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Âîñüìèé âèá³ð
�Çà äàíèìè åêçèò-ïîë³â, äî íîâîãî ïàðëàìåíòó ïðîõîäèòü ñ³ì ïàðò³é

Ñòâîðåíî Äèðåêö³þ 
ç ðåêîíñòðóêö³¿
Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿

Ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ÷³òêîãî êîí-

òðîëþ òà êîîðäèíóâàííÿ âçàº-

ìîä³¿ ì³æ óñ³ìà ó÷àñíèêàìè ïðî-

öåñó ðåêîíñòðóêö³¿ Áîðòíèöü-

êî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ (ÁÑÀ) ó ñèñ-

òåì³ ÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë»

áóëî ñòâîðåíî Äèðåêö³þ ç ðå-

êîíñòðóêö³¿ ÁÑÀ òà ³íøèõ ³íôðà-

ñòðóêòóðíèõ îá’ºêò³â. Ïðî öå ïî-

â³äîìëÿþòü â àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâ³.

Äî ñêëàäó îêðåìîãî ï³äðîç-

ä³ëó óâ³éøëè ñïåö³àë³ñòè, ÿê³

íàðàç³ îï³êóâàòèìóòüñÿ ïîñò³é-

íèì ñóïðîâîäîì ñï³âïðàö³ ì³æ

óêðà¿íñüêèìè òà ÿïîíñüêèìè

ôàõ³âöÿìè, çàäëÿ ïðèñêîðåííÿ

ï³äïèñàííÿ êðåäèòíî¿ óãîäè òà

ìîæëèâîñò³ ÿêíàéøâèäøå ðîç-

ïî÷àòè ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ðå-

êîíñòðóêö³¿ ÁÑÀ.

Íàãàäàºìî, â ëèïí³ öüîãî ðî-

êó äåëåãàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà çà-

êîðäîííèõ ñïðàâ ßïîí³¿ òà ßïîí-

ñüêîãî àãåíòñòâà ì³æíàðîäíîãî

ñï³âðîá³òíèöòâà JICA íà ÷îë³ ç

â³öå-ïðåçèäåíòîì Õ³äåàê³ Òî-

ì³÷³ ïðèáóëà íà ÁÑÀ ç ìåòîþ

îãëÿäó ñòàíó î÷èñíèõ ñïîðóä ³

ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ùîäî

ðåàë³çàö³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñòàí-

ö³¿.

Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà ãîòîâà

íàäàâàòè óñþ íåîáõ³äíó ³íôîð-

ìàö³þ òà âñåá³÷íî äîïîìàãàòè

êîíñóëüòàíòàì àãåíòñòâà äëÿ

ïë³äíîãî òà åôåêòèâíîãî ñï³â-

ðîá³òíèöòâà â ÷àñòèí³ àäàïòà-

ö³¿ ³ñíóþ÷îãî ïðîåêòó ï³ä âè-

ìîãè ÿïîíñüêî¿ ñòîðîíè.

Íà ñòàíö³¿ ìåòðî
«Øóëÿâñüêà» 
ðåìîíòóâàòèìóòü
åñêàëàòîð

Ñüîãîäí³ íà ñòàíö³¿ «Øóëÿâ-

ñüêà» Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàð-

ñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî ðîçïî÷íåòüñÿ

ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò

åñêàëàòîðà ¹ 1 íèæíüîãî íà-

õèëó, ÿêèé òðèâàòèìå äî 26 ãðóä-

íÿ öüîãî ðîêó,— ³íôîðìóþòü ó

ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

Îêð³ì öüîãî, ïðîäîâæóºòü-

ñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðå-

ìîíò åñêàëàòîðà ¹ 4 íà ïåðå-

ñàäî÷íîìó âóçë³ ì³æ ñòàíö³ÿìè

«Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³» òà «Õðå-

ùàòèê». Ðåìîíòí³ ðîáîòè òðè-

âàòèìóòü äî 6 ëèñòîïàäà 2014

ðîêó.

Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí ïå-

ðåïðîøóº çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷-

íîñò³ òà íàãàäóº ïàñàæèðàì ïðî

íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñü

ïðàâèë ïîâåä³íêè íà åñêàëàòî-

ðàõ ï³ä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ï³äçåì-

êîþ.

íîâèíè

ÂÆÅ ÍÀÄÂÅ×²Ð äíÿ âèáîð³â, 26
æîâòíÿ, ñòàëî â³äîìî: ïðàâîì ãî-
ëîñó ñêîðèñòàëèñü òðîõè á³ëüøå
ïîëîâèíè óêðà¿íö³â. Çà îô³ö³éíè-
ìè äàíèìè ÖÂÊ, íà âñ³õ âèáîð÷èõ
îêðóãàõ ñòàíîì íà ìîìåíò çàêðèò-
òÿ ä³ëüíèöü ÿâêà ñêëàëà 52,42 %.
Íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè âèáîðö³ Ëüâ³âùèíè —
70 %. Ïåðåäáà÷óâàíî, ùî íàéíèæ-
÷îþ áóëà ÿâêà ó Äîíåöüê³é òà Ëó-
ãàíñüê³é îáëàñòÿõ — 32,4 % òà 
32,87 % â³äïîâ³äíî. Ñåðåä êèÿí
ïðàâîì ãîëîñó ñêîðèñòàëèñÿ 
55,86 % âèáîðö³â.
Ïîïðè î÷³êóâàí³ ïðîâîêàö³¿, âè-
áîðè ïðîéøëè äîâîë³ ñïîê³éíî —
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè áóëî çàô³êñî-
âàíî 19 ïîâ³äîìëåíü ïðî ì³íóâàí-
íÿ ä³ëüíè÷èõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é.
Òà í³äå âèáóõ³âêè íå çíàéøëè.
Çà äàíèìè êîíñîðö³óìó Íàö³îíàëü-
íîãî åêçèò-ïîëó, äî íîâîãî ïàðëà-

ìåíòó ïðîõîäèòü ñ³ì ïàðò³é, ÿêèì
âäàëîñÿ ïîäîëàòè 5 % áàð’ºð. Òàê,
«Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» îòðèìóº
23,0 %, «Íàðîäíèé ôðîíò» —
21,3 %, îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷» —
13,2 %, Îïîçèö³éíèé áëîê — 7,6 %,
Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ — 6,4 %, ÂÎ
«Ñâîáîäà» — 6,3 %, «Áàòüê³âùè-
íà» — 5,6 %.

ßê âèÿâèëîñÿ, ö³ äàí³ äîâîë³
÷³òêî ðåïðåçåíòóþòü êàðòèíó âî-
ëåâèÿâëåííÿ óêðà¿íö³â â ö³ëîìó.
Ñòàíîì, êîëè ãàçåòà ãîòóâàëàñÿ äî
äðóêó, ÖÂÊ âæå îïðàöþâàëè ìàé-
æå 50 % áþëåòåí³â. Ïîïåðåäí³ äà-
í³ òàê³: «Íàðîäíèé ôðîíò» ìàº
21,63 % ãîëîñ³â, íà äðóãîìó ì³ñ-
ö³ — «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà» —
21,46 %, «Ñàìîïîì³÷» — 11,13 %,
Îïîçèö³éíèé áëîê — 9,76 %, Ðà-
äèêàëüíà ïàðò³ÿ — 7,38 %, «Áàòü-
ê³âùèíà» — 5,7 %. «Ñâîáîäà» ïî-
êè ìàº 4,69 %, ÊÏÓ — 3,92 %, «Ãðî-

ìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ» — 3,19 %,
«Ñèëüíà Óêðà¿íà» — 3,12 %, ïàð-
ò³ÿ «Çàñòóï» — 2,89%, «Ïðàâèé ñåê-
òîð» — 1,85%.

Ðàçîì ç òèì, çà äàíèìè ì³æ-
íàðîäíîãî åêçèò-ïîëó, ïàðò³ÿ «Ñà-
ìîïîì³÷» º ë³äåðîì ïåðåãîí³â ó
Êèºâ³ òà îòðèìàëà ï³äòðèìêó 
27 % âèáîðö³â. Ñèìïàò³¿ ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³ òàêîæ ðîçïîä³ëèëè-
ñÿ ì³æ «Áëîêîì Ïåòðà Ïîðîøåí-
êà» — 21 % òà «Íàðîäíèì ôðîí-
òîì» — 17 %.

Ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî óêðà¿í-
ö³â Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî çàçíà÷èâ: ëþäè ïðîãî-
ëîñóâàëè çà ïîë³òè÷íó á³ëüø³ñòü
ç ïîòóæíèì ðåôîðìàòîðñüêèì ïî-
òåíö³àëîì. «Ùå îäèí âàæëèâèé,
äóæå ñèìâîë³÷íèé ï³äñóìîê. Íà-
ðîäíèé ñóä, âèùå ÿêîãî ëèøå ñóä
Áîæèé, âèí³ñ ñìåðòíèé âèðîê Êî-
ìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿ Óêðà¿íè. Âïåð-
øå çà 96 ðîê³â â óêðà¿íñüêîìó ïàð-
ëàìåíò³ íå áóäå êîìóí³ñò³â. ß âàñ
â³òàþ ç öèì! Óêðà¿íö³ çàâäàëè âè-
ð³øàëüíîãî óäàðó ïî ï’ÿò³é ïîë³òè÷-
í³é êîëîí³!»,— çàóâàæèâ Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî.

Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ìåðåæ³
Facebook ë³äåð «Íàðîäíîãî ôðîí-
òó» Àðñåí³é ßöåíþê ïîäÿêóâàâ
óêðà¿íöÿì çà ìàíäàò äîâ³ðè. «Ìè
áóäåìî â íàéêîðîòø³ òåðì³íè
ôîðìóâàòè êîàë³ö³þ äëÿ òîãî,
ùîá íîâèé óðÿä, íîâèé ïàðëà-
ìåíò øâèäêî ³ åôåêòèâíî ïðî-
âîäèëè ðåôîðìè, íåîáõ³äí³ äëÿ
êðà¿íè. Áàçà äëÿ íîâî¿ êîàë³ö³¿ ³

îñíîâà äëÿ êîàë³ö³éíî¿ óãîäè —
öå óãîäà ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðî-
ïåéñüêèì Ñîþçîì. Öå ò³ëüêè ïî-
÷àòîê. Äàë³ — ñêëàäíà ³ â³äïîâ³-
äàëüíà ðîáîòà»,— éäåòüñÿ ó ïîâ³-
äîìëåíí³.

À îò ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî, ïîïðè óñï³õ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè,
íå ï³äå ç ïîñàäè ìåðà Êèºâà. «Êè-
ÿíè äàëè ìåí³ âåëèêèé êðåäèò
äîâ³ðè, àáè ðåàë³çóâàòè íåîáõ³ä-
í³ ðåôîðìè, ó ìåøêàíö³â ñòîëè-
ö³ âåëèê³ î÷³êóâàííÿ, ³ ÿ â æîä-
íîìó ðàç³ ¿õ íå ï³äâåäó. Àëå, âçÿâ-
øè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ î÷î-
ëèâøè îá’ºäíàíèé ñïèñîê, ÿ âå-
äó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñâî¿õ ïàð-
ò³éö³â — ïîë³òèê³â, ÿê³ ïîâèíí³
ðåàë³çóâàòè î÷³êóâàííÿ ëþäåé íå
ò³ëüêè â Êèºâ³, à é ó âñ³é êðà¿í³
âïðîâàäæóâàòè ðåôîðìè. À â ïàð-
ëàìåíò ç ïîñàäè ìåðà ÿ íå ï³äó»,—
ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî òà âè-
ñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ñòîëèöÿ
òà ïàðëàìåíò åôåêòèâíî ñï³âïðà-
öþâàòèìóòü äëÿ âèð³øåííÿ íà-
ãàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñòà. Ñàì êåð-
ìàíè÷ ñòîëèö³ ðàçîì ³ç äðóæè-
íîþ Íàòàë³ºþ ïðîãîëîñóâàâ íà
îäí³é ç âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü Êè-
ºâà.

Öå ëèøå ïîïåðåäí³ ðåçóëüòà-
òè âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè VIII
ñêëèêàííÿ. Äåòàëüíèé àíàë³ç,
ÿêèì æå áóäå âîñüìèé ïàðëàìåíò
Óêðà¿íè òà ÷îãî ÷åêàòè â³ä íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â, ÷èòàéòå â íàé-
áëèæ÷èõ íîìåðàõ ãàçåòè «Õðå-
ùàòèê» �

Â Óêðà¿í³ ïðîéøëè âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè VIII
ñêëèêàííÿ. Ïîêè ÖÂÊ ï³äðàõîâóº ãîëîñè, çà äàíè-
ìè Íàö³îíàëüíîãî åêçèò-ïîëó, äî íîâîãî ïàðëà-
ìåíòó ïðîõîäèòü ñ³ì ïàðò³é. Ñåðåä íåñïîä³âàíîê —
äîâîë³ âèñîêèé ðåéòèíã «Ñàìîïîìî÷³», íèçüêèé
«Áàòüê³âùèíè» òà íå ïðîõ³ä äî ÂÐ ÊÏÓ òà «Ñèëüíî¿
Óêðà¿íè». Äèâóº ³ íèçüêà ÿâêà óêðà¿íö³â íà ä³ëüíè-
öÿõ — ñâ³é âèá³ð çðîáèëè ëèøå 52,42 % âèáîðö³â.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç äðóæèíîþ Íàòàë³ºþ ïðîãîëîñóâàâ íà îäí³é ç âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü. Ïîïðè óñï³õ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, î÷³ëüíèê ñòîëèö³ çàÿâèâ, ùî íå ï³äå ç
ïîñàäè ìåðà ì³ñòà.
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Ç 23 ÆÎÂÒÍß íà ïðîñïåêò³ Ïåðå-
ìîãè â íàïðÿìêó ñòàíö³¿ ìåòðî «Ñâÿ-
òîøèí» íà ä³þ÷³é çóïèíö³ òðîëåé-
áóñ³â ìàðøðóòó ¹ 7 âïðîâàäæåíî
äîäàòêîâó çóïèíêó äëÿ àâòîáóñ³â

ìàðøðóò³â ¹ 37 òà ¹ 37-À «Ïðîñ-
ïåêòÀêàäåì³êà Ïàëëàä³íà».Öå äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ïàñàæèðàì çä³éñíþâà-
òè çðó÷íó ïåðåñàäêó íà òðîëåéáóñ
ìàðøðóòó ¹ 7 «Âóëèöÿ ×îðíîáèëü-

ñüêà—ñò.ìåòðî «Øóëÿâñüêà».Ç ö³ºþ
æ ìåòîþ â³ä òîãî äíÿ íà âóëèö³ Ùåð-
áàêîâà â íàïðÿìêó âóëèö³ Ñàëþò-
íî¿ òà Ì³íñüêîãî ìàñèâó íà çóïèí-
ö³ òðîëåéáóñ³â ìàðøðóòó ¹ 7 âïðî-
âàäæåíî äîäàòêîâó çóïèíêó äëÿ àâ-
òîáóñ³â ìàðøðóò³â ¹ 23 òà ¹ 32
«Ñòàíö³ÿ ìåòðî «Íèâêè» �

ÑÜÎÃÎÄÍ² ñòîëè÷íà âëàäà óñóâàº
ïåðåïîíè, ÿê³ ïåðåøêîäæàëè êè-
ÿíàì ïîòðàïëÿòè äî ïðèì³ùåííÿ
ìåð³¿.Êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðàöþ-
âàòèìå â³äêðèòî ³ ïðîçîðî. Ïðî öå
çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ìè ïðèáèðàºìî ò³ ïåðåïîíè,
ÿê³ ïåðåøêîäæàëè êèÿíàì çàõî-
äèòè äî ïðèì³ùåííÿ ìåð³¿. Ìè õî-
÷åìî çðîáèòè äâà ïîâåðõè, êóäè
ãðîìàäÿíè çìîæóòü áåçïåðåøêîä-
íî çàõîäèòè, çâåðòàòèñÿ äî ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè ç³ ñâî-
¿ìè ïðîáëåìàìè ³ âèð³øóâàòè ¿õ.
Íà öèõ ïîâåðõàõ çàðàç òðèâàº ðå-
êîíñòðóêö³ÿ, ïðèáèðàþòü ñò³íè.
Ìè õî÷åìî çðîáèòè â³äêðèòèé
ïðîñò³ð, ùîáè âëàäà áóëà ïðîçî-
ðîþ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.
Ìåð Êèºâà íàãàäàâ, ùî ñòîëè÷íà
âëàäà çðîáèëà âåñü äîêóìåíòîîá³ã
ó ì³ñò³ â³äêðèòèì ³ ïóáë³÷íèì, ç

îíëàéí-äîñòóïîì äî âñ³õ äîêóìåí-
ò³â (çà âèíÿòêîì ïåðñîíàëüíèõ äà-
íèõ, ÿê³ çàõèùåí³ çàêîíîì). «Êè-

¿â çðîáèâ öå ïåðøèì. Öå ïðèêëàä
â³äêðèòîñò³ ³ ïðîçîðîñò³ âëàäè»,—
çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ìåøêàíö³ ì³ñòà çìîæóòü â³ëüíî çàõîäèòè äî ïðèì³ùåííÿ
ìåð³¿

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÇÐÎÑÒÀÍÍß ëèòîâñüêèõ ³íâåñ-
òèö³é â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó
ïðîãíîçóºòüñÿ ó íàéáëèæ÷³ ðî-
êè. Ïðî öå ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ óêðà-
¿íñüêî-ëèòîâñüêî¿ ðàäè ðîçïî-
â³â äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðî-
ìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà ÊÌÄÀ Ìàêñèì Êóçü-
ìåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³
îáñÿã âêëàäåíèõ Ëèòâîþ ó â³ò-
÷èçíÿíó åêîíîì³êó êîøò³â äî-
ñÿã 350 ìëí äîëàð³â.

«Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ïðà-
öþº ïîíàä 300 ï³äïðèºìñòâ ç ëè-
òîâñüêèì êàï³òàëîì. Âîíè ïå-
ðåäóñ³ì çîñåðåäæåí³ â ãàëóçÿõ

åíåðãîçáåðåæåííÿ òà åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³, æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîìó òà äåðåâîîáðîáíîìó
ãîñïîäàðñòâàõ, òîðã³âë³,— çàçíà-
÷èâ Ìàêñèì Êóçüìåíêî.— Àëå
ïðàêòè÷íî áåç óâàãè çàëèøàþòü-
ñÿ òðàíñïîðò, óïðîâàäæåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ëåãêà òà õ³-
ì³÷íà ïðîìèñëîâîñò³, áåçïåêà
á³çíåñó. ²íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â òà-
êîæ â³äëÿêóþòü íåäîñòàòíüî ïðî-
çîð³ ïðàâèëà âåäåííÿ á³çíåñó â
Óêðà¿í³. Âèð³øåííÿ öèõ çàâäàíü
çíàõîäèòüñÿ ó íåâ³äêëàäíîìó
ñïèñêó — ÿê êåð³âíèöòâà êðà¿íè,
òàê ³ Êèºâà»,—ñêàçàâ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó �

Ëèòâà çá³ëüøóâàòèìå ³íâåñòèö³¿ 
â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòóâà-
òè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðàñîþ
íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³, à
é óñüîãî ì³ñòà,ãîðä³ñòþ êèÿí.Ãîñ-
òèííèé äâ³ð — íå ëèøå âç³ðåöü
êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè ïî÷àòêó
XIX ñò., öå ùå öåíòðàëüíà ñïîðó-
äà Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ — ³ñòî-
ðè÷íîãî öåíòðó ñòîëèö³ XIII—XIX
ñò., äå â³äáóâàëèñÿ êè¿âñüê³ â³÷à,
ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³ ÿðìàðêè,ä³-
ÿëè ð³çíîìàí³òí³ àòðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïî-
òð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó Âàñ
ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò

êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó,
ùîáè â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ,
ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî
çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ
íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â ïðîâîäèòèìå ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³-
àòèâà». Êîøòè ñë³ä ïåðåêàçóâà-
òè íà Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ
«Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³-
àòèâà». Ï/ð 26005088586000 â
ÏÀÒ ÊÁ «Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ,
ÌÔÎ 380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ
38404873, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòå-
æó: «Áëàãîä³éíèé âíåñîê» �

Ç ïî÷àòêó äðóãî¿ ÷âåðò³ âñ³ì øêîëàì
ãàðàíòîâàíå òåïëî

«ÃÎËÎÂÍÈÌ çàâäàííÿì º ï³ä-
êëþ÷åííÿ äî òåïëà äèòÿ÷èõ ñà-
äî÷ê³â ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè, à òà-
êîæ ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó â øêîëàõ òàê, ùîá ç ïî÷àò-
êó äðóãî¿ ÷âåðò³, òîáòî ç 10 ëèñ-
òîïàäà, â óñ³õ çàêëàäàõ áóëî òåï-
ëî òà êîìôîðòíî äëÿ íàâ÷àí-
íÿ»,— ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ç ìåòîþ âèð³øåííÿ ïðîáëå-
ìè ï³äêëþ÷åííÿ äî òåïëà ïîçà-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äë³òêî-
âèõ êëóá³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ äîðó÷èëà âñ³ì ðàéîííèì
óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ï³äãîòóâàòè

³íôîðìàö³þ ïðî ò³ çàêëàäè, ÿê³
ïðàöþâàòèìóòü ï³ä ÷àñ êàí³êóë
òà ïðèéìàòèìóòü ä³òåé. «Ùîáè
âëàäà çíàëà, â ÿêèõ ñàìå óñòàíî-
âàõ ïîòð³áíî ï³äêëþ÷èòè îïà-
ëåííÿ»,— äîäàëà Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî.

Ó ñâîþ ÷åðãó ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çàçíà-
÷èâ ïðîäóêòèâíó ñï³âïðàöþ ç îñ-
â³òÿíàìè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òà çàêëè-
êàâ, ùîá øêîëÿð³ ï³ä ÷àñ êàí³êóë
íå çàáóâàëè ïðî áåçïåêó ïîâî-
äæåííÿ ç åëåêòðîåíåðã³ºþ òà åíåð-
ãîåôåêòèâíå ñïîæèâàííÿ òåïëà �

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ äîäàòêîâ³ çóïèíêè

ÑÒÎËÈ×Í² ë³êàðí³ ãîòîâ³ âì³ñòèòè 1,5 òèñÿ÷³ ëþäåé
ç ï³äîçðîþ íà ëèõîìàíêó Åáîëà. Ö³ ì³ñöÿ ðîçðàõîâà-
í³ ÿê íà õâîðèõ, òàê ³ íà òèõ, õòî ç íèìè êîíòàêòó-
âàâ. Ïðî öå â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé.

«Ñòîëè÷íà âëàäà ìàº äâà ïëàíè ðåàãóâàííÿ: çà
ïåðøèì ç íèõ ó êè¿âñüêèõ ë³êàðíÿõ çàðåçåðâîâàíî
85 ì³ñöü äëÿ äîðîñëèõ òà 52 — äëÿ ä³òåé. Äðóãèé ïëàí
ïåðåäáà÷àº ïîøèðåííÿ åï³äåì³¿. Â³äïîâ³äíî äî íüî-
ãî ó ñòîëèö³ çàðåçåðâîâàíî 1,5 òèñÿ÷³ ì³ñöü»,— ïîÿñ-
íèâ â³í �

Ç âåëèêèì ñóìîì çóñòð³ëè êèÿíè
çâ³ñòêó, ùî íà 88-ìó ðîö³ ï³øîâ ³ç
æèòòÿ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïî-
ë³òè÷íèé, äåðæàâíèé òà ãðîìàä-
ñüêèé ä³ÿ÷ Âàëåíòèí Àðñåíò³éî-
âè÷ Çãóðñüêèé.

Âàëåíòèí Çãóðñüêèé íàðîäèâ-
ñÿ 9 ëþòîãî 1927 ðîêó â ì³ñò³ Êî-
òîâñüêó Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ä ÷àñ
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïðàöþ-
âàâ íà çàë³çíèö³, ñëóæèâ íà â³é-
ñüêîâî-â³äíîâëþâàëüíîìó ïî¿ç-
ä³ íà ôðîíò³.

Ç þíèõ ðîê³â éîãî æèòòÿ áóëî
ïîâ’ÿçàíî ç³ ñòîëèöåþ. Çàê³í÷èâ
Êè¿âñüêèé çàë³çíè÷íèé òåõí³êóì
òà Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³í-
ñòèòóò çà ñïåö³àëüí³ñòþ ³íæåíåð-
åëåêòðèê.Ó 1955—1979 ðîêàõ ïðà-
öþâàâ ó ÂÎ ³ìåí³ Ñ. Ï. Êîðîëüî-

âà, äå çðîáèâ êàð’ºðó â³ä ³íæåíå-
ðà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

Ç 1979 ïî 1990 ðîêè Âàëåíòèí
Àðñåíò³éîâè÷ áóâ ãîëîâîþ âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ. Êè-
ÿíè íåçì³ííî ç âäÿ÷í³ñòþ â³äãó-
êóþòüñÿ ïðî îñîáèñò³ òà ïðîôå-
ñ³éí³ ÿêîñò³ ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïî
ïðàâó íàçèâàþ÷è éîãî îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ íà ö³é ïîñàä³ â ñó÷àñ-
í³é ³ñòîð³¿ ì³ñòà. Ñàìå çà ÷àñ³â
éîãî êåð³âíèöòâà áóëè çàáóäîâà-
í³ òàê³ æèòëîâ³ ìàñèâè, ÿê Îáî-
ëîíü òà Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà.

Ó1986 ðîö³ Âàëåíòèí Çãóðñüêèé
áóâ ïðèçíà÷åíèé ÷ëåíîì îïåðà-
òèâíî¿ êîì³ñ³¿ óðÿäó Óêðà¿íè ç ë³ê-
â³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ à òàêîæ ãî-
ëîâîþ îïåðàòèâíî¿ ãðóïè ç ë³êâ³-
äàö³¿ íàñë³äê³â ö³º¿ àâàð³¿ â Êèºâ³.

Ïàì’ÿòàþòü Âàëåíòèíà Àðñåí-
ò³éîâè÷à íå ò³ëüêè ó ñòîëèö³. Ïðî-
òÿãîì 10 ðîê³â â³í áóâ äåïóòàòîì
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ. À ÿê ãîëî-
âà Ðàäè êåð³âíèê³â ñòîëèöü ñî-
þçíèõ ðåñïóáë³ê, Ìîñêâè òà Ëåí³í-
ãðàäó ã³äíî ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðå-
ñè Êèºâà òà Óêðà¿íè íà ì³æíàðîä-
íîìó ð³âí³.

Ïîì³òíèé ñë³ä çàëèøèâ Çãóð-
ñüêèé ³ â íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Â³í
º àâòîðîì 13 âèíàõîä³â, 5 ìîíî-
ãðàô³é òà áëèçüêî 100 äðóêîâà-
íèõ ðîá³ò.

Âàãîìèé âíåñîê Âàëåíòèí Çãóð-
ñüêèé çðîáèâ ³ â ³ñòîð³þ óëþáëå-
íîãî íèì ôóòáîëüíîãî êëóáó «Äè-
íàìî» (Êè¿â).

Â³í — Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷íî¿
Ïðàö³, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðî-
ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, äîêòîð åêî-
íîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäå-
ì³ê Àêàäåì³¿ åêîëîã³÷íèõ íàóê
Óêðà¿íè. Çàñëóãè Âàëåíòèíà Çãóð-
ñüêîãî ìîæíà ïåðåðàõîâóâàòè
äîâãî. Ìè æ çàïàì’ÿòàºìî éîãî
ÿê ëþäèíó â³äêðèòó òà ÷åñíó, à
ùå — ð³øó÷îãî ³ ìóæíüîãî êåð³â-
íèêà, ÿêèé í³ñ äîáðî ëþäÿì ³ ïðè-
íîñèâ êîðèñòü êðà¿í³ äî ñâîãî
îñòàííüîãî ïîäèõó.

Óñ³ êèÿíè, õòî çíàâ ³ ö³íóâàâ
Âàëåíòèíà Çãóðñüêîãî, ãëèáîêî
ñóìóþòü òà âèñëîâëþþòü ùèðå
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïî-
ê³éíîãî. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Âà-
ëåíòèíà Àðñåíò³éîâè÷à Çãóðñüêî-
ãî íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ â ¿õí³õ
ñåðöÿõ.

Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

Êè¿â ìàº ïëàí ðåàãóâàííÿ 
íà â³ðóñ Åáîëà

Ï³øîâ ³ç æèòòÿ Âàëåíòèí Àðñåíò³éîâè÷ Çãóðñüêèé
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44-é çà ðàõóíêîì ôåñòèâàëü

«Ìîëîä³ñòü» â³äêðèâñÿ òðàäè-

ö³éíîþ óðî÷èñòîþ öåðåìîí³ºþ,

ÿêà â ñóáîòó ïðîéøëà â Ïàëàö³

«Óêðà¿íà».Ãîñò³ ìàëè çìîãó ïå-

ðåãëÿíóòè íîâèé ô³ëüì Áåíóà

Æàêî «Òðè ñåðöÿ» ç â³äîìèìè

ôðàíöóçüêèìè àêòîðàìè.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ßÊ ÂÆÅ ïîâåëîñÿ â îñòàíí³é ÷àñ,
æîäåí ìàñîâèé çàõ³ä íå ìîæå îá³é-
òèñÿ áåç íàö³îíàëüíîãî ã³ìíó, ÿêèé
ïðîçâó÷àâ íà «Ìîëîäîñò³» ó âèêî-
íàíí³ ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó. Äà-
ë³ íà ñöåí³ ó ÿêîñò³ âåäó÷îãî ç’ÿâèâ-
ñÿ ì³í³ñòð êóëüòóðè ªâãåí Íèùóê,
âèêîíàâ ñâîþ «ì³ñ³þ», ïðî÷èòàâ-
øè îô³ö³éíå çâåðíåííÿ Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè ³ ïîá³ã ãðàòè ó âèñòàâ³
«Ìîëîäîãî òåàòðó». Ñâî¿ ïîáàæàí-
íÿ ôåñòèâàëþ âèñëîâèâ ³ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé â³äçíà-
÷èâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü óêðà¿íñüêèõ
ñòð³÷îê (45 ç 550-òè) ³ ï³äêðåñëèâ,
ùî «ìè ïîâèíí³ ïðîäîâæóâàòè
òðàäèö³¿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî, äàâà-
òè ãàðí³ åìîö³¿ òà íàòõíåííÿ». Ïóá-
ë³êó ïîçíàéîìèëè ç ÷ëåíàìè æó-
ð³ òà ïðîãðàìàìè «Ìîëîäîñò³».

Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü ìàº ïîë³-
òè÷íèé ïðèñìàê, ïåâíî, çàðàç ³íàê-
øå áóòè íå ìîæå. Çîêðåìà îäíèì
³ç ÷ëåí³â ì³æíàðîäíîãî æóð³ ñòàâ
Îëåã Ñåíöîâ: òàêèì ÷èíîì ôåñòè-
âàëü ï³äòðèìóº óâ’ÿçíåíîãî óêðà-
¿íñüêîãî ðåæèñåðà, ÿêèé, äî ðå÷³,
ïîêàçóâàâ äåáþòíó ñòð³÷êó íà «Ìî-
ëîäîñò³». Õî÷à çðîçóì³ëî, ùî áó-
òè ïðèñóòí³ì òà îö³íþâàòè ðîáîòè
Îëåã Ñåíöîâ íå ìàº çìîãè.

Òåíäåíö³éíèìè ñòàëè ³ ïåðø³
â³äçíàêè ôåñòèâàëþ. Íåçì³ííèé
ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò ôåñòèâàëþ
Â³êòîð Þùåíêî âðó÷èâ Ñê³ôñüêî-
ãî îëåíÿ çà âíåñîê ó ñâ³òîâå ê³íî-
ìèñòåöòâî ãðóçèíñüêîìó ðåæèñå-
ðó Åëüäàðó Øåíãåëàÿ. Òðèäöÿòü ðî-
ê³â òîìó â³í îòðèìàâ ãîëîâíó ïðå-
ì³þ Âñåñîþçíîãî ê³íîôåñòèâàëþ
â Êèºâ³ çà êîìåä³þ «Áëàêèòí³ ãî-
ðè, àáî íåïðàâäîïîä³áíà ³ñòîð³ÿ».
Ï³ñëÿ ³ñòîðè÷íèõ ïàðàëåëåé (Ãðó-
ç³ÿ âæå ïåðåæèëà öåé ñêëàäíèé
ìîìåíò ç â³äòîðãíåííÿì Àáõàç³¿
òà Îñåò³¿, àëå ñïðàâåäëèâ³ñòü ïå-
ðåìîæå),ðåæèñåð ïåðåéøîâ äî ñïî-
ãàä³â ïðî Êè¿â. «Ëþáëþ öå ì³ñòî,
õî÷à íå áóâ òóò ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ,—
ðîçïîâ³â Åëüäàð Øåíãåëàÿ.— Òóò
ìåøêàº ì³é äðóã Ðîìàí Áàëàÿí,òóò
ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç Ñåðã³ºì Ïàðà-
äæàíîâèì òà òîâàðèøóâàâ ç Ìè-
õàéëîì Áºë³êîâèì. Êîëè â÷èâñÿ ó

ÂÄ²Êó, ó íàñ âèêëàäàâ Îëåêñàíäð
Äîâæåíêî, ìè äèâèëèñÿ éîãî ñòð³÷-
êè, áàãàòî ç òîãî, ùî â³í ðîçêàçó-
âàâ, ÿ âèêîðèñòîâóâàâ ³ ó ñâî¿é ä³-
ÿëüíîñò³». Ùå îäèí ïðèç — çà âíå-
ñîê â óêðà¿íñüêå ê³íîìèñòåöòâî îò-
ðèìàëà ãðóïà òâîð÷îãî îá’ºäíàí-
íÿ Babylon’13, ÿêà îñòàíí³ì ÷àñîì
çí³ìàº äîêóìåíòàëüí³ ñòð³÷êè ïðî
òðàã³÷í³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³. Ïîë³òèêà
çíàéøëà ñâîº â³äîáðàæåííÿ ³ ó ïî-
ñòàíîâö³ öåðåìîí³¿ — íîìåðè âè-
õîâàíö³â Àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî ³
öèðêîâîãî ìèñòåöòâ ó òîìó ÷èñë³
ïðèñâÿòèëè ³ â³éñüêîâèì ïîä³ÿì
(õëîïöÿ çàáèðàþòü â àðì³þ, ïîò³ì
â³í ïîâåðòàºòüñÿ äî êîõàíî¿), à â
ê³íö³ íà åêðàí³ ç’ÿâèëàñÿ êàðòà
Óêðà¿íè ç Êðèìîì (³ íàïèñîì
«êðèìíàø»). Íà äîäà÷ó âàðòî ñêà-
çàòè, ùî áóäå îêðåìà ïðîãðàìà äî-
êóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â ïðî ïîä³¿
îñòàííüîãî ðîêó «Óêðà¿íà: íîâ³ ðå-
àë³¿», ïðîãðàìà ðîñ³éñüêèõ ñòð³÷îê
íàçèâàºòüñÿ «Ê³íî ìîðàëüíîãî íå-
ñïîêîþ» (çà àíàëîã³ºþ ç òå÷³ºþ
ïîëüñüêîãî ê³íåìàòîãðàôà 70-õ,
ÿêà íàìàãàëàñÿ ðîçáóäèòè ñóñï³ëü-
ñòâî, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî îñîáèñòó
ñâîáîäó ³ âíóòð³øí³é âèá³ð), à çà-
êðèº ôåñòèâàëü äîá³ðêà çàäîêó-
ìåíòîâàíèõ ïðîñòèìè ëþäüìè ïî-
ä³é «Ðîñ³ÿ/Óêðà¿íà. Ðåàëüí³ñòü íà
Ìàéäàí³».

Ï³ñëÿ îô³ö³éíèõ ïðîìîâ ³ íà-
ãîðîä ïóáë³ö³ ïîêàçàëè êàðòèíó
ôðàíöóçüêîãî ðåæèñåðà Áåíóà Æà-
êî «Òðè ñåðöÿ», ïðåì’ºðà ÿêî¿ â³ä-
áóëàñÿ íà Âåíåö³éñüêîìó ê³íîôåñ-
òèâàë³. Ïðè¿õàâøè ó â³äðÿäæåííÿ
ó ïðîâ³íö³éíå ì³ñòå÷êî, Ìàðê (Áå-
íóà Ïóëüâîðä) çóñòð³÷àº Ñ³ëüâ³
(Øàðëîòòà Ãåíñáóð), àëå, íå ïîòðà-
ïèâøè íà ïîáà÷åííÿ ³ íå çíàþ÷è
êîíòàêò³â, â³í ãóáèòü ¿¿ ñë³ä. Ïðî-
òå çíàéîìèòüñÿ ç Ñîô³ (Ê’ÿðà Ìàñ-
òðîÿíí³), ÿêà çà çá³ãîì îáñòàâèí º
¿¿ ñåñòðîþ. ×îëîâ³ê âèð³øóº ñòâî-
ðèòè ðîäèíó, àëå ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ îïè-
íÿºòüñÿ ó ëþáîâíîìó òðèêóòíèêó:
â³í ìàº ëþáëÿ÷ó äðóæèíó ³ äèòè-
íó, ïðîòå í³ÿê íå ìîæå çàáóòè ïðè-
ñòðàñíó Ñ³ëüâ³.

Ê³íîìàðàôîí äî ê³íöÿ òèæíÿ

Ôåñòèâàëüíà ïðîãðàìà îêóïó-
âàëà àæ ÷îòèðè ìàéäàí÷èêè: ê³íî-
òåàòðè «Êè¿â», «Æîâòåíü», «Ê³íî-
ïàíîðàìà» òà «Kronverk Cinema Sky
Mall». Çâ³ñíî, ïåðåãëÿíóòè âñå íå-
ìîæëèâî íàâ³òü ô³çè÷íî. Áàòüêàì
ç ä³òüìè âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà
ïðîãðàìó «Ìîëîä³ñòü — ä³òÿì» ³ç 8
êàðòèíàìè — â³ä ÷åõîñëîâàöüêî¿
êàçêè ïðî äîáðó «Áàáó Ìåòåëèöþ»
1985 ðîêó äî ñó÷àñíî¿ âåðñ³¿ «Òèìó-
ðà ³ êîìàíäè». Â ðàìêàõ «Ôåñòèâà-

ëþ ôåñòèâàë³â» ïîêàæóòü âîëîäà-
ðÿ «Ñð³áíîãî âåäìåäÿ» — ³ñòîð³þ
ïðî ðåë³ã³þ ³ â³ääàí³ñòü «Õðåñíèé
øëÿõ» òà «Êóêóðóäçÿíèé îñòð³â»
ãðóçèíñüêîãî ðåæèñåðà Ãåîðã³ Îâàø-
â³ë³, ÿêèé îòðèìàâ «Êðèøòàëåâèé
ãëîáóñ» çà êðàùèé ô³ëüì íà ÌÊÔ
ó Êàðëîâèõ Âàðàõ.Ñåðåä ðîñ³éñüêèõ
ñòð³÷îê ìîæíà âèä³ëèòè «Ñòðîê.
Ïî÷àòîê âåëèêî¿ ³ñòîð³¿» ïðî ì³ñ-
öåâó îïîçèö³þ, ùå îäíó äîêóìåí-
òàëüíó êàðòèíó «21 äåíü» ê³íîêðè-
òèêà Òàìàðè Äîíäóðºé ïðî ìåø-
êàíö³â õîñï³ñà, à òàêîæ ó÷àñíèêà
êîíêóðñó «Êëàñ êîðåêö³¿» ²âàíà
Òâºðäîâñüêîãî ïðî íåñòåðïíå øê³ëü-
íå æèòòÿ ä³â÷èíè ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè.Ó ïðîãðàì³ ôðàíêî-
ìîâíèõ êàðòèí ïîêàæóòü àðò-³í-
òåðïðåòàö³þ òâîðó Îâ³ä³ÿ «Ìåòà-
ìîðôîçè» â³ä Êð³ñòîôà Îíîðå òà
«Çëîâæèâàííÿ ñëàáê³ñòþ» ïèñü-
ìåííèö³ Êàòð³í Áðåéÿ ç ²çàáåëü Þï-
ïåð ó ãîëîâí³é ðîë³. Ïîçíàéîìèòè-
ñÿ æ ³ç ñó÷àñíèìè ðåàë³ÿìè íàøî-
ãî ñóñ³äà çàïðîøóþòü íà äîá³ðêó
êîðîòêîìåòðàæîê «Ñëîâà÷÷èíà 2.0».
Îäí³ºþ ç³ ñïåö³àëüíèõ ïîä³é ñòàíå
ñòð³÷êà ïðî êîíöåðò Áéîðê 2011 ðî-
êó ó Ëîíäîí³ — «Bjork: Biophilia
Live», âèñòàâó ç âëàñíèìè êîñòþ-
ìàìè, â³äåî ³ ìóçè÷íèìè ³íñòðó-
ìåíòàìè, ï³ñí³ æ ïëàò³âêè ïðèñâÿ-
÷åí³ âçàºìîä³¿ ìóçèêè, ïðèðîäè ³
òåõíîëîã³é.

ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ, íà ôåñòè-
âàë³ áàãàòî óêðà¿íñüêèõ ñòð³÷îê.
Çîêðåìà î÷³êóâàíîþ º äåáþòíà êàð-
òèíà Â³êòîð³¿ Òðîôèìåíêî ïðî âî-
ðîãóþ÷èõ áðàò³â-ãóöóë³â «Áðàòè.
Îñòàííÿ ñïîâ³äü», ùî áóëà â³äçíà-
÷åíà íà Ìîñêîâñüêîìó òà Ðóìóí-
ñüêîìó ÌÊÔ òà çìàãàòèìåòüñÿ çà
ãîëîâíèé ïðèç «Ìîëîäîñò³» ñåðåä
ïîâíîìåòðàæíèõ ðîá³ò. 26
êîðîòêîìåòðàæíèõ ñòð³÷îê—àí³ìà-
ö³éí³,äîêóìåíòàëüí³ òà ³ãðîâ³—ïî-
êàæóòü â ðàìêàõ ïðîãðàìè íàö³î-
íàëüíîãî êîíêóðñó. Ùå ø³ñòü — ó
ïîçàêîíêóðñí³é ïðîãðàì³ «Óêðà¿í-
ñüê³ ïðåì’ºðè»: â³ä ïðèãîä äðóç³â,
ÿê³ ïîçíàéîìèëèñÿ íà ê³íîôåñòè-
âàë³ «Ìîëîä³ñòü» («Äî ïîáà÷åííÿ,
ñ³íåô³ëè»), ³ æèòòÿ êîëèøíüî¿ ôóò-
áîë³ñòêè ç Ëóãàíñüêà («Ñåñòðà ZO»)
äî ïîøóê³â ñåáå («Öå ÿ») òà êîíôë³ê-
òó ñó÷àñíîãî ñâ³òó ³ òðàäèö³é («Æè-
âà âàòðà»). Òîæ îáèðàéòå, ùî âàì
äî ñìàêó, ³ ïðèºìíîãî ïåðåãëÿäó! �

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ Çàãîðöåâà
íå ñòàëî â ëèñòîïàä³ 2010
ðîêó. Äëÿ ³ñòîð³¿ — â³ä³éøîâ
ó â³÷í³ñòü îäèí ç ãðóïè «Êè-
¿âñüêèé àâàíãàðä» (íàï³âòà-
ºìíîãî òîâàðèñòâà ìóçèêàí-
ò³â-³íòåëåêòóàë³â 60-õ, êîì-
ïîçèòîð³â Âàëåíòèíà Ñèëü-
âåñòðîâà, Ëåîí³äà Ãðàáîâ-
ñüêîãî, Â³òàë³ÿ Ãîäçÿöüêîãî,
Ñâÿòîñëàâà Êðóòèêîâà, äè-
ðèãåíòà ²ãîðÿ Áëàæêîâà). Äëÿ
òèõ æå, õòî êîìïîçèòîðà çíàâ
îñîáèñòî, ö³êàâèâñÿ éîãî ìó-
çèêîþ — â³ä³éøëà åïîõà «íî-

âî¿ ìóçèêè», ÿê³é Çàãîðöåâ,
ÿê í³õòî ç éîãî êîëåã, çàëè-
øàâñÿ â³ðíèì äî ê³íöÿ ñâî-
ãî òâîð÷îãî øëÿõó.

Çà ñòèëåì éîãî ìîæíà
áóëî á íàçâàòè «óêðà¿íñüêèì
Øüîíáåðãîì». Ïðîòå íà â³ä-
ì³íó â³ä «âåëèêîãî ðåôîðìà-
òîðà ìóçè÷íî¿ ìîâè ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ», Çàãîðöåâ ó
ñâî¿õ ìóçè÷íèõ «âèñëîâëþ-

âàííÿõ» á³ëüøå, ñêàçàòè á,
àôîðèñòè÷íèé, ëàêîí³÷íèé
³, ÿê áè íå äèâíî öå çâó÷à-
ëî â äàíîìó êîíòåêñò³,— ñïå-
öèô³÷íî ë³ðè÷íèé. Ó ôîð-
òåï³àíí³é ìóçèö³ â³í íàãà-
äóº ðàíí³ òâîðè Áóëºçà ³
Øòîêãàóçåíà. Ñêàçàòè, ùî
öÿ ìóçèêà ñêëàäíà — ÿê äëÿ
âèêîíàííÿ, òàê ³ äëÿ ñïðèé-
íÿòòÿ — íå ñêàçàòè í³÷îãî.

Âò³ì, ïðàâèëüíî çàóâàæè-
ëà êîìïîçèòîðêà Àëëà Çà-
ãàéêåâè÷: «Ïàðòèòóðè Âî-
ëîäèìèðà Çàãîðöåâà ïåð³î-
äó 60–õ âèäàþòüñÿ äóæå âàæ-
ëèâèìè äëÿ óñâ³äîìëåííÿ
õàðàêòåðó «óêðà¿íñüêîãî
àâàíãàðäó».

Çà æèòòÿ êîìïîçèòîðà
éîãî ìóçèêó ÷àñò³øå âèêî-
íóâàëè çà êîðäîíîì, í³æ â
Óêðà¿í³. Ïî÷èíàþ÷è ç 1967-
ãî, öå Áîñòîí, Íüþ-Éîðê,
Ëàñ-Âåãàñ, Ëîíäîí, Ìàíãàéì,
Ïðàãà, Áåðë³í, Ãåéäåëüáåðã,
Çàãðåá, Áðàòèñëàâà... ² õî÷à
ìóçèêà Çàãîðöåâà ñâîãî ÷à-
ñó çâó÷àëà ³ íà óêðà¿íñüêèõ
ôåñòèâàëÿõ («Ìóçè÷í³ ïðå-
ì’ºðè ñåçîíó», «Kyiv Music
Fest», «Äâà äí³ ³ äâ³ íî÷³ íî-
âî¿ ìóçèêè», «Êîíòðàñòè»),

³ íàâ³òü ó 1985 ðîö³ ó Ëüâ³â-
ñüêîìó äåðæàâíîìó àêàäå-
ì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè òà áà-
ëåòó ³ì. ². Ôðàíêà ïîñòàâè-
ëè éîãî îïåðó «Ìàòè» çà ìî-
òèâàìè îäíîéìåííî¿ ï’ºñè
×àïåêà, º é çàïèñè éîãî òâî-
ð³â, çä³éñíåí³ óêðà¿íñüêèìè
âèêîíàâöÿìè,— äðóãå æèò-
òÿ òâîð÷îñò³ öüîãî êîìïî-
çèòîðà ôàêòè÷íî ïî÷èíàº-
òüñÿ ò³ëüêè òåïåð.

28 æîâòíÿ î 16.00 ó êîí-
ôåðåíö-çàë³ Öåíòðàëüíîãî
äåðæàâíîãî àðõ³âó-ìóçåþ
ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Óêðà-
¿íè (âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
22–à) â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ìèñ-
òåöüê³ çóñòð³÷³ â àðõ³â³-ìó-
çå¿» â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòà
ïðåçåíòàö³ÿ îñîáèñòîãî ôîí-
äó Âîëîäèìèðà Çàãîðöåâà.

Ïåðåäà÷à äðóæèíîþ êîìïî-
çèòîðà äî ÖÄÀÌËÌ öüîãî
ôîíäó  (íîòí³ àâòîãðàôè,
àô³ø³, ôîòîãðàô³¿, ëèñòè) —
îäèí ³ç íèçêè þâ³ëåéíèõ çà-
õîä³â äî 70-ð³÷÷ÿ Âîëîäè-
ìèðà Çàãîðöåâà, ùî çàâäÿêè
ð³çíèì, íåçàëåæíèì îäíà
â³ä îäíî¿ ³í³ö³àòèâàì â³äáó-
âàþòüñÿ ó Êèºâ³ â ö³ äí³. Â
àðõ³â³-ìóçå¿ òàêîæ âïåðøå
åêñïîíóâàòèìåòüñÿ ïåðñî-
íàëüíà âèñòàâêà äîêóìåí-
ò³â Çàãîðöåâà. Ç³ ñïîãàäàìè
ïðî íüîãî âèñòóïëÿòü çíàí³
êîìïîçèòîðè, âèêîíàâö³, ìó-
çèêîçíàâö³. Çîêðåìà ó âè-
êîíàíí³ ªâãåíà Ãðîìîâà ïðî-
çâó÷àòü òâîðè Âîëîäèìèðà
Çàãîðöåâà: «Ðèòìè», «Ñîíà-
òà ¹ 2» ³ «Òðè åï³òàô³¿». Âõ³ä
â³ëüíèé �

«L’enfant terrible» óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè
� Ñüîãîäí³ ó ìèñòåöüêîìó àðõ³â³-ìóçå¿ ïðåçåíòóþòü ôîíä Âîëîäèìèðà Çàãîðöåâà

«Ìîëîä³ñòü» 
ðîçïî÷àëàñÿ 
ç «Òðüîõ
ñåðäåöü»
� Â ñòîëèö³ òðèâàº ì³æíàðîäíèé 

ê³íîôåñòèâàëü

«L’enfant terrible» â ïåðåêëàä³ ç ôðàíöóçüêî¿ îçíà÷àº

«øèáåíèê».Òàê îáðàçíî êè¿âñüêèé ï³àí³ñò ªâãåí Ãðî-

ìîâ íàçâàâ ÿñêðàâîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà-

àâàíãàðäèñòà ïîêîë³ííÿ 60-õ, äðóãå æèòòÿ ÿêîãî ïî-

÷èíàºòüñÿ â ð³ê éîãî 70-ð³÷íîãî þâ³ëåþ.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Çà âíåñîê ó ñâ³òîâå ê³íîìèñòåöòâî íà «Ìîëîäîñò³» â³äçíà÷èëè âèäàòíîãî 
ãðóçèíñêîãî ðåæèñåðà Åëüäàðà Øåíãåëàÿ
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Íà Ïå÷åðñüêó 
ðåêîíñòðóþþòü
äèòÿ÷èé ñàäî÷îê
¹ 325

Äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ¹ 235, ùî ðîçòà-
øîâàíèé ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ íà áóëüâàð³ Äðóæáè Íàðîä³â,
7, ðåêîíñòðóþþòü. Â³äïîâ³äíå ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ï³äïèñàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî. Òàê, îíîâëåíèé ñàäî÷îê
¹ 235 äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè ì³ñ-
öÿìè ä³òëàõ³â ì³êðîðàéîíó, îáìå-
æåíîìó áóëüâàðîì Äðóæáè Íàðîä³â
òà âóëèöÿìè Àêàäåì³êà Ô³ëàòîâà,
Àíð³ Áàðáþñà, Êîâïàêà òà ×åðâîíî-
àðì³éñüêîþ. Çàìîâíèêîì ðîçðîáêè
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòó âèçíà-
÷åíî Ïå÷åðñüêó ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³þ. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ ó ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïå-
ðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷-
íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Êèºâà
íà 2014 ð³ê. Êð³ì òîãî, Ïå÷åðñüêà
ÐÄÀ ïîäàâàòèìå ³íâåñòèö³éí³ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ïðîåêòó
ðåêîíñòðóêö³¿ ÄÍÇ äî ïðîåêò³â ïðî-
ãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó íà 2015-é ³ íàñòóïí³ ðîêè.

Ï³äïðèºìö³ Ãîëîñ³ºâà
äîïîìàãàþòü
â³äíîâèòè ÂÏÑ 
«Ì³ëîâå»

Äíÿìè çà ñïðèÿííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñü ïå-
ðåäà÷à ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Àä-
ì³í³ñòðàö³¿ äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîí-
íî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè äëÿ â³äíîâëåí-
íÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ÂÏÑ «Ì³-
ëîâå» â Ëóãàíñüêèé îáëàñò³.Òàê,ïðî-
ìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ðàéîíó (çà
äîïîìîãîþ áëàãîä³éíîãî ôîíäó) ç³-
áðàëè òà ïåðåäàëè äåðåâ’ÿí³ âèðî-
áè òà ïðîôíàñòèë äëÿ ïîêð³âë³ íà
ñóìó ìàéæå 70 òèñ. ãðí. Íàãàäàºìî,
ùî ñòîëèöÿ íàäàº ïîñèëüíó äîïî-
ìîãó ÿê ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, òàê ³ ñ³ì’ÿì
ïåðåñåëåíö³â, à òàêîæ òèì, õòî çà-
ëèøèâñÿ â çîí³ áîéîâèõ ä³é ó ñõ³ä-
í³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè.

Ó÷í³ Îáîëîí³ 
ïðîâåëè àêö³þ 
íà ï³äòðèìêó á³éö³â 
ó çîí³ ÀÒÎ

Ïðîòÿãîì æîâòíÿ ó çàãàëüíîîñâ³òíüî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ¹ 8 Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó â³äáóëèñÿ àêö³¿
«Äîïîìîæåìî ó÷àñíèêàì áàòàëüéî-
íó «Êè¿âñüêà Ðóñü»,«Ç³ãð³é ñîëäàòà»,
ÿê³ áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â,à òà-
êîæ ç ìåòîþ äîïîìîãè á³éöÿì ÀÒÎ.
Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ, ó÷í³, áàòüêè
òà â÷èòåë³ øêîëè, ìàþ÷è íåáàéäóæ³
ñåðöÿ òà âèñîêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçè-
ö³þ, íå çàëèøèëèñü îñòîðîíü ïîä³é,
ùî îõîïèëè íàøó êðà¿íó,ïîâ³äîìëÿ-
þòü â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³. Çà ï³ä-
ñóìêàìè àêö³¿,áóëî ç³áðàíî 8375 ãðí.
Çà äîïîìîãîþ âîëîíòåð³â ïðèäáàíî
³ äîïðàâëåíî íà ïåðåäîâó: áåðö³,òåï-
ë³ êóðòêè,çàõèñí³ ìàñêè òà êàðåìàòè.
Êð³ì òîãî, ä³òè íàïèñàëè çâîðóøëè-
â³ ëèñòè çàõèñíèêàì Â³ò÷èçíè.Òàêîæ,
çà ³í³ö³àòèâè â÷èòåëÿ ñâ³òîâî¿ ë³òå-
ðàòóðè øêîëè ¹ 8,íà ïî÷àòêó æîâò-
íÿ áóâ ïðîâåäåíèé ÿðìàðîê â ðàìêàõ
àêö³¿ «Ç³ãð³é ñîëäàòà», äî ÿêîãî äî-
ëó÷èëèñü ó÷í³ 2-õ,6-õ,8-õ òà 9-õ êëà-
ñ³â øêîëè. Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðîäàâà-
ëàñÿ âèï³÷êà,äð³áí³ ïðèêðàñè, çðîá-
ëåí³ âëàñíîðó÷ ä³òüìè,áðàñëåòè ïàò-
ð³îòè÷íèõ êîëüîð³â.Ç³áðàí³ 5040 ãðí
ïåðåäàí³ íà ïðèäáàííÿ òåïëîâ³çîðà
äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

íîâèíè ðàéîí³â

ßê âñå ïî÷èíàëîñü

10 ðîê³â òîìó «Óêðòåëåô³ëüì» ³í³ö³þâàâ
áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîì-
ïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ïî âóëèö³ Îâàíåñà Òóìàíÿíà,
15-À. Ï³äïðèºìñòâî äåðæàâíî¿ ê³íî³íäóñòð³¿
óêëàëî äîãîâ³ð ïðî ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü, çà ÿêèì
âçÿëî íà ñåáå ïèòàííÿ â³äâîäó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ³ îòðèìàííÿ âñ³õ äîçâîë³â íà ðîáîòè,
à êîìïàí³ÿ «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñ» çîáîâ’ÿçàëà-
ñÿ îðãàí³çóâàòè ³ ô³íàíñóâàòè áóä³âíèöòâî.
Â 2009 ðîö³ ì³æ «Óêðòåëåô³ëüìîì» òà «²íòåð-
³íâåñòñåðâ³ñîì» áóâ ï³äïèñàíèé àêò ðîçïîä³-
ëó êâàðòèð, çà ÿêèì ñòóä³¿ íàëåæàòü ìàéíîâ³
ïðàâà íà 80 êâàðòèð (13,5 % â³ä æèòëîâî¿ ïëî-
ù³ êîìïëåêñó), à 86,5 % — êîìïàí³¿ «²íòåð³í-
âåñòñåðâ³ñ».

Ñïî÷àòêó óñå áóëî äîáðå. «Óêðòåëåô³ëüì»
ç³ ñïîê³éíîþ äóøåþ ðåàë³çóâàâ ìàéíîâ³ ïðà-
âà íà 24 êâàðòèðè ³ç ñâîº¿ ÷àñòêè, à îòðèìà-
í³ êîøòè íàïðàâèâ íà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàð-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü ê³íîñòóä³¿. 28 êâàðòèð «Óêðòå-
ëåô³ëüì» ïåðåäàâ Äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè,
à 5 êâàðòèð ìàâ ïåðåäàòè ðîäè÷àì çàãèáëèõ
ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ïðàö³âíèêè ñòóä³¿ áó-
ëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè Ìàéäàíó ³ ùå òî-
ä³ âèð³øèëè çðîáèòè òàêó áëàãîä³éíó ñïðà-
âó. Îäíàê â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó «Óêðòå-
ëåô³ëüì» ä³çíàºòüñÿ, ùî íàëåæíå éîìó ìàé-
íî øëÿõîì ìàõ³íàö³é ïåðåéøëî ó âëàñí³ñòü
³íøî¿ êîìïàí³¿ (ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ»).

Êâàðòèðí³ ìàõ³íàö³¿

Ó ÷åðâí³ 2013 ðîêó ìàéíîâ³ ïðàâà íà âñ³
80 êâàðòèð, ÿê³ íàëåæàëè «Óêðòåëåô³ëüìó»,
ÏÐÀÒ «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñ» â³ä÷óæóº êîìïàí³¿
ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ». ßê ïîÿñíèâ àäâîêàò Â³òà-
ë³é ßöêî, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè «Óêðòå-
ëåô³ëüìó» â íèçö³ ñóäîâèõ ïðîöåñ³â, «²íòåð-
³íâåñòñåðâ³ñ», ïîñèëàþ÷èñü íà äîâ³ðåí³ñòü,
âèäàíó éîìó «Óêðòåëåô³ëüìîì» äëÿ âåäåííÿ
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, óêëàâ ç ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ»
òàê çâàíèé ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð, à ïî ñó-
ò³ — äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, çà ÿêèì ñàìî-
â³ëüíî ðîçïîðÿäèâñÿ ìàéíîì «Óêðòåëåô³ëü-
ìó», õî÷à çàçíà÷åíà äîâ³ðåí³ñòü òàêèõ ïîâ-
íîâàæåíü éîìó íå íàäàâàëà. Ïðè öüîìó àêò
ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè «²í-
òåð³íâåñòñåðâ³ñ» óêëàâ ç ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ» 3
ëèïíÿ 2013 ðîêó, à ãðîøîâ³ êîøòè, à öå ìàé-
æå 70 ìëí ãðí, âêàçàíà êîìïàí³ÿ ìàº ïðàâî
ñïëàòèòè çíà÷íî ï³çí³øå.

«Ö³ ä³¿ ìàþòü ÿâí³ îçíàêè àôåðè, ³ òóò íå
ïîòð³áíî áóòè þðèñòîì, àáè ÷³òêî çðîçóì³-
òè: «Óêðòåëåô³ëüì» íå íàäàâàâ æîäíèì îñî-
áàì (ô³çè÷íèì ÷è þðèäè÷íèì) ïîâíîâàæåíü
íà ðîçïîðÿäæåííÿ çàäàðìà ñâî¿ìè ìàéíî-
âèìè ïðàâàìè íà íåðóõîì³ñòü,— ãîâîðèòü
ïðàâîçàõèñíèê ³ ïðîäîâæóº:— Â ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó «Óêðòåëåô³ëüì» ïîäàâ çàÿâó äî
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéóïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿ çà ôàê-
òîì â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïîñàäîâèìè îñîáàìè
âêàçàíèõ êîìïàí³é (çà îçíàêàìè øàõðàé-
ñòâà). Îäíàê íåçàáàðîì ãîëîâà «²íòåð³íâåñò-
ñåðâ³ñó», ÿêèé ï³äïèñàâ ñëàâíîçâ³ñíèé «³í-
âåñòèö³éíèé äîãîâ³ð», çâ³ëüíèâñÿ ç ïîñàäè, à
«²íòåð³íâåñòñåðâ³ñ» áëèñêàâè÷íî çì³íèâ àä-
ðåñó ñâîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ç Êèºâà íà
Õåðñîí».

Òèì ÷àñîì ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ», íàâ³òü íå
çâåðòàþ÷è óâàãè íà òàê³ «äð³áíèö³», ÿê êîìó-
íàëüíà âëàñí³ñòü, ðàçîì ³ç êâàðòèðàìè «Óêðòå-
ëåô³ëüìó» ïåðåîôîðìëþº íà ñåáå ³ 28 êâàðòèð,
ùî áóëè ïåðåäàí³ ì³ñòó Êèºâó.

«Ïðîêóðàòóðà â ³íòåðåñàõ Êè¿âðàäè çâåð-
íóëàñÿ ç ïîçîâîì äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñ-
òà Êèºâà ïðî âèçíàííÿ âèùåçãàäàíîãî «³í-
âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó» íåä³éñíèì â ÷àñòèí³
(ÿêà ñòîñóºòüñÿ 28 êâàðòèð, ùî íàëåæàòü ì³ñ-
òó),— ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é ßöêî.— ² çàçíà÷åíèé
ïîçîâ áóëî ñóäîì çàäîâîëåíî ïîâí³ñòþ, ïðè-
÷îìó íàâ³òü íå áóëî ïîäàíî æîäíî¿ àïåëÿö³é-
íî¿ ñêàðãè».

«Óêðòåëåô³ëüì» òàêîæ íå ñèä³â «ñêëàâøè
ðóêè». Áóëî ïîäàíî ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ì³ñòà Êèºâà ç âèìîãîþ âèçíàòè «³íâåñ-
òèö³éíèé äîãîâ³ð» íåä³éñíèì ó ïîâíîìó îá-
ñÿç³. Â áåðåçí³ 2014 ðîêó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàí-
ö³¿ ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíèâ âèìîãè «Óêðòåëå-
ô³ëüìó», à â ÷åðâí³ Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé
ãîñïîäàðñüêèé ñóä ï³äòâåðäèâ çàêîíí³ñòü öüî-
ãî ð³øåííÿ. Çäàâàëîñÿ, çàçíà÷åí³ ð³øåííÿ ñó-
ä³â ìàëè á ïîñòàâèòè êðàïêó ó ö³é ñïðàâ³.

«Îäíàê Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà-
¿íè â ëèïí³, íå âðàõóâàâøè, ùî ñòîñîâíî ÷àñ-
òèíè êâàðòèð âæå ³ñíóº ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî
âèçíàííÿ íåä³éñíèì «³íâåñòèö³éíîãî äîãî-
âîðó», ñêàñîâóº âñ³ ïðèéíÿò³ íà êîðèñòü «Óêðòå-
ëåô³ëüìó» ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ â³äïðàâëÿº ñïðà-
âó íà íîâèé ðîçãëÿä,— çàçíà÷àº àäâîêàò Â³-
òàë³é ßöêî.— Òîáòî ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàº ó ñòè-
ë³ ëîã³êè óêðà¿íñüêîãî ïðàâîñóääÿ: ìàéíîâ³
ïðàâà íà ÷àñòèíó êâàðòèð áóëî ïðîäàíî íåçà-
êîííî (çà ð³øåííÿì ñóäó, äå ïîçîâ áóëî ïî-
äàíî ïðîêóðàòóðîþ), à îñü ÷è ïðîäàí³ ìàé-
íîâ³ ïðàâà íà âñ³ êâàðòèðè íåçàêîííî, òî òóò
ùå òðåáà ðîç³áðàòèñÿ. Ç ñåðïíÿ 2014 ðîêó öÿ

ñïðàâà çíîâó ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ Ãîñïî-
äàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà».

Ïîñòóïîâî íàâêîëî ö³º¿ îäí³º¿ ñïðàâè, ÿê
ãðèáè ï³ñëÿ äîùó, ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ íî-
â³ ïîçîâè. «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñó» ñòàëî çðîçó-
ì³ëî, ùî â ñóä³ áóäå âàæêî äîâåñòè çàêîíí³ñòü
â³ä÷óæåííÿ ÷óæîãî ìàéíà. Ó áåðåçí³ öüîãî
ðîêó ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Ì³òåõ» (ñòðóêòó-
ðà, ï³äêîíòðîëüíà «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñó») çâåð-
íóëàñü äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç âèìîãîþ âè-
çíàòè íåä³éñíèì àêò ðîçïîä³ëó êâàðòèð â³ä
2009 ðîêó ì³æ «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñîì» òà «Óêðòå-
ëåô³ëüìîì». Íå ñïîäîáàëàñü ö³é ï³äêîíòðîëü-
í³é «êîìïàí³¿» ïðîñòà ïèñüìîâà ôîðìà öüî-
ãî àêòó, à òàêîæ òå, ùî, ìîâëÿâ, ³ñíóâàëà ³ïî-
òåêà ÿê íà êîðèñòü «Ì³òåõó», òàê ³ íà êîðèñòü
Áàíêó «Ôîðóì», âíàñë³äîê ÷îãî ïîä³ë êâàð-
òèð í³áèòî º íåçàêîííèì.

«Óêðòåëåô³ëüì» ïîäàâ çóñòð³÷íèé ïîçîâ
ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ³ïîòå÷íîãî äîãîâî-
ðó ç «Ì³òåõîì» ³ çâåðíóâñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåíü
äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ùîäî êâàðòèð, «â³ä-
÷óæåíèõ» çà ñóìíîçâ³ñíèì «³íâåñòèö³éíèì
äîãîâîðîì» íà êîðèñòü ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ». Àëå
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä (ñóääÿ Êàðàêàøüÿí) ó
âåðåñí³ öüîãî ðîêó çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ÷àñò-
êîâî, îáìåæèâøèñü ñêàñóâàííÿì ð³øåíü äåð-
æàâíîãî ðåºñòðàòîðà ùîäî 28 êâàðòèð, ÿê³ ïå-
ðåäàíî ì³ñòó Êèºâó. À â ðåøò³ ïîçîâó (ôàê-
òè÷íî — ùîäî êâàðòèð, ÿê³ íàëåæàòü «Óêðòå-
ëåô³ëüìó») â³äìîâèâ, ïîñëàâøèñü íà äîñèòü
äèâíèé «àðãóìåíò», ùî â³äñóòí³ äîêàçè ðåºñ-
òðàö³¿ öèõ êâàðòèð çà ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ». Õî-
÷à çàçíà÷åí³ äîêàçè áóëè íàäàí³ ñóäó Ðåºñòðà-
ö³éíîþ ñëóæáîþ ì. Êèºâà. Òîìó âèêëèêàº âå-
ëèêèé ïîäèâ òàêà âèá³ðêîâ³ñòü «çîðó» ñóäó
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. «Óêðòåëåô³ëüì» îñêàðæèâ
öå ñóäîâå ð³øåííÿ â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó,
òîìó ñòàâèòè êðàïêó â ö³é ñïðàâ³ ùå çàðàíî.

ßê ïîÿñíèâ íàì êåð³âíèê «Óêðòåëåô³ëü-
ìó» Â³êòîð Ïåòðåíêî, ñõåìà ç «³ïîòåêàìè» —
öå îäèí ³ç øàõðàéñüêèõ ìåòîä³â, êðàñíîìîâ-
íî îõàðàêòåðèçîâàíèé ùå ²ëüôîì ³ Ïåòðîâèì
ÿê «îòíîñèòåëüíî ÷åñòíûé ñïîñîá îòúåìà äå-
íåã». Òîìó ä³çíàòèñÿ, õòî ñòî¿òü çà ö³ºþ øàõ-
ðàéñüêîþ àâàíòþðîþ, ìîæóòü äîïîìîãòè ëè-
øå êîìïåòåíòí³ îðãàíè. Çàõîäè, ÿê³ âæèâàþ-
òüñÿ â êðà¿í³ ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, äàþòü
âñ³ ï³äñòàâè ñïîä³âàòèñÿ íà ïîçèòèâí³ íàñë³ä-
êè ³ â ö³é ñïðàâ³.

Ïðî ïîäàëüøèé õ³ä ðîçãëÿäó ñïðàâè ìè ³í-
ôîðìóâàòèìåìî â íàñòóïíèõ íîìåðàõ íàøî¿ ãà-
çåòè.

Ê³íî ³ ðåéäåðè
Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â êîëåêòèâ Óêðà¿íñüêî¿ ñòóä³¿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» áóäå â³äçíà÷àòè 50-ë³òòÿ ñâîº¿ òâîð-

÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà öåé ÷àñ íèì áóëî ñòâîðåíî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ õóäîæí³õ, ìóçè÷íèõ, äîêóìåíòàëüíèõ òà íàóêîâî-ï³çíà-

âàëüíèõ òåëåô³ëüì³â. Òðè÷³ ðîáîòè ñòóä³¿ «Óêðòåëåô³ëüì» â³äçíà÷àëèñÿ Äåðæàâíîþ ïðåì³ºþ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, äå-

ñÿòêè ô³ëüì³â áóëè óäîñòîºí³ íàãîðîä ïðåñòèæíèõ íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â. Êðèçîâ³ ÿâèùà

â åêîíîì³ö³ êðà¿íè â îñòàíí³ ðîêè ñóòòºâî ïîçíà÷èëèñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ ñòóä³¿. Àáè çáåðåãòè òâîð÷èé êîëåêòèâ òà óí³êàëü-

íó âèðîáíè÷î-òåõí³÷íó áàçó, «Óêðòåëåô³ëüì» çà ï³äòðèìêè Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè òà Êè¿âðàäè ³í³ö³þâàâ áóä³âíèö-

òâî íà â³ëüí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó. 28 êâàðòèð (ç 80, ìàéíîâ³ ïðàâà íà ÿê³ íàëåæàòü

ñòóä³¿) âæå ïåðåäàíî Äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. À ï’ÿòü êâàðòèð ñòóä³ÿ ìàëà íàäàòè ðîäè÷àì çàãèáëèõ ãå-

ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Éîãî ïðàö³âíèêè áóëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè Ìàéäàíó, ³ ùå òîä³ êîëåêòèâ âèð³øèâ öå çðîáèòè. Çà

ðàõóíîê ïðîäàæó ìàéíîâèõ ïðàâ íà êâàðòèðè, ÿê³ ùå íå ðåàë³çîâàí³, ïëàíóâàëîñÿ ìîäåðí³çóâàòè âèðîáíè÷ó áàçó ³ ñòâî-

ðèòè õóäîæí³é ô³ëüì «Ãîðà» ç íàãîäè 200-ë³òòÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà ñåð³þ äîêóìåíòàëüíèõ ô³ëü-

ì³â ç öèêëó «Óêðà¿íà: ³ñòîð³ÿ ³ ñüîãîäåííÿ âåëèêîãî íàðîäó». Àëå, íà æàëü, çä³éñíåííÿ öèõ ïëàí³â îïèíèëîñÿ ï³ä çàãðî-

çîþ. Êîìïàí³ÿ ÒÎÂ «Ñ³ëòåê ËÒÄ», «ñêîîïåðóâàâøèñü» ç ÏðÀÒ «Ì²Ê «²íòåð³íâåñòñåðâ³ñ» òà ¿¿ ñàòåë³òàìè, áåç æîäíèõ

ïðàâîâèõ ï³äñòàâ (ôàêòè÷íî — øàõðàéñüêèì ìåòîäîì) ïðèâëàñíèëà ìàéíîâ³ ïðàâà íà æèòëîâ³ ïëîù³, ÿê³ íàëåæàòü

«Óêðòåëåô³ëüìó».

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹104 (1374) | â³âòîðîê | 28 æîâòíÿ 2014 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Національній академії внутрішніх справ 
для обслуговування та експлуатації навчального корпусу,

гуртожитку та гаражу на площі Солом’янській, 1 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 259/259 від 23 вересня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер*
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь*
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�площею�1,05��а

(�адастровий�номер�8 000 000 000 72:124:0001)

Національній�а�адемії�вн�трішніх�справ�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�навчально�о��ор-

п�с�,���ртожит���та��араж��на�площі�Солом’ян-

сь�ій,�1���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови)�(справа�А-0518,�заява�ДЦ

№ 01026-110530-14�від�14.11.2013).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Утворити�адміністративн���омісію�при�ви-

�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�та�за-

твердити�її�с�лад,�додато��1.

2.�Затвердити�Положення�про�адміністра-

тивн���омісію�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),�додато��2.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.08.2008�№ 82/82

«Про�адміністративн���омісію���м.�Києві».

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и�та�по-

стійн���омісію�Київради�з�питань�дотриман-

ня�за�онності,�правопоряд���та�боротьби�з

�ор�пцією.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про адміністративну комісію 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 279/279 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин першої, другої
статті 215, частини першої статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини першої
статті 3, статті 4 Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Вер*
ховної Ради Української РСР від 09.03.1988 № 5540 — XI, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.10.2014�р.�№279/279

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

Пантелеєв

Петро�Оле�сандрович — заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміні-

страції,��олова��омісії;

Рябі�ін

Павло�Борисович — заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміні-

страції,�заст�пни���олови��омісії;

Бондарен�о

Володимир�Володимирович — �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�п-

ни���олови��омісії;

Вадзінсь�а

Оль�а�Оле�сандрівна — начальни��відділ��забезпечення�роботи�адміністратив-

ної��омісії�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�відпові-

дальний�се�ретар��омісії.

Члени��омісії:

Братищен�о�Юрій�Оле�сандрович — деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Ільїн�Геннадій�Володимирович� — деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

К�зи��Петро�Ми�олайович —�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Северинен�о�Василь�Ми�олайович�— деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);�

Мосійч���І�ор�Володимирович� — деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);�

Черні�ов�Оле�сандр�Михайлович� — деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);�

Бо�данович�Андрій�Я�ович� —��оординатор�прое�тів�Все��раїнсь�ої�молодіжної��ро-

мадсь�ої�ор�анізації�«Молодь�Демо�ратично�о�альянс�»�

(за�з�одою);

Гой�Володимир�Анатолійович� —�радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(за�з�одою);

Вавриш�Андрій�Валентинович —�заст�пни��дире�тора�Департамент��містоб�д�вання�та�

архіте�т�ри —�начальни��Сл�жби�містоб�дівно�о��адастр�

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о

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

адміністрації);

Верес�Леся�Іванівна� —�начальни��юридично�о��правління�апарат��ви�онавчо-

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

ної�адміністрації);

Г�ті��Іван�Петрович� —�заст�пни���олови�об’єднано�о��омітет��профспіл�и�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�(за�з�одою);

Івасен�о�Михайло�Ми�олайович� —�заст�пни��начальни�а��правління�з�питань�правоохо-

ронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії��ор�пції�ви�онавчо-

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

ної�адміністрації);

К�ла�овсь�ий�Юрій�Петрович� —�заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�форм�вання�рин���землі�Департамент��земельних�

рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Мри�а�Сер�ій�Станіславович� —�перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��житлово-�о-

м�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�

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

М�сієн�о�Віра�Василівна� —�заст�пни��начальни�а��ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївжитлоспеце�спл�атація»;

Прилип�о�Юрій�Михайлович� —�начальни���онтрольно�о��правління�апарат��ви�онав-

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

державної�адміністрації);

Раш�евич�І�ор�Ар�адійович� — правовий�інспе�тор�праці�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

фесійних�спіло��працівни�ів�інноваційних�і�малих�підпри-

ємств�У�раїни�(за�з�одою);

Рошалова�Наталія�Владиславівна� —�юрист�—��онс�льтант��ом�нальної�бюджетної��станови�

«Конта�тний�центр�міста�Києва»;

Са�айда��Олесь�Петрович —�заст�пни��начальни�а�відділ��забезпечення�роботи�ад-

міністративної��омісії�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ції);

Стволов Ві�тор�Леонідович� —�перший�заст�пни���ерівни�а�апарат��Подільсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

Додато��2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.10.2014�р.�№279/279

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому органі Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації)

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Адміністративна��омісія�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації)�(далі —�Адміністративна��омісія)�є��оле�іальним�ор�аном,�я�ий�ство-

рюється�і�діє�відповідно�до�Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення,�За�он��У�ра-

їни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�інших�за�онодавчих�і�підза�онних�а�тів�та�цьо�о�По-

ложення.�

1.2.�Діяльність�Адміністративної��омісії�ґр�нт�ється�на�принципах�за�онності,�охорони�інтере-

сів�особи�та�Держави,��ласності,�п�блічності,�самостійності�і�незалежності���прийнятті�рішень,

рівності��часни�ів�адміністративно�о�процес��перед�за�оном.

1.3.�Адміністративна��омісія�забезпеч�є�своєчасне,�всебічне,�повне�і�об’є�тивне�з’яс�вання

обставин��ожної�справи,�вирішення�її�відповідно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни,�забезпечен-

ня�ви�онання�винесеної�постанови,�а�та�ож�виявлення�причин�та��мов,�що�сприяють�вчиненню

адміністративних�правопор�шень,�запобі�ання�правопор�шенням,�виховання��ромадян���д�сі

точно�о�і�не�хильно�о�додержання�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни,�пова�и�до�прав,�честі�і��ідності

інших��ромадян,�до�правил�співжиття,�с�млінно�о�ви�онання�своїх�обов’яз�ів,�відповідальності

перед�с�спільством,�зміцнення�за�онності.

2.�ЗАВДАННЯ�АДМІНІСТРАТИВНОЇ�КОМІСІЇ,�ПОРЯДОК�ЇЇ�УТВОРЕННЯ�І�ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.�Завданням�Адміністративної��омісії�є�роз�ляд�справ�про�адміністративні�правопор�шен-

ня,�підвищення�правової���льт�ри��ромадян,�а�та�ож�запобі�ання�правопор�шенням.

2.2.�Адміністративна��омісія��творюється�Київсь�ою�місь�ою�радою�на�стро��її�повноважень,

��своїй�діяльності�відповідальна�перед�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ви�онавчим�ор�аном�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�та�підзвітна�їм.

2.3.�Адміністративна��омісія�в��сіх�питаннях,�віднесених�до�її��омпетенції,�взаємодіє�з�постій-

ними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.4.�Адміністративна��омісія�ор�анізов�є�облі��роз�лян�тих�справ�про�адміністративні�право-

пор�шення,��за�альнює�пра�ти���роз�ляд��цих�справ���межах�м.�Києва.

2.5.�Адміністративна��омісія,�встановивши�при�роз�ляді��он�ретних�справ�або�в�рез�льтаті

�за�альнення�пра�ти�и�їх�роз�ляд�,�причини�та��мови,�що�сприяли�вчиненню�адміністративних

правопор�шень,�вносить�до�відповідно�о�ор�ан��державної�влади,�ор�ан��місцево�о�самовря-

д�вання,�підприємства,��станови,�ор�анізації,�їх�посадовим�особам�пропозиції�щодо�вжиття�за-

ходів�для��с�нення�цих�причин�та��мов.

Не�пізніш�я����місячний�стро��про�рез�льтати�вжиття�необхідних�заходів�відповідний�ор�ан�дер-

жавної�влади,�ор�ан�місцево�о�самовряд�вання,�підприємство,��станова,�ор�анізація,�їх�поса-

дові�особи�повідомляють�Адміністративній��омісії.

2.6.�Діловодство�в�справах,�що�роз�лядаються�Адміністративною��омісією,�ведеться�відпо-
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відно�до�вимо��Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення,�інших�за�онодавчих�а�-

тів�про�адміністративні�правопор�шення�та�цьо�о�Положення.�Порядо��реєстрації�та�збері�ан-

ня�справ,�зраз�и�форм�до��ментів,�необхідних�для�роботи�Адміністративної��омісії,�затвер-

дж�ються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмініс-

трацією).

2.7.�Технічне�обсл��ов�вання�та�матеріально-технічне�забезпечення�Адміністративної��омісії

по�ладається�на�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь���місь���державн��адмініс-

трацію).

2.8.�Адміністративна��омісія��орист�ється�штампом�і�печат�ою�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

З.�СПРАВИ�ПРО�АДМІНІСТРАТИВНІ�ПРАВОПОРУШЕННЯ,�ПІДВІДОМЧІ�АДМІНІСТРАТИВНІЙ

КОМІСІЇ

3.1.�Адміністративна��омісія�роз�лядає�справи�про�адміністративні�правопор�шення�відповід-

но�до�підвідомчості�справ,�визначеної�Коде�сом�У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення.

4.�СКЛАД�АДМІНІСТРАТИВНОЇ�КОМІСІЇ

4.1.�Адміністративна��омісія��творюється�в�с�ладі��олови,�заст�пни�ів��олови,�відповідально-

�о�се�ретаря�та�членів��омісії.�В�Адміністративній��омісії�є�посада�звільнено�о�відповідально�о

се�ретаря��омісії.

До�с�лад��Адміністративної��омісії�входять�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�представни�и

профспіл�ових,��ромадсь�их�ор�анізацій,�тр�дових��оле�тивів.

До�с�лад��Адміністративної��омісії�не�мож�ть�входити�представни�и�ор�анів�державної�вла-

ди,�посадові�особи�я�их�мають�право�с�ладати�прото�оли�про�адміністративні�правопор�шен-

ня,�а�та�ож�працівни�и�про��рат�ри,�с�д��і�адво�ати.

4.2.�Голова�Адміністративної��омісії,�а�під�час�йо�о�відс�тності�заст�пни�и��олови:

1)��ер�є�роботою�Адміністративної��омісії,�несе�відповідальність�за�ви�онання�по�ладених

на�Адміністративн���омісію�завдань;

2)��олов�є�на�засіданнях�Адміністративної��омісії;

3)�забезпеч�є�ре��лярне�проведення�засідань�Адміністративної��омісії,�визначає��оло�пи-

тань,�що�підля�ають�роз�ляд��на�її�чер�овом��засіданні;

4)�вживає�заходи�щодо�підвищення�рівня�правової���льт�ри�і�правової�під�отов�и�членів�Ад-

міністративної��омісії;

5)�підпис�є�прото�ол�і�постанов��Адміністративної��омісії�по�справі�про�адміністративне�пра-

вопор�шення.

4.3.�Відповідальний�се�ретар�Адміністративної��омісії:

1)�заводить�по��ожном��прото�ол��про�адміністративне�правопор�шення�о�рем��справ�;

2)�здійснює�під�отов���до�роз�ляд��справ�про�адміністративні�правопор�шення;

3)�виріш�є�ор�анізаційні�питання�проведення�засідань�Адміністративної��омісії;

4)�сповіщає�про�дат�,�час�і�місце�засідання�Адміністративної��омісії�осіб,�я�і�бер�ть�в�ньом�

�часть,�та�про��рора;

5)�веде�по�справах,�що�роз�лядаються�Адміністративною��омісією,�прото�оли�засідань�Ад-

міністративної��омісії;

6)�разом�з��оловою�Адміністративної��омісії�підпис�є�прото�ол�і�постанов��Адміністративної

�омісії�по�справі�про�адміністративне�правопор�шення;

7)�звертає�до�ви�онання�постанови�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення�і��онтро-

лює�їх�ви�онання;

8)�веде�діловодство�Адміністративної��омісії,�облі��роз�лян�тих�справ�про�адміністративні

правопор�шення,�забезпеч�є�збері�ання�цих�справ;

9)�представляє�інтереси�Адміністративної��омісії�в�с�дах,���стос�н�ах�з�державними�ор�ана-

ми,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями,�іншими

юридичними�та�фізичними�особами.

5.�ПОРЯДОК�РОЗГЛЯДУ�СПРАВ�ПРО�АДМІНІСТРАТИВНІ�ПРАВОПОРУШЕННЯ

5.1.�Справа,�що�заводиться�Адміністративною��омісією,�повинна�містити�прото�ол�про

адміністративне�правопор�шення,�прото�ол�засідання�і�постанов��Адміністративної��омісії,

дані�про�сповіщення�осіб,�я�і�бер�ть��часть���справі,�про�день�і�час�засідання�Адміністратив-

ної��омісії,�вр�чення�або�надіслання�постанови�особі,�щодо�я�ої�її�винесено,�та�потерпіло-

м�,�відміт�и�про�ви�онання�постанови,�хід�і�рез�льтати�її�ви�онання�та�інші�до��менти���цій

справі.

5.2.�Підставою�для�роз�ляд��Адміністративною��омісією�справи�є�прото�ол�про�адміністра-

тивне�правопор�шення,�с�ладений���встановленом��поряд����повноваженою�на�те�посадовою

особою,�іншими�особами�відповідно�до�статті�255�Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�право-

пор�шення.

5.3.�Адміністративна��омісія�роз�лядає�справи�на�засіданнях,�що�проводяться�не�рідше�двох

разів�на�місяць.�Засідання��омісії�є�правомочним�при�наявності�не�менш�я��половини�за�аль-

но�о�с�лад���омісії.

5.4.�Адміністративна��омісія�роз�лядає�справи�в�п’ятнадцятиденний�стро��з�дня�одержання

прото�ол��про�адміністративне�правопор�шення�та�інших�матеріалів�справи.

5.5.�Справи�роз�лядаються�від�рито.

З�метою�підвищення�виховної�і�запобіжної�ролі�провадження�в�справах�про�адміністративні

правопор�шення�та�і�справи�мож�ть�роз�лядатися�на�виїзних�засіданнях�Адміністративної��о-

місії.

5.6.�Справа�роз�лядається�в�прис�тності�особи,�я�а�притя�ається�до�адміністративної�відпо-

відальності.�За�відс�тності�цієї�особи�справа�може�роз�лядатися�лише���випад�ах,��оли�є�дані

про�своєчасне�сповіщення�особи�про�місце�і�час�роз�ляд��справи�і�я�що�від�неї�не�надійшло��ло-

потання�про�від�ладення�роз�ляд��справи.

5.7.�При�під�отовці�до�роз�ляд��справи�відповідальний�се�ретар�Адміністративної��омісії�ви-

ріш�є�та�і�питання:

1)�чи�належить�до��омпетенції�Адміністративної��омісії�роз�ляд�цієї�справи;

2)�чи�правильно�с�ладено�прото�ол�та�інші�матеріали�справи;

3)�чи�сповіщено�осіб,�я�і�бер�ть��часть���роз�ляді�справи,�про�час�і�місце�її�роз�ляд�;

4)�чи�витреб�вано�необхідні�додат�ові�матеріали;

5)�чи�підля�ають�задоволенню��лопотання�особи,�я�а�притя�ається�до�адміністративної�від-

повідальності,�потерпіло�о,�їх�за�онних�представни�ів�і�адво�ата.

5.8.�Роз�ляд�справи�розпочинається�з�о�олошення�с�лад��Адміністративної��омісії,�я�им�роз-

�лядається�ця�справа.

Голов�ючий�на�засіданні�Адміністративної��омісії�о�олош�є,�я�а�справа�роз�лядається,�хто

притя��ється�до�адміністративної�відповідальності,�роз’яснює�особам,�я�і�бер�ть��часть���роз-

�ляді�справи,�їх�права�та�обов’яз�и.�Після�цьо�о�о�олош�ється�прото�ол�про�адміністративне�пра-

вопор�шення.�На�засіданні�засл�хов�ються�особи,�я�і�бер�ть��часть���роз�ляді�справи,�дослі-

дж�ються�до�ази�і�виріш�ються��лопотання.�У�разі��часті�в�роз�ляді�справи�про��рора�засл�-

хов�ється�йо�о�висново�.

5.9.�Адміністративна��омісія�при�роз�ляді�справи�про�адміністративне�правопор�шення�зо-

бов’язана�з’яс�вати:

1)�чи�б�ло�вчинено�адміністративне�правопор�шення;

2)�чи�винна�ця�особа�в�йо�о�вчиненні;

3)�чи�підля�ає�вона�адміністративній�відповідальності;

4)�чи�є�обставини,�що�пом’я�ш�ють�і�обтяж�ють�відповідальність;

5)�чи�заподіяно�майнов��ш�од�;

6)�чи�є�підстави�для�передачі�матеріалів�про�адміністративне�правопор�шення�на�роз�ляд��ро-

мадсь�ої�ор�анізації�чи�тр�дово�о��оле�тив�;

7)�інші�обставини,�що�мають�значення�для�правильно�о�вирішення�справи.

5.10.�При�роз�ляді��ожної�справи�про�адміністративне�правопор�шення�Адміністративною��о-

місією�ведеться�прото�ол,�в�я�ом��зазначаються:

1)�дата�і�місце�засідання;

2)�наймен�вання�і�с�лад�Адміністративної��омісії;

3)�зміст�справи,�що�роз�лядається;

4)�відомості�про�яв���осіб,�я�і�бер�ть��часть���справі;

5)�пояснення�осіб,�я�і�бер�ть��часть���роз�ляді�справи,�їх��лопотання�і�рез�льтати�їх�роз�ля-

д�;

6)�до��менти�і�речові�до�ази,�досліджені�при�роз�ляді�справи;

7)�відомості�про�о�олошення�прийнятої�постанови�і�роз’яснення�поряд���та�стро�ів�її�ос�ар-

ження.

Прото�ол�засідання�Адміністративної��омісії�підпис�ється��олов�ючим�на�засіданні�і�відпові-

дальним�се�ретарем.

6.�ПОСТАНОВА�АДМІНІСТРАТИВНОЇ�КОМІСІЇ

6.1.�По�справі�про�адміністративне�правопор�шення�Адміністративна��омісія�виносить�одн��з

та�их�постанов:

1)�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення;

2)�про�за�риття�справи.

6.2.�За�вчинення�правопор�шень�Адміністративна��омісія�може�застосов�вати�та�і�адмініс-

тративні�стя�нення:

1)�попередження;

2)�штраф.

6.3.�При�вирішенні�питання�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення�Адміністративна��о-

місія�на�ладає�йо�о�в�межах,�встановлених�відповідною�статтею�Коде�с��У�раїни�про�адмініс-

тративні�правопор�шення�та�іншими�а�тами,�я�і�передбачають�відповідальність�за�адміністра-

тивні�правопор�шення.

6.4.�При�на�ладенні�стя�нення�Адміністративна��омісія�врахов�є�хара�тер�вчинено�о�право-

пор�шення,�особ��пор�шни�а,�ст�пінь�йо�о�вини,�майновий�стан,�обставини,�що�пом’я�ш�ють�і

обтяж�ють�відповідальність.

6.5.�Адміністративне�стя�нення�може�б�ти�на�ладено�не�пізніш�я��через�два�місяці�з�дня�вчи-

нення�правопор�шення,�а�при�триваючом��правопор�шенні —�не�пізніш�я��через�два�місяці�з�дня

йо�о�виявлення.

6.6.�Постанова�про�за�риття�справи�виноситься�при�передачі�матеріалів�на�роз�ляд��ромад-

сь�ої�ор�анізації�чи�тр�дово�о��оле�тив�,�або�передачі�їх�про��рор�,�ор�ан��дос�дово�о�розслі-

д�вання,�а�та�ож�при�наявності�обставин,�що�ви�лючають�провадження�в�справі�про�адмініс-

тративне�правопор�шення,�зазначених�в�статті�247�Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�право-

пор�шення.

6.7.�Постанова�Адміністративної��омісії�повинна�містити:

1)�наймен�вання�Адміністративної��омісії;

2)�дат��роз�ляд��справи;

3)�відомості�про�особ�,�щодо�я�ої�роз�лядається�справа;

4)�опис�обставин,�встановлених�при�роз�ляді�справи;

5)�зазначення�нормативно�о�а�та,�я�ий�передбачає�відповідальність�за�це�адміністративне

правопор�шення;

6)�прийняте�по�справі�рішення.

6.8.�Я�що���рез�льтаті�вчинення�адміністративно�о�правопор�шення�заподіяно�майнов��ш�о-

д���ромадянинові,�підприємств�,��станові�або�ор�анізації,�то�Адміністративна��омісія�під�час�ви-

рішення�питання�про�на�ладення�стя�нення�за�адміністративне�правопор�шення�має�право�од-

ночасно�вирішити�питання�про�відш�од�вання�винним�майнової�ш�оди,�я�що�її�с�ма�не�переви-

щ�є�двох�неоподат�ов�ваних�мінім�мів�доходів��ромадян,�відповідно�до�частини�першої�статті

40�Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення.

6.9.�Постанова�Адміністративної��омісії�повинна�містити�в�азів���про�порядо��і�стро��її�ос�ар-

ження.

6.10.�Постанова�Адміністративної��омісії�приймається�простою�більшістю��олосів�членів�Ад-

міністративної��омісії,�прис�тніх�на�засіданні.�Постанова�Адміністративної��омісії�підпис�ється��о-

лов�ючим�на�засіданні�і�відповідальним�се�ретарем�Адміністративної��омісії.

6.11.�Постанова�Адміністративної��омісії�о�олош�ється�не�айно�після�за�інчення�роз�ляд�

справи.�Копія�постанови�протя�ом�трьох�днів�вр�чається�або�висилається�особі,�щодо�я�ої�її�ви-

несено.

Копія�постанови�Адміністративної��омісії�вр�чається�під�розпис��.�В�разі�я�що��опія�постано-

ви�висилається,�про�це�робиться�відповідна�відміт�а���справі.

6.12.�Постанова�Адміністративної��омісії�може�б�ти�ос�аржена�особою�протя�ом�десяти�днів

з�дня�винесення�до�Адміністративної��омісії,�або�до�с�д����поряд��,�визначеном��за�онодав-

ством�У�раїни.�У�разі�проп�с���зазначено�о�стро���з�поважних�причин�цей�стро��за�заявою�осо-

би,�щодо�я�ої�винесено�постанов�,�може�б�ти�поновлено�ор�аном,�правомочним�роз�лядати

с�ар��.

6.13.�Постанова�Адміністративної��омісії�може�б�ти�ос�аржена�про��рором.

6.14.�Подання���встановлений�стро��с�ар�и�на�постанов�,�за�винят�ом�постанови�про�на�ла-

дення�адміністративно�о�стя�нення���ви�ляді�попередження,�а�та�ож�внесення�про��рором�по-

дання�з�пиняє�ви�онання�постанови�до�роз�ляд��с�ар�и�або�подання.

6.15.�Постанова�Адміністративної��омісії�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення�підля-

�ає�ви�онанню�з�момент��її�винесення,�я�що�інше�не�встановлено�Коде�сом�У�раїни�про�адмі-

ністративні�правопор�шення�та�іншими�за�онами�У�раїни.

6.16.�При�ос�арженні�постанови�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення�або�внесенні

на�неї�подання�про��рора�постанова�підля�ає�ви�онанню�після�залишення�с�ар�и�або�подання

без�задоволення,�за�винят�ом�постанов�про�застос�вання�заход��стя�нення���ви�ляді�попере-

дження.

6.17.�Постанова�Адміністративної��омісії�про�на�ладення�адміністративно�о�стя�нення���ви-

�ляді�штраф��є�обов’яз�овою�для�ви�онання�посадовими�особами�підприємств,��станов,�ор�а-

нізацій�та��ромадянами.

Штраф�має�б�ти�сплачений�пор�шни�ом�не�пізніш�я��через�п’ятнадцять�днів�з�дня�вр�чення

йом��постанови�про�на�ладення�штраф�,�а�в�разі�ос�арження�та�ої�постанови�або�внесення�на

неї�подання�про��рора —�не�пізніш�я��через�п’ятнадцять�днів�з�дня�повідомлення�про�залишен-

ня�с�ар�и�або�подання�без�задоволення.
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6.18.�Постанова�Адміністративної��омісії�про�на�ладення

адміністративно�о�стя�нення���ви�ляді�попередження�ви�он�є-

ться�шляхом�о�олошення�постанови�пор�шни��,�я�що�поста-

нова�про�адміністративне�стя�нення���ви�ляді�попередження

виноситься�під�час�відс�тності�пор�шни�а,�йом��вр�чається

�опія�постанови�в�поряд���і�стро�и,�передбачені�статтею�285

Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення.

6.19.�Контроль�за�правильним�і�своєчасним�ви�онан-

ням�постанови�Адміністративної��омісії�про�на�ладення

адміністративно�о�стя�нення�здійснюється�Адміністра-

тивною��омісією.

У�разі�несплати�правопор�шни�ом�штраф����стро�,

встановлений�частиною�першою�статті�307�Коде�с�

про�адміністративні�правопор�шення,�постанова�про

на�ладення�штраф��надсилається�для�прим�сово�о�ви-

�онання�до�відділ��державної�ви�онавчої�сл�жби�за

місцем�проживання�пор�шни�а,�роботи�або�за�місце-

знаходженням�йо�о�майна�в�поряд��,�встановленом��за-

�оном.

Заступник міського голови —
секретар Київради О. Резніков

Про посилення контролю 
за якістю надання послуг 

з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій

Рішення Київської міської ради № 280/280 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно Законів України «Про столицю України — місто&герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист
прав споживачів», «Про житлово&комунальні послуги» та з метою поліпшення якості надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, приведення у відповідність до встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, підви&
щення ефективності утримання житлового фонду м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити��правлінням�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�районних�в�м.�Києві�державних�адміністра-

цій:

1.1.�До�01��р�дня�2014�ро���розробити��рафі��пере-

віро��житлово-е�спл�атаційних�ор�анізацій�щодо�я�ості

та�обся�ів�(�іль�ості)�надання�ними�посл���з��тримання

б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій.

1.2.�Відповідно�до�розроблено�о��рафі�а�протя�ом�

1-�о��вартал��2015�ро���здійснити�перевір�и�житлово-е�с-

пл�атаційних�ор�анізацій�щодо�ви�онання�ними�робіт�з

поліпшення�я�ості�посл���в�повном��обсязі�(�іль�ості),

що�входять�(в�лючені)�до�тарифів�з��тримання�б�дин�ів

і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій,�із�зал�ченням�пред-

ставни�ів��ромадсь�ості���поряд��,�передбаченом��Де-

партаментом�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�о-

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

державної�адміністрації).

1.3.�Оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хре-

щати�»,�інших�засобах�масової�інформації�м.�Києва,�а

та�ож�на�офіційном��веб-сайті�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�стандарти�посл���з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д

та�приб�дин�ових�територій.

1.4.�Оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хре-

щати�»,�інших�засобах�масової�інформації�м.�Києва,�а

та�ож�на�офіційном��веб-сайті�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)��онта�тні�дані�Державної�архіте�т�рно-б�дівель-

ної�інспе�ції�У�раїни�по��онтролю�за�дотриманням�стан-

дартів�нормативів,�норм,�поряд�ів�і�правил�надання�жит-

лово-�ом�нальних�посл��.

1.5.�Ре��лярно�оприлюднювати�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�»,�інших�засобах�масової�інформації

м.�Києва,�а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�рез�льтати�перевіро��житлово-е�спл�-

атаційних�ор�анізацій�щодо�я�ості�та�обся�ів�(�іль�ості)

надання�ними�посл���з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та

приб�дин�ових�територій.

1.6.�Що�вартально�надавати�інформацію�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�о-

м�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о

�омпле�с�,�а�та�ож�безпосередньо�Київсь�ом��місь�о-

м���олові�про�ви�онання�зазначено�о�рішення�та�ре-

з�льтати�перевіро��житлово-е�спл�атаційних�ор�аніза-

цій�щодо�я�ості�та�обся�ів�(�іль�ості)�надання�ними�по-

сл���з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових

територій.

1.7.�При�проведенні�перевіро�,�передбачених�цим�рі-

шенням,�брати�до��ва�и�інформацію��онта�тно�о�центр�

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

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�наявності�та�ре-

з�льтат��роз�ляд��с�ар��споживачів�з�питань�я�ості�та

обся�ів�(�іль�ості)�надання�житлово-е�спл�атаційними

ор�анізаціями�посл���з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�при-

б�дин�ових�територій.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити��оординацію

роботи��правлінь�житлово-�ом�нально�о��осподарства

районних�в�м.�Києві�державних�адміністрацій.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�»,�а�та�ож�на�офіційном��веб-

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

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

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о��омпле�с�.

Київський міський 
голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õà-
ðàêòå-
ðèñòè-

êà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè

çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì
ó ãðí

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 17.10.2014

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍ-
ÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎ-
ÌÎÃÈ ¹ 1 ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀ-
ÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. Çà-
ïîðîæöÿ Ïåòðà, 26 ò. 512-15-96)

1 ïî-
âåðõ

ÇÀÏÎ-
ÐÎÆÖß
ÏÅÒÐÀ

ÂÓË., 26

26,50

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈ-
ÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß
(òåðàïåâòè÷íèé 

êàá³íåò)

2 ðîêè
364 äí³ 117,93 3125,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì ó

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÈÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-
ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 2 ÄÍ²ÏÐÎÂ-

ÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â,
ïðîñï. Òè÷èíè Ïàâëà, 22, ò. 550-71-88)

1 ïî-
âåðõ

ÒÈ×È-
ÍÈ

ÏÀÂËÀ
ÏÐÎÑÏ.,

22

14,40

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈ-
ÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎ-
ÐÎÂ'ß (ðîçì³ùåííÿ
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè)

2 ðîêè 
364 äí³

Ñòàíîì íà
17.10.2014

93,58 1347,50

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

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

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

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº
íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë.Òåðåùåíê³âñüêà,
17, ë³ò. Á çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,5 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä ñêëàä
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).Òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 634900,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà
ïëàòà 7161,67 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à
äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó".

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24,
ê. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96,
288-08-75.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî
âóë. Áàáóøê³íà, 23 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,5 êâ. ì. Ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ — äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã íàñåëåííþ.Òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 519000,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà 2333,34 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó".

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî,
24, êàá. 512 àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 288-08-75.

6 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó î 08.45 ñóääåþ Êåëåáåðäîþ Â.². â Îêðóæíîìó
àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â,âóë.Êîìàíäàðìà
Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 37, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà
¹ 826/14679/14 çà ïîçîâîì Æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó"Àâ³àòîð-
16" äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ïóíêòó 2
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.07.2014 ¹ 864 "Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 857
òà âèçíàííÿ òàêèìè,ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ëîáàñòîâà ²ãîðÿ
Ìèêîëàéîâè÷à, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìàíîâà, 14,
êâ. 118. Âàì íåîáõ³äíî 29 æîâòíÿ 2014 ðîêó î 09.10 ç'ÿâèòèñÿ äî Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Î.Êîøèöÿ,5-à, êàá.222,íà ðîçãëÿä
öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÊðåäîÁàíê" â
îñîá³ Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Öåíòðàëüíî¿ ô³ë³¿ äî Ëîáàñòîâà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì
ïîâ³äîìëåííÿì, à äàíó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç âàøî¿ ó÷àñò³.

Ñóääÿ Î.Ô. Ñèðáóë

С О Л О М Я Н К А У З І

О П У С Р Л У В Р Ш

Б А Н І И А Л Е Н Т

І К А Р Л І С Н А Н А

Н Т І Л О Д А Р

О Р И С Я Ш Е Д Е В Р

В І З Щ Е Р О Т Д О

Д М Б Х Р Е Щ А Т И К

Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô ãðí/ì2 â ì³ñÿöü
Òàðèô ãðí/ì2 â ì³ñÿöü
äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó

1. âóë. À. ². Ñ³êîðñüêîãî, 4Á 4,3905 ãðí 3,9442 ãðí

2. âóë. À. ². Ñ³êîðñüêîãî, 4Â 4,3012 ãðí 3,6787 ãðí

3. âóë. À. ². Ñ³êîðñüêîãî, 4Ã 4,3011 ãðí 3,6784 ãðí

4. âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 4Ä 4,1415 ãðí 3,5854 ãðí



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,äîòðèìóéòåñÿ ñëóæ-

áîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿, çì³í³òü

ìàíåðó ïîâåä³íêè,àáè âïè-

ñàòèñÿ ó âèìîãè îô³ö³éíîãî äðåñ-

êîäó, ³ ñïðÿìóéòå åíåðãîïîòåíö³àë

ó ïðîôåñ³éíå ðóñëî. Ïåðòè íàâï-

ðîñòåöü çàáîðîíåíî, íèí³ âè â òî-

òàëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä îáñòàâèí.

ÒÅËÜÖ², ä³ëîâèé óñï³õ

î÷³êóº òèõ, õòî íå êðîêóº

ïî ãîëîâàõ, à óì³º ãàð-

ìîí³éíî ñï³âïðàöþâàòè â ä³ëîâ³é êî-

ìàíä³, øàíóº êîëåã, íà÷àëüñòâî, áå-

ðåòüñÿ çà äîäàòêîâ³ çîáîâ`ÿçàííÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ ìàþòü ïðîÿ-

âèòè âèùèé ï³ëîòàæ ïðî-

ôåñ³îíàë³çìó, ç³áðàíîñò³,

ñàìîäèñöèïë³íè, äáàéëèâîñò³. ² íå

òðèâîæòåñÿ ç ïðèâîäó áðàêó ô³íàíñ³â

÷è âëàäíèõ ðåñóðñ³â, áî öå ïðèç-

âåäå äî áîæåâ³ëëÿ.

ÐÀÊÈ, ÿêùî â ñåðö³ ñïà-

ëàõíóëà ëþáîâíà ³ñêðà, ¿é

ñóäèëîñÿ ðîçãîð³òèñÿ â

ñåðéîçí³ ñòîñóíêè.Ïîâîäüòåñÿ áëà-

ãîðîäíî, éä³òü íàçóñòð³÷ âèìîãàì

ïàðòíåð³â, (â³ä íèõ âè äóæå çàëåæí³),

ÿêùî ïðîïîíóþòü äðóæáó,ðàäî ïî-

ãîäæóéòåñÿ, âîþâàòè êàòåãîðè÷íî

çàáîðîíåíî.

ËÅÂÈ, äîòðèìóéòåñÿ ïîñà-

äîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿, íà

ñëóæá³ – ôðîíòîâà áîºãî-

òîâí³ñòü.Íà÷àëüñòâî ï³äñèëèòü êîíò-

ðîëü àáî çàâ³òàþòü ç ïåðåâ³ðêîþ

îô³ö³éí³ ³íñòàíö³¿, òîæ áóäå íå äî

òâîð÷èõ çàáàâîê.

Ä²ÂÈ,ñë³äóéòå âëàñíèì ïå-

ðåêîíàííÿì,âè ñâîãî äîá̀ºòå-

ñÿ çàâäÿêè ïðèðîäí³é ïðàê-

òè÷íîñò³, çäîðîâîìó ãëóçäó, ïðèâàá-

ëèâîñò³,âèñîêèì ä³ëîâèì ÿêîñòÿì.Íà

øëÿõó äî ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ áàæàíü

ãîðèòü çåëåíå ñâ³òëî. Îäíî÷àñíî íà-

ìàãàéòåñÿ áóòè â êóðñ³ âñ³õ íîâèí, ç

óñ³ìà êîíòàêòóéòå, âèïàäêîâ³ çíàéî-

ìñòâà áóäóòü íàéïë³äí³øèìè.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â áàãàòèé ðåïåð-

òóàð "õî÷ó", ³ íèí³ öå íå

ì³ðàæ, à ðåàëüí³ñòü,

á³ëüø³ñòü áàæàíü áóäå,ÿê ïî âåë³ííþ

êàçêîâî¿ ïàëè÷êè, âèêîíàíî (çà-

ðîá³òêè çðîñòóòü). ªäèíà ïîðàäà:

õî÷à âè ³ ðîçóìíèêè í³âðîêó, åðó-

äèö³ÿ çàøêàëþº, ìîæåòå âèáàëà-

êàòèñÿ äîñõî÷ó, àëå íå ïåðåòâî-

ðþéòåñÿ íà ñ³ìåéíîãî äåñïîòà.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ïðèñëóõàéòå-

ñÿ äî ÷óæèõ äóìîê, çàóâà-

æåíü,ïåëåíãóéòå ç åô³ðóâñå,

ùî âàñ ö³êàâèòü,òàì êëþ÷èê äî ïðà-

âèëüíèõä³é -"ïîïåðåäæåíèé,çíà÷èòü

îçáðîºíèé".Â³äïðàâëÿþ÷èñüóïî¿çäêó,

íà ïåðåãîâîðè,âñòóïàþ÷è â îô³ö³éíå

ñï³ëêóâàííÿ,çàçäàëåã³äüâñå îáì³ðêóé-

òå,çàïàñ³òüñÿ íåîáõ³äíèìè àðãóìåí-

òàìè,äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî âè çàâ÷àñ-

íî óïîðÿäêóâàëè ô³íàí-

ñîâ³ ñïðàâè, óð³çàëè âèò-

ðàòè íà ðîçê³ø, ïîñòàâèâøèñü

â³äïîâ³äàëüíî äî äîâ³ðåíèõ âàì

âëàäíèõ âàæåë³â òà ãðîøîâèõ ðå-

ñóðñ³â,òî ìîæåòå í³÷îãî íå áîÿòèñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃ²Â ñï³òêàþòü íå-

ïåðåáîðí³ òðóäíîù³, àëå

òî ³ëþç³ÿ, ñêîð³øå çà âñå,

âîíè º ëèøå çàêîíîì³ðíèì åòàïîì

çàäóìàíîãî ìàñøòàáíîãî ïëàíó.

Êðèçîâà ñìóãà ïîçàäó, â³äðîäæóé-

òåñÿ, ÿê ôåí³êñ, ç ïîïåëó, ðîçïðàâ-

ëÿéòå êðèëà ³ ñì³ëèâî ðóõàéòåñÿ

äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè! 

ÂÎÄÎË²¯ ïåðåáóâàòèìóòü

ó ðèòì³ êàðì³÷íèõ ïîä³é.Íå

áóíòóéòå,à æåðòîâíî ðîá³òü

âñå, äî ÷îãî ïðèìóøóþòü îáñòàâè-

íè. Íàãîðîäà áóäå äîñòîéíîþ, ïî-

ðàäóº ïðîôåñ³éíèìè çäîáóòêàìè,

ñëóæáîâèì ðîñòîì.

ÐÈÁÈ,ìàéáóòíº ìàëþâàòè-

ìåòüñÿ â ïåñèì³ñòè÷íèõôàð-

áàõ, äîëàòèìóòü ñóìí³âè,

òðèâîæà÷è äóøó,àëå íå äîçâîëÿéòå

âçÿòè ñåáå â ïîëîí æóðá³,æèòòÿ ïðåê-

ðàñíå! Äîâêîëà âàñ ëþäè âèñîêî¿ äó-

õîâíî¿ êóëüòóðè,îð³ºíòóéòåñÿ íà ¿õí³

ïîðàäè, áåð³òü ïðèêëàä, çàïîçè÷óé-

òå äîñâ³ä, ùî ñôîðìóº ïðàâèëüíå

ñâ³òîáà÷åííÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº äóõó

÷àñó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —3o

Àòì. òèñê: 761 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 71 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 760 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: —3o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 78 %

ãîðîñêîï

28 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 æîâòíÿ

ßê óêðà¿íñüê³ ñèëîâèêè "çàïèñóâàëèñÿ"
â áîéîâèêè "ÄÍÐ"

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
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü àí³ìàö³¿,â Óêðà¿í³
â³äçíà÷àþòü Äåíü àâòîìîá³ë³ñòà ³
Äåíü ðÿòóâàëüíèêà.

1893 — ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ çà

äåâ`ÿòü äí³â äî ñâîº¿ ñìåðò³ Ïåò-

ðî ²ëë³÷ ×àéêîâñüêèé äèðèãóâàâ

íà ïðåì`ºðíîìó âèêîíàíí³ ñâîº¿

Øîñòî¿ ñèìôîí³¿ (Ïàòåòè÷íî¿).

1965 — Ïàïà Ðèìñüêèé Ïàâëî VI

âèäàâ äåêðåò,êîòðèì çí³ìàâ ç ºâðå¿â

êîëåêòèâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ðîçï`ÿòòÿ Õðèñòà.

1989 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè óõ-

âàëèëà çàêîí ïðî äåðæàâíèé ñòà-

òóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (Çàêîí "Ïðî

ìîâó â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ").

1992 — ó ìàò÷³ ïðîòè äîíåöüêîãî

"Øàõòàðÿ" ó ñêëàä³ êè¿âñüêîãî "Äè-

íàìî" íà ïîëå âïåðøå âèéøîâ

ôîðâàðä Àíäð³é Øåâ÷åíêî.

2009 —ªâàíãåëüñüêó öåðêâó Í³ìå÷-

÷èíè âïåðøå çà ïîíàä 500 ðîê³â

î÷îëèëà æ³íêà — Ìàðãîò Êåññìàíí,

æ³íêà-ºïèñêîï ³ç Ãàííîâåðà; âî-

íà ðîçâåäåíà ³ ìàº ÷åòâåðî ä³òåé.

Â óìîâàõ â³éíè (äëÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîçðÿäêè)

óêðà¿íñüê³ ñèëîâèêè âäàþòüñÿ äî ð³çíèõ

ðîç³ãðàø³â, àäæå âñ³ì â³äîìî, ùî ñàìå ñì³õ

ïðîäîâæóº æèòòÿ ëþäèíè. Òàê, îäèí ³ç á³éö³â

ÄÓÊ "Äîáðîâîëü÷îãî êîðïóñó" ðîçïîâ³â, ÿê

õëîïö³ ïîæàðòóâàëè íàä áîéîâèêàìè, ðîç-

ïîâ³äàº "Ïðåñà Ñüîãîäí³".

Ó ÍÀÑÅËÅÍÎÌÓ ïóíêò³ Ï³ñêè, äå íåñå ñëóæáó ÷àñ-
òèíà äîáðîâîëüö³â, º òåëåâ³çîð, ïî ÿêîìó òðàíñëþ-
þòüñÿ òåðîðèñòè÷í³ ³ ðîñ³éñüê³ êàíàëè. Òàê, íà îä-
íîìó ç êàíàë³â áîéîâèê³â çíèçó éäå ðóõîìèé ðÿäîê,
â ÿêîìó âñ³õ áàæàþ÷èõ çàïðîøóþòü çàïèñóâàòèñÿ ó
äîáðîâîëü÷èé áàòàëüéîí "Êàëüì³óñ" äëÿ øòóðìó Äî-
íåöüêîãî àåðîïîðòó.

Îäèí ³ç õëîïö³â òåëåôîíóº çà âêàçàíèì íîìåðîì
³ âêëþ÷àº ãó÷íèé çâ`ÿçîê.

- Àëëî, ÿ ïî îãîëîøåííþ, âè íàáèðàºòå á³éö³â? 

- Òàê! 
- À ùî ó âàñ ³ç ïîñòà÷àííÿì? 
- Íå õâèëþéòåñÿ, îäÿãíåìî, âçóºìî ç í³ã äî ãîëî-

âè, äàìî çáðîþ, ãðîø³, ïðîäóêòè.
- ×óäîâî, ò³ëüêè ÿ íå îäèí, ç³ ìíîþ ùå ÷îëîâ³ê 10.
- ×óäîâî, âñ³õ â³çüìåìî. Ó âàñ º áîéîâèé äîñâ³ä? 
- Òàê, çâè÷àéíî! 
- À äå âè ñëóæèëè? 
- Òà òóò, â Ï³ñêàõ, â îðãàí³çàö³¿ "Ïðàâèé ñåêòîð".
Ëàéêà, êèíóëè òðóáêó �
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