷àñòü ó öüîìó

çàõîä³, âò³ì, éîãî ³í³ö³àòèâó ï³ä-
òðèìàëè íå âñ³. «ß çàêëèêàâ äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè ïðèéòè íà öþ
ñïîðòèâíó ïîä³þ. Íà æàëü, íå âñ³
ïðèéøëè. Ò³, õòî õèçóºòüñÿ, ùî
ñèëüí³, ÷îìóñü íå ïðèéøëè. Àëå
ÿ âäÿ÷íèé òèì, õòî ïðàöþº ãîëî-
âîþ, à íå êóëàêàìè, ³ õòî âñå æ òà-
êè ïðîá³ã ñüîãîäí³»,— íàãîëîñèâ
ïàí Êëè÷êî �

Êè¿â ïðèéíÿâ
ï³âìàðàôîí
�Íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ â³äáóâñÿ 

íàéìàñîâ³øèé ëåãêîàòëåòè÷íèé çàá³ã

Â ñòîëèö³ âèçíà÷èëèñÿ íàéêðàù³ 
áîêñåðè Óêðà¿íè
� Ïåðåìîãó ó â³ò÷èçíÿí³é ïåðøîñò³ çäîáóëè ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³

Â íåä³ëþ ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ íàéìàñîâ³øèé ³ íàéãðàíä³îçí³-

øèé çàá³ã ðîêó— Kyiv Half Marathon 2014. Öüîãî ðàçó íà ñòàðò

âèéøëî á³ëüøå 5 000 á³ãóí³â. Íàéñòàðøîìó ³ç ó÷àñíèê³â Kyiv

Half Marathon Îëåãó Øåòàíêîâó âèïîâíèëîñÿ ñ³ìäåñÿò òðè

ðîêè. Çàãàëîì æå öüîãî äíÿ ì³ñòîì ïðîá³ãëè ïðåäñòàâíèêè 

26 êðà¿í ñâ³òó, â³êîì â³ä 7 ì³ñÿö³â äî 73 ðîê³â. Ïåðåìîæöåì

íà ïðåñòèæí³é äèñòàíö³¿ (21,0975êì) â àáñîëþòí³é ïåðøîñò³

ñòàâ Òàðàñ Ñàëî ç³ Ëüâîâà.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÒßÃÎÌ ñåìè íàïðóæåíèõ çìà-
ãàëüíèõ äí³â ïðîâ³äí³ ïðåäñòàâ-
íèêè â³ò÷èçíÿíî¿ øêîëè áîêñó áî-
ðîëèñÿ çà ãîëîâí³ íàãîðîäè òóðí³-
ðó ³ òèòóë ÷åìï³îíà Óêðà¿íè 2014
ðîêó. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ï³ä ãàñ-
ëîì «Ñïîðò ïðîòè â³éíè!» çàðàäè
äîïîìîãè òà çáîðó êîøò³â äëÿ â³é-
ñüêîâèõ, ïîðàíåíèõ ó çîí³ ÀÒÎ.

Î÷åâèäíî, ùî óñ³ áåç âèíÿòêó
ô³íàë³ñòè â áóêâàëüíîìó ñåíñ³ âè-
áèâàëè íàãîðîäè. Íåëåãêî äîâåëî-
ñÿ ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó ãî-
ëîâí³é ç³ðö³ ÷åìï³îíàòó, ñð³áíîìó
ïðèçåðó îë³ìï³àäè â Ëîíäîí³ — Äå-
íèñó Áåðèí÷èêó (âàãîâà êàòåãîð³ÿ
äî 64 êã). Éîãî ïîºäèíîê ç Âîëî-
äèìèðîì Ìàòâ³é÷óêîì âèäàâñÿ äó-
æå íàïðóæåíèì. Áåðèí÷èê âèãðàâ,
õî÷à íå âñ³ ñóää³ áóëè çãîäí³, ùî
â³í áóâ ñèëüí³øèì. Ïåðåìîãà — 2:1.

Çäîáóòîê ùå îäíîãî ñïîêîíâ³÷-
íîãî ôàâîðèòà — Ìèêîëè Áóöåí-

êà — áóâ á³ëüø ïåðåêîíëèâèì. Ïðè-
çåð ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ ªâðîïè ó
ïîºäèíêó çà «çîëîòî» â êàòåãîð³¿
äî 56 êã çäîëàâ Îëåêñàíäðà Øåïå-
ëþêà — 3:0, íåçâàæàþ÷è íà òðàâ-
ìó. Ó ï³âô³íàë³ Áóöåíêî îòðèìàâ
ñåðéîçíå ðîçñ³÷åííÿ, ÿêå áóëî äî-
ñèòü ÷³òêî ïîì³òíî.

Òàêîæ âïåâíåíî, ç ðàõóíêîì
3:0, ó ô³íàë³ âèãðàâ ÷åìï³îí Óêðà-
¿íè ìèíóëîãî ðîêó Îëåã Ïðóäêèé.
Ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 60 êã â³í ïå-
ðåì³ã Äìèòðà Ðóäåíêà. Öåé á³é äëÿ
Ïðóäêîãî íå ñòàâ ñêëàäíèì âèïðî-
áóâàííÿì. Ãîëîâíèé ³ñïèò â³í ñêëàâ
ó ï³âô³íàë³, çäîëàâøè ÷åìï³îíà
ªâðîïè — Îãíåñëàâà ²ùåíêà. Òà-
êîæ çâàííÿ íàéñèëüí³øîãî ó ñâî-
¿õ êàòåãîð³ÿõ çäîáóëè Äìèòðî Çà-
ìîòàºâ, ²ãîð Ñîï³íñüêèé, ßðîñëàâ
Ñàìîôàëîâ, Òàðàñ Ãîëîâàùåíêî,
Îëåêñàíäð Ãàíçóëÿ òà Â³êòîð Âèõ-
ðèñò.

Ïðèñóòí³é íà çìàãàííÿõ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî â³äçíà÷èâ âàæëèâ³ñòü òàêèõ çìà-
ãàíü íå ëèøå äëÿ ñïîðòñìåí³â, à é
äëÿ óñ³õ ïðèõèëüíèê³â áîêñó. «Êî-

ëèñü Íåëüñîí Ìàíäåëà ñêàçàâ, ùî
ñïîðò ìàº ñèëó çì³íèòè ñâ³ò. ß äó-
æå ðàäèé, ùî íà öüîìó ÷åìï³îíà-
ò³ ïðèñóòí³ á³éö³ ç óñ³õ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè — ç Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà,

³ç çàõ³äíèõ îáëàñòåé. Ìè ìàºìî
ïîêàçàòè, ùî Óêðà¿íà ºäíàºòüñÿ, ³
Êè¿â ñòàâ îñåðåäêîì ºäíàííÿ óñ³õ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè»,— íàãîëîñèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî �

Ó Êèºâ³ ïðè ïåðåïîâíåíèõ òðèáóíàõ Ïàëàöó ñïîðòó ïðîéøëè

ô³íàëüí³ ïîºäèíêè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áîêñó. Ùîïðàâäà, çà-

ì³ñòü 10 çàïëàíîâàíèõ áî¿â â³äáóëîñÿ äåâ’ÿòü. Ãîëîâíèé ïðå-

òåíäåíò íà «çîëîòî» â êàòåãîð³¿ äî 91 êã Äåíèñ Ïîÿöèêà çíÿâ-

ñÿ ç ïîºäèíêó ÷åðåç òðàâìó, îòðèìàíó â ï³âô³íàë³. «Çîëîòî» ó

íàïðóæåí³é áîðîòüá³ âèáîðîâ Ãåâîð Ìàíóêÿí.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áîêñó âáîë³âàëüíèêè ïîáà÷èëè 9 ÿñêðàâèõ ïîºäèíê³â

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó áëàãîä³éíîìó çàá³ãó «Ñèëüí³ Äóõîì»
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òåàòðàëüíà àô³øà íà 2 – 8 æîâòíÿ
«Äðàêóëà» 

Êðà¿íà: ÑØÀ
Ñòóä³ÿ: Universal Pictures 
Ðåæèñåð: Ãàð³ Øîð 
Â ðîëÿõ: Ëþê Åâàíñ,Äîì³í³ê Êóïåð 
Òðèâàë³ñòü: 100 õâ.

Ô³ëüì ðîçïîâ³ñòü íîâó ³ñòîð³þ

ëåãåíäàðíîãî Âëàäà Öåïåøà, íå-

ïåðåâåðøåíîãî âåðøíèêà ³ âî¿íà.

Ïðàâèòåëþ äîâåëîñÿ â³ääàòè ñâîþ

äóøó çà ïîðÿòóíîê ñâîº¿ ðîäèíè

³ êîðîë³âñòâà, ïåðåæèòè ÷èìàëî

êðèâàâèõ âîºí, ÿê³ â òîé æå ÷àñ

áóëè íàö³ëåí³ ³ íà îá`ºäíàííÿ ðó-

ìóíñüêèõ çåìåëü.

Â ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â»,

«Æîâòåíü», IMAX, «Ñ³íåìà-Ñ³ò³

Êè¿â», «Óêðà¿íà», ìåðåæàõ

ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé» ³ «Îäåñà

ê³íî» 

«Äâà äí³, îäíà í³÷» 

Êðà¿íà: Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ,Áåëüã³ÿ 
Ðåæèñåð: Æàí-Ï`ºð Äàðäåíí 
Óðîëÿõ:Ìàð³îí Êîò³éàð,Ôàáð³ö³î Ðîíäæîíå,
Ñàéìîí Êîäð³,Êàòð³í Ñàëå 
Òðèâàë³ñòü: 95 õâ.

Ñàíäðà ä³çíàºòüñÿ, ùî áóäå

çâ³ëüíåíà ç ðîáîòè: òàê âèð³øè-

ëè ñï³âðîá³òíèêè, ðîçïîä³ëèâøè

¿¿ çàðïëàòíþ íà ñâî¿ ð³÷í³ ïðåì³¿.

ªäèíèé øàíñ çáåðåãòè ðîáî÷å

ì³ñöå —ïîâòîðíå ãîëîñóâàííÿ.Çà

äâà äí³ Ñàíäðà íàìàãàºòüñÿ ïå-

ðåêîíàòè êîæíîãî, â³ä êîãî çàëå-

æèòü ¿¿ ïîäàëüøà äîëÿ,â³äìîâèòè-

ñÿ â³ä ãðîøåé.

Â ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â»,«Æîâòåíü» 

«Çàãóáëåíà» 

Êðà¿íà: ÑØÀ
Ñòóä³ÿ: 20th Century Fox
Ðåæèñåð: Äåâ³ä Ô³í÷åð 
Â ðîëÿõ: Áåí Àôôëåê, Ðîçàìóíä Ïàéê, Í³ë
Ïàòð³ê Õàðð³ñ 
Òðèâàë³ñòü: 149 õâ.

Â ï`ÿòèð³÷íèé þâ³ëåé ïîä-

ðóæíüîãî æèòòÿ ïðè òàºìíè÷èõ

îáñòàâèíàõ çíèêàº äðóæèíà Åì-

ìà.Ó áóäèíêó çàëèøèëèñÿ ñë³äè áî-

ðîòüáè,êðîâ,ÿêó íàìàãàëèñÿ ñòåð-

òè, ³ ëàíöþæîê «êëþ÷³â» ó ãð³ «ïî-

ëþâàííÿ çà ñêàðáàìè», ÿê³ íå-

îáõ³äíî ðîçãàäàòè ãîëîâíîìó

ï³äîçðþâàíîìó, ÷îëîâ³êîâ³ Í³êó.

Çà ñë³äñòâîì ñòåæèòèìå âñÿ êðà¿íà,

à ô³íàë âèÿâèòüñÿ äóæå íåñïîä³âà-

íèì.

Â ê³íîòåàòðàõ «Ñ³íåìà-Ñ³ò³

Êè¿â», «Óêðà¿íà», ìåðåæàõ

ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé» ³ «Îäåñà

ê³íî» 

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ ²ÌÅÍ² ËÅÑ²
ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ
Àäðåñà: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 5 
Òåë: (044)234-42-23,
www.rusdram.com.ua 

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 «Äåðåâà ïîìèðàþòü
ñòîÿ÷è», Àëåõàíäðî Êàñîíà, 2 ãîä. 10 õâ.
3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00 «Óÿâíèé õâîðèé»,
êîìåä³ÿ, Æàí-Áàò³ñò Ìîëüºð, 2 ãîä. 35 õâ.
4 æîâòíÿ (ñá.) — 18.00 «Æ³íêà ³ ÷èíîâíèê»,
êîìåä³ÿ, Àëüäî Í³êîëà³, 1 ãîä. 30 õâ.
4 æîâòíÿ (ñá.) —19.00 «Ä-ð»,êîìåä³ÿ,Áðàí³ñëàâ
Íóøè÷, 3 ãîä.
4 æîâòíÿ (ñá.) — 20.00 ïðåì’ºðà «Íàä
ïð³ðâîþ...»(Norway.Today), ²ãîð Áàóåðøèìà,
1 ãîä. 20 õâ.
5 æîâòíÿ (íä.) — 12.00 «²ãðè íà çàäíüîìó
äâîð³», Åäíà Ìàç³ÿ, äðàìà, 1 ãîä. 30 õâ.
5 æîâòíÿ (íä.) — 18.00 «Îñòàííº êîõàííÿ»,
ìåëîäðàìà, Âàëåð³é Ìóõàð`ÿìîâ,
2 ãîä. 15 õâ.
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «Çàïîâ³ò öíîòëèâîãî
áàáîëþáà», êîìåä³ÿ, Àíàòîë³é Êðèì,
2 ãîä. 20 õâ.
5 æîâòíÿ (íä.) — 20.00 «Edith Piaf: æèòòÿ â
ðîæåâîìó ñâ³òë³», Î. Ãàâðèëþê, 1 ãîä. 10 õâ.
6 æîâòíÿ (ïí.) — 19.00 «Çàíàäòî ùàñëèâèé
áàòüêî», êîìåä³ÿ, Ðåé Êóí³, 2 ãîä. 20 õâ.
7 æîâòíÿ (âò.) — 19.00 «Øêîëà ñêàíäàëó»,
êîìåä³ÿ, Ð. Øåð³äàí, 2 ãîä. 45 õâ.
7 æîâòíÿ (âò.) — 20.00 «Æ³íêè. Ôðàãìåíò.
Ñêàíäàë áåç àíòðàêòó», äðàìà, Î. Ìàðäàíü,
2 ãîä.
8 æîâòíÿ (ñð.) —19.00 ¹ 13 («Áîæåâ³ëüíà í³÷,
àáî Âåñ³ëëÿ Ï³ãäåíà»), êîìåä³ÿ, Ðåé Êóí³, 2
ãîä. 30 õâ.
8 æîâòíÿ (ñð.) — 20.00 «Æèðíà ñâèíÿ», Í³ë
ËàÁóò, 1 ãîä. 35 õâ.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ
Àäðåñà: ïë. ²âàíà Ôðàíêà, Ç 
Òåë: (044)279-59-21,
279-71-01, www.ft.org.ua 

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 «Ñåíòèìåíòàëüíèé
êðó¿ç», Òàìàðà Êàíäàëà 
3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00 «Êàéäàøåâà ñ³ì`ÿ»,
êîìåä³ÿ, ²âàí Íå÷óé-Ëåâèöüêèé 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 19.00 «Ìîÿ ïðîôåñ³ÿ —
ñèíüéîð ç âèùîãî ñâ³òó», êîìåä³ÿ, Äæóë³î
Ñêàðíà÷÷³, Ðåíöî Òàðàáóç³ 
5 æîâòíÿ (íä.) — 12.00 «Íàòàëêà Ïîëòàâêà»,
óêðà¿íñüêå ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íå ðîêîêî, ²âàí
Êîòëÿðåâñüêèé 
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «Äàìè ³ ãóñàðè»,
êîìåä³ÿ, Îëåêñàíäð Ôðåäðî 
7 æîâòíÿ (âò.) — 19.00 «Ìàðòèí Áîðóëÿ»,

êîìåä³ÿ, ²âàí Êàðïåíêî-Êàðèé 
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 «Æèâèé òðóï», Ëåâ
Òîëñòîé 

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ
ÁÅÐÅÇ²
Àäðåñà: Áðîâàðñüêèé ïðîñï., 25
Òåë: (044) 517-89-80,
www. drama-comedy.kiev.ua

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 ïðåì`ºðà «Äâîº íà
ãîéäàëêàõ», Ó. Ã³áñîí, 2 ãîä. 5 õâ., ìàëà ñöåíà 
2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 «Ñèëüâ³ÿ», ë³ðè÷íà
êîìåä³ÿ, Àëüáåðò Ãåðí³, 2 ãîä. 5 õâ.
3 æîâòíÿ (ïò.) —19.00 «Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî
áàòüêà», ²ëëÿ Íîÿáðüîâ, 2 ãîä. 10 õâ.
4 æîâòíÿ (ñá.) — 15.00 ïðåì`ºðà «Ñ³ìåéí³
ñöåíè»,À.ßáëîíñüêà,1 ãîä.30 õâ.,ìàëà ñöåíà 
4 æîâòíÿ (ñá.) —19.00 ïðåì`ºðà «Ç êîõàíèìè
íå ðîçñëàáëÿéòåñÿ», Äæèí Êåðð, 2 ãîä.
5 æîâòíÿ (íä.) — 15.00 «Äí³ ïðîë³òàþòü ç³
ñâèñòîì»,êîìåä³ÿ ³ äðàìà êîõàííÿ,Ì.Êîëÿäà,
1 ãîä. 40 õâ., ìàëà ñöåíà 
5 æîâòíÿ (íä.) —19.00 «×îãî õî÷óòü æ³íêè?»,
íà îñíîâ³ êîìåä³é Àðèñòîôàíà, 2 ãîä. 10 õâ.
7æîâòíÿ (âò.) —19.00 «Áðåøåìî ÷èñòó ïðàâäó»,
Õ. Áåðãåð, 2 ãîä. 30 õâ.
8 æîâòíÿ (ñð.) —19.00 «²äåàëüíà ïàðà»,Ìàðê
Êàìîëåòò³, 1 ãîä. 40 õâ.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË² 
Àäðåñà: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 20-á
(òåàòðàëüíà ãîñòüîâà),
Â. Âàñèëüê³âñüêà, 103 
(Ïàëàö «Óêðà¿íà») 
Òåë: (044)33-222-17,
www.theatreonpodol.com 

3 æîâòíÿ (ïò.) —19.00 «Ëèñò Áîãó»,òåàòðàëüíå
îïîâ³äàííÿ,1 ãîä.30 õâ., òåàòðàëüíà ãîñòüîâà 
4 æîâòíÿ (ñá.) —19.00 «Ëüîâóøêà»,ðîçïîâ³äü
ïðî ºâðåéñüêå ùàñòÿ,1 ãîä.40 õâ., òåàòðàëüíà
ãîñòüîâà 
5 æîâòíÿ (íä.) —19.00 «Ïàñòêà äëÿ ñàìîòíüîãî

÷îëîâ³êà», ³ðîí³÷íèé äåòåêòèâ, òåàòðàëüíà
ãîñòüîâà 
7 æîâòíÿ (âò.) — 19.00 «La bonne Anna, àáî
ßê çáåðåãòè ñ³ì`þ», êîìåä³ÿ, 1 ãîä. 50 õâ.,
Ìàëèé çàë Ïàëàöó «Óêðà¿íà» 
7 æîâòíÿ (âò.) —19.00 «Ñòàðîìîäíà êîìåä³ÿ»,
ë³ðè÷íà êîìåä³ÿ, òåàòðàëüíà ãîñòüîâà 
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 «Ôàðàîíè», êîìåä³ÿ-
ôàðñ,2 ãîä.15 õâ.,Ìàëèé çàë Ïàëàöó «Óêðà¿íà» 
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 «Ëþêñåìáóðçüêèé
ñàä»,ôàíòàç³ÿ-øàíñîí,1 ãîä.10 õâ., òåàòðàëüíà
ãîñòüîâà 

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 
Àäðåñà: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 53/3 
Òåë: (044) 287-62-57,
www.operetta.com.ua 

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 «Ìîÿ ÷àð³âíà ëåä³»,
ìþçèêë, Ô. Ëîó
3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00 «Ñîðî÷èíñüêèé
ÿðìàðîê», îïåðåòà, Î. Ðÿáîâ 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 19.00 «Çà äâîìà çàéöÿìè»,
îïåðåòà, Â. ²ëü¿í, Â. Ëóêàøîâ 
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «Çâàíà âå÷åðÿ ç
³òàë³éöÿìè», êîì³÷íà îïåðåòà, Æ. Îôôåíáàõ
8 æîâòíÿ (ñð.) —19.00 «Ì³ñòåð ²êñ»,îïåðåòà,
². Êàëüìàí 

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Àäðåñà: âóë. Ëèïñüêà, 15/17,
Òåë: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua

3 æîâòíÿ (ïò.) — 16.00 ïðåì`ºðà «×àð³âí³
ñàá³íÿíêè», äóæå íåñåðéîçíà êîìåä³ÿ, Ë.
Àíäðåºâ 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 18.00 «Ó ïîøóêàõ ðàäîñò³»,
ë³ðè÷íà êîìåä³ÿ, Â³êòîð Ðîçîâ 
5 æîâòíÿ (íä.) — 18.00 «Âèøíåâèé ñàä»,
êîìåä³ÿ,Â³êòîð Ãèðè÷ çà òâîðîì Àíòîíà ×åõîâà 
8 æîâòíÿ (ñð.) — 11.00 «Ñîí», êîëàæ, Â³êòîð
Ãèðè÷ çà òâîðîì Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
8 æîâòíÿ (ñð.) — 15.00 «Ñîí», êîëàæ, Â³êòîð
Ãèðè÷ çà òâîðîì Òàðàñà Øåâ÷åíêà  

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Àäðåñà: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 50 
Òåë: (044)455-90-87,
www.opera.com.ua 

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 19.00 «Â³äåíñüêèé âàëüñ»,
áàëåò íà 2 ä³¿, Éîãàí Øòðàóñ (áàòüêî), Éîçåô
Øòðàóñ, Éîãàí Øòðàóñ (ñèí) 
3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00 «ªâãåí³é Îíºã³í»,
ë³ðè÷í³ ñöåíè íà òðè ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé,
âèêîíóºòüñÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 12.00 «Ëóñêóí÷èê», áàëåò
íà 2 ä³¿, Ï. ×àéêîâñüêèé 
4 æîâòíÿ (ñá.) —19.00 «Ñåâ³ëüñüêèé öèðóëüíèê»,
îïåðà íà 3 ä³¿, Äæ. Ðîññ³í³ 
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «Ñèëüô³äà», áàëåò íà
2 ä³¿, Õ. Ëåâåíñõîëüä 
7 æîâòíÿ (âò.) —19.00 «Êàðìåí-ñþ¿òà»,áàëåò
íà 1 ä³þ, Æ. Á³çå — Ð. Ùåäð³í, «Áîëåðî», áàëåò
íà 1 ä³þ, Ì. Ðàâåëü
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 «Òðàâ³àòà», îïåðà íà
4 ä³¿,Äæ.Âåðä³,âèêîíóºòüñÿ ³òàë³éñüêîþ ìîâîþ 

ÒÅÀÒÐ «ÊÎËÅÑÎ» 
Àäðåñà: Àíäði¿âñüêèé óçâiç, 8 
Òåë: (044) 425-04-22,
www.teatr-koleso.kiev.ua 

2 æîâòíÿ (÷ò.) —19.00 «Ãåíåðàëè ó ñï³äíèöÿõ»,
ôðàíöóçüêà êîìåä³ÿ íà 2 ä³¿, ò³ëüêè äëÿ
äîðîñëèõ, Æàí Àíóé 
3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00 «Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿», êîìåä³ÿ äëÿ äîðîñëèõ, äóæå
â³ëüíî çà Øåêñï³ðîì, êàì³ííà çàëà 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 19.00 «Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿», êîìåä³ÿ äëÿ äîðîñëèõ, äóæå
â³ëüíî çà Øåêñï³ðîì, êàì³ííà çàëà 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 19.00 «Ó Êèºâ³ íà Ïîäîë³...
àáî Ãäº â³ ñîõí³òº áºëüéî?», ãîðîäñüêà áàéêà
ç ï³ñíÿìè, òàíöÿìè ³ öèì³ñîì çà ìîòèâàìè
âîäåâ³ëþ Ì. ßí÷óêà «Ïî ÿðìàðêó» 
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «×óäî Ï³àô», ñîëî,
Í³íà Ìàçóð, Â³òàë³é Ê³íî 
7 æîâòíÿ (âò.) — 19.00 ïðåì`ºðà «Ïîðòðåò
ïëàíåòè», ÷îðíèé ôàðñ, Ôð³äð³õ Äþððåíìàòò
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 ïðåì`ºðà «Ïîðòðåò
ïëàíåòè», ÷îðíèé ôàðñ, Ôð³äð³õ Äþððåíìàòò

àäðåñè ê³íîòåàòð³â

ê³íîïðåì'ºðè
Âåäó÷à ðóáðèêè Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ

kreschatic_culture@ukr.net

«Êè¿â», âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 19, òåë.: (044) 234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua 
«Æîâòåíü», âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 26, òåë.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua 
«Óêðà¿íà», âóë. Ãîðîäåöüêîãî, 5, òåë.: (044) 279-67-50,
279-82-32, www.kino-ukraina.com.ua 

«Ñ³íåìà-Ñ³ò³ Êè¿â»,ÒÐÖ «Îóøåí ïëàçà»,âóë.Ãîðüêîãî,176, òåë.:
(044) 230-72-30, www.cinemaciti.kiev.ua 
Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Áàòòåðôëÿé»,www.kino-butterfly.com.ua: 
«Á³ëüøîâèê», âóë. Ãåòüìàíà, 6, òåë.: (044) 200-90-10 
«Óëüòðàìàðèí», âóë. Óðèöüêîãî, 1-à, òåë.: (044) 206-03-62,
206-03-70 

«DeLuxe», âóë. Ãîðüêîãî, 50, òåë.: (044)206-13-22, 206-13-24 
Ìåðåæà ê³íîòåàòð³â «Îäåñà ê³íî», www.kinoodessa.com: 
ÒÖ «Óêðà¿íà», ïðîñï. Ïåðåìîãè, 3, òåë.: (044) 496-15-11,
496-15-51 
ÒÖ «Êâàäðàò», áóëüâ. Ïåðîâà, 36, òåë.: (044) 538-17-70,
538-17-71

ÖÈÐÊ
Àäðåñà: ïë. Ïåðåìîãè, 2 
Òåë: (044)486-39-27, www.circus.kiev.ua

3 æîâòíÿ (ïò.) — 19.00, 4 æîâòíÿ (ñá.) —
13.00, 17.00, 5 æîâòíÿ (íä.) — 13.00, 17.00
ïðîãðàìà «Ìàã³÷íå êîëî», ä³òÿì äî 4-õ ðîê³â
âõ³ä áåçêîøòîâíî áåç íàäàííÿ â³ëüíîãî ì³ñöÿ 

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ
Àäðåñà: âóë. Ëèïñüêà, 15/17,
Òåë: (044) 253-62-19, www.tuz.kiev.ua

4 æîâòíÿ (ñá.) —11.00 «Íå õî÷ó áóòè ñîáàêîþ»,
êàçêà-ãðà íà 1 ä³þ, Ñ. Áºëîâ, Ñ. Êóâàºâ, 1 ãîä.
10 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 5-òè ðîê³â 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 12.00 «Ïðèâèä çàìêó
Êåíòåðâ³ëü», ìþçèêë, Â. Áàñê³í, Â. Âåðá³í çà
ìîòèâàìè îïîâ³äàííÿ Î.Óàëüäà, 2 ãîä. 50 õâ.,
äëÿ ä³òåé â³ä 12-òè ðîê³â 

4 æîâòíÿ (ñá.) — 18.00 «Ïðèâèä çàìêó
Êåíòåðâ³ëü», ìþçèêë, Â. Áàñê³í, Â. Âåðá³í çà
ìîòèâàìè îïîâ³äàííÿ Î.Óàëüäà, 2 ãîä. 50 õâ.,
äëÿ ä³òåé â³ä 12-òè ðîê³â 
5 æîâòíÿ (íä.) — 12.00 «×àð³âíà Ïåïï³»,
ìóçè÷íà âèñòàâà íà 2 ä³¿, À. Ë³íäãðåí, 1 ãîä.
40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 7-ìè ðîê³â 

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ
ÞÍÀÖÒÂÀ
Àäðåñà: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2
Òåë: (044)425-42-80,
www.musictheatre.kiev.ua

2 æîâòíÿ (÷ò.) — 13.00 «Çàé÷èê-ëèñòîíîøà»,
ìóçè÷íà êàçêà íà 2 ä³¿, ². ßêóøåíêî, 1 ãîä. 55
õâ.
3 æîâòíÿ (ïò.) —13.00 «Äþéìîâî÷êà», áàëåò
íà 2 ä³¿, Þ. Ðóñèíîâ, 1 ãîä. 30 õâ.
4 æîâòíÿ (ñá.) —12.00 «Ìóçè÷í³ êëàñèêè-3»,

Îïåðíà àáåòêà äëÿ ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â, àáî
Ó ïîøóêàõ çàãóáëåíèõ íîò
5 æîâòíÿ (íä.) — 12.00 «Ìóçè÷í³ êëàñèêè-1»,
Ñèìôîí³÷íà àáåòêà äëÿ ä³òåé òà ¿õí³õáàòüê³â,1 ãîä.
5 æîâòíÿ (íä.) — 19.00 «Æ³çåëü», áàëåò íà 
2 ä³¿, À. Àäàí, 2 ãîä. 10 õâ.
8 æîâòíÿ (ñð.) — 19.00 ïðåì`ºðà «Âèä³ííÿ
Ðîçè», áàëåò íà 1 ä³þ, Î. Ðîä³í, «Æ³íêè â ðå-
ì³íîð³», áàëåò íà 1 ä³þ íà ìóçèêó É.Ñ.Áàõà,
«Êè¿â ìîäåðí-áàëåò» 

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ
Àäðåñà: âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1-à
Òåë: (044)278-58-08,
www.akadempuppet.kiev.ua

4 æîâòíÿ (ñá.) — 11.00 «Âîâê ³ êîçåíÿòà»,
ª. Ã³ìåëüôàðá, 40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 13.00 «Ñîëîì`ÿíèé áè÷îê»,
Ñ. Öèï³í, 40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 

4 æîâòíÿ (ñá.) — 15.00 «Çîëîòå êóð÷à»,
Â. Îðëîâ, 45 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
4 æîâòíÿ (ñá.) — 17.00 «×åðâîíà Øàïî÷êà»,
ª. Øâàðö, 50 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
5 æîâòíÿ (íä.) — 11.00 «Ãóñåíÿ», Í. Ãåðíåò,
40 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
5 æîâòíÿ (íä.) —13.00 «Çà ùó÷èì âåë³ííÿì»,
ª.Òàðàõîâñüêà, 50 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 3-õ ðîê³â 
5 æîâòíÿ (íä.) — 15.00 «Ïîïåëþøêà»,
ª. Øâàðö, 50 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 4-õ ðîê³â 
5 æîâòíÿ (íä.) —17.00 «Ï³òåð Ïåí»,ª.Îãîðîäí³é
çà Äæ. Áàðð³, 60 õâ., äëÿ ä³òåé â³ä 5-òè ðîê³â

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ 
Àäðåñà: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 53/3 
Òåë: (044) 287-62-57,
www.operetta.com.ua 

5 æîâòíÿ (íä.) — 12.00 «Îñòð³â ñêàðá³â»,
äèòÿ÷èé ìþçèêë, Â. Áèñòðÿêîâ 

äèòÿ÷à àô³øà 
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«Óÿâëåííÿ ïðî Êè¿â áóëî á
íåïîâíèì áåç âèäàòíèõ
êèÿí, ñïàäùèíà ÿêèõ
íàëåæèòü âñüîìó ñâ³òîâ³»

Ìóçåé, ïðèñâÿ÷åíèé òâîð-
÷îñò³ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè, áóëî
â³äêðèòî ó 1999 ðîö³. ßêà ³ñòîð³ÿ
éîãî ñòâîðåííÿ?

Î. Ï.: Íà ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â
ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè ïî÷àëè â³äíîâëþâàòèñÿ ñòîñóí-
êè ç óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ. Ï³ñëÿ
äåñÿòèð³÷ ïîâíî¿ ³çîëÿö³¿ óêðà¿íö³â
ñâ³òó â³ä Áàòüê³âùèíè â íèõ íàðåø-
ò³ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè
ð³äíó çåìëþ òà îçíàéîìèòè íàðîä
Óêðà¿íè ç³ ñâî¿ì òâîð÷èì äîðîáêîì.
Ç ³íøîãî áîêó, ìîëîäà äåðæàâà áó-
ëà òàêîæ çàö³êàâëåíà â ïîâåðíåíí³
êóëüòóðíèõ ïàì’ÿòîê óêðà¿íñüêî¿
ä³àñïîðè íà Áàòüê³âùèíó, àäæå âî-
íè º âàãîìîþ ÷àñòèíîþ íàøî¿ ³ñòî-
ð³¿ òà êóëüòóðè. «Õðåùåíèì» áàòü-
êîì ìóçåþ ñòàâ òàëàíîâèòèé óêðà-
¿íñüêèé õóäîæíèê Îëåêñà Áóëàâèöü-
êèé ³ç ÑØÀ, ÿêèé íà ïî÷àòêó 90-õ
ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ ïåðåäàâ
Êèºâó 40 ³ç ñâî¿õ ìàëÿðñüêèõ òâî-
ð³â. Âîíè é ñòàëè ïî÷àòêîì êîëåê-
ö³¿ ìóçåþ, ÿêèé â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³
1999 ðîêó â ñòàðîâèííîìó îñîáíÿ-
êó íà Ïå÷åðñüêó.

ßêèì ÷èíîì ïîïîâíþâà-
ëàñÿ êîëåêö³ÿ ìóçåþ?

Î. Ï.: Äåÿê³ ìèòö³ çàïîâ³äàëè
ñâîþ òâîð÷ó ñïàäùèíó Óêðà¿í³ àáî
ïåðåäàâàëè ¿¿ ùå çà æèòòÿ. Ìóçåé
òàêîæ ïðîâîäèâ ïîøóêîâó ðîáîòó
ïî âñòàíîâëåííþ êîíòàêò³â ³ç óêðà-
¿íñüêèìè ìèòöÿìè àáî ¿õí³ìè íà-
ùàäêàìè ïî âñüîìó ñâ³òó, ÿê, ïðè-
ì³ðîì, ç îíó÷êîþ Âàñèëÿ Êðè÷åâ-
ñüêîãî Êàòåðèíîþ Êðè÷åâñüêîþ-
Ðîñàíäè÷, ÿêà ïåðåäàëà íà Áàòüê³â-
ùèíó áåçö³íí³ äîêóìåíòè òà òâîðè
ñâîãî ä³äà, áàòüêà, äÿäüêà òà âëàñ-
í³ ðîáîòè. Ç îñòàíí³õ íàäõîäæåíü
äî ìóçåþ âàðòî çãàäàòè çíàìåíè-
òó áàíäóðó õóäîæíèêà Îëåêñè Áó-
ëàâèöüêîãî, ÿêó âæå ï³ñëÿ ñìåðò³
ìàéñòðà äî ìóçåþ ïåðåäàëà éîãî
âäîâà Í³íà.

Òàêèì ÷èíîì ñôîðìóâàëàñÿ êî-
ëåêö³ÿ ìóçåþ, 3 òèñÿ÷³ åêñïîíàò³â ç
ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ â ïîñò³éí³é åêñ-
ïîçèö³¿, à ùå 8 òèñÿ÷ çáåð³ãàþòüñÿ
â ôîíäàõ. Ïðàêòè÷íî âñ³ îñîáèñòî-
ñò³, ïðåäñòàâëåí³ â ìóçå¿, ïîâ’ÿçàí³
ç Êèºâîì.Âîíè íàðîäèëèñÿ ÷è â÷è-
ëèñÿ òóò, ÷åðåç öå ì³ñòî ïðîõîäèëè
¿õí³ æèòòºâ³ òà òâîð÷³ øëÿõè.

Ùî º â³çèòíîþ êàðòêîþ ³

ãîðä³ñòþ åêñïîçèö³¿?
Î. Ï.: Îñîáëèâî¿ óâàãè âàðò³ ðî-

áîòè Îëåêñè Áóëàâèöüêîãî,ïðèñâÿ-
÷åí³ óêðà¿íñüêèì ïîñåëåííÿì â Êà-
íàä³. Íå çíàþ÷è ³ñòîð³¿, ìîæíà ïî-
äóìàòè, ùî çîáðàæåí³ ìàçàíêè ï³ä
ñîëîì’ÿíèìè ñòð³õàìè — öå ÷è íå
«øåâ÷åíê³âñüê³» õàòè 19 ñòîð³÷÷ÿ.
Àëå Îëåêñà Áóëàâèöüêèé çìàëüîâó-
âàâ ¿õ ó Êàíàä³, â ïðîâ³íö³¿ Ìàí³òî-
áà,äå ñåëèëèñü óêðà¿íñüê³ ïîñåëåí-
ö³ ïåðøî¿ õâèë³ åì³ãðàö³¿ ê³íöÿ 19-
ãî—ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ.Ö³êàâî,ùî
ö³ íåâåëè÷ê³ ïîñåëåííÿ ìàëè óêðà-
¿íñüê³ íàçâè: ïðèì³ðîì,õóò³ð Ñ³ðêà
÷è õóò³ð Íüþ-Êè¿â.Âæå ó ÕÕ ñòîë³ò-
ò³ êàíàäñüêèé óðÿä âçÿâ ö³ ïîñåëåí-
íÿ ï³ä ñâîþ îï³êó, ³ äîñ³ âîíè çáåð³-
ãàþòüñÿ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ÿê ìó-
çåé. Ùîá ðîçøèðèòè ñâîº óÿâëåí-
íÿ ïðî óêðà¿íñòâî,êîæåí ìàº ïîáà-
÷èòè ö³ ðîáîòè.

Óí³êàëüí³ ìàòåð³àëè ïðåäñòàâëåí³
â ìåìîð³àëüíîìó çàë³ â³äîìîãî êè-
ÿíèíà,õîðåîãðàôà Ñåðæà Ëèôàðÿ,à
ñàìå ëèñòè Ïóøê³íà äî äðóæèíè Íà-
òàë³¿ Ãîí÷àðîâî¿ òà éîãî òåù³.ßê â³-
äîìî, Ñåðæ Ëèôàð áóâ íå ëèøå õî-
ðåîãðàôîì,à é êîëåêö³îíåðîì,çáè-
ðàâ ïóøê³í³àíó.

Ìóçåé çíàõîäèòüñÿ ó ïðè-
ì³ùåíí³ â³äðåñòàâðîâàíî¿ 
ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà àðõ³òåêòó-
ðè, ñàäèáè ÕV²²² ñò. ßêà ³ñòî-
ð³ÿ ö³º¿ áóä³âë³?

Î. Ï.: Çà 200 ðîê³â òóò çì³íèëî-
ñÿ áàãàòî ãîñïîäàð³â.Ïîáóäóâàâ öåé
áóäèíîê äèïëîìàò,÷èíîâíèê Êîëå-
ã³¿ ³íîçåìíèõ ñïðàâ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿
Ïåòðî Âåñåëèöüêèé.Â³í ïåðå¿õàâ äî
Êèºâà,îòðèìàâ äîçâ³ë íà áóä³âíèö-
òâî ³ çâ³â îäíîïîâåðõîâèé íåâåëè÷-
êèé áóäèíîê ïî âóëèö³ Ìîñêîâñüê³é.
Öÿ âóëèöÿ òîä³ áóëà îäí³ºþ ç öåí-
òðàëüíèõ â ì³ñò³,àäæå ïî í³é ïðîëÿ-
ãàâ øëÿõ äî ïåðåïðàâè íà Ìîñêâó.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Âåñåëèöüêîãî óäîâà
ïðîäàëà áóäèíîê êóïöþ ïåðøî¿ ã³ëü-
ä³¿ Ïèðîæêîâó.Â³í ìàâ 11 ä³òåé,òî-
ìó ïðèáóäóâàâ äðóãèé ïîâåðõ (ìå-
çîí³í), ³ áóäèíîê îòðèìàâ ìàéæå ñó-
÷àñíèé âèãëÿä. Éîãî ñïàäêîºìö³
ïðîäàëè îñîáíÿê óäîâ³ â³éñüêîâîãî
ë³êàðÿ Ìîòðîí³ ªãîðîâ³é.Âîíà áóëà
äóæå íàáîæíîþ æ³íêîþ: ïðèäáàâ-
øè ê³ëüêà áóäèíê³â, çàñíóâàëà áëà-
ãî÷èííó îáùèíó, ÿêà äîïîìàãàëà
íóæäåííèì âäîâàì, à ï³çí³øå çà-

ïî÷àòêóâàëà Ââåäåíñüêèé ìîíàñ-
òèð.Ó öüîìó áóäèíêó Ìîòðîíà ªãî-
ðîâà çäàâàëà â îðåíäó êâàðòèðè, à
êîøòè ñïðÿìîâóâàëà íà ðîçáóäîâó
îáùèíè. Ï³ñëÿ ¿¿ ñìåðò³, âæå çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â, ìîíàñòèð áóëî ë³ê-
â³äîâàíî, à â áóäèíêó ðîçòàøóâà-
ëèñü êîìóíàëüí³ êâàðòèðè,ÿê³ ïðî-
³ñíóâàëè àæ äî 1980-õ ðîê³â.

Â ìóçå¿ º ñ³ì åêñïîçèö³é-
íèõ çàë³â, êîæåí ç ÿêèõ âèñâ³ò-
ëþº îêðåìèé æàíð ìèñòåöòâà.
Ðîçêàæ³òü ïðî íèõ äîêëàäí³øå.

Î. Ï.: Ïåðøèé çàë çíàéîìèòü ç
³ñòîð³ºþ Ïå÷åðñüêà òà íàøîãî îñî-
áíÿêà. Òóò åêñïîíóþòüñÿ ðå÷³, ÿê³
çíàéøëè ïðè ðåñòàâðàö³¿ áóäèí-
êó,—åëåìåíòè êàõë³â,øïàëåð,êëþ-
÷³,à òàêîæ ïîáóòîâ³ ïðåäìåòè,íàïðè-
êëàä, ùèïö³ äëÿ çàâèâêè âîëîññÿ
ê³íöÿ 19 ñòîë³òòÿ.

Â äðóãîìó çàë³ ïðåäñòàâëåí³ êàð-
òèíè Îëåêñè Áóëàâèöüêîãî òà Ëþä-
ìèëè Ìîðîçîâî¿.Äàë³ éäå çàë,ïðè-
ñâÿ÷åíèé òâîð÷îñò³ âèäàòíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ ðîäèíè Êðè÷åâñüêèõ, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòüîõ ïîêîë³íü ÿñ-
êðàâèõ ìèòö³â òà â³ðíèõ ñèí³â ñâî-
ãî íàðîäó.

×åòâåðòèé çàë ïðèñâÿ÷åíèé ìó-
çè÷íî-òåàòðàëüíîìó óêðà¿íñüêîìó
ìèñòåöòâó çà êîðäîíîì, çîêðåìà
òâîð÷îñò³ ó òàê çâàíèõ ä³-ï³-òàáî-
ðàõ. Êîëè óêðà¿íö³ òðåòüî¿ õâèë³
åì³ãðàö³¿ ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè îïèíÿëèñÿ â ªâðîï³, ¿õ ñïî÷àò-
êó â³äïðàâëÿëè ó «òàáîðè äëÿ ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á»,òàê çâàí³ ä³-ï³-òàáî-
ðè. ²íêîëè âîíè æèëè â íèõ ïî 5–7
ðîê³â, ÷åêàþ÷è, ïîêè ¿ì íàäàäóòü
äîçâ³ë âèðóøèòè íà ïîñò³éíå ì³ñ-
öå ïðîæèâàííÿ â òó ÷è ³íøó êðà¿íó.
Òàì âîíè îðãàí³çîâóâàëè ìèñòåöü-
ê³ êîëåêòèâè,òåàòðàëüí³ ãóðòêè,äå-
ÿê³ ç ÿêèõ âèñòóïàëè íà äîñèòü ïðî-
ôåñ³éíîìó ð³âí³.Ðîçïîâ³äàºìî ìè ³
ïðî â³äîìîãî õîðìåéñòåðà Îëåêñàí-
äðà Êîøèöÿ, ÿêèé âè¿õàâ ó 1920-ò³
ðîêè ç ðåñïóáë³êàíñüêîþ õîðîâîþ êà-
ïåëîþ ³ çà æèòòÿ îá’¿õàâ óâåñü ñâ³ò,
âñþäè âèñòóïàþ÷è ç òð³óìôîì.Âñþ-
äè, àëå ò³ëüêè íå âäîìà, êóäè øëÿõ
éîìó áóëî çàêðèòî ³ äå éîãî ââàæà-
ëè âîðîãîì ³ çðàäíèêîì.

Ï’ÿòèé çàë — ë³òåðàòóðíèé. Òóò
ìè çãàäóºìî ïèñüìåííèê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ä³àñïîðè,÷åñí³ é â³äâåðò³ òâî-
ðè ÿêèõ ïðî òîãî÷àñíó óêðà¿íñüêó
ä³éñí³ñòü áóëè çàáîðîíåí³ â ðàäÿí-
ñüê³é Óêðà¿í³ ³ íå áóëè â³äîì³ óêðà-
¿íöÿì àæ äî 1990-õ ðîê³â.Ñåðåä íàé-
â³äîì³øèõ — Óëàñ Ñàì÷óê, Îëåêñà
Ãàé-Ãîëîâêî, Ãàííà ×åðèíü.

Çàâåðøóþòü åêñïîçèö³þ äâ³ ìå-
ìîð³àëüí³ ê³ìíàòè. Öå çàëè ï³àí³ñ-
òà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ Âîëîäèìèðà Ãî-
ðîâèöÿ òà õîðåîãðàôà Ñåðæà Ëèôà-
ðÿ, ùî âì³ùóþòü óí³êàëüí³ äîêó-
ìåíòè, ëèñòè òà ôîòîãðàô³¿.

×îìó êèÿíàì âàðòî çíàòè

ïðî âèäàòíèõ âèõ³äö³â ç Óêðà-
¿íè?

Î.Ï.: Íà æàëü,Óêðà¿íà ³ Êè¿â çàâ-
æäè â³ääàâàëè ñâî¿ òàëàíòè—â êóëü-
òóð³,ìèñòåöòâ³,íàóö³,ñïîðò³.Óÿâëåí-
íÿ ïðî Êè¿â áóëî á íåïîâíèì, ÿêáè
ìè íå çíàëè âèäàòíèõ êèÿí,ñïàäùè-
íà ÿêèõ íàëåæèòüâñüîìó ñâ³òîâ³,³ õî-
÷à á ÷àñòêîâî, àëå ïîâåðíóëàñü äî-
äîìó.Á³ëüø³ñòü ç öèõ îñîáèñòîñòåé
çìóøåí³ áóëè  çàëèøèòè Áàòüê³â-
ùèíó, àëå âîíè çàâæäè àñîö³þâàëè
ñåáå ç Êèºâîì,âèçíàâàëè ñåáå êèÿíà-
ìè, ó ñâî¿õ äóìêàõ ³ ñïîãàäàõ ëèíó-
ëè äî ð³äíîãî ì³ñòà. Â³äîìèé ôàêò,
ùî Ñåðæ Ëèôàð çàïîâ³äàâ,ùîá íà éî-
ãî ìîãèë³ â Ïàðèæ³ áóëî íàïèñàíî
«Ñåðæ Ëèôàð ç Êèºâà».² êîëè Øàðëü
äå Ãîëëü çàïðîïîíóâàâ éîìó ôðàí-
öóçüêå ãðîìàäÿíñòâî,â³í â³äìîâèâ-
ñÿ,áî í³êîëè íå ââàæàâ ñåáå ñïðàâæ-
í³ì ôðàíöóçîì.

²íøèé ïðèêëàä â³äîìî¿ êèÿí-
êè — õóäîæíèöÿ Ëþäìèëà Ìîðî-
çîâà, ÿêà îáîæíþâàëà Êè¿â ³ äóæå
áîë³ñíî ñïðèéìàëà ðóéíóâàííÿ
öåðêîâ â ì³ñò³ ó 1930-ò³ ðîêè. Ó
1940-ìó âîíà çàëèøèëà Óêðà¿íó,
àëå âñå æèòòÿ äîêëàäàëà çóñèëü,
ùîá â³äðîäèòè öåðêîâí³ ïàì’ÿò-
êè â ð³äíîìó ì³ñò³. Âîíà ââàæàëà,
ùî Êè¿â â³äðîäèòüñÿ òîä³, êîëè â³ä-
ðîäÿòüñÿ Ìèõàéë³âñüêèé çîëîòî-
âåðõèé ³ Óñïåíñüêèé ñîáîðè, òîä³,
ãîâîðèëà âîíà, ì³ñòî ðîçêâ³òíå
çíîâó. ² ïîïðè òå, ùî á³ëüøó ÷àñ-
òèíó ñâîãî æèòòÿ Ëþäìèëà Ìîðî-
çîâà ïðîæèëà â ÑØÀ, âîíà çàïî-
â³äàëà ïîõîâàòè ¿¿ ó ð³äíîìó ì³ñ-
ò³. ¯¿ îñòàíí³ì ïðèòóëêîì ñòàâ öâèí-
òàð íà Áåðê³âöÿõ.

Ìè ÿê êèÿíè íå çàâæäè ö³íóºìî
ð³äíå ì³ñòî. Òà ïðèêëàä ëþäåé, ÿê³
éîãî âòðàòèëè, àëå çàâæäè ïðàãíó-
ëè ïîâåðíóòèñÿ ñþäè, õî÷à á ï³ñëÿ
ñìåðò³, ïðèìóøóº íàñ çàìèñëèòè-
ñÿ,â ÿêîìó ÷óäîâîìó ì³ñò³ ìè æèâå-
ìî, ÿê³ òàëàíîâèò³ ëþäè éîãî íàñå-
ëÿëè ³ ÿê âàæëèâî äëÿ íàñ çáåðåãòè
³ ñâîþ íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü, ³
ñâîþ ñïàäùèíó, ³ ñâîº ì³ñòî.

Ìóçåé ïðèñâÿ÷åíèé òâîð-
÷îñò³ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè. ×è
ñï³âïðàöþºòå âè ç ñó÷àñíîþ óêðà-
¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ?

Î. Ï: ß ïî÷àëà ïåðø³ êðîêè ó
öüîìó íàïðÿìêó ³ äóæå ñïîä³âàþñü

íà ï³äòðèìêó íàøîãî ìóçåþ âñ³ì
ñâ³òîâèì óêðà¿íñòâîì. Îñü äíÿìè
ïîçíàéîìèëàñü òà ïðèéìàëà â ìó-
çå¿ ñëàâåòíó Ëþáó Ìàðêåâè÷, ÿêà º
÷ëåíîì Íàãëÿäîâî¿ ðàäè Óêðà¿íñüêî-
ãî ³íñòèòóòó ìîäåðíîãî ìèñòåöòâà
â ×èêàãî. Âîíà ïîîá³öÿëà äîïîìîã-
òè âñòàíîâèòè êîíòàêòè ç àìåðè-
êàíñüêèìè êîëåêö³îíåðàìè,ÿê³ çáè-
ðàþòüòâîðè óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà
³,ìîæëèâî,ïîä³ëÿòüñÿ ç íàìè.Êð³ì
òîãî, ïî÷èíàþ ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òü-
ìè òà îíóêàìè íàøèõ ãåðî¿â, à òà-
êîæ ³íøèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ ïîêè ùî
íå ïðåäñòàâëåí³ â íàøîìó ìóçå¿.
Ìð³þ ïðî òå,àáè ìóçåé îòðèìàâ õî-
÷à á ÿê³ñü ìàòåð³àëè,ïîâ’ÿçàí³ ç âè-
äàòíèì ñêóëüïòîðîì Îëåêñàíäðîì
Àðõèïåíêîì,òâîðè ÿêîãî ö³íóº âåñü
ñâ³ò. Âîíè º ÷àñòèíîþ íàøî¿ êóëü-
òóðè, ³ ìè ïîâèíí³ ïîâåðòàòè ¿õí³
³ìåíà äîäîìó çà áóäü-ÿêó ö³íó.

Âè íåùîäàâíî î÷îëèëè
ìóçåé. ßê³ ïðîåêòè õî÷åòå
çä³éñíèòè? 

Î.Ï: ß ïðèéøëà ç íàì³ðîì «îæè-
âèòè» ìóçåé. Ìóçåé — öå æ íå ïðè-
òðóøåíà ïèëîì êîìîðà,à ì³ñöå äëÿ
êèÿí, íà ÿêèõ ìè çàâæäè ðàäî ÷å-
êàºìî,äå ìîæíà îòðèìàòè íàñíàãó
³ ïîãëèáèòè ñâî¿ çíàííÿ ç ³ñòîð³¿.Öå
é ìàéäàí÷èê äëÿ ñï³ëêóâàííÿ òà
ìèñòåöüêî¿ ñèíåðã³¿.ß á õîò³ëà,ùîá
â ìóçå¿ çàçâó÷àëà ìóçèêà,àäæå íàø
îñîáíÿê «îñâÿ÷åíî» ³ì’ÿì ãåí³àëü-
íîãî ìóçèêàíòà Âîëîäèìèðà Ãîðî-
âèöÿ.Òîæ â íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ ïðî-
âåäåííÿ ìóçè÷íèõ çàõîä³â, êàìåð-
íèõ êîíöåðò³â çà ó÷àñò³ òàëàíîâè-
òèõ ïðîôåñ³éíèõ ìóçèêàíò³â.Òàêîæ
ìè ñï³âïðàöþºìî ç íåàêàäåì³÷íèì
òåàòðîì «Ìàñêàì Ðàä»,âèñòàâè ÿêî-
ãî â³äáóâàþòüñÿ ó ñò³íàõ ìóçåþ.Çîê-
ðåìà 24 æîâòíÿ çàïðîøóºìî íà «×óä-
íèé åï³çîä» çà ï’ºñîþ Âîëîäèìèðà
Âèííè÷åíêà �

??

??

??

??

??

??

??

??

Öüîãîð³÷ Ìóçåþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî íà Ïå÷åðñüêó, âè-

ïîâíèëîñÿ 15 ðîê³â. Â³í çáåð³ãàº ïàì’ÿòü ïðî âèäàòíèõ êèÿí,

ÿê³ áóëè çìóøåí³ åì³ãðóâàòè ç Óêðà¿íè, àëå ïðîñëàâèëè Áàòü-

ê³âùèíó ñâî¿ì òàëàíòîì. Ïðî íàéö³êàâ³ø³ åêñïîíàòè òà ïëàíè

ìóçåþ, à òàêîæ ÷îìó ñó÷àñíèêàì âàðòî çíàòè ïðî öèõ ëþäåé,

«Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð ìóçåþ Îêñàíà Ï³äñóõà.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ìóçåé êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè

Àäðåñà: âóë. Ìîñêîâñüêà, 40-á
+38 (044) 280-64-18, 280-88-74
Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 10.00 äî 17.00,
ïí — âèõ³äíèé
Âàðò³ñòü êâèòêà: 25 ãðí, ï³ëüãî-
âèé 10 ãðí
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2 æîâòíÿ

Áëàãîâ³ðíèõ êíÿç³â ²ãîðÿ ×åðí³-
ã³âñüêîãî, Ôåîäîðà Ñìîëåíñüêîãî
³ ÷àä éîãî Äàâèäà ³ Êîñòÿíòèíà ßðî-
ñëàâñüêèõ.

3 æîâòíÿ

Ìó÷åíèê³â Ìèõà¿ëà êíÿçÿ ×åð-
í³ã³âñüêîãî ³ áîÿðèíà éîãî Ôåîäî-
ðà, ÷óäîòâîðö³â. Äåíü ï³ñíèé.

4 æîâòíÿ

Â³ääàííÿ ñâÿòà Âîçäâèæåííÿ
Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüî-
ãî. Çíàéäåííÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Äè-
ìèòð³ÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñüêîãî
³ ßðîñëàâñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ.

5 æîâòíÿ

Íåä³ëÿ 17-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿò-
íèö³.

Ïðîðîêà ²îíè (VII ñòîë³òòÿ äî
Ð³çäâà Õðèñòîâîãî), ñâÿùåííîìó-
÷åíèêà Ôîêè, ïðàâåäíîãî Ïåòðà,
ïðåïîäîáíîãî Ìàêàð³ÿ.

6 æîâòíÿ

Ñåäìèöÿ 18-òà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿò-
íèö³. Çà÷àòòÿ ²îàííà Ïðåäòå÷³; ñâÿ-
òèòåëÿ ²íîêåíò³ÿ.

* * *
Çà÷àòòÿ ÑÂßÒÎÃÎ ²ÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄ-

ÒÅ×² áóëî ïðîâ³ùåíî Àðõàíãåëîì
Ãàâðè¿ëîì ïðàâåäíîìó Çàõàð³¿. Ñâÿ-
ò³ Çàõàð³é òà ªëèñàâåòà áóëè âæå ë³ò-
í³ìè ³ íå ìàëè ä³òåé,ùî ó ò³ ÷àñè ââà-
æàëîñÿ êàðîþ Ãîñïîäíüîþ. Áàãàòî
ðîê³â âîíè ìîëèëèñÿ, ³ Ãîñïîäü ïî-
÷óâ ¿õí³ ìîëèòâè. Çàõàð³ÿ — ñâÿùå-
íèê ªðóñàëèìñüêîãî õðàìó— ï³ä ÷àñ
êàä³ííÿ õðàìó ïîáà÷èâ Àðõàíãåëà
Ãàâðè¿ëà ³ çí³ÿêîâ³â òà íàëÿêàâñÿ.Àëå
Àðõàíãåë â³ùóâàâ, ùî Ãîñïîäü äàðóº
éîìó ñèíà,ÿêèé áóäå Ïðåäòå÷åþ Ñïà-
ñèòåëÿ. Òà Çàõàð³ÿ çàáàæàâ çíàìåí-
íÿ, ÿêå éîìó áóëî äàíå: â³í îí³ì³â äî

íàðîäæåííÿ Ïðåäòå÷³ Ãîñïîäíüîãî
²îàííà. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íåìîâëÿò³ íà-
ðåêëè ³ì’ÿ — ²îàíí, Çàõàð³ÿ ïîçáà-
âèâñÿ í³ìîòè ³ ïî÷àâ ñëàâèòè çà äèâ-
íå ìèëîñåðäÿ Ãîñïîäà Áîãà,ßêèé äàâ
ñâ³òó ñâÿòîãî Ïðîðîêà Ïðåäòå÷ó ³
Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.

Ïðîðîê ²îàíí Õðåñòèòåëü — ñèí
ñâÿùåíèêà Çàõàð³¿ (³ç ðîäó Ààðîíà) ³
ïðàâåäíî¿ ªëèñàâåòè (³ç ðîäó öàðÿ
Äàâèäà) ïî ìàòåðèíñüê³é ë³í³¿ áóâ ðî-
äè÷åì ²ñóñà Õðèñòà ³ íàðîäèâñÿ ðà-
í³øå Ãîñïîäà íà ø³ñòü ì³ñÿö³â. Ñàìå
õðåùåííÿì Ñïàñèòåëÿ ²îàíí óâ³í-÷àâ
ñâîº ïðîðî÷å ñëóæ³ííÿ.Ïðî íüîãî Ãîñ-
ïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ ñêàçàâ: «²ç óñ³õ, ÿê³
íàðîäæåí³ æ³íêàìè, íå áóëî ïðîðî-
êà á³ëüøîãî çà ²îàííà Õðåñòèòåëÿ».

Ïðåäòå÷à Ãîñïîäí³é ²îàíí ñëàâèòü-
ñÿ öåðêâîþ ÿê «àíãåë, ³ àïîñòîë, ³ ìó-
÷åíèê, ³ ïðîðîê, ³ ñâ³÷íèê, ³ äðóã Õðèñ-
ò³â, ³ ïðîðîê³â ïå÷àòêà, ³ õîäàòàé ñòà-
ðî¿ ³ íîâî¿ áëàãîäàò³, ³ ñåðåä íàðîäæå-
íèõ íàé÷åñí³øèé ³ ñâ³òëèé Ñëîâà ãëàñ».

7 æîâòíÿ

Ïåðâîìó÷åíèö³ ð³âíîàïîñòîëü-
íî¿ Ôåêëè. Ïðåïîäîáíîãî Êîïð³ÿ
(530).

8 æîâòíÿ

Ïðåïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ, ³ãóìåíà Ðà-
äîíåæñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ.

Ïðåïîäîáíî¿ Äîñèôå¿ Êè¿âñüêî¿,
çàòâîðíèö³. Äåíü ï³ñíèé.

* * *
Äî ñâÿòèõ, ùî çîáðàæåí³ íà ³êî-

íàõ ó õðàì³, ìè â ìîëèòâ³ çâåðòàºìî-
ñÿ ïî-ð³çíîìó: ÿê äî ïðîðîê³â, àïîñ-
òîë³â,ìó÷åíèê³â,ñâÿòèòåë³â,ïðåïîäîá-
íèõ, áåçñð³áíèê³â, áëàæåííèõ, ïðà-
âåäíèõ.

Ïðîðîêè — ñâÿò³, ÿê³ çà íàòõíåí-
íÿìè Ñâÿòîãî Äóõà ïðîðî÷èëè ìàé-
áóòíº, ãîëîâíèì ÷èíîì òå, ùî ñòîñó-

âàëîñÿ íàðîäæåííÿ, æèòòÿ é ñòðàæ-
äàíü Ñïàñèòåëÿ ëþäñòâà.

Àïîñòîëè—ó÷í³ ²ñóñà Õðèñòà,ÿêèõ
ñïî÷àòêó áóëî äâàíàäöÿòü, à ïîò³ì
ùå ñ³ìäåñÿò. Âîíè ïîøèðþâàëè â³ðó
Õðèñòîâó â ñâ³ò³. Ñâÿòèõ, ÿê³ îñîáëè-
âî óïîäîáèëèñÿ ó öüîìó àïîñòîëàì,
íàçèâàþòü ð³âíîàïîñòîëüíèìè (êíÿçü
Âîëîäèìèð, ñâÿòà Í³íà òà ³íø³).

Ìó÷åíèêè—õðèñòèÿíè, ÿê³ çàçíà-
ëè æîðñòîêèõ ìóê ³ íàâ³òü çàãèíóëè
çà â³ðó. Òèõ, ùî ïîìåðëè ó ñïîêî¿,
çâóòü ñïîâ³äíèêàìè. Ò³, õòî â³äçíà-
÷èâñÿ ïîäâèãàìè ³ ïðåñòàâèâñÿ ï³ñ-
ëÿ îñîáëèâî òÿæêèõ ñòðàæäàíü— öå
âåëèêîìó÷åíèêè.

Ñâÿòèòåë³—ºïèñêîïè ÷è àðõ³ºðå¿,
ÿê³ äîãîäèëè Áîãîâ³ ñâî¿ì ïðàâåä-
íèì æèòòÿì (ñâÿòèé Ìèêîëàé ×óäî-
òâîðåöü, ñâÿòèé Äèìèòð³é Ðîñòîâ-
ñüêèé òà ³í.) Ò³,ùî ïîòåðï³ëè çà Õðèñ-
òà,— ñâÿùåííîìó÷åíèêè.

Ïðåïîäîáí³ — ïðàâåäíèêè, êîò-
ð³ óñàì³òíèëèñÿ é ïðèñâÿòèëè æèò-
òÿ Áîãîâ³ (Àíòîí³é òà Ôåîäîñ³é Êè-
ºâî-Ïå÷åðñüê³, ²îâ Ïî÷à¿âñüêèé,
Ñåðã³é Ðàäîíåçüêèé òà Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñüêèé).

Áåçñð³áíèêè—áåçêîðèñëèâî,â³ä-
ìîâëÿþ÷èñü â³ä âèíàãîðîäè, çö³ëþ-
âàëè ëþäåé â³ä õâîðîá.

Ïðàâåäí³ — ò³, õòî äîãîäèâ Áîãî-
â³ ïðàâåäíèì æèòòÿì ÿê çâè÷àéí³ ñ³-
ìåéí³ ëþäè (Àäàì, Íîé, ²îàêèì, Àí-
íà òà áàãàòî ³íøèõ) �

ÏÀÌ’ßÒÜ ìó÷åíèöü Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³
òà ¿õ ìàòåð³ Ñîô³¿ Öåðêâà ìîëèòîâíî âøà-
íîâóº 30 âåðåñíÿ çà íîâèì ñòèëåì.

Ñåñòðè-ìó÷åíèö³, à òàêîæ ¿õ ìàò³ð Ñî-
ô³ÿ ïîñòðàæäàëè â ÷àñè öàðþâàííÿ æîð-
ñòîêîãî äî õðèñòèÿí ³ìïåðàòîðà Àäð³àíà.
Íå çâàæàþ÷è íà íåáåçïåêó ç áîêó âëàäè,
êîòðà ïåðåñë³äóâàëà ïîñë³äîâíèê³â Õðèñ-
òà, â³äâàæíà ìàòè íå ñîðîìèëàñÿ â³äêðè-
òî âèçíàâàòè ñåáå õðèñòèÿíêîþ, é äî÷îê
â÷èëà ïîñòóïàòè ñàìå òàê.

Íàêàç ³ìïåðàòîðà ç’ÿâèòèñÿ íà ñóä çà
ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ îçíà÷àâ ò³ëüêè îäíå:
àáî ñâÿò³ ìó÷åíèö³ ïðèíåñóòü æåðòâó ³äî-
ëàì, â³äìîâèâøèñü â³ä â³ðè ó Õðèñòà, àáî
æ çàëèøàòüñÿ ç íèì íà âóçüê³é òåðíèñò³é
äîðîç³, ùî âåäå ó Öàðñòâî Íåáåñíå ÷åðåç
ñòðàæäàííÿ, ìîæëèâî, é ñìåðòü. Ñîô³ÿ
îáðàëà îñòàííº...

Ëóêàâèé ³ìïåðàòîð ñïî÷àòêó íàêàçàâ
â³ääàòè ñåñòåð òà ìàò³ð îäí³é äóæå ðîçóì-
í³é òà êðàñíîìîâí³é æ³íö³, ùîá âîíà âìîâ-
ëÿííÿìè çì³íèëà ¿õ ïåðåêîíàííÿ. Òà Ñîô³ÿ
çâàæèëàñÿ íà ñìåðòü, àëå íå íà çðàäó...

² îñü òâåðä³ ó â³ð³ ìàò³ð ç äî÷êàìè ïîñ-
òàþòü ïåðåä ñóäîì ñàìîãî ³ìïåðàòîðà.

Ùå, çäàºòüñÿ, ìîæíà ïåðåäóìàòè, çðîáè-
òè òå, ùî âèìàãàþòü — âðÿòóâàòè æèòòÿ ³
ñîá³, ³ ä³òÿì, àëå äëÿ öüîãî òðåáà â÷èíè-
òè çðàäó — â³äñòóïèòè â³ä Õðèñòà. Ñîô³ÿ
â³ä³ãíàëà â³ä ñåáå ö³ ñïîêóñëèâ³ äóìêè,
îáíÿëà ñâî¿õ äî÷îê, ÿêèõ óæå îñü-îñü ìà-
ëè â³ääàòè íà ìóêè, âò³øàëà ¿õ ñëîâàìè:
«Íå á³éòåñÿ ³ íå â³ðòå âìîâëÿííÿì ³ìïå-
ðàòîðà. Ñüîãîäí³ — äåíü íàøî¿ ðàäîñò³,
áî ñêîðî ìè áóäåìî ðàçîì ç ²ñóñîì. Íå
æàë³éòå çà çåìíèì æèòòÿì — âàñ ÷åêàº
æèòòÿ íåáåñíå! Ïîêàæ³òü ñåáå äîñòîéíè-
ìè ìî¿ìè äî÷êàìè».

Àäð³àí ïîêëèêàâ ñåñòåð äî ñåáå ³ ñêà-
çàâ, ùî äîñèòü ¿ì ò³ëüêè âèêîíàòè éîãî
âîëþ ³ âîíè ñòàíóòü éîìó, íåìîâáè ð³äí³
äî÷êè. Áåç ñóìí³âó, òèðàí âæå áà÷èâ ëåã-
êó ïåðåìîãó íàä þíèìè õðèñòèÿíêàìè,
òà â³í íåäîîö³íèâ ñèëó áëàãîäàò³, ÿêà âå-
ëà é óêð³ïëþâàëà ìàéáóòí³õ ìó÷åíèöü.
«Íàø áàòüêî — Ãîñïîäü. Çà Íüîãî ìè é ïî-
ìåðòè ãîòîâ³!» — ïðîçâó÷àëî ó â³äïîâ³äü.
Ðîçëþ÷åíèé ³ìïåðàòîð íàêàçàâ ìó÷èòè
ñòàðøó äî÷êó. Ìàòè, áà÷à÷è, ÿê ñòðàæäàº
¿¿ êðîâèíêà, ìîëèëàñÿ, ùîá Ãîñïîäü îñëà-
áèâ ñòðàæäàííÿ ä³â÷èíêè, íå äàâ ¿é â³ä-

÷óòè áîëþ ³ çàáðàâ äî Ñåáå. Â³ðà òðèìà-
ëàñÿ ìóæíüî, í³áè öå íå ¿¿ ò³ëî ðîçðèâà-
ëè íà øìàòêè, îáï³êàëè âîãíåì, ³ òàê ïðèé-
íÿëà ñìåðòü.

Íàä³¿ ³ìïåðàòîð íàêàçàâ: «Çðå÷èñÿ
Õðèñòà ³ áóäåø ìîºþ óëþáëåíîþ äî÷êîþ».
À ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ: «Õ³áà ÿ íå ñåñòðà ò³º¿,
êîòðó òè ñòðàòèâ? Íàø áàòüêî — Ãîñïîäü».
Ñïîê³éíî, áåç îñòðàõó é æàëþ ïðèéíÿëà âî-
íà ñìåðòü, çà ïðèêëàäîì ñòàðøî¿ ñåñòðè,
ò³ëüêè ñêàçàëà ìîëîäø³é Ëþáîâ³: «Ïåðå-
òåðïè ìóêè, ñåñòðè÷êî! Ñêîðî òè ðàçîì ç
íàìè áóäåø ñòîÿòè ïåðåä Ãîñïîäîì». Íàé-
ìîëîäøà ñòðàäíèöÿ Õðèñòîâà òåæ â³äêè-
íóëà âîëþ ³ìïåðàòîðà, íå ñì³þ÷è çðàäè-
òè Íåáåñíîãî Öàðÿ. ² çà ñâîº ñïîâ³äàííÿ
ïðèéíÿëà ñìåðòü ³ â³íåöü ìó÷åíèöòâà.

Ìàò³ð öèõ ÷èñòèõ ãîëóáîê ÷åêàëà ìóêà íà-
áàãàòî á³ëüøà, í³æ áóäü-ÿê³ ò³ëåñí³ ñòðàæ-
äàííÿ — ¿¿ Àäð³àí çàëèøèâ æèâîþ, â³ä-
äàâøè ¿é ò³ëà çàìó÷åíèõ äî÷îê...

Ïåðåêàç ñòâåðäæóº, ùî Ñîô³ÿ âèâåçëà
ò³ëà Â³ðè, Íàä³¿ òà Ëþáîâ³ çà ìåæ³ Ðèìó ³
ïîõîâàëà ¿õ íà ïàãîðá³ 30 âåðåñíÿ á³ëÿ 
18-ãî ñòîâïà Àïï³ºâî¿ äîðîãè. Çãîðüîâà-
íà ìàò³ð òðè äí³ áóëà íà ìîãèë³ ñâî¿õ ä³-
òåé, àæ ïîêè ñìåðòü íå ïðèíåñëà çàâåð-
øåííÿ ¿¿ äóøåâíèõ ìóê...

Íåòë³íí³ ðåøòêè ñâÿòèõ ìó÷åíèöü ñüî-
ãîäí³ çáåð³ãàþòüñÿ ó Ôðàíö³¿. Ó 777 ð. ç
äîçâîëó Ïàïè Ðèìñüêîãî Àäð³àíà ² ñòðàñ-
áóðçüêèé ºïèñêîï Ðåì³ã³é íà ñâî¿õ ïëå-
÷àõ, ÿê ñâ³ä÷àòü õðîí³êè, ïåðåí³ñ ìîù³ äî
õðàìó íà ÷åñòü ñâÿòîãî Òðîôèìà â ãàëëü-
ñüêîìó ïîñåëåíí³ Åøî (ñó÷àñíå ì³ñòî Åøî
àáî Åøàó â ïðîâ³íö³¿ Åëüçàñ). Âíàñë³äîê
ïîä³é ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ õðàì áóâ
ìàéæå ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíèé, à ìîù³ áåç-
ñë³äíî çíèêëè. Ó 1898 ðîö³, êîëè çàëèø-
êè õðàìó áóëè îãîëîøåí³ ³ñòîðè÷íèì ïà-
ì’ÿòíèêîì, ïî÷àëîñÿ ïîñòóïîâå â³äíîâ-
ëåííÿ. 3 êâ³òíÿ 1938 ðîêó êàòîëèöüêèé
ºïèñêîï Øàðëü Ðóø ïðèí³ñ ³ç Ðèìó äâ³ íî-
â³ ÷àñòî÷êè ìîù³â ñâÿòî¿ ìó÷åíèö³ Ñîô³¿:
îäíà ç íèõ ïîêî¿òüñÿ â êàì’ÿíîìó ñàðêî-
ôàç³, äå, çà ïåðåêàçîì, êîëèñü ëåæàëè ìî-
ù³ ñâÿòèõ ìó÷åíèöü Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³
òà ¿õ áëàãî÷åñòèâî¿ ìàòåð³ Ñîô³¿. ²íøà
÷àñòèíêà ìîù³â ì³ñòèòüñÿ â ðåë³êâàð³¿ íà
ñò³í³ ïîðó÷ ³ç ÷àñòèíêîþ Æèâîòâîð÷îãî
Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî.

Ó Ñåðåäíüîâ³÷÷³ ñâÿòèõ ìó÷åíèöü îñî-
áëèâî âøàíîâóâàëè â Çàõ³äí³é ªâðîï³, àëå
ó íàñ ¿õ îñîáëèâî ïîëþáèëè, ïðî ùî ñâ³ä-
÷àòü õðàìè íà ¿õ ÷åñòü, à òàêîæ ïîïóëÿð-
í³ñòü ñåðåä æ³íîê öèõ ³ìåí (ó ñëîâ’ÿíñüêî-
ìó ÷è â ãðåöüêîìó âàð³àíòàõ): Â³ðà, Åï³-
ñòèì³ÿ, Íàä³ÿ, Ëþáîâ, Àãàô³ÿ...�

Â³ðèòè, íàä³ÿòèñü, ëþáèòè...
Â ìîëèòâ³, çâåðíåí³é äî ñâÿòèõ ìó÷åíèöü Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³ òà ¿õ ìàòåð³ Ñî-

ô³¿, çâó÷àòü òàê³ ñëîâà: «Ùî êðàùå ìîæå ïðåäñòîÿòè çà íàñ ïåðåä Ãîñïîäîì,

ÿê íå â³ðà, íàä³ÿ, ëþáîâ — ö³ òðè ÷åñíîòè â³÷í³?». Îñü ñïðàâæí³é ñêàðá æèòòÿ,

ÿêèé íå çíèùóºòüñÿ í³÷èì, áî ÿêùî ïî-ñïðàâæíüîìó â³ðèìî, ìàºìî íàä³þ íà

Áîãà òà ëþáèìî Éîãî, òî íàì í³ùî íå çàâàäèòü ñåðåä áóðõëèâîãî ìîðÿ æè-

òåéñüêèõ âèïðîáóâàíü — âñå çäîëàºìî, âñüîãî äîñÿãíåìî. À ö³ ñâÿò³ ñòðàäíè-

ö³ Õðèñòîâ³ ñâî¿ì ïîäâèãîì çà â³ðó, òàê ñàìî ÿê ³ âëàñíèìè ñâî¿ìè ³ìåíàìè çà-

êëèêàþòü íàñ áóòè ïîä³áíèìè äî íèõ.

Àðõ³ìàíäðèò ËÀÂÐÅÍÒ²É (Æèâ÷èê) | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ñëîâî ñâÿùåíèêà

ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,

висунутих Партією "Солідарність жінок України",  
в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах

народних депутатів України  26 жовтня 2014 року
Постанова № 1298 від 29 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Партії "Солідарність жінок України" разом з іншими
документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 12 вересня 2014 року на ХІ
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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19, частиною другою статті
27 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

У�раїни,�вис	н	тих�Партією�"Солідарність�жіно��У�раїни",
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�-�5.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої�форми
видати�представни�	�Партії�"Солідарність�жіно��У�раїни".

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.�

Голова Центральної виборчої комісії   
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��5
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від�29�вересня�2014�ро�	�№�1298

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��
№
214

Ні�олаєва�Наталія�Степанівна,�народилася�3�сiчня
1975�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�начальни��фінансово-е�ономічно�о
	правління,�Державна�сл	жба��еоло�ії�та�надр�У�раїни,
член�Партії�"Солідарність�жіно��У�раїни",�проживає�в
місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-
Партія�"Солідарність�жіно��У�раїни".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Орлів�Мар'яна�Степанівна,�народилася�7�вересня
1979�ро�	�в�місті�Івано-Фран�івсь�	,��ромадян�а

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на
території�У�раїни,�освіта�вища,�заст	пни��дире�тора
-�начальни��відділ	�про�рамно�о�забезпечення�та
інноваційних�техноло�ій,�Інстит	т�підвищення��валіфі�ації
�ерівних��адрів�Національної�а�адемії�державно�о
	правління�при�Президентові�У�раїни,�член�Партії
"Солідарність�жіно��У�раїни",�проживає�в�місті�Києві,
с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Партія
"Солідарність�жіно��У�раїни".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії  Ю. ШВЕЦЬ

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

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

Постанова № 1300 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня 2014 року на ІІ
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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 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
У�раїни,�вис	н	тих�Політичною�партією�"ПРАВИЙ
СЕКТОР",�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�відповідних
�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни�	�Політичної�партії�"ПРАВИЙ
СЕКТОР".

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат�ом
надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном	��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��7
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії��

від�29�вересня�2014�ро�	�№�1300

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

Панасю�� Денис� Ми�олайович,� народився�
1�люто�о�1984�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,
протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член
Політичної�партії�"ПРАВИЙ�СЕКТОР",�проживає�в�місті
Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична
партія�"ПРАВИЙ�СЕКТОР".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
215

К	цериб�Оле��Васильович,�народився�15�листопада
1977�ро�	�в�місті�С	дова�Вишня�Мостись�о�о�район	

Львівсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
вища,�фізична�особа�-�підприємець,�член�Політичної
партії�"ПРАВИЙ�СЕКТОР",�проживає�в�місті�Києві,
с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична
партія�"ПРАВИЙ�СЕКТОР".

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Політичною партією "Інтернет партія України", в

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

Постанова № 1301 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Інтернет партія України" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 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

У�раїни,�вис	н	тих�Політичною�партією�"Інтернет�партія
У�раїни",�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,�2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни�	�Політичної�партії�"Інтернет
партія�У�раїни".

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном	��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії  

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��2
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро�	�№�1301

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��
№
215

Вейдер�Дарт�Михайлович,�народився�2�липня�1980
ро�	�в�селі�С	�ачі�Іван�івсь�о�о�район	�Київсь�ої
області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти
ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,
тимчасово�не�працює,�безпартійний,�проживає�в�місті
Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична
партія�"Інтернет�партія�У�раїни".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Вейдер�Дарт�Володимирович,�народився�8�серпня
1990�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�за�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�член
Політичної�партії�"Інтернет�партія�У�раїни",�проживає
в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-
Політична�партія�"Інтернет�партія�У�раїни".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
222

Вейдер�Дарт�Оле�ович,�народився�18�люто�о�1991
ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член�Політичної�партії
"Інтернет�партія�У�раїни",�проживає�в�місті�Києві,
с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична
партія�"Інтернет�партія�У�раїни".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Вейдер�Дарт�Володимирович,�народився�19�червня
1991�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом
останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,
освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,
проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т
вис	вання�-�Політична�партія�"Інтернет�партія�У�раїни".

Секретар засідання Центральної виборчої
комісії Ю. ШВЕЦЬ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Партією Зелених України,  в одномандатних виборчих

округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року

Постанова № 1304 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Партії Зелених України разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня 2014 року на ХХV 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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 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
У�раїни,�вис	н	тих�Партією�Зелених�У�раїни,�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,�2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення�відповідних
�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої
форми�видати�представни�	�Партії�Зелених�У�раїни.

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим
засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	
триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити
на�офіційном	��веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії  

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��2
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії��від�29�вересня�2014�ро�	�№�1304

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��
№
220

По�орелий�Михайло�Анатолійович,�народився�25
сiчня�1980�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,
протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території
У�раїни,�освіта�вища,��ерівни��сл	жби�соціально�о
забезпечення,��ом	нальне�підприємство�"Київсь�ий

метрополітен",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,
с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Партія�Зелених
У�раїни.

Секретар засідання Центральної виборчої
комісії  Ю. ШВЕЦЬ
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Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Ліберальною партією України, 

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

Постанова № 1305 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Ліберальної партії України разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 12 вересня 2014 року на ХVІІ 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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  

ПОСТАНОВЛЯЄ:

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

У�раїни,�вис	н	тих�Ліберальною�партією�У�раїни,�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�-�11.

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

�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої

форми�видати�представни�	�Ліберальної�партії�У�раїни.

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	

триденний� стро�� з� дня� її� прийняття,� а� та�ож

оприлюднити�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної

виборчої��омісії

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

У�раїни,�вис	н	тих�Політичною�партією�"Опозиційний

бло�",� 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�-�19.

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

�андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановленої

форми� видати� представни�	� Політичної� партії

"Опозиційний�бло�".

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

надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��11
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро�	�№�1305

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

Поліщ	��Владислав�Ві�торович,�народився�26�серпня

1983�ро�	�в�місті�Тальном	�Чер�ась�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична

особа�-�підприємець,�член�Ліберальної�партії�У�раїни,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
212

Климен�о�І�ор�Гри�орович,�народився�8�люто�о

1965�ро�	�в�місті�Борзна�Черні�івсь�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,

ТОВ�"МК�Партнер",�член�Ліберальної�партії�У�раїни,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
213

Вер�	н�Владислав�Валерійович,�народився�6�вересня

1972�ро�	�в�місті�У�раїн�а�Об	хівсь�о�о�район	�Київсь�ої

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

�ерівни�,�с	довий�департамент�адво�атсь�о�о�об'єднання

"Гесторс",�безпартійний,�проживає�в�місті�У�раїн�а

Об	хівсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,�с	димість

відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
214

Гре��Володимир�Іванович,�народився�19�травня

1965�ро�	�в�місті�Сіверсь��Артемівсь�о�о�район	

Донець�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,��омерційний�дире�тор,�товариство

"Терморес	рс",�член�Ліберальної�партії�У�раїни,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
215

Іченсь�ий�Юрій�Ми�олайович,�народився�7�вересня

1964�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�пенсіонер,�член�Ліберальної�партії�У�раїни,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Осипен�о�Олена�Ми�олаївна,�народилася�25�сiчня

1967�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�член�Ліберальної

партії�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Козлов�Юрій�Володимирович,�народився�12��вiтня

1964�ро�	�в�селі�По�ровсь�е�Дніпропетровсь�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�ви�ладач,

Київсь�ий�державний�інстит	т�де�оративно-при�ладно�о

мистецтва�імені�М.�Бойч	�а,�член�Ліберальної�партії

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

с	б'є�т�вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
219

Дзюбен�о�Олена�Оле�сіївна,�народилася�4�люто�о

1977�ро�	�в�селі�Алахадзе�міста�Га�ри,�Абхазія,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�неза�інчена

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�член�Ліберальної

партії�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Гришечни��Вячеслав�Васильович,�народився�7

жовтня�1963�ро�	�в�місті�Назарово�Красноярсь�о�о

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

фізична�особа�-�підприємець,�член�Ліберальної�партії

У�раїни,�проживає�в�місті�У�раїн�а�Об	хівсь�о�о�район	

Київсь�ої�області,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання

-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

Мартиню��Андрій�Степанович,�народився�28�вересня

1985�ро�	�в�місті�Коростень�Житомирсь�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,

ТОВ�"Фреш�Форе�с�У�раїна",�член�Ліберальної�партії

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

с	б'є�т�вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Дяч	��Юрій�Іванович,�народився�20�сiчня�1981�ро�	

в�місті�Хмельниць�ом	,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�дире�тор,�ТОВ�"ІНТЕЛЄВРАЗ",�член

Ліберальної�партії�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,

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

партія�У�раїни.

Секретар засідання

Центральної виборчої комісії  Ю. ШВЕЦЬ

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

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

Постанова № 1306 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Опозиційний блок" разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 15 вересня 2014 року на VІ 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 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додато��19
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро�	�№�1306

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

Задорожна�Анна�Анатоліївна,�народилася�17�люто�о

1980�ро�	�в�місті�Красний�Л	ч�Л	�ансь�ої�області,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�менеджер

із�т	ризм	,�ТОВ�"Натали�Вояж-Сервис",�безпартійнa,

проживає�в�місті�Красний�Л	ч�Л	�ансь�ої�області,

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

партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
212

Самойлен�о�Тамара�Борисівна,�народилася�8�сiчня

1966�ро�	�в�селі�Ми�оло-Бабан�а�Бобринець�о�о

район	�Кірово�радсь�ої�області,��ромадян�а�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійнa,

проживає�в�місті�Бориспіль�Київсь�ої�області,�с	димість

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

"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
213

Пере�	да�Вадим�Ед	ардович,�народився�16��вiтня

1973�ро�	�в�місті�Умань�Чер�ась�ої�області,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Умань�Чер�ась�ої

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

Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
214

Мішана�Світлана�Василівна,�народилася�25�люто�о

1971�ро�	�в�селі�Корочен�и�Ч	днівсь�о�о�район	

Житомирсь�ої�області,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійнa,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
215

Авдош�о�Сер�ій�Ми�олайович,�народився�27

листопада�1966�ро�	�в�селищі�Отрожне�Анадирсь�о�о

район	�Ма�адансь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Ми�олаєві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Жданов�Михайло�Єв�енович,�народився�13�травня

1986�ро�	�в�місті�Улан-Батор,�Мон�олія,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

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

"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Остапч	��Марина�Анатоліївна,�народилася�10�серпня

1988�ро�	�в�селі�Кан	ни�Ново�рад-Волинсь�о�о�район	

Житомирсь�ої�області,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійнa,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
218

Малю��Ірина�Анатоліївна,�народилася�30�березня�1984

ро�	�в�місті�Ленінсь��Кзил-Ординсь�ої�області,�Казахстан,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�вчитель,

спеціалізована�ш�ола�№�194�"Перспе�тива",�безпартійнa,

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

с	б'є�т�вис	вання�-�Політична�партія�"Опозиційний

бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
219

Г	�алов�Михайло�Оле�сандрович,�народився�1

серпня�1958�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Попов�Володимир�Станіславович,�народився�20

травня� 1981� ро�	� в� селищі� Новий� Уоян

Северобай�альсь�о�о�район	,�Б	рятія,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,��освіта�вища,��оловний�спеціаліст

відділ	�вн	трішньо�о�а	дит	,�Корс	нь-Шевчен�івсь�ий

районний�відділ�Державно�о�а�ентства�земельних

рес	рсів�	�Чер�ась�ій�області,�безпартійний,�проживає

в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-

Політична�партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
222

Бєлов�Оле�сандр�Ми�олайович,�народився�5��вiтня

1989�ро�	�в�місті�Дніпропетровсь�	,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Ірпінь�Київсь�ої�області,

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

партія�"Опозиційний�бло�".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Заточна�Світлана�Володимирівна,�народилася�18

сiчня�1965�ро�	�в�місті�Березни�и�Пермсь�ої�області,

Росія,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

тимчасово�не�працює,�безпартійнa,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична

партія�"Опозиційний�бло�".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії Ю. ШВЕЦЬ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАСТУП", 
в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1307 від 29 вересня 2014 року
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Одномандатний
виборчий
о�р��
№
212

Ло�тіонов�І
ор�Юрійович,�народився�24�вересня

1968�ро���в�

селі�К-Миси�Поспелихінсь�о
о�район��Алтайсь�о
о

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

пенсіонер,�член�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ�"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ

АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП",�проживає�в�селі

Козин�Об�хівсь�о
о�район��Київсь�ої�області,�с�димість

відс�тня,�с�б'є�т�вис�вання�-�ПОЛІТИЧНА�ПАРТІЯ

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ�АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
215

Степачова�Наталія�Павлівна,�народилася�31�жовтня

1972�ро���в�

селі�Троєщина�Броварсь�о
о�район��Київсь�ої

області,�
ромадян�а�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

тимчасово�не�працює,�член�ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ�АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП",

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т

вис�вання�-�ПОЛІТИЧНА�ПАРТІЯ�"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ

АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП".

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Ш�ль
а�Оле�сандр�Андрійович,�народився�20�травня

1955�ро���в��селі�Бишів�Ма�арівсь�о
о�район��Київсь�ої

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

пенсіонер,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

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

ПАРТІЯ�"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ�АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ

"ЗАСТУП".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії 

Ю. ШВЕЦЬ

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
211

Лаз�то�Оле�сій�Володимирович,�народився�16

серпня�1975�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с�димість�відс�тня,�с�б'є�т

вис�вання�-�У�раїнсь�а�Народна�Партія.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії 

Ю. ШВЕЦЬ

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

У�раїни,�вис�н�тих�У�раїнсь�ою�Народною�Партією,

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�-�4.

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

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої

форми�видати�представни���У�раїнсь�ої�Народної

Партії.

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

надіслати�відповідним�ре
іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��4
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро���№�1309

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

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

У�раїни,� вис�н�тих� ПОЛІТИЧНОЮ� ПАРТІЄЮ

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ�АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП",

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�-�12.

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

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�встановленої

форми�видати�представни���ПОЛІТИЧНОЇ�ПАРТІЇ

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ�АГРАРНЕ�ОБ'ЄДНАННЯ�"ЗАСТУП".

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

надіслати�відповідним�ре
іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

У�раїни,�я�і�балот�ються�в�одномандатних�виборчих

о�р�
ах���поряд���самовис�вання�на�позачер
ових

виборах�народних�деп�татів�У�раїни�26�жовтня�2014

ро��,�з
ідно�з�додат�ами�1�-�24.

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

форми�видати�відповідним��андидатам���народні

деп�тати�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

17�вересня�2014�ро���№�972�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни��Лівшиця�І.О.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

18�вересня�2014�ро���№�998�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни��М�рзи�В.Г.";�

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

19�вересня�2014�ро���№�1030�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни��Сав�ля�а�В.В.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

19�вересня�2014�ро���№�1034�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Роніса�О.М.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�22�вересня�2014�ро���№�1065�"Про�відмов��в

реєстрації��андидата���народні�деп�тати�У�раїни

Ковт�нен�а�І.В.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

22�вересня�2014�ро���№�1071�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни��Шевчен�а

Є.С.,�К�знецова�М.М.,�Дроня�а�М.М.,�Цвєт�ова�А.В."

��частині�стосовно�К�знецова�М.М.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

23�вересня�2014�ро���№�1100�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни�Стрижа�а�М.І.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

23�вересня�2014�ро���№�1101�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидата���народні�деп�тати�У�раїни��Р�ден�а�О.О.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

23�вересня�2014�ро���№�1102�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни��По
ребня�а�В.М.,

Шевч��а�Р.Б.,�Бондар��а�Р.А.,��Кривиць�о
о�А.Ф.,

Чай�и�О.Ф."���частині�стосовно�Шевч��а�Р.Б.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

23�вересня�2014�ро���№�1104�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни��Мельни�а

Д.Л.,�Коваля�А.О.,�Прист�пи�П.А.";�

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

23�вересня�2014�ро���№�1105�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�Концевої�Л.Б.,

Косен�а�Г.М.,�Омельчен�а�П.М.,�Шевчен�а�В.І."��

частині�стосовно�Шевчен�а�В.І.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�23�вересня�2014�ро���№�1107�"Про�відмов��в

реєстрації��андидатів���народні�деп�тати�У�раїни

Гри
оришина�Р.М.,�Данилен�о�А.Б.,�Попович�Я.О.,

Столяра�В.Ю."���частині�стосовно�Гри
оришина�Р.М.

та�Данилен�о�А.Б.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

24�вересня�2014�ро���№�1124�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни�Ма�овея�А.Д.,

Каню�а�В.М.,�Марч��а�В.О.";

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії�від

22�вересня�2014�ро���№�1073�"Про�відмов��в�реєстрації

�андидатів���народні�деп�тати�У�раїни"���частині

стосовно�Б�ли
а�Т.В.,�Козиць�о
о�Ю.Л.,�Барабош�о

О.О.,�Белінсь�о
о�І.В.;

п�н�т�2�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�22�вересня�2014�ро���№�1074�"Про�відмов��в

реєстрації��андидатів���народні�деп�тати�У�раїни"��

частині�стосовно�Василь�івсь�о
о�В.М.,�Капт�сарової

Н.О.,�Їжа�івсь�о
о�І.І.,�Кірієн�о�О.В.,�Короля�О.Г.,

Обловатно
о�А.М.

4.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додат�ом

надіслати�відповідним�ре
іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оприлюднення��

триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

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

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,
висунутих Українською Народною Партією, в одномандатних

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

Постанова № 1309 від 29 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Української Народної Партії разом з іншими документами

щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 13 вересня 2014 року на ХVII 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 D одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 D 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  

ПОСТАНОВЛЯЄ:

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 № 1335 від 29 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
D одинадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 D
13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЗАСТУП" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих
12 вересня 2014 року на III 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 D одинадцятої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 D 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додато��12
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро���№�1307

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��24�
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро���№�1335

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

Василен�о�Оле�сандр�Володимирович,�народився

17�жовтня�1970�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�адво�ат,�адво�атсь�е�об'єднання

"Адво�атсь�а� �омпанія� "Правова� Ф�ндація",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Данилен�о�Анастасія�Борисівна,�народилася�31

липня�1986�ро���в�місті�Стаханов�Л�
ансь�ої�області,


ромадян�а�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�ви�ладач,

Інстит�т�міжнародних�відносин�Національно
о�авіаційно
о

�ніверситет�,�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Калінін�Єв
ен�Юрійович,�народився�29�серпня�1987

ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�проживає

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

Попов�Оле�сандр�Юрійович,�народився�6�вересня

1971�ро���в�місті�Алчевсь��Л�
ансь�ої�області,


ромадянин�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,

ТОВ�"На��ово-виробнича�фірма�"Союзмар�ет",

безпартійний,�проживає�в�смт�Чабани�Київсь�ої�області,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Цвєт�ов�Андрій�Володимирович,�народився�14

червня�1972�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�КП�"Київ�інофільм",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
212

Роніс�Оле�сій�Михайлович,�народився�29�серпня

1989�ро���в�місті�Р�біжне�Л�
ансь�ої�області,�
ромадянин

У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ТОВ�"Світ

Трейдер",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
213

Тебен�о�Юрій�Михайлович,�народився�22�вересня

1975�ро���в�селі�Лівад�и�Сімферопольсь�о
о�район�

Автономної�Респ�блі�и�Крим,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�за
альна�середня,�фізична�особа�-

підприємець,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.
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Одномандатний
виборчий
о�р��
№
214

Лебедєв�Володимир�Оле�сандрович,�народився

15�вересня�1978�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,� освіта� вища,� дире�тор,� ПП� "ЮНІК",

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Сафаров�Єв
еній�Ед�ардович,�народився�18��вiтня

1981�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�менеджер,�ПрАТ�"Київстар",�безпартійний,

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

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
215

М�нтян�Сер
ій�Ми�олайович,�народився�20�вересня

1971�ро���в�місті�Вил�ове�Кілійсь�о
о�район��Одесь�ої

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за
альна

середня,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�проживає

в�місті�Вил�ове�Одесь�ої�області,�с�димість�відс�тня,

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
216

Боднар�Бо
дана�Єв
еніївна,�народилася�6�
р�дня

1984�ро���в�місті�Аш
абат,�Т�р�меністан,�
ромадян�а

У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�адво�ат,�член�політичної

партії�Все��раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина",

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

самовис�вання.

Дюбчен�о�І
ор�Оле�сійович,�народився�4�липня

1968�ро���в�місті�Сімферополі�Автономної�Респ�блі�и

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

фізична�особа�-�підприємець,�безпартійний,�проживає

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

Іванова�Галина�Петрівна,�народилася�28�березня

1972�ро���в�місті�Коломия�Івано-Фран�івсь�ої�області,


ромадян�а�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�завід�вач

�ардіоревматоло
ічно
о�відділення,�Київсь�а�місь�а

�лінічна�лі�арня�№�6,�безпартійнa,�проживає�в�місті

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

К�лі�ов�Борис�Геор
ійович,�народився�15�червня

1989�ро���в�селищі�Ставище�Київсь�ої�області,


ромадянин�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за
альна�середня,

фізична�особа�-�підприємець,�член�Політичної�партії

"УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)

Віталія� Клич�а",� проживає� в� селі� Роз�мниця

Ставищенсь�о
о�район��Київсь�ої�області,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

К�чер�Сер
ій�Леонідович,�народився�5��вiтня�1980

ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�заст�пни��
олови,�
ромадсь�а�ор
анізація

"УДАР",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Ляш�о�Катерина�Дмитрівна,�народилася�26�сiчня

1944�ро���в�селі��М-Борща
ів�а�Києво-Святошинсь�о
о

район��Київсь�ої�області,�
ромадян�а�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�пенсіонер,�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
217

Бабеню��Василь�Гри
орович,�народився�3��вiтня�1983

ро���в�місті�С�вира�Київсь�ої�області,�
ромадянин

У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�заст�пни��начальни�а,

ви�он�ючий�обов'яз�и�начальни�а��правління,�Державне

а
ентство�земельних�рес�рсів�У�раїни���Василь�івсь�ом�

районі�Київсь�ої�області,�безпартійний,�проживає�в�місті

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

Борови��Оле�сандр�Ві�торович,�народився�28

�вiтня�1965�ро���в��смт�Ас�анія-Нова�Чаплинсь�о
о

район��Херсонсь�ої�області,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,��омандир�роти,�підрозділ

патр�льної�сл�жби�міліції�особливо
о�призначення

ГУ�МВС���місті�Києві�-�батальйон�"Київ-1",�безпартійний,

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

самовис�вання.

Столар�Вадим�Михайлович,�народився�10�серпня

1982�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�дире�тор�з�розвит��,��ТОВ�"Київоблжитлоб�д",

безпартійний,�проживає�в�місті�Виш
ород�Київсь�ої

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

Столяр�Вадим�Гри
орович,�народився�28�жовтня

1977�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�ви�онавчий�дире�тор�фінансово
о�департамент�,

ПАТ�"Страхова�Компанія�УНИКА",�безпартійний,

проживає�в�смт�Ма�арів�Київсь�ої�області,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Шалюта�Юрій�Ми�олайович,�народився�24�серпня

1978�ро���в�селі�Шпить�и�Києво-Святошинсь�о
о

район��Київсь�ої�області,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�член�Політичної

партії�"НАРОДНИЙ�ФРОНТ",�проживає�в�селі�Шпить�и

Києво-Святошинсь�о
о�район��Київсь�ої�області,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Ш�ля�а�Сер
ій�Ми�олайович,�народився�20�серпня

1976�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�пенсіонер,�безпартійний,�проживає�в�місті

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

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
218

Веремеєн�о�Оль
а�Леонідівна,�народилася�16

жовтня�1972�ро���в�селі�Ма
да
ач�Ти
дінсь�о
о�район�

Ам�рсь�ої�області,�Росія,�
ромадян�а�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�
олова�ради,�
ромадсь�а�ор
анізація�СЦ

"Перспе�тива",�член�політичної�партії�Все��раїнсь�е

об'єднання�"Бать�івщина",�проживає�в�місті�Києві,

с�димість�відс�тня,�самовис�вання.

Калашні�ов�Оле
�Іванович,�народився�6�листопада

1962�ро���в�місті�Рівном�,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�
олова,�все��раїнсь�а�
ромадсь�а�ор
анізація

"За
альновоїнсь�а�спіл�а�У�раїни",�член�ПАРТІЇ�РЕГІОНІВ,

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

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
220

Ханд�рін�Ми�ола�Іванович,�народився�24�листопада

1948�ро���в�селі�Веселе�П�тивльсь�о
о�район��С�мсь�ої

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

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

с�ддя,�Вищий�
осподарсь�ий�с�д�У�раїни,�безпартійний,

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

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

Бірю��Павло�Михайлович,�народився�10�липня�1991

ро���в�селі�Велихів�Володимирець�о
о�район�

Рівненсь�ої�області,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,�проживає

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

Горб�лен�о�Андрій�Анатолійович,�народився�10

травня�1976�ро���в�місті�Чер�асах,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,� освіта� вища,� тимчасово� не� працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Нові�ов�Леонід�Ар�адійович,�народився�30�червня

1963�ро���в�селищі�Гостомель�Київсь�ої�області,


ромадянин�У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична

особа�-�підприємець,�член�Партії�ветеранів�Аф
аністан�,

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

самовис�вання.

Павловсь�ий�Оле�сандр�Володимирович,�народився

26��вiтня�1974�ро���в�місті�Фер
ана,�Респ�блі�а

Узбе�истан,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом�останніх

п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�дире�тор,�ТОВ�"Сат�рн-К",�безпартійний,

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

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
222

Гороховсь�а�Ганна�Ми�олаївна,�народилася�9�червня

1985�ро���в�місті�Бровари�Київсь�ої�області,�
ромадян�а

У�раїни,�протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,��ерівни�,�
ромадсь�а

приймальня�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради,�безпартійнa,

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

самовис�вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
223

Левчен�о�Андрій�Ілларіонович,�народився�18�люто
о

1971�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,�протя
ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

середня�спеціальна,��ерівни��аналітичної�сл�жби,


ромадсь�е�об'єднання�"Об'єднання�Свобода",

начальни��відділ��зб�т�,�ТОВ�"А�орд",�безпартійний,

проживає�в�місті�Бровари�Київсь�ої�області,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Левчен�о�Юрій�Володимирович,�народився�14

травня�1983�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,� освіта� вища,� тимчасово� не� працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Ольшансь�ий�Оле�сандр�Я�ович,�народився�18

травня�1969�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�президент,��онсалтин
ова

�омпанія�"Ольшансь�ий�і�партнери",�безпартійний,

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

самовис�вання.

Павлічен�о�Дмитро�Оле�сандрович,�народився�17


р�дня�1963�ро���в�місті�Києві,�
ромадянин�У�раїни,

протя
ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�фізична�особа�-�підприємець,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с�димість

відс�тня,�самовис�вання.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії 

Ю. ШВЕЦЬ

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

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Розпорядження № 1348 від 29 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 голови окружної виборчої комісії про складення ним
повноважень без припинення членства в цій комісії, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої
D третьої, п'ятої D сьомої статті 26, частин п'ятої D сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2, 5 частини
третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37, частини другої статті 107 Закону України
"Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 D 13,  пунктом 17 статті 19 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад��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��,��творених�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�додат�ами�1�-�9.

2.�О�р�жним�виборчим��омісіям�з�виборів�народних

деп�татів�У�раїни,�до�с�лад��я�их�вносяться�зміни,

поінформ�вати�
ромадян�про�та�і�зміни���визначений

цими��омісіями�спосіб.

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

надіслати�відповідним�ре
іональним�др��ованим

засобам�масової�інформації�для�оп�блі��вання��

семиденний�стро��від�дня�її�прийняття,�а�та�ож

о�р�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��9
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�29�вересня�2014�ро���№�1348

ЗМІНИ  
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

місто Київ

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
народних

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

о�р���
№
215

Припинити�достро�ово�повноваження�члена��омісії:

Іванов�Юрій�Михайлович,�1985�ро���народження

-�від�Ком�ністичної�партії�У�раїни�(��зв'яз���з�внесенням

подання�про�замін��члена�виборчої��омісії�с�б'є�том,

за�поданням�я�о
о��андидат�р��та�о
о�члена�б�ло

в�лючено�до�с�лад��виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад��цієї��омісії:

Б�лавчи��Сер
ій�Оле
ович,�1987�ро���народження

від�Ком�ністичної�партії�У�раїни.

Секретар засідання 
Центральної виборчої комісії 

Ю. ШВЕЦЬ

Центральна

виборча
�омісія
повідомляє

про

від�риття

поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�
�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,

я�ий
балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�

о�р�зі
№
223.


Ре�візити�поточно
о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Гладч��а�Вадима

Федоровича.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�2743309874.�

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".�

Код�бан���отрим�вача:�300711.�

Рах�но��отрим�вача:�26432052700772.

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє
про

від�риття
поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�

�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий

балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�
о�р�зі

№
217.

Ре�візити�поточно
о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Левадно
о�Ві�тора

Івановича.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�1883906436.�

Бан��отрим�вача:�ПАТ�"У�рсоцбан�".�

Код�бан���отрим�вача:�300023.�

Рах�но��отрим�вача:�26430011413758.

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє
про

від�риття
поточно�о
рах�н��
виборчо�о
фонд�

�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий

балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�

о�р�зі
№
219.

Ре�візити�поточно
о�рах�н��:
Отрим�вач:�виборчий�фонд�Михайлової�Раїси

Василівни.�
Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�1956512927.�
Бан�����отрим�вача:����Києво-Святошинсь�е

відділення����ПАТ����"КБ�"ХРЕЩАТИК".
Код�бан���отрим�вача:�МФО�300670.�

Рах�но��отрим�вача:�26436001037383

Центральна

виборча
�омісія

повідомляє

про

від�риття

поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�
�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,

я�ий
балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�

о�р�зі
№
213.


Ре�візити�поточно
о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Берези�Борислава

Юхимовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�2719209495.

Бан��отрим�вача:�Деснянсь�е�відділення�Печерсь�ої

філії�ПАТ�КБ

"ПРИВАТБАНК".

Код�бан���отрим�вача:�МФО�300711.

Рах�но��отрим�вача:�26439052701536.

Центральна

виборча

�омісія

повідомляє

про

від�риття

поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�

�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий

балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�
о�р�зі

№
217.


Ре�візити�поточно
о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Р�ден�а�Р�слана

Володимировича.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�3040013795.�

Бан��отрим�вача:�ПАТ�КБ�"ПРИВАТБАНК".�

Код�бан���отрим�вача:�МФО�320649.�

Рах�но��отрим�вача:�26437052601993.

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє

про

від�риття

поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�

�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий

балот�ється
в
одномандатном�
виборчом�
о�р�зі

№
215.


Ре�візити�поточно
о�рах�н��:

Отрим�вач:�виборчий�фонд�Коротець�о
о

Василя�Павловича.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а

подат��:�2571612191.�

Бан�� отрим�вача:� ПАТ� "УКРАЇНСЬКИЙ

ІННОВАЦІЙНИЙ�БАНК.�

Код�бан���отрим�вача:�300142.�

Рах�но��отрим�вача:�26438205717001.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, â³çüì³òü ñåáå ï³ä

êîíòðîëü,âèñêàêóâàòè âïå-

ðåä, ãíóòè ñâîþ ë³í³þ ïðî-

òèïîêàçàíî, âè ðóõàºòåñÿ â îäí³é

óïðÿæö³ ç ïàðòíåðàìè, ÿêèì â³äâå-

äåíî îñíîâíó ðîëü. Áóäüòå ïðàê-

òè÷íèìè, ö³ëåñïðÿìîâàíèìè ³ çà-

êîíîñëóõíÿíèìè, ñóìë³ííî âèêî-

íóéòå âçÿò³ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè.

ÒÅËÜÖ², íàìàãàéòåñÿ éòè

â óí³ñîí ç âèìîãàìè ðå-

àëüíîñò³, ñòàðàííî âèêî-

íóéòå òå, ïðî ùî âàñ ïðîñÿòü, ÿê

âäîìà, òàê ³ íà ðîáîò³. Ñàìå â àì-

ïëóà áëèñêó÷îãî âèêîíàâöÿ, ÿêîìó

ìîæíà äîâ³ðèòè áóäü-ÿê³ çàâäàí-

íÿ, âè áóäåòå íåïåðåâåðøåí³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ïîâñÿêäåííà

òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü ³ ïëî-

äè òâîð÷èõ íàäáàíü áó-

äóòü ñåðéîçíî ïðîòåñòîâàí³, âíà-

ñë³äîê ÷îãî óñâ³äîìèòå, ùî ïðàöþ-

âàòè ñë³ä íå çàðàäè ãðîøåé, à ç

òâîð÷èì âîãíåì, òî ñòèìóë äóõîâ-

íîãî ðîçâèòêó.

ÐÀÊÈ,óòðèìàéòåñÿ â³ä âàæ-

ëèâèõ ä³ëîâèõ ñòàðò³â,óêëà-

äàííÿ óãîä, äîìîâëåíîñ-

òåé, íå çàò³âàéòå ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóí-

ê³â ç íåäðóãàìè, êîíêóðåíòàìè, áî

âîíè øâèäêî âãàäàþòü âàøå ñëàá-

êå,íåçàõèùåíå ì³ñöå.Àòìîñôåðà äíÿ

âêðàé íàïðóæåíà, òîìó, àáè íå íà-

ëàìàòè äðîâ, ñïðÿìîâóéòå îñíîâ-

í³ çóñèëëÿ íà áëàãî ïðîöâ³òàííÿ

ñ³ì’¿, âäèõí³òü æèâîòâîðíèé ³ìïóëüñ

â ñòîñóíêè «áàòüêè-ä³òè».

ËÅÂÈ, àáè ñêð³çü âñòèãíó-

òè, óíèêíóòè ïðîâàë³â â

ðîáîò³, âñå ÷³òêî ðîçïëà-

íóéòå, íå ðîçïîðîøóéòå ñèë òà ÷à-

ñó íà çàéâ³ êîíòàêòè ç ëþäüìè,ñï³ë-

êóéòåñÿ ëèøå ç ïðèâîäó êîíñòðóê-

òèâíèõ òåì.

Ä²ÂÈ, çà âàìè ïîëþþòü ä³-

ëîâ³ íåâäà÷³,òîìó,àáè çâåñ-

òè äî ì³í³ìóìó çáèòêè,çðî-

á³òü ðåâ³ç³þ ïðèáóòê³â òà âèòðàò,

í³÷îãî âàæëèâîãî íå êóïóéòå. ßê-

ùî õî÷åòüñÿ ðîçâàæèòèñÿ, ï³ðíóòè

ó âèð ëþáîâíèõ ïðèãîä, çíàéòå,ùî,

îêð³ì äóøåâíèõ ðîç÷àðóâàíü òà

ãðîøîâèõ âèòðàò, âè í³÷îãî íå îò-

ðèìàºòå.

ÒÅÐÅÇÈ ï³ä ð³äíèì äàõîì,

ÿê íà âóëêàí³. Ïîæàë³éòå

á³äîëàøíèõ äîìî÷àäö³â,

âè äëÿ íèõ âç³ðåöü àâòîðèòåòíîãî

âîëüîâîãî îðãàí³çàòîðà, òîìó ìóä-

ðî êåðìóéòå, ï³äêëþ÷àéòå îñîáèñ-

ò³ ÷àðè, àáè ñ³ìåéíå ñóäíî íå ðîç-

áèëîñÿ îá êàì³ííÿ ïîáóòîâèõ ïðîá-

ëåì.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,íàëàøòóéòåñü

íà ïðàãìàòè÷íó õâèëþ,ï³ä-

õîäüòå äî âèð³øåííÿ ïðîá-

ëåì êîíñòðóêòèâíî, îð³ºíòóþ÷èñü

íà ïðàêòè÷íèé ðåçóëüòàò.Ó âàñ º òà-

ºìí³ âàæåë³ âïëèâó,àëå ïîêè ùî âî-

íè îáìåæåí³, ïîòåðï³òü, í³êîìó íå

ðîçãîëîøóéòå ñîêðîâåíí³ ïëàíè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íàâåä³òü ëàä ó

ô³íàíñîâèõ ñïðàâàõ, ðî-

á³òü ò³ëüêè âêðàé íåîáõ³ä-

í³ ïîêóïêè, íå ñì³ò³òü ãðîøèìà íà

ðîçâàæàëüíèõ çàõîäàõ, óòðèìàé-

òåñÿ â³ä åêñïåðèìåíò³â ó á³çíåñ³.

Âåä³òü îáë³ê ðåñóðñàì ³ ðåçåðâàì,

à ðåàë³çàö³þ òâîð÷îãî ïðîåêòó â³ä-

êëàä³òü äî ñòàá³ë³çàö³¿ ìàòåð³àëüíî¿

ñôåðè.

Â³ä ÊÎÇÅÐÎÃ²Â âèìàãàþ-

òüñÿ çäîðîâèé ãëóçä ³ çà-

ë³çíå ñàìîâëàäàííÿ. Ìîæ-

ëèâî,âàñ ï³äáàäüîðèòü ïîðàäà äðó-

ãà, çàçäàëåã³äü ïðîäóìàíèé ïëàí,

çàãîñòðåíèé ³íñòèíêò ñàìîçáåðå-

æåííÿ. Îñê³ëüêè ïðîòÿãîì äíÿ ðè-

çèêóºòå íåñïîä³âàíî îïèíèòèñÿ â

ïàñòö³, êîëè ðîçóìí³ äîâîäè íå ä³-

þòü, à ãí³â çàñë³ïëþº ðîçóì, âàì

áàæàíî ìàêñèìàëüíî â³äñòîðîíè-

òèñÿ â³ä òàêèõ íåïðèºìíèõ ñèòó-

àö³é.

ÂÎÄÎË²¯, ïîä³¿ äíÿ ìîòè-

âîâàí³ êàðì³÷íî,í³÷îãî íå

ïëàíóéòå, ïðî â³ëüíèé âè-

á³ð çàáóäüòå. Ìîæëèâî, âè îïèíè-

òåñÿ â íåñïîê³éí³é îáñòàíîâö³ àáî

â ì³ñö³, ÿêîãî â ³íøèõ îáñòàâèíàõ

ââàæàëè á çà êðàùå óíèêàòè.

ÐÈÁÈ, ñòàíüòå ïðàãìàòè-

êîì, àáè çáåðåãòè åíåðãî-

ðåñóðñè, óñâ³äîìèòè òîí-

êîù³ ñèòóàö³¿, êðàùå ðîç³áðàòèñÿ

ó ñâî¿õ ³ ÷óæèõ ïëàíàõ òà çåêîíî-

ìèòè ãðîø³, ÿê³ âè ãîòîâ³ ðîçòðèíü-

êàòè íà çàáàãàíêè.

ÅÉÔÎÐ²ß â³ä êðèâàâèõ çàãàðáàíü òåðèòîð³é íàøî¿
äåðæàâè çàòüìàðþº ì³çêè ðîñ³éñüêèõ ïîë³òèê³â. Ïî-
÷àñò³øàëè âèïàäêè ïðîÿâó õâîðîáëèâî¿ ñâ³äîìîñò³
ó ïîøóêàõ íîâèõ ö³ëåé äëÿ ³ìïåðñüêèõ àìá³ö³é.

Íåùîäàâíî äåïóòàò Äåðæäóìè â³ä ôðàêö³¿ ËÄÏÐ
Ìèõàéëî Äåãòÿðüîâ íàïðàâèâ çàïèò äî ÌÇÑ ç ïðî-
õàííÿì ðîç’ÿñíèòè ñòàòóñ çåìåëü êîëèøíüîãî ðîñ³é-
ñüêîãî ïîñåëåííÿ â Êàë³ôîðí³¿ Ôîðò-Ðîññ, ïåðåäàº
ÓÍÍ ç ïîñèëàííÿì íà «Èçâåñòèÿ».

Ïàðëàìåíòàð³ÿ ö³êàâèòü çàêîíí³ñòü ïåðåáóâàí-
íÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ â ñêëàä³ ÑØÀ. Íà äóìêó Äåãòÿðüî-
âà, ïðè ïðîäàæ³ ä³ëÿíêè â XIX ñòîë³òò³ ïîêóïåöü íå
âèêîíàâ óìîâè äîãîâîðó, òîìó ïîäàëüø³ óãîäè ç ïå-
ðåïðîäàæó òà ðîçä³ëåííþ ä³ëÿíêè áóëè íåïðàâîì³ð-
íèìè, ³ Ðîñ³ÿ ìàº ï³äñòàâè ââàæàòè ö³ òåðèòîð³¿ ñâî-
¿ìè. «Âñÿ ³ñòîð³ÿ àìåðèêàíñüêèõ â³äíîñèí ó ñôåð³
ïîáóäîâè äåðæàâè òà çàâîëîä³ííÿ çåìëåþ òà ìàé-
íîì — öå âáèâñòâà, ãðàáåæ³ ³ òåðîð. Àëå ìè íå ³íä³-
àíö³, ÿêèõ àìåðèêàíö³ âèñåëèëè. Ìè ðîñ³ÿíè ³ ïðîñ-

òî õî÷åìî îòðèìàòè ãðîø³ çà ñâîþ çåìëþ çà çàêî-
íîì. Ôîðò-Ðîññ º ðîñ³éñüêîþ âëàñí³ñòþ, îïåðàö³ÿ ç
éîãî ïðîäàæó íåçíà÷íà, ³ ¿¿ äåòàë³ ïîêðèò³ ìîðî-
êîì»,— çàÿâèâ Äåãòÿðüîâ, ïðè öüîìó äåïóòàò íàõàá-
íî «çàáóâ», ùî Ðîñ³ÿ ñïîêîíâ³êó êåðóâàëàñÿ ñàìå òà-
êèìè ïðèíöèïàìè ñâîãî äåðæàâîòâîðåííÿ.

Äåïóòàò çàçíà÷àº, ùî ÿêùî ðîçñë³äóâàííÿ âè-
ÿâèòü ïîðóøåííÿ çàêîííîñò³ óãîäè, òî íåîáõ³äíî áó-
äå çâåðíóòèñÿ äî Âèùîãî àðá³òðàæíîãî ñóäó, ùîá
«ïîâåðíóòè ñâîþ çåìëþ ³ ïîñòàâèòè òàì ñèñòåìó «²ñ-
êàíäåð». Ó ÌÇÑ ÐÔ çàÿâèëè, ùî äåïóòàòñüêèé çàïèò
áóäå ðîçãëÿíóòèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç çàêîíîì ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ.

Íà äóìêó Äåãòÿðüîâà, íàäàë³ ïîòð³áíî áóäå ïðî-
àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç Àëÿñêîþ. Ùî æ, ç òàêèìè òåì-
ïàìè ñêîðî Ðîñ³ÿ çàõî÷å ïîâåðíóòè ñâî¿ êîëîí³¿ â
Àôðèö³, çàõèñòèòè ðîñ³éñüêîìîâíå íàñåëåííÿ ªâ-
ðîïè, òà é âçàãàë³ ïî ïðàâó ïåðøîñò³ ïðèâëàñíèòè
êîñìîñ �

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 768 %

ãîðîñêîï

2 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2 æîâòíÿ

Óðÿä Ðîñ³¿ ðîçãëÿäàº ìîæëèâ³ñòü
ïîâåðíåííÿ ¿é ÷àñòèíè Êàë³ôîðí³¿

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 37583
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 16-é ñòîð.

2 æîâòíÿ 2014 ð.

¹143(4543)

24

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü áåç íàñèëëÿ.
1552 — ï³ñëÿ òðèâàëî¿ îáëîãè â³é-

ñüêà ìîñêîâñüêîãî öàðÿ ²âàíà Ãðîç-

íîãî çàõîïèëè Êàçàíü,ñòîëèöþ Êàçàí-

ñüêîãî õàíñòâà,ñòðàòèëè á³ëüø³ñòü ¿¿

çàõèñíèê³â, à ñàìå ì³ñòî ñïàëèëè.

1836—×àðëüç Äàðâ³í ïîâåðíóâñÿ äî

Ôåëìóòà (Àíãë³ÿ) íà êîðàáë³ «Á³ãëü»

³ç ïîäîðîæ³ ï³âäåííîþ ï³âêóëåþ,

êîòðà òðèâàëà ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â.Ìà-

òåð³àëè,ç³áðàí³ Äàðâ³íîì â õîä³ öüî-

ãî ïëàâàííÿ, áóëè ïîêëàäåí³ â îñ-

íîâó ñòâîðåíî¿ íèì òåîð³¿ åâîëþö³¿.

1999 — â ì³ñò³ ²íãóëåöü Äí³ïðîïåò-

ðîâñüêî¿ îáëàñò³ âèáóõîì ãðàíàòè

ïîðàíåíà êàíäèäàò â ïðåçèäåíòè

Óêðà¿íè, ë³äåð Ïðîãðåñèâíî¿ ñîö³-

àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Íàòàë³ÿ Â³òðåíêî.
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