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Ãàðàíòîâàíà ï³ëüãà
� Ïîíàä 100 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âæå îòðèìàëè «Êàðòêó êèÿíèíà» 

äëÿ áåçîïëàòíîãî ïðî¿çäó â ìåòðî

Ì³ñüêà âëàäà
çàïðîøóº åêñïåðò³â,
ôàõ³âö³â,
ïðåäñòàâíèê³â ÃÎ 
äî ó÷àñò³ 
â îáãîâîðåíí³
áþäæåòó Êèºâà-2015

4 ëèñòîïàäà çà ó÷àñò³ Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà

â³äáóäåòüñÿ ðîçøèðåíå çàñ³äàí-

íÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòóòà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó íà òåìó «Ïåð-

ñïåêòèâè òà ïðîãíîçè ôîðìóâàí-

íÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà-2015».

Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ º

â³äêðèòå îáãîâîðåííÿ ïðîãíîçíèõ

ïîêàçíèê³â áþäæåòóì³ñòà çà äîõî-

äàìè íà 2015 ð³ê.Ó çàñ³äàíí³ â³çü-

ìóòü ó÷àñòü åêñïåðòè,ïðåäñòàâíè-

êè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, êå-

ð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ äåïàðòàìåí-

ò³â ÊÌÄÀ, äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

Çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 4 ëèñ-

òîïàäà î 12.00 çà àäðåñîþ: âóë.

Õðåùàòèê, 36, Êîëîííà çàëà (²²

ïîâåðõ).

Äî óâàãè åêñïåðò³â, ôàõ³âö³â,

ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îð-

ãàí³çàö³é! Äëÿ ó÷àñò³ ó çàñ³äàí-

í³ íàäñèëàéòå çàÿâêè çà àäðå-

ñîþ press-kmr@ukr.net

Òåìó òà òåçè äëÿ âèñòóïó íà

ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ íàäñè-

ëàéòå äî 18.00 31 æîâòíÿ çà àä-

ðåñîþ press-kmr@ukr.net

Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.

044-202-76-95.

Ïðîêóðàòóðà ÷åðåç
ñóä ïîâåðíóëà çåìë³
á³ëÿ îçåðà Ñîíÿ÷íå

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñòîëèö³ çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâ ïðîêóðàòóðè

Äàðíèöüêîãî ðàéîíóòà ïîâåðíóâ

ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó âàðò³ñòþ ïîíàä 5 ìëí ãðè-

âåíü, ÿêà ðîçòàøîâàíà á³ëÿ îçå-

ðà Ñîíÿ÷íå. Ó 2010 ðîö³ íà ï³ä-

ñòàâ³ ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-

äó Êè¿âðàäîþ áóëî ïåðåäàíî â

îðåíäó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,3 ãà íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 2-Â òî-

âàðèñòâó, ÿêå çàéìàºòüñÿ òîðã³â-

ëåþ ïàëüíèì,äëÿ áóä³âíèöòâà òà

åêñïëóàòàö³¿ ÀÇÑ. Îñê³ëüêè ï³ä-

ñòàâè äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó áó-

ëè íåçàêîííèìè, ïðîêóðàòóðà

îñêàðæèëà âêàçàíå ñóäîâå ð³øåí-

íÿ,à äîãîâ³ð îðåíäè áóëî ðîç³ðâà-

íî. Íåçâàæàþ÷è íà ð³øåííÿ ñó-

äó, çàáóäîâíèê íå çáèðàâñÿ ïî-

ëèøàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó: îãîðî-

äèâ ¿¿ ïàðêàíîì òà ïî÷àâ ï³äãî-

òîâ÷³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ó ñâî¿õ

ïîçîâíèõ âèìîãàõ ïðîêóðàòóðà

âèìàãàëà çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºì-

ñòâî ïîâåðíóòè äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó,ïðè-

â³âøè ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí. Ñóä çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðî-

êóðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

«ÊÀÐÒÊÀ ÊÈßÍÈÍÀ» — ñîö³àëü-
íèé ïðîåêò, ÿêèé ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè
àêòèâíî ðåàë³çîâóºòüñÿ ç 2012 ðî-
êó. Çà öåé ÷àñ äåðæàòåëÿìè «ïëàñ-
òèêó» ñòàëè ïîíàä 465 òèñÿ÷ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà. Ñåðåä éîãî îñíîâíèõ
ïåðåâàã — çíèæêà â ìåðåæ³ àïòåê
ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» äî 30 % òà ó íèçö³
ñóïåðìàðêåò³â. Òàêîæ «ïëàñòèê»
ìîæå áóòè äåïîçèòíîþ êàðòêîþ,
íà ÿêó íàðàõîâóþòü ñîö³àëüí³ âè-
ïëàòè, à çà áàæàííÿ êîðèñòóâà÷à —
³ ïåíñ³¿. Òåïåð ïðîåêò íàáóâàº íî-

âîãî ðîçâèòêó — ç 9 ëèñòîïàäà ò³
êàòåãîð³¿ ì³ñòÿí, ÿê³ (â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè) ìàþòü ïðà-
âî íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä â ìåò-
ðîïîë³òåí³, çìîæóòü ñêîðèñòàòè-
ñÿ ñâîºþ ïðåôåðåíö³ºþ ëèøå çà
íàÿâíîñò³ «Êàðòêè êèÿíèíà». ßê
ðîç’ÿñíþþòü ïîñàäîâö³, öå äîçâî-
ëèòü ÷³òêî êîíòðîëþâàòè, ÿêó æ
íàñïðàâä³ ê³ëüê³ñòü ï³ëüãîâèê³â
ïðîâîçèòü «ï³äçåìêà».

Ä³çíàâøèñü ïðî öå íîâîââå-
äåííÿ, ï³ëüãîâèêè ñòîëèö³ îäðàçó

êèíóëèñÿ îôîðìëÿòè ñîö³àëüíó
êàðòêó, ÷åðåç ùî â ðàéîííèõ óïðàâ-
ë³ííÿõ ïðàö³ òà ñîöçàõèñòó óòâîðè-
ëèñÿ ÷åðãè. Òà ïðîáëåìó ìàéæå
îäðàçó âèð³øèëè: äåñü çá³ëüøèëè
ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó, äåñü ïîäîâ-
æèëè ðîáîòó óñòàíîâ. «ß îòðèìà-
ëà ¿¿ áåç áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì. Ïðèé-
øëà, çäàëà âñ³ äîêóìåíòè. Çà òèæ-
äåíü ìåí³ ïîäçâîíèëè, ùî ìîæó
ïðèéòè ³ çàáðàòè. Òàê ùî îò, ÿê-
ðàç ñüîãîäí³ ñòàëà êîðèñòóâà÷åì
«Êàðòêè êèÿíèíà»,— ðîçïîâ³äàº
«Õðåùàòèêó» ïåíñ³îíåðêà Þë³ÿ
Âàðåíèê.

Êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó Äàðíèöüêîãî ðàéî-
íó Òåòÿíà Ñîÿ çàçíà÷àº: êîðèñòó-
âà÷³â ðàéîíó â óñòàíîâ³ îáñëóãî-
âóº â³ñ³ì ïðàö³âíèê³â, òîæ ÷åðãè
ìàéæå íåìàº. Íà îäíîãî â³äâ³äóâà-
÷à âèòðà÷àþòü áëèçüêî 10 õâèëèí.
«Ùîá îòðèìàòè «Êàðòêó êèÿíè-
íà», ïîòð³áíî ïðèéòè äî íàñ ³ç ïàñ-
ïîðòîì, ³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì
òà ç äîêóìåíòàìè, ÿê³ ïîñâ³ä÷ó-
þòü ï³ëüãè. Îôîðìëåííÿ êàðòêè
çàéìàº ø³ñòü ðîáî÷èõ äí³â»,— çà-
óâàæóº ïàí³ Òåòÿíà òà äîäàº, ùî ç
2012 ðîêó â óñòàíîâ³ «Êàðòêó êèÿíè-
íà» îòðèìàëè ïîíàä 56,3 òèñÿ÷³
äàðíè÷àí.

Îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ ðîáîòó ñî-
ö³àëüíî¿ óñòàíîâè òà ïîñï³ëêóâàâ-
ñÿ ç â³äâ³äóâà÷àìè Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í çà-
çíà÷èâ, ùî íà ñüîãîäí³ âæå ïîíàä
101 òèñÿ÷à ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä â
ìåòðîïîë³òåí³, îòðèìàëè «Êàðòêó
êèÿíèíà». Ùå 6 òèñÿ÷ îäèíèöü ñî-
ö³àëüíîãî «ïëàñòèêó» — â ïðîöå-
ñ³ âèäà÷³. Âñüîãî îòðèìàòè éîãî
ìàþòü 126 òèñÿ÷ êèÿí. «Êàðòêó êè-
ÿíèíà» âîíè çìîæóòü çàìîâèòè â
áóäü-ÿêèé ìîìåíò, îäíàê ùå ðàç
íàãîëîøóþ, ç 9 ëèñòîïàäà ¿çäèòè
áåçêîøòîâíî â ìåòðî ìîæíà áóäå
ëèøå çà ö³ºþ êàðòêîþ. Ó çâ’ÿçêó ç
âåëèêèì íàïëèâîì ëþäåé áóëè
ñêàðãè òà áàãàòî çâåðíåíü. Àëå ÿ
âïåâíåíèé, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ìè çìîæåìî çàäîâîëüíèòè áà-
æàííÿ âñ³õ òèõ êèÿí, ÿê³ õî÷óòü îò-
ðèìàòè êàðòêó»,— â³äçíà÷èâ ìåð
ñòîëèö³.

Çàçíà÷èìî, ùî ìàéæå 15 òèñÿ÷
ï³ëüãîâèê³â ùå íå çàðåºñòðóâàëè-
ñÿ äëÿ îòðèìàííÿ «Êàðòêè êèÿíè-
íà». Çà ïåð³îä ç 7 ïî 26 æîâòíÿ áó-
ëî âèäàíî á³ëüøå 36 òèñÿ÷ îäè-
íèöü ñîö³àëüíîãî «ïëàñòèêó», ç
íèõ ïîíàä 3,2 òèñÿ÷³ — äëÿ ï³ëü-
ãîâèê³â �

Ç 9 ëèñòîïàäà ò³ êàòåãîð³¿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³, ÿêèì
Êè¿âðàäà íàäàëà ïðàâî áåçîïëàòíîãî ïðî¿çäó â
ìåòðîïîë³òåí³, ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ï³äçåìêè
ìîæóòü ëèøå çà íàÿâíîñò³ «Êàðòêè êèÿíèíà». Òîìó
â çâ’ÿçêó ç íàïëèâîì îõî÷èõ îòðèìàòè ñîö³àëüíèé
«ïëàñòèê» ó ïåðø³ òèæí³ â óïðàâë³ííÿõ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó óòâîðèëèñÿ ÷åðãè. Çàðàç ðîáîòà óñòàíîâ
çíîâó óâ³éøëà â çâè÷íå ðóñëî, òîæ «Êàðòêó êèÿíè-
íà» çà ïîòðåáè áåç òðóäíîù³â ìîæå îòðèìàòè êî-
æåí ìåøêàíåöü ì³ñòà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Íà ñüîãîäí³ âæå ïîíàä 101 òèñÿ÷à ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä â ìåòðîïîë³òåí³, îòðèìàëè «Êàðòêó êèÿíèíà». Ùå 6 òèñÿ÷ îäèíèöü ñîö³àëüíîãî
«ïëàñòèêó» — â ïðîöåñ³ âèäà÷³. Âñüîãî îòðèìàòè éîãî ìàþòü 126 òèñÿ÷ êèÿí

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



Ì²ÑÒÎ
31 æîâòíÿ 2014 ð.

¹160(4560)

2

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀìåðèêàíñüêî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ïàëàòè â Óêðà¿í³ Áåðíàðä
Êåéñ³ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ïåðøèì çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðåì Í³-
êîíîâèì çàçíà÷èâ, ùî Êè¿â — ³í-
âåñòèö³éíî ïðèâàáëèâå ì³ñòî.

«Ìè ïðåäñòàâëÿºìî ³íòåðåñè
³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â ç á³ëüø í³æ 600

êîìïàí³é 50-òè êðà¿í ñâ³òó, ÿê³ çà-
ö³êàâëåí³ ó ðîáîò³ â Óêðà¿í³ òà, çîê-
ðåìà, â Êèºâ³, ÿêèé ìè ââàæàºìî
³íâåñòèö³éíî ïðèâàáëèâèì ðåã³î-
íîì. Òîìó õî÷ó ïîäÿêóâàòè ñòî-
ëè÷í³é âëàä³ çà â³äêðèò³ñòü äî ä³à-
ëîãó òà ñï³âïðàö³»,— çàçíà÷èâ ïàí
Êåéñ³.

Ïåðø çà âñå, ïðåäñòàâíèê³â Ïà-
ëàòè ö³êàâëÿòü ïèòàííÿ ðîçâèòêó
òóðèñòè÷íî¿ ãàëóç³ â ñòîëèö³ Óêðà-
¿íè,à òàêîæ áóä³âíèöòâî òà íåðóõî-
ì³ñòü. Îäíàê õâèëþâàííÿ ó íèõ âè-
êëèêàº â³äñóòí³ñòü ïîäàòêîâî¿ ñàìî-
ñò³éíîñò³ ðåã³îí³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ
ðîáîòè ç ³íâåñòîðàìè, òî ²ãîð Í³-
êîíîâ çàïåâíèâ ïðåçèäåíòà Áåð-
íàðäà Êåéñ³, ùî îíîâëåíå «Êè¿â-
ñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» ñïðî-
ìîæíå çàáåçïå÷èòè ïðîçîðèé ìå-
õàí³çì ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêò³â ³ ïîçáàâèòè ³íâåñòîðà áàãà-
òüîõ áþðîêðàòè÷íèõ ïðîöåäóð, ÿê³
ðàí³øå óòðèìóâàëè äåÿê³ êîìïàí³¿
â³ä âåäåííÿ á³çíåñó â íàø³é êðà¿í³.

«Çàðàç ó êîìàíäó ñòîëè÷íî¿
âëàäè ïðèéøëî áàãàòî ôàõ³âö³â ³ç
á³çíåñó, ÿê³ çäàòí³ çàïðîâàäèòè ó
ðîáîò³ åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè ïðî-
åêòíîãî ìåíåäæìåíòó òà ïðîïî-
íóâàòè òàê³ ïðîåêòè, ÿê³ ä³éñíî
áóäóòü ö³êàâèìè äëÿ ³íâåñòîðà òà
êîðèñíèìè äëÿ ì³ñòà»,— ï³äêðåñ-
ëèâ ïàí Í³êîíîâ �

ÄÎ Ê²ÍÖß ðîêó â ñòîëèö³ â³äðåìîíòóþòü äîðîæíº
ïîêðèòòÿ íà 14-òè âóëèöÿõ. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì ï³ñëÿ
³íñïåêòóâàííÿ âóëèö³ Áàëüçàêà, äå çàê³í÷óþòü ïå-
ðåêëàäàòè äîðîæíº ïîêðèòòÿ.

«Êîæåí êèÿíèí áà÷èòü, ùî ñòàí äîð³ã ó ñòîëèö³
íåçàäîâ³ëüíèé. Á³ëüøå 90 % ³ç 1600 êì çàãàëüíî¿
ïðîòÿæíîñò³ äîð³ã ó Êèºâ³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Íà
ñüîãîäí³ 8 ìàã³ñòðàëåé â³äðåìîíòîâàí³. Íà 6-òè ðå-
ìîíò òðèâàº. Çàãàëîì äî ê³íöÿ ðîêó áóäóòü îíîâëå-
í³ 14»,— ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ï³ä ÷àñ ôîðìóâàí-
íÿ ïðîåêòó áþäæåòó ñòîëèö³ íà 2015 ð³ê îáîâ’ÿçêî-
âî áóäå âðàõîâàíà ñòàòòÿ âèäàòê³â ùîäî ô³íàíñó-
âàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó äîð³ã. Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà òàêîæ ïðî³íñïåêòóâàâ âóëèöþ Ìåæèã³ð-
ñüêó, äå íåùîäàâíî çàê³í÷èâñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò

äîðîãè é îáãîâîðèâ ³ç êåð³âíèöòâîì «Êè¿âàâòîäî-
ðó» ìîæëèâ³ñòü çàì³íè òðàìâàéíèõ øëÿõ³â íà ö³é
âóëèö³. Äèðåêòîð øëÿõîâî-áóä³âåëüíîãî óïðàâë³ííÿ
¹ 50 Â³êòîð Ãàâðèëåíêî çàïåâíèâ, ùî íîâå äîðîæ-
íº ïîêðèòòÿ ñëóãóâàòèìå ùîíàéìåíøå 15 ðîê³â �

Äî ê³íöÿ ðîêó 14 ì³ñüêèõ
ìàã³ñòðàëåé â³äðåìîíòóþòü

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³ íàïðàâëåíî äî ñó-
äó îáâèíóâàëüíèé àêò ñòîñîâíî
ñëóæáîâöÿ ðàéîííî¿ ïîäàòêîâî¿ ³í-
ñïåêö³¿, ÿêèé îòðèìàâ â³ä ï³äïðè-
ºìöÿ 13 òèñ.ãðèâåíü íåïðàâîì³ðíî¿
âèãîäè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³-

äîìèëè ó ïðîêóðàòóð³ Êèºâà. Íà-
ïðèê³íö³ ñåðïíÿ öüîãî ðîêó ïîñà-
äîâåöü âèìàãàâ òà îòðèìàâ âêàçà-
íó ñóìó çà íåïðèòÿãíåííÿ äî àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³ç-
íåñìåíà, ÿêèé áåç äîçâ³ëüíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ïðîäàâàâ ñïèðòí³ íà-

ïî¿. Êîëèøíüîãî ñëóæáîâöÿ ñóäè-
òèìóòü çà ÷. 3 ñò. 368 ÊÊ Óêðà¿íè
(îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãî-
äè îñîáè, ÿêà çàéìàº â³äïîâ³äàëü-
íå ñòàíîâèùå). Óõâàëîþ ñóäó éî-
ìó îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âè-
ãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó �

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» �

Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ ïåðåâ³ðèòè
ïîæåæíó îõîðîíó â óñ³õ ïóáë³÷íèõ
ì³ñöÿõ ì³ñòà

ÏÎÆÅÆÍÓ îõîðîíó ïîòð³áíî
ïåðåâ³ðèòè â óñ³õ ê³íîòåàòðàõ òà
³íøèõ ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ ñòîëè-
ö³. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíî¿ íà-
ðàäè ç êåð³âíèêàìè ïðîô³ëüíèõ
â³äîìñòâ ì³ñòà ùîäî ñèòóàö³¿ íàâ-
êîëî ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü».

«Ìè ïîâèíí³ âñòàíîâèòè ïðè-
÷èíó çàéìàííÿ. ², ùî âàæëèâî,
ïåðåâ³ðèòè ïîæåæíó îõîðîíó â
óñ³õ ê³íîòåàòðàõ ³ ì³ñöÿõ ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé: âñ³ ïîæåæí³ âèõî-
äè, ùîáè íå áóëè çàáëîêîâàí³ äâå-
ð³. Ùå ðàç ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü
âîãíåãàñíèê³â ³ îáëàäíàííÿ äëÿ

ëîêàëüíîãî óñóíåííÿ âîãíþ. Öå
ñòîñóºòüñÿ êîíöåðòíèõ çàë³â, ìó-
çå¿â, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü,
äå ïðèñóòí³ áàãàòî ëþäåé»,— çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Òàêîæ ìåð íàãîëîñèâ, ùî ïî-
òð³áíî ÿêíàéøâèäøå ðîçñë³äó-
âàòè ïðè÷èíè çàéìàííÿ ³ ïðè-
òÿãíóòè âèííèõ äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³.

Ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿ ì³-
ë³ö³¿ çàçíà÷èëè, ùî íàðàç³ ïðà-
öþº ñë³ä÷à ãðóïà ³ íàéáëèæ÷èì
÷àñîì áóäå â³äêðèòå êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì ï³ä-
ïàëó ê³íîòåàòðó �

²íîçåìí³ ³íâåñòîðè çàö³êàâëåí³ ó ðîáîò³ â Êèºâ³

ÄÅÑßÒÜ ñòîëè÷íèõ êîìàíä âè-
áîðþâàëè çâàííÿ êðàùèõ çíàâ-
ö³â äîðîæíüî¿ ãðàìîòè. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ÊÌÄÀ. Öå êîìàíäè Îáî-
ëîíñüêîãî — «Äîðîæí³é ïàòðóëü»,
Ñâÿòîøèíñüêîãî — «Ñèãíàë», Äåñ-
íÿíñüêîãî — «Êðóòèé ïîâîðîò»,
Äàðíèöüêîãî — «Çåëåíà õâèëÿ»,
Øåâ÷åíê³âñüêîãî — «²íäèãî»,
Äí³ïðîâñüêîãî — «Ôàëüñòàðò»,
Ñîëîì’ÿíñüêîãî — «Äóì» òà ³í-
øèõ ðàéîí³â Êèºâà.

Îö³íþâàëî â³äïîâ³ä³ ãðàâö³â
êîìïåòåíòíå æóð³: íà÷àëüíèê
â³ää³ëó çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ
óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì³ñòà Êèºâà Íà-
òàë³ÿ Ñòîðîæèê, ïðåäñòàâíèê â³ä
«Àñîö³àö³¿ áåçïåêè äîðîæíüîãî

ðóõó» Ìèõàéëî Áåðë³í, çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê ²ëëÿ Ïî-
âîëîöüêèé òà ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð íàö³îíàëüíîãî òåëåâ³ç³éíî-
ãî ÷åìï³îíàòó ÊÂÊ (1999-2001
ðð.) Îëåã ªðüîì³í.

Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü òðå-
òº ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó «²íäèãî», íà
äðóãîìó ì³ñö³ — ãîëîñ³¿âñüêèé
«Ñòîï Êîíòðîëü». À ïåðåìîãà ä³ñ-
òàëàñÿ êîìàíä³ äàðíè÷àí «Çåëå-
íà õâèëÿ».

Âñ³õ ó÷àñíèê³â íàãîðîäèëè
ãðàìîòàìè òà çàïðîøåííÿìè íà
âèñòàâó «Ë³ñîâà ï³ñíÿ» äî Êè¿â-
ñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿ-
ëüîê �

Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

Áðåéí-ðèíã ç ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

Â ì³ñò³ â³äçíà÷èëè 70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè 
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â

28 ÆÎÂÒÍß ðàéîíí³ â ì. Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðîâåëè çàõîäè äî 70-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Òàê, ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ïîêëàëè êâ³òè äî
ïàì’ÿòíèê³â ãåðîÿì òà æåðòâàì â³éíè ó ïàðêó «Ïå-
ðåìîãà». Îñâ³òÿíè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó îðãàí³çó-
âàëè àêö³þ «Çàïóñòè ãîëóáà ìèðó!». Ó÷í³ çàïóñêàëè
íàä øê³ëüíèìè ïîäâ³ð’ÿìè ð³çíîêîëüîðîâ³ êóëüêè ç
ïàïåðîâèìè ãîëóáàìè ìèðó. Ó÷àñòü â àêö³¿ âçÿëè
ìàéæå âñ³ øêîëè ðàéîíó. Òàêîæ 23 æîâòíÿ ó ÑÇØ
¹ 231 â³äáóëàñÿ ó÷í³âñüêà êîíôåðåíö³ÿ, äå ï³äñó-
ìóâàëè ðîáîòó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Îáîëîí³ ùîäî
â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíî¿ äàòè.

24 æîâòíÿ ó Äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹ 27 Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîíó â³äáóâñÿ êîíöåðò, äå âèõîâàíö³ çà-
êëàäó âèêîíàëè ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³ ïåð³îäó Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Ó Òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó äî 70-¿ ð³÷íèö³ âèç-
âîëåííÿ Óêðà¿íè ïðîâåëè ëåêö³þ «Ò³ëüêè ïàì’ÿòü íå

ñèâ³º». Ó ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ äëÿ âåòå-
ðàí³â ðàéîíó îðãàí³çóâàëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó.

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ â³äáóâñÿ «Ðèòóàë
ïàì’ÿò³». Ó÷àñíèêè çàõîäó ïîêëàëè êâ³òè äî ïàì’ÿò-
íèê³â — Ñòåëè Ïåðåìîãè òà Ãåðîÿì-òàíê³ñòàì—âèç-
âîëèòåëÿì ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ âøàíóâàëè ïàì’-
ÿòü çàãèáëèõ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ �

Ñòîëè÷íèé ïîäàòê³âåöü âèìàãàâ õàáàð ó 13 òèñ. ãðèâåíü

ÄÅÐÆÀÂÒÎ²ÍÑÏÅÊÖ²ß ñòîëèö³
çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ ó÷àñíèê³â âó-
ëè÷íèõ ïåðåãîí³â çâàæèòè íà òå,
ùî ïîä³áí³ çàõîäè,ÿêùî íà ¿õ ïðî-
âåäåííÿ íåìàº äîçâîëó, º ïðîòè-
çàêîííèìè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó»
ïîâ³äîìèëà ³íñïåêòîð ç ïðîô³-
ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ÂÄÀ² Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó Àíàñòàñ³ÿ Íåâìåð-
æèöüêà. «Òàê³ ïðàâîïîðóøåííÿ,
à ñàìå — ïåðåøêîäæàííÿ ðóõó
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, â³äïîâ³ä-

íî äî ÷. 3 ñò. 122 Àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, êàðàþòüñÿ
øòðàôîì â ðîçì³ð³ â³ä 525 äî 680
ãðèâåíü. Çàñòåð³ãàºìî ÿê îðãàí³-
çàòîð³â,òàê ³ ó÷àñíèê³â âóëè÷íèõ
ïåðåãîí³â â³äìîâèòèñÿ â³ä òàêèõ
íåçàêîííèõ ä³é. Íàòîì³ñòü ïðî-
âåñòè öå â ðàìêàõ çàêîíó, íàïðè-
êëàä — íà ñïîðòêîìïëåêñ³ «×àé-
êà»,äå âñ³ îõî÷³ çìîæóòü ïîì³ðÿ-
òèñÿ ñèëàìè ñâî¿õ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â, ïðè öüîìó íå ñòâîðþþ÷è
íåáåçïåêè äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â
äîðîæíüîãî ðóõó»,—ïîÿñíèëà ïà-
í³ Íåâìåðæèöüêà �

ÄÀ² çàñòåð³ãàº —
âóëè÷í³ ïåðåãîíè
ïîçà çàêîíîì!
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Õåëëîâ³í ç³ ñëîíîì 
òà ô³ëüìàìè æàõ³â

Ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ïî-
îñîáëèâîìó â³äçíà÷àòü Õåëëîâ³í:
ö³ëèé òèæäåíü éîãî ñâÿòêóâàòè-
ìóòü ç³ ñëîíîì Õîðàñîì. Ùîäíÿ ç
1-ãî äî 8 ëèñòîïàäà î 12.00 äî ë³ò-
íüîãî àáî çèìîâîãî âîëüºð³â, çà-
ëåæíî â³ä ïîãîäè, ä³òåé òà ¿õ áàòü-
ê³â çàïðîøóþòü ïðèíîñèòè ç ñî-
áîþ ãàðáóçà ç ÷àñòóâàííÿì äëÿ
ñëîíà. Õóäîæíèê â çîîïàðêó ðîç-
ìàëþº îâî÷ ³ ðàçîì ç ëàñîùàìè
ãàðáóçà âðó÷àòü ñëîíó. Òàêîæ ìîæ-
íà âëàñíîðó÷ âèãîòîâèòè ïîäà-
ðóíêè äëÿ Õîðàñà, íàïîâíèâøè
ãàðáóçà-ñòðàøèëêó ð³çíîìàí³òíè-
ìè ÷àñòóâàííÿìè.

Ó í³÷ ç 31 æîâòíÿ íà 1 ëèñòîïà-
äà â êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³ «×à-
ñîïèñ» ïîêàæóòü äâ³ êëàñè÷í³ äëÿ
æàíðó æàõ³â, àëå äóæå íå ñõîæ³
ì³æ ñîáîþ ñòð³÷êè, äî ñòâîðåííÿ
ÿêèõ äîêëàâ ðóêó êîðîëü ñòðà-
õ³òü — Ñò³âåí Ê³íã. Öå àëüìàíàõ
«Êàëåéäîñêîï æàõ³â» — ñï³ëüíèé
ïðîåêò Ê³íãà ç êóëüòîâèì ðåæè-
ñåðîì Äæîðäæåì Ðîìåðî (5 êëà-
ñè÷íèõ ³ñòîð³é ç ãðîøîâèõ êîì³ê-
ñ³â 50-õ ðîê³â) òà åêðàí³çàö³ÿ îä-
íîéìåííîãî ðîìàíó Ê³íãà «Ì³çå-
ð³» ïðî áîæåâ³ëüíó ïðîâ³íö³éíó
æ³íêó, ÿêà çàõîïèëà â ïîëîí ñâî-

ãî êóìèðà. Âàðò³ñòü ó÷àñò³—
100 ãðí.

Ê³íîí³÷ Õåëëîâ³íó âëàøòóþòü
³ ó Freud House. Ïîêàçóâàòèìóòü
òðè êëàñè÷í³ ô³ëüìè æàõó: ãëÿäà-
÷³â ÷åêàº â³äâàæíèé Ïàñòîð ç ô³ëü-
ìó «Åêçîðöèñò», êðîâîæåðëèâ³ ìà-
í³ÿêè ç «Òåõàñüêî¿ ð³çàíèíè áåíçî-
ïèëîþ» ³ ìîòîðîøíèé Ôðåää³ Êðþ-
ãåð ç «Æàõó íà âóëèö³ Â’ÿç³â». Âàð-
ò³ñòü ó÷àñò³ — 100 ãðí.

«Òèõà» äèñêîòåêà â ÍÕÌÓ

Íà ö³é äèñêîòåö³ íåìàº äçåð-
êàëüíèõ êóëü ³ «á³ëèõ» òàíö³â. Òóò
ìîæíà íå ñîðîìèòèñü ñâîº¿ äèâ-
íî¿ ìàíåðè ðóõàòèñü ³ íå áîÿòèñü
çàëèøèòèñü áåç ïàðè. Çàòå ìîæíà
ïîâí³ñòþ â³ääàòèñÿ ñâî¿ì ïî÷óòòÿì
³ âðàæåííÿì, ÿê³ îæèâóòü ï³ä ìó-
çèêó â íàâóøíèêàõ, à óêðà¿íñüêå
ìèñòåöòâî àâàíãàðäó, ÿñêðàâèé
Ìóðàøêî ³ çàäóìëèâà ßáëîíñüêà
â³äêðèþòüñÿ çîâñ³ì íåñïîä³âàíî ³
÷óòòºâî. «Òèõà» äèñêîòåêà òðèâà-
òèìå â ñóáîòó, 1 ëèñòîïàäà, ç 16.00
äî 20.00 â ÍÕÌÓ.

Öüîãî ðàçó â³ä÷óòè äèâîâèæíó
ñèíåðã³þ ìèñòåöòâ äîïîìàãàòèìå
ï³äá³ðêà äæàçó â³ä Alexey Kogan, à
òàêîæ ñïåö³àëüíèé ì³êñ íîâî¿ áðè-
òàíñüêî¿ ìóçèêè â³ä Lera Chachibaya.
Âõ³ä çà áëàãîä³éíèì âíåñêîì — 50

ãðí, âèðó÷åí³ êîøòè ï³äóòü íà ë³-
êóâàííÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â.

Ñàêðàëüíà ìóçèêà 
â ïëàíåòàð³¿

Ïåðø³ ðàäÿíñüê³ ïëàíåòàð³¿ ðîç-
òàøîâóâàëèñÿ â öåðêâàõ. Êè¿â-
ñüêèé íå âèíÿòîê: ç 1952 ïî 1987
ð³ê æèòåë³ ì³ñòà ðîçãëÿäàëè ç³ðêè
â Îëåêñàíäð³âñüêîìó êîñòåë³. 31
æîâòíÿ àãåíòñòâî «Óõî» ñïðîáóº
çðîáèòè ùîñü äçåðêàëüíå — íà ïà-
ðó ãîäèí ïåðåòâîðèòè ì³ñüêèé ïëà-
íåòàð³é â ì³ñöå, äå âèêîíóºòüñÿ
ñàêðàëüíà ìóçèêà.

Ïðîåêò «²ðìîñ» ëüâ³âñüêî¿ ìàé-
ñòåðí³ «Ñëîâî ³ ãîëîñ» (ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Íàòàë³¿ Ïîëîâèíêè) ïðà-
öþº ç òðàäèö³éíîþ ïðàâîñëàâíî¿
ìóçèêîþ ³ íàìàãàºòüñÿ âèéòè äî
îíîâëåííÿ ñëîâà, íîâîãî ðîçóì³í-
íÿ êàíîíó ÷åðåç ðîç÷èùåííÿ ìî-
òèâó ñï³âó. Òåêñòè äëÿ «Ðàäóéñÿ:

íàï³âè äî Áîãîðîäèö³, Íà÷àëüíè-
êà ç íà÷àëüíèê³â» â³äíîâëåí³ çà
ðóêîïèñàìè ³ óêðà¿íñüêèìè ñòà-
ðîäðóêàìè XVII-XIX ñò. Âàðò³ñòü
êâèòê³â — 100 ãðí.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà äðóãèé «ÓÊÐÎÏ»

1 òà 2 ëèñòîïàäà ç 11.00 äî 21.00
íà òåðèòîð³¿ «Ìèñòåöüêîãî Àðñå-
íàëó» â³äáóäåòüñÿ äðóãèé Áëàãî-
ä³éíèé ôåñòèâàëü «ÓÊÐÎÏ». Ìèò-
ö³ çíîâó îá’ºäíàþòü ñâî¿ çóñèëëÿ
çàäëÿ äîïîìîãè óêðà¿íñüê³é àðì³¿.
Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â âè çìîæåòå
ïðèäáàòè ð³çíîìàí³òí³ ïàòð³îòè÷-
í³ òîâàðè ðó÷íî¿ ðîáîòè, îçíàéîìè-
òèñü ç îñòàíí³ìè äîñÿãíåííÿìè
â³ò÷èçíÿíîãî ê³íåìàòîãðàôó, íà-
ñîëîäèòèñü ìóçèêîþ, ë³òåðàòóðîþ
òà ñìàêîëèêàìè, ïîäèñêóòóâàòè ç
ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè íà òåìè,
êîòðèìè çàðàç æèâå âñÿ Óêðà¿íà.

Ïàðàëåëüíî ç ïðîãðàìîþ ôåñòè-
âàëþ â «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³»
òðàäèö³éíî ïðàöþâàòèìå ³ííîâà-
ö³éíèé îñâ³òí³é ïðîåêò äëÿ ä³òåé òà
ï³äë³òê³â «Àðñåíàë ³äåé» ç êîðèñ-
íèìè çàíÿòòÿìè, à áëàãîä³éíèé
ïðîåêò «Ä³òè — ä³òÿì» çáèðàòèìå
òåïë³ ðå÷³ òà øê³ëüíå ïðèëàääÿ äëÿ
ä³òåé ïåðåñåëåíö³â ç³ ñõîäó Óêðà-
¿íè. Âõ³ä — 30 ãðí.

Äëÿ ä³òåé â³äêðèâàºòüñÿ 
íîâèé òâîð÷èé 
ìàéäàí÷èê

1 ëèñòîïàäà Àðò-ï³êí³ê Ñëàâè
Ôðîëîâî¿ â³äêðèâàº çèìîâèé ñåçîí
äëÿ ä³òåé — äèòÿ÷èé íàïðÿìîê çà-
ïðîøóº íà àðò-áðàí÷³ â ðåñòîðàí³
Jaguar Lounge (âóë. ²âàíà Ôåäîðî-
âà, 4). Ùîòèæíÿ òóò ïðîõîäèòèìóòü
ñ³ìåéí³ âèõ³äí³ â òåïë³é àòìîñôå-
ð³, áåçêîøòîâíà îñâ³òíÿ òà òâîð÷à
ïðîãðàìè äëÿ ä³òâîðè (ìàéñòåð-
êëàñè, êâåñòè, ëÿëüêîâ³ òåàòðè).

Íà ñóáîòó ï³äãîòîâëåí³ áàðà-
áàííèé ìàéñòåð-êëàñ (13.00), ï³-
ðàòñüêèé êâåñò «Îñòð³â ñêàðá³â»
(14.00), ³íòåðàêòèâíèé ñïåêòàêëü
«Ïåòðèê ³ Âåñåëà Êëÿêñà» (16.00).Íå-
ä³ëüíó ïðîãðàìó â³äêðèº òåàòðàëü-
íå çàíÿòòÿ ç ïàíòîì³ìè «×àð³âíèé
ñâ³ò òåàòðó» (13.00), ïîò³ì ä³òè ìà-
ëþâàòèìóòü âåäìåäèê³â (14.00). Î
15.00 âëàøòóþòü ï³çíàâàëüíèé
ìàéñòåð-êëàñ «Àëüòåðíàòèâíà åíåð-
ã³ÿ â ä³¿», à î 16.00 — ìàéñòåð-êëàñ
ç õåíäìåéäó «Ìîíñòðèêè äî Õåë-
ëîâ³íó». Âõ³ä â³ëüíèé �

Õåëëîâ³í, áëàãîä³éí³ñòü
òà «òèõà» äèñêîòåêà
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ âñ³õ ñâÿòèõ (í³÷ ç 31 æîâòíÿ íà 1 ëèñòîïà-

äà) â ñòîëèö³ òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü âåñåëå êàðíàâàëüíå

ñâÿòî Õåëëîâ³í. Îêð³ì ÷èñëåííèõ âå÷³ðîê òà çàõîä³â â ð³çíèõ

çàêëàäàõ ì³ñòà,êèÿí çàïðîøóþòü íà ñâÿò³ ïðèãîñòèòè ñëîíà ãàð-

áóçîì òà ïåðåãëÿíóòè ô³ëüìè æàõ³â. Òàêîæ ó ïåðø³ âèõ³äí³

ëèñòîïàäà â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³éíèé ôåñòèâàëü, «òèõà» äèñêî-

òåêà, íåçâè÷íèé êîíöåðò â ïëàíåòàð³¿ òà â³äêðèòòÿ íîâîãî äè-

òÿ÷îãî ïðîñòîðó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ïîä³¿ òâîðó â³äáóâàþòüñÿ íà ð³çíèõ ãåî-

ãðàô³÷íèõ øèðîòàõ — ó ñòåïàõ Óêðà-

¿íè, Ìîñêâ³, Ïåê³í³, Îñëî. Ïðèãîäíèöü-

êà ë³í³ÿ—çàõîïëþþ÷à,ñïîâíåíà ì³ñòèêè

³ íåîðäèíàðíèõ åêñêóðñ³â — â³ä çàãà-

äîê ìèíóâøèíè äî ïîøóê³â øëÿõ³â âè-

æèâàííÿ ëþäñòâà ó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³.

Âàñèëü Ï²ÄÄÓÁÍßÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïîñëàíåöü Ï³äíåáåñíî¿ ïîòðàïèâ íà Äîí-
áàñ íàïåðåäîäí³ æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó
1917-ãî ðîêó â Ðîñ³¿, âîþâàâ ïîðó÷ ³ç ëåãåí-
äàðíèì áàòüêîì Ìàõíîì çà Ãóëÿéï³ëüñüêó
ðåñïóáë³êó, ðåàë³çîâóâàâ íàäòàºìíå çàâ-
äàííÿ ×àñó... Ñèí Õóíöçÿíÿ-Õóíåíêà Îíè-
ñèì Îðåëü âèæèâ ó çàìîâ÷óâàí³é êàòàñòðî-
ô³ ðàäÿíñüêîãî ë³íêîðà «Íîâîðîñ³éñüê» ó
Ñåâàñòîïîë³ 1955-ãî ³ ï³ñëÿ êë³í³÷íî¿ ñìåð-
ò³ íàáóâ íàäçâè÷àéíèõ çä³áíîñòåé. Îíóê
Þÿ Àíäð³é Á³ëåé º âèíàõ³äíèêîì åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ìàéáóòíüîãî — ÃÐÀÂÅÑ...

×èòà÷ ìàº íàãîäó ³ ìîæëèâ³ñòü çáëèçüêà
ïðèäèâèòèñÿ äî ïîñòàòåé Íåñòîðà Ìàõíà,
Ìàî Öçåäóíà, Äæîíà Êåííåä³, ²íä³ðè Ãàíä³,
áàãàòüîõ ³íøèõ, çíàêîâèõ äëÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ,
ðåàëüíèõ ïåðñîíàæ³â. Àêòóàë³çóº òâ³ð âäà-
ëî ä³áðàí³ ìîíîëîãè êåð³âíèê³â á³ëüøîâèöü-
êî¿ Ìîñêâè, ÿê³ çà áóäü-ùî íàìàãàëèñÿ çíè-
ùèòè Ìàõíà ³ ìàõíîâùèíó ÿê ïðîâ³ñíèê³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà äåöåíòðàë³-
çàö³¿ âëàäè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Îñü, íàïðèêëàä, ÿê âèçíà÷àâ çàâäàííÿ

«ñîëäàò³â Ìàðêñà» îä³îçíèé êðåìë³âñüêèé
ãåãåìîí Ëåâ Òðîöüêèé, â³äïðàâëÿþ÷è òè-
ñÿ÷³ àã³òàòîð³â-êîìóí³ñò³â íà íàø³ çåìë³:
«Ïîìíèòå òàêæå, ÷òî òàê èëè èíà÷å, à íàì
íåîáõîäèìî âîçâðàòèòü Óêðàèíó Ðîññèè.
Áåç óêðàèíñêîãî óãëÿ, æåëåçà, ðóäû, õëåáà,
ñîëè, ×åðíîãî ìîðÿ Ðîññèÿ ñóùåñòâîâàòü
íå ìîæåò: îíà çàäîõíåòñÿ, à ñ íåé è Ñîâåò-
ñêàÿ âëàñòü, è ìû ñ âàìè!». ×èòàºø ³ ï³äìè-
âàº ñêàçàòè: íàñòàíîâè Òðîöüêîãî, àëå æ
ðîçóì³ºìî ¿õ ÿê ìàí³àêàëüí³ ïëàíè Ïóò³íà.
×åðåç äåñÿòèë³òòÿ ³ åïîõè ñòàâëåííÿ Ìîñ-
êâè äî Óêðà¿íè íåçì³ííå — ³ìïåðñüêå, ãðà-
á³æíèöüêå, åêñïàíñ³îí³ñòñüêå. Àâòîð ðå-
òåëüíî àíàë³çóº ìèíóëå ³, ó ï³äñóìêó, îá-
´ðóíòîâàíî ïðîâîäèòü ïàðàëåë³ ç ñó÷àñíèì.

Óçàãàë³ æ íîâà êíèãà Îëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëþòè, ÿê ³ ïîïåðåäí³, íàäçâè÷àéíî àêòóàëü-
íà. «Ãóëÿé-Ïîëå» — öå íå ïðîñòî ïåðåêàç ïî-

ä³é ïåð³îäó ìàõíîâùèíè, öå õóäîæíüî îñâî-
ºíà ³ òàëàíîâèòî óçàãàëüíåíà ³ñòîðè÷íà ïðàâ-
äà, ÿêà ñòóêàº ó äâåð³ ÕÕ² ñòîë³òòÿ: äåöåíòðà-
ë³çàö³ÿ âëàäè, ðîçâèòîê ñàìîâðÿäóâàííÿ, çà-
áîðîíà íà ïðîäàæ ñ³ëüãîñïóã³äü. Àëå àâòîð
íå çàöèêëþº îïîâ³äü íà òåì³ áàòüêà Ìàõíà.
Ìè áà÷èìî, ÿê îäèí ³ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â Îíè-
ñèì Îðåëü,ó÷àñíèê êàòàñòðîôè ë³íêîðà «Íî-
âîðîñ³éñüê» ó Ñåâàñòîïîë³ 1955 ðîêó, ïåðå-
æèâøè êë³í³÷íó ñìåðòü, íàáóâàº îñîáëèâèõ
ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé ³ ðÿòóº ïëàíåòó â³ä àòîì-
íîãî âèáóõó òîãî ðîêó, êîëè áóëî âáèòî ïðå-
çèäåíòà ÑØÀ Äæîíà Êåííåä³...

Ìè ñïîñòåð³ãàºìî çà íàéìîëîäøèì ³ç äè-
íàñò³¿ Õóàöÿî â Óêðà¿í³ Àíäð³ºì Á³ëåºì, êîò-
ðèé äîëàº êðèâäíèê³â ³ «ïðîáèâàº» ïðîåêòòè-
ñÿ÷îë³òòÿ — ãðàâ³òàö³éíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿,
ùî º ïîðÿòóíêîì äëÿ öèâ³ë³çàö³¿.Àäæå ÃÐÀÂÅÑ
íå ïîòðåáóº í³ ãàçó, í³ âóã³ëëÿ, í³ óðàíó, áî

ïðàöþº, âèêîðèñòîâóþ÷è íåâè÷åðïíå äæå-
ðåëî — ñèëó ãðàâ³òàö³¿. Çâ³ñíî, öÿ ³äåÿ íå äî
øìèãè âëàñíèêàì íàôòîâèõ ³ ãàçîâèõ êîì-
ïàí³é, çâ³äñè — ³íòðèãè ³ ïåðèïåò³¿, ïîäàí³
êðóïíèì ïëàíîì ó íîâîìó ðîìàí³ Îëåêñàí-
äðà Ìèõàéëþòè. ² âñå æ äîáðî äîëàº çëî.Àâ-
òîðà ÃÐÀÂÅÑó çàïðîøóþòü äî Êèòàþ, áàòü-
ê³âùèíè éîãî ä³äóñÿ Þÿ, ³ â³í âèðóøàº òó-
äè —íàçóñòð³÷ íîâîìó äíþ! Íîâèé äåíü «ñâ³-
òèòü» ³ Ãóëÿé-Ïîëþ, àäæå Àíäð³é Á³ëåé âè-
ð³øèâ: ïåðøà ñòàíö³ÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ïîñ-
òàíå ñàìå â éîãî ð³äíîìó ì³ñòå÷êó. Îòîæ,
Îëåêñàíäð Ìèõàéëþòà — àâòîð îðèã³íàëü-
íèé, íåñïîä³âàíèé ³ ïðîç³ðëèâèé �

Â³ä Ãóëÿé-Ïîëÿ äî...
«Ãóëÿé-Ïîëÿ»
�Ðîìàí Îëåêñàíäðà Ìèõàéëþòè ðîçïîâ³äàº 

ïðî íåçâè÷àéíó äîëþ òðüîõ ïîêîë³íü ñ³ì’¿ åì³ãðàíòà 
³ç Êèòàþ (õóàöÿî) Þÿ Õóíöçÿíÿ (Þë³ÿ Õóíåíêà)
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Ð²ØÅÍÍß
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Рішення Київської міської ради № 269/269 від 9 жовтня 2014 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої
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ВИРІШИЛА:
1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами� Київради� та� о�олошені� на

пленарном��засіданні�Київради�09.10.2014,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им

направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�деп�татам

Київради�протя�ом�десяти�днів�з�момент�

отримання�запит�.
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по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови�-
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Київський міський голова
В.Кличко 

Додато��до�рішення�Київради�від�09.10.2014�№�269/269

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами
Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 09.10.2014

№п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕИКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Директору КП "Київблагоустрій" Кліпі І.А. 
Щодо усунення несанкціонованого розповсюдження на
об'єктах благоустрою міста Києва оголошень, реклам,
листівок, інформаційно6аналітичних матеріалів

2. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ініціювання питання про скасування повноважень
комунального. підприємства "Київводфонд" щодо
обслуговування та експлуатації бюветів у місті Києві

3. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Прокурору Голосіївського району міста Києва 
Федорчуку О.В. 
Щодо вжиття заходів з припинення вирубки лісів у
Голосіївському районі вздовж межі з с. Гатне Києво6
Святошинського району Київської області

4. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Міністру екології та природних ресурсів України 
Мохнику А.В. 
Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо захисту національного природного парку
"Голосіївський"

5. БІЛИЧ Віктор Олександрович Заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Старостенко Г.В. 
Щодо забезпечення розвитку Народного художнього
колективу "Ансамбль танцю "Вітамінчик" Центру творчості
дітей та юнацтва Святошинеького району м. Києва

6. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відміни рішень Київради від 24.06.2004 №3266
2/1536 "Про передачу громадянам у приватну власність
земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд" та від 27.11.2003 №228/1102 "Про
передачу громадянам у приватну власність земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків і господарських будівель"

7. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівель житлових будинків у виборчому
окрузі №59

8. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо включення до Програми економічного та
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік облаштування
зупинки на вул. Білицькій

9. ГАННОХА Богдан Ігорович Заступнику міського голови 6 секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо прийняття рішення про фінансування фахівців із
соціальної роботи з місцевого бюджету

10. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо врегулювання механізму переведення нежитлових
приміщень до категорії житлових у гуртожитках міста
Києва

11. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо необхідності проведення аудиту роботи
структурних підрозділів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) за третій
квартал 2014 року, оприлюднення результатів
проведення перевірки на офіційному веб6сайті КМДА

12. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. Щодо звернення
підприємців про отримання дозвільних документів для
здійснення законної торгівлі

13. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Заступнику міського голови 6 секретарю Київської міської
ради Резнікову О.Ю. 
Щодо звернення керівників дошкільного навчального
закладу №204 Шевченківського району

14. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо звернення працівників автобусного парку №8 КП
"Київпастранс"

15. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо аварійного стану балкону квартири №33
житлового будинку №18/2 на просп. Повітрофлотському

16. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо звернення працівників комунального
некомерційного підприємства "Консультативно6
діагностичний центр"

17. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо припинення роботи дитячого садка у мікрорайоні
Чапаєвка

18. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо законності будівництва на вул. Буйка, 29

19. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проекту реальної цільової програми "Покращення
життєвого рівня територіальної громади Києва на основі
впровадження та розвитку нових форм інноваційно6
інвестиційної співпраці регіональної влади та
територіальної громади"

20. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відмови Молодіжній громадській організації
"Спортивно6оздоровчий клуб "ГАРМОНІЯ" в укладанні
договору суборенди приміщення

21. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо будівництва світлофорного об'єкта на перетині
вулиць Центральної та Колекторної у Дарницькому
районі місті Києва

22. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення перевірки підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та вжиття заходів реагування на
колективне звернення громадян 6 мешканців житлового
комплексу "Південна Брама" у Дарницькому районі

23. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо порушення будівельних та санітарних норм та
правил при розміщенні спортивного комплексу "Спорт6
Лайф" (ТОВ "Спорт6Профіт") на вул. Драгоманова, 406г

24. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо здійснення заходів по прискоренню введення в
експлуатацію багатоквартирного житлового будинку на
вул. Єлизавети Чавдар у Дарницькому районі

25. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо забезпечення лікарняних установ міста Києва
високотехнологічною імпортозамінною технікою, яка
виготовляється Державним підприємством "Київський
державний завод "Буревісник"

26. ГРИЦЕНКО Олексій Анатолійович Прокурору Подільського району м. Києва 
Нечипоренку С. І. 
Щодо порушення законодавства про містобудівну
діяльність в ході будівництва офісно6житлової будівлі на
вул. Нижній Вал, 27/29

27. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо облаштування скверу на проспекті Маяковського

28. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Міністру оборони України Гелетею В.В. 
Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо забезпечення комплексного соціально6
психологічного супроводження учасників АТО та членів
їхніх сімей на базі Київського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)

29. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Головам районних у місті Києві державних адміністрацій
Департаменту комунальної власності м. Києва
Прокуратурі міста Києва 
Щодо перевірки використання нежитлових приміщень,
які належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та передані в орендне користування
юридичним і фізичним особам

30. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Прокурору міста Києва Юлдашеву С.О. 
Щодо порушення посадовими особами комунального
підприємства "Київпастранс" житлових прав мешканців
гуртожитку на вул. Довженка, 76а в місті Києві

31. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо забезпечення житлових прав мешканців будинку
№8/17 у провулку Жуковського

32. ДАНИЛЕНКО Віталій Васильович Київському міському голові Кличку В.В. 
Міністру освіти і науки України Квіті C. M. 
Начальнику Головного управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області Артюхову Ю.Б.
Прокурору м. Києва Юлдашеву С.О. 
Щодо звернення трудового колективу Республіканського
вищого училища фізичної культури

33. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Генеральному прокурору України Яремі В.Г. 
В.о. голови Фонду держмайна України Парфененку Д.М.
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо повернення у власність територіальної громади
міста Києва будівлі кінотеатру "Зоряний"

34. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо передбачення в Програмі соціально6економічного
розвитку міста Києва на 2015 рік коштів на будівництво
школи в мікрорайоні Позняки64 Дарницького району
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35. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо виділення коштів на ремонт покрівлі будинку №76а
на проспекті Григоренка в Дарницькому районі

36. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо здійснення робіт по утепленню фасадів, покрівель,
заміни вікон, збільшення подачі теплоносія та заміни
системи каналізації у дошкільних навчальних закладах
Дарницького району

37. КОСТЮК Сергій Анатолійович Директору КП "Київблагоустрій" Кліпі І.А. 
Щодо незадовільного санітарного стану Дарницького
району

38. КОСТЮК Сергій Анатолійович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
Репіку В.М. 
Щодо виділення коштів на ремонт покрівлі на просп.
Григоренка, 76а у Дарницькому районі

39. КОСТЮК Сергій Анатолійович Виконуючому обов'язки директора Департаменту
комунальної власності виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А.
Про надання інформації та копій документів щодо озера
Біле у Дарницькому районі

40. ЛАПШОВ Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Про формування заходів для Програми економічного та
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

41. ЛАПШОВ Олександр Васильович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо роботи бюветних комплексів

42. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення перевірки дошкільних навчальних
закладів Оболонського району м. Києва

43. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Прокуратурі Київської області 
Щодо розгляду звернення громадянина Рибченка
Володимира Васильовича

44. ЛИМАР Юлія Володимирівна Директору Департаменту житлово6комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю.
Голові правління — генеральному директору ПАТ "AT
"Київводоканал" Білику А.О. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо відновлення якості холодного водопостачання, а
також перевірки та ремонту внутріщньобудинкової
електромережі житлового будинку №5 на вул.
Новоукраїнській у Шевченківському районі

45. ЛОГВІН Андрій Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо фінансово6економічного обґрунтування
підвищення тарифу на проїзд комунальним
підприємством "Київський метрополітен"

46. ЛОГВІН Андрій Іванович Прокурору міста Києва Юлдашеву С.О. 
Щодо проведення перевірки дозвільної та технічної
документації будівельних організацій з метою
дотримання вимог законодавства України про
містобудування

47. ЛОЗОВОЙ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відсторонення від посадових обов'язків
начальника Управління сім'ї, молоді та спорту

48. ЛУЦЕНКО Ігор Вікторович Начальнику Інспекції державного архітектурно6
будівельного контролю у м. Києві Кучеру C. M. 
Щодо надання інформації про будівництво на даху
будинку Профспілок України (Майдан Незалежності, 2)

49. ЛУЦЕНКО Ігор Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо підстав продовження позову до колективу
кінотеатру "Жовтень" (вул. Костянтинівська, 26)

50. ЛУЦЕНКО Ігор Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Про проведення ремонту бруківки на площі
Михайлівській і вжиття заходів щодо припинення на ній
наскрізного руху автотранспорту

51. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Генеральному директору спеціалізованого
водогосподарського КП ВОКР КМДА "Київводфонд"
Максименку О.Ф. 
Щодо відновлення та налагодження роботи бювету на 
вул. Луначарського у мікрорайоні Микільська Слобідка

52. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Заступнику міського голови — секретарю Київради
Резнікову О.Ю. 
Щодо взяття на особистий контроль проходження
клопотання про надання дозволу на розробку
документації із землеустрою (К623311)

53. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Заступнику міського голови — секретарю Київради
Резнікову О.Ю. 
Щодо громадської позиції з питання перейменування
бульвару Олексія Давидова на бульвар Віктора
Некрасова в мікрорайоні Русанівка

54. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо аварійної ситуації з пішохідним мостом через
Русанівський канал у бік мікрорайону Березняки

55. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо нарахування оплати послуг з централізованого
опалення, водопостачання та водовідведення ЖБК
"Нептун", ЖБК "Комунар" та ОСН "Комітет мікрорайону
"Русанівка"

56. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо критичної ситуації, яка склалась із накопиченням
побутового сміття вздовж вул. Центральної житлово6
дачного масиву Осокорки Дарницького району

57. НАЙДЬОНОВ Олександр Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо захисту громади Голосіївського району від
бездомних собак

58. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо зволікання з виконанням доручень тимчасової
контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації
навколо об’єкта незавершеного будівництва на території
загальноосвітньої школи №234 за адресою: м. Київ, вул.
Райдужна, 12 у Дніпровському районі

59. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо відновлення роботи кінотеатру "Росія"

60. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Директору Департаменту фінансів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
Репіку В.М. 
Щодо вирішення соціально6економічних проблем,
виконання передвиборчих програм та доручень виборців
у 2014 році

61. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо перерозподілу видатків бюджету м. Києва у сумі 
1 100 000 грн., передбачених Святошинській районній в 
м. Києві державній адміністрації на 2014 рік

62. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття системних та ефективних заходів для
надання належної підтримки киянам, які беруть участь в
бойових діях у східних областях України

63. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо належного фінансування заходів із впровадження
світлофорного регулювання дорожнього руху на вулицях
Ревуцького та Вербицького у Дарницькому районі

64. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття заходів із відновлення повноцінної роботи
бюветних комплексів у Дарницькому районі

65. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №7 на
вул.Котельникова у Святошинському районі

66. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №26 на вул.
Котельникова у Святошинському районі

67. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №4 на вул.
Жмеринській у Святошинському районі

68. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №136в на вул.
Ромена Роллана у Святошинському районі

69. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №9 на вул.
Ромена Роллана у Святошинському районі

70. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №68/2 на вул.
Зодчих у Святошинському районі

71. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №80 на вул.
Зодчих у Святошинському районі

72. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №33 на вул.
Котельникова у Святошинському районі

73. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №16Б на вул.
Якуба Коласа у Святошинському районі

74. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №3 на вул.
Чаадаєва у Святошинському районі

75. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №15 на вул.
Героїв Космосу у Святошинському районі

76. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №95 на просп.
Перемоги у Святошинському районі

77. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. №3 на вул.
Котельникова у Святошинському районі

78. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Директору КП "Житлоінвестбуд6УКБ" Непопу В.І. 
Щодо кількості службових квартир, які були передані КП
"Житло6сервіс" на баланс обслуговуючим організаціям

79. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Про хід виконання розпоряджень виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) від
25.04.2014 №491 та від 24.06.2014 №795

80. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заощаджень коштів за час відсутності гарячого
водопостачання в м. Києві

81. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Рябікіну П.Б. 
Щодо покращення житлових умов сім'ї громадянки
Пильгун Г.А.

82. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Рябікіну П.Б. 
Щодо покращення житлових умов громадянки Щербак
О.Ф.

83. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо необхідності проведення ремонтних робіт у
житлових будинках Дарницького району

84. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо звернення мешканців мікрорайону ДВРЗ про
утилізацію небезпечної речовини
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85. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо забезпечення житлом родини загиблого в зоні
АТО героя 126го територіального батальйону сержанта
Войтенка О.А.

86. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонту покрівлі та дощового
колектора будинку № 266в на бульв. Верховної Ради у
Дніпровському районі

87. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття у дворі буд. № 16
на вул. Щліхтера

88. ОУПРУНЕНКО Олександр Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В.
Щодо підготовки до осінньо6зимового періоду будинку
№4/2 на вул. Каунаській у Дніпровському районі

89. СУПРУНЕНКО Олександр Іванович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Щодо відновлення асфальтового покриття
прибудинкової території буд. №26а на Харківському
шосе у Дніпровському районі

90. ТУРЕЦЬ Владислав Володимирович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо різкого погіршення стану питної води на
Мінському масиві

91. ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Директору Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А.А. 
Про надання інформації щодо власників
(балансоутримувачів) будівель, споруд, майна,
атракціонів тощо на території парків культури та
відпочинку міста Києва

92. ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання повного переліку малих архітектурних
форм, тимчасових споруд та пересувних тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності,
розміщених на території Державного історико6
архітектурного заповідника "Стародавній Київ", а також
підстав для їх розміщення

93. ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо закріплення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) парків культури та відпочинку міста Києва

94. ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. 
Про надання повного переліку малих архітектурних
форм, тимчасових споруд та пересувних тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності,
розміщених на території парків культури та відпочинку
міста Києва, а також підстав для їх розміщення

95. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. Керівнику Державного управління справами
Березенку СІ. 
Щодо передачі дошкільних навчальних закладів
№№418, 494 до комунальної власності міста Києва та
відновлення їх роботи за прямим призначенням

96. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації 
Кличку В.В. 
Міністру екології та природних ресурсів України 
Мохнику А.В. 
Щодо реалізації невідкладних заходів, спрямованих на
розв'язання екологічних проблем міста Києва

97. ЯЛОВИЙ Костянтин Володимирович Київському міському голові Кличку В.В. 
Про звернення мешканців житлового масиву Нивки у
Шевченківському районі щодо неналежного утримання
їх будинків

98. ЯНЧЕНКО Галина Ігорівна Прокурору міста Києва Юлдашеву С.О. 
Щодо невжиття заходів правоохоронними органами у
зв'язку із несанкціонованою торгівлею біля станції
метрополітену "Героїв Дніпра"

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради О. Резніков 

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським 

головою, першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови Київської 

міської державної адміністрації
Розпорядження № 979 від 3 вересня 2014 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто-герой Київ», «Про місцеві державні адмі-
ністрації», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс-
трації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 8 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�Тимчасовий�розподіл�обов’яз-

�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,�першим�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�що�додається.

2.�Встановити,�що�перший�заст�пни���олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�нес�ть�персональн��відповідальність�за

стан�справ���дор�ченій�сфері,�ор�анізацію��он-

тролю�за�ви�онанням�а�тів�за�онодавства�з�пи-

тань,�віднесених�до�їх��омпетенції,�а�та�ож�за�ор-

�анізацію�роботи�підпоряд�ованих�стр��т�рних

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

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

3.�Першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ам��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�до

22��р�дня�2014�ро���проаналіз�вати�с�лад��он-

с�льтативно-дорадчих�ор�анів�при�ви�онавчо-

м��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації)�відповідно�до�роз-

поділ��обов’яз�ів�і�внести�пропозиції�щодо�до-

цільності�їх�ф�н�ціон�вання�та�зміни�їх�персо-

нально�о�с�лад�.

4.�Встановити,�що�дор�чення�першо�о�за-

ст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації,�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�є�обов’яз�овими�для�ви-

�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями,�а�та�ож�те-

риторіальними�підрозділами�міністерств�та�ін-

ших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�з�пи-

тань,�що�віднесені�за�онодавством�до��омпе-

тенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

5.�Установити,�що���разі�відс�тності�(відря-

дження,�відп�ст�а,�хвороба)�Київсь�о�о�місь�о-

�о��олови�йо�о�обов’яз�и�я���ерівни�а�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�ви�он�є�пер-

ший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації,�а���разі�відс�тності�останньо-

�о —�один�із�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�о�ремим

розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

Ви�онання�обов’яз�ів�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації���разі�йо-

�о�відс�тності�(відрядження,�відп�ст�а,�хворо-

ба)�здійснюється�іншим�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�до-

дат�ом�1.

У�разі�відс�тності�обох�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�один�з

я�их�ви�он�є�обов’яз�и�на�час�відс�тності�з�ідно

з�додат�ом�1,�ви�онання�обов’яз�ів�та�о�о�за-

ст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�по�ладаються�на�іншо�о�заст�пни�а

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

о�ремим�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови.

6.�По�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

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

ст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�відповідальність�за��оординацію�ді-

яльності�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій�з�ідно�з�додат�ом�2.

7.�Встановити,�що�перший�заст�пни���олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації��оордин�ють�діяльність�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій,�заснованих�на��ом�наль-

ній�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�що�підпоряд�овані�відповідним�стр��т�рним

підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�з�ідно�з�додат�ом�3.

8.�Дор�чити�першом��заст�пни����олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�ам��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації,�підпис�вати�позовні�та�інші�заяви,�апе-

ляційні�і��асаційні�с�ар�и�до�с�дів�з�питань�від-

повідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

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

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�23�липня�2014�ро���№ 847�«Про

Тимчасовий�розподіл�обов’яз�ів�між�Київсь�им

місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�п-

ни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації»;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�від�29�липня�2014�ро���№ 866�«Про�за-

твердження�змін�до�Тимчасово�о�розподіл��обо-

в’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оловою,�першим

заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації».

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

дження�залишаю�за�собою.

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

03.09.2014�р.�№�979

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов’язків між Київським міським головою, першим заступником
голови Київської міської державної адміністрації, заступниками

голови Київської міської державної адміністрації

РОЗДІЛ�1

КЛИЧКО�В.�В.

Київсь�ий�місь�ий��олова.

Очолює�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь���місь���державн��

адміністрацію).

1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�ви�онав-

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

місь�ою�державною�адміністрацією),�несе�пер-

сональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ла-

дених�на�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь���місь���державн��адміністрацію)

повноважень�та�ф�н�цій�з�ідно�з�Констит�цією

У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�само-

вряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні

адміністрації»,�іншими�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами

Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�а�та�ож

за�здійснення�повноважень�ви�онавчим�ор�а-

ном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)�щодо�питань�фі-

нанс�вання�з�бюджет�,�розроб�и�про�рам�со-

ціально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит-

���м.�Києва;�під�отов�и�пропозицій�з�питань

адміністративно-територіально�о��строю�в�ме-

жах�і�поряд��,�визначених�за�онодавством.

Ор�анізов�є�в�межах�своїх�повноважень,�пе-

редбачених�за�оном:

реалізацію�державної�політи�и���сфері�охо-

рони�державної�таємниці�відповідно�до�вимо�

чинно�о�за�онодавства;

реалізацію�заходів�з�мобілізаційної�під�отов-

�и�і�мобілізації���місті�Києві,�цивільно�о�захис-

т��населення�та�сприяє�їх�ви�онанню.�Взаємо-

діє���цих�питаннях�з�міністерствами,�іншими

центральними�ор�анами�влади.

Ор�анізов�є�та�здійснює��ерівництво�тери-

торіальною�обороною�в�межах�зони�територі-

альної�оборони.

2.�Представляє�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь���місь���державн��адмі-

ністрацію)���відносинах�з�центральними�ор�а-

нами�ви�онавчої�влади,�політичними�партіями,

�ромадсь�ими�і�релі�ійними�ор�анізаціями,�під-

приємствами,��становами�та�ор�анізаціями,

�ромадянами�та�іншими�особами�я��в�У�раїні,

та��і�за�її�межами.�Веде�пере�овори�і�підпис�є

відповідні���оди.

3.�У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з

міністерствами�та�іншими�центральними�ор-

�анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісі-

ями�Київсь�ої�місь�ої�ради.
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4.�Визначає�та�розподіляє�обов’яз�и�між�першим�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації.

5.�Спрямов�є�та��оордин�є�діяльність�першо�о�заст�п-

ни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації),�а�та�ож�територіальних�підрозділів�мі-

ністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�вла-

ди�з�питань,�що�віднесені�за�онодавством�до��омпетен-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�взаємодіє�з�обласни-

ми�державними�адміністраціями.�Здійснює�інші�повно-

важення,�визначені�за�онодавством.

6.�Київсь�ом��місь�ом���олові�безпосередньо�підпо-

ряд�ов�ється��правління�ор�анізаційно-аналітично�о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(пат-

ронатна�сл�жба).

7.�У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що

випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань�і�визначено-

�о��ола�питань:

�оордин�є�діяльність�щодо�фінанс�вання�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��стан��роз-

вит����ал�зей��осподарства�міста�і�забезпеч�є�здійснен-

ня�заходів�щодо�подальшо�о�їхньо�о�розвит��;

�оордин�є�робот��з�розроб�и��ал�зевих�та�місцевих

про�рам,�ор�анізов�є�і�забезпеч�є�їх�ви�онання;

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�за-

ходів�щодо�реалізації�дор�чень�Президента�У�раїни,�Про-

�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

�оордин�є�робот��щодо�розроб�и�про�рам�соціаль-

но-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит���м.�Києва,�ор-

�анізов�є�і�забезпеч�є�їх�ви�онання�відповідно�до�повно-

важень;

ор�анізов�є�співпрацю�з�с�б’є�тами��осподарювання

��відповідній��ал�зі,�забезпеч�є�с�ладання��рафі�ів�та

план��дій�з�ними;

здійснює��оординацію�роботи�щодо�б�дівництва�особли-

во�важливих�об’є�тів�відповідних��ал�зей��осподарства

міста.

8.�Здійснює��ерівництво:

На��ово-е�ономічною�радою�при�ви�онавчом��ор�ані

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

ністрації);

Комітетом�з�е�ономічних�реформ�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації).

9.�Забезпеч�є�взаємодію�з:�

Про��рат�рою�м.�Києва;

Головним��правлінням�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���

м.�Києві�та�Київсь�ій�області;

Головним��правлінням�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�м.�Києві;

оборонними�стр��т�рами�та�правоохоронними�ор�а-

нами.

10.�Очолює�Коле�ію�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

РОЗДІЛ�2��НІКОНОВ�І.�В.

перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�ра-

їни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой

Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�міс-

цеві�державні�адміністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�по-

станов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�ра-

їни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о

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

жавної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�полі-

ти�и�У�раїни���сфері�розвит���місцево�о�самовряд�-

вання;�реалізації�державної�політи�и����ал�зі�дозвіль-

ної�системи���сфері��осподарсь�ої�діяльності�та���сфе-

рі�надання�адміністративних�посл��,�державної�політи-

�и�з�питань�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інфор-

мації;����ал�зі�забезпечення�за�онності,�правопоряд��,

прав�і�свобод��ромадян;��правління�архівною�справою;

взаємодії�та�розвит���зв’яз�ів�з�с�дами,�правоохорон-

ними�ор�анами;�щодо�реалізації�державної�політи�и

У�раїни����ал�зі�вн�трішньої�політи�и;�в�інформаційній

та�видавничій�сферах;�ре�лами�та�ре�ламної�діяльно-

сті;�з�питань�ви�онання�державних�і�ре�іональних�про-

�рам�соціально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит��,

���ал�зі��омпле�сно�о�соціально-е�ономічно�о�розвит-

���території,��дос�оналення�розміщення�на�території

міста�прод��тивних�сил,�розвит���міжре�іональних�зв’яз-

�ів,�здійснення�стр��т�рної�переб�дови�е�ономі�и�міс-

та,�ефе�тивно�о�проведення�е�ономічних�реформ,�спря-

мованих�на�створення�рин�ової�е�ономі�и;����ал�зі�бю-

джет��та�фінансів,�план�вання�і�облі��,�подат�ової�по-

літи�и,�бан�івсь�ої�діяльності,�ор�анізації�вистав�ової

діяльності;�з�питань�реалізації�державної�політи�и��

сферах�теле�ом�ні�ацій,�інформатизації.�теле-�та�ра-

діомовлення,�поштово�о�зв’яз���на�території�м.�Києва;

щодо�ор�анізації�ефе�тивно�о�ф�н�ціон�вання�інфра-

стр��т�ри�дорожньо-транспортно�о��омпле�с��міста,

проведення�єдиної�транспортної�політи�и�в�питаннях

розвит���підприємств�транспорт��різних�форм�власно-

сті.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності�м.�Києва

��сфері�охорони�державної�таємниці,�бере��часть���роз-

робленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��м.�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�ви-

пливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань�і�визначено�о

�ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�за-

ходів�щодо�реалізації�дор�чень�Президента�У�раїни,�Про-

�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

бере��часть���розробці�о�ремих�розділів�відповідних

�ал�зевих�про�рам,�місцевих�про�рам,�ор�анізов�є�і��он-

тролює�їх�ви�онання;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��стан��роз-

вит����ал�зей��осподарства�міста�і�забезпеч�є�здійснен-

ня�заходів�щодо�подальшо�о�їхньо�о�розвит��;

забезпеч�є�с�ладання�балансів�тр�дових�рес�рсів.

Сприяє�форм�ванню�системи�фінансово-�редитної,

�онс�льтативної�та�інформаційної�підтрим�и�підприємниц-

тва.

Сприяє�зал�ченню�іноземних�інвестицій�для�розвит��

е�ономічно�о�потенціал��м.�Києва.

Сприяє�зовнішньое�ономічним�зв’яз�ам�промислових

підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�розташованих�на

території�міста,�незалежно�від�форм�власності�та�відом-

чої�підпоряд�ованості,�розвит���їхньої�е�спортної�бази�і

збільшенню�виробництва�прод��ції�на�е�спорт.

По�одж�є�зовнішньое�ономічні�до�овори,�що���ладаю-

ться�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�підприємствами,��становами�та�ор�анізаці-

ями,�заснованими�на��ом�нальній�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

Координ�є�робот��щодо�здійснення�державної�реєс-

трації�іноземних�інвестицій�в�місті�Києві,�до�оворів�про

спільн��інвестиційн��діяльність�за��частю�інвесторів,�ви-

дачі�ліцензій�на�е�спорт�та�імпорт�товарів,�разових�ін-

дивід�альних�ліцензій�в�межах,�визначених�Міністер-

ством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни.

Сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�природних,�тр�до-

вих�і�фінансових�рес�рсів�м.�Києва�та�зал�ченню�інвес-

тицій.�Здійснює��оординацію�діяльності��правлінь�е�оно-

мі�и�та�фінансових��правлінь�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій.

Забезпеч�є�під�отов���та�подання�в��становленом�

поряд���до�Міністерства�е�ономічно�о�розвит���і�тор�ів-

лі�У�раїни�пропозицій,�спрямованих�на�забезпечення

збалансовано�о�розвит���прод��тивних�сил�та�підви-

щення�рівня�життя�населення�м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��соціально-

е�ономічної�сит�ації�та�розроблення�про�нозів�динамі�и

споживання�населенням�міста�товарів�народно�о�спо-

живання�та�посл��.

Забезпеч�є�розроб���та�подання�на�затвердження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��бюджет��м.�Києва,�ор�ані-

зов�є�ви�онання�бюджет��м.�Києва.

Ор�анізов�є�робот��по�під�отовці�та�подає�в��станов-

леном��поряд���до�ор�анів�ви�онавчої�влади�вищо�о�рів-

ня�пропозиції�до�прое�т��Державно�о�бюджет��У�раїни,

пропозиції�щодо�обся����оштів�Державно�о�бюджет�

У�раїни�для�їх�розподіл��між�місцевими�бюджетами,�роз-

мірів�дотацій�і�с�бсидій,�дані�про�змін��с�лад��об’є�тів,

що�підля�ають�бюджетном��фінанс�ванню,�баланс�фі-

нансових�рес�рсів�для�врах�вання�їх�при�визначенні�роз-

мірів�с�бвенцій,�а�та�ож�для�бюджетно�о�вирівнювання,

виходячи�із�забезпеченості�мінімальних�соціальних�по-

треб.

По�одж�є�пропозиції�щодо�розміщення�на�території

міста�Києва�нових�підприємств�та�інших�об’є�тів�незалеж-

но�від�форм�власності.

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ð³øåííÿì Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä 01.10.2014 ð. ó ñïðàâ³
¹ 752/22742/13-ö çàäîâîëåíî çàÿâó Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíîþ
³íâåñòèö³ºþ "Ñàíãðàíò Ïëþñ" (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, áóä. 7/14, ïðèì. 182,
ê³ì. 44, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31243671) ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì òà â³äíîâëåííÿ
ïðàâ íà âòðà÷åíèé ïðîñòèé âåêñåëü ñåð³¿ ÀÀ ¹ 1100338, ñóìà âåêñåëÿ 1 960 614,72
ãðí,äàòà ñêëàäàííÿ âåêñåëÿ âèäàíèé 20.11.2012 p., âèäàíèé Ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì "Ñëàâÿíñüêèé-ÞÃ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 30503942,ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:
99003, ì. Ñåâàñòîïîëü, âóë. ²âàíà Ãîëóáöÿ, 1).

Ñóäîì âèð³øåíî: "Âèçíàòè íåä³éñíèì åì³òîâàíèé Ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì
òîâàðèñòâîì "Ñëàâÿíñüêèé-ÞÃ"20.11.2012 ð.ïðîñòèé âåêñåëü (ñåð³ÿ ÀÀ ¹ 1100338),
ñóìà âåêñåëÿ 1 960 614,72 ãðí, ñòðîê ïëàòåæó çà âåêñåëåì: çà ïðåä'ÿâëåííÿì,
20.11.2019 ð. Â³äíîâèòè ïðàâà Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíîþ ³íâåñòèö³ºþ
"Ñàíãðàíò Ïëþñ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31243671) íà âòðà÷åíèé ïðîñòèé âåêñåëü
íà çàãàëüíó ñóìó 1 960 614,72 ãðí øëÿõîì ñïîíóêàííÿ Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî
òîâàðèñòâà "Ñëàâÿíñüêèé-ÞÃ" âèäàòè àíàëîã³÷íèé ïðîñòèé âåêñåëü íà âêàçàíó
ñóìó âçàì³í ïðîñòîãî âåêñåëÿ, ùî âèçíàíèé íåä³éñíèì.

Çàÿâà ïðî íàì³ðè

1. Íàçâà îá'ºêòà: "Ðåêîíñòðóêö³ÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç
íàäáóäîâîþ ïî ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 15/7 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

2.Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³: Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ
äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº, ÃÄÊ äëÿ íàñåëåííÿ íå ïåðåâèùóþòüñÿ.

3.Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: Æèòëîâèé áóäèíîê ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïðîìòîâàðíèìè
êðàìíèöÿìè.

4. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ: Ïðîåêòîì âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³,
ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ çã³äíî ç ä³þ÷èìè íîðìàòèâíèìè
äîêóìåíòàìè.

5. Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-
ãåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü
çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë,îõîðîíí³,â³äíîâëþâàëüí³
òà çàõèñí³ çàõîäè. Áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç äåíäðîïëàíîì.

6. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: Àäðåñà Çàìîâíèêà: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 4/6, òåë. 280-91-38;
ãåíïðîåêòóâàëüíèê — ÒÎÂ "Ïðîåêò³íäóñòð³ÿ".

12.11.14 î 10.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-À, çàë 101, ñóääÿ: Êðîòþê Î.Â.,
â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì ÃÎ "Âñåóêðà¿íñüêà
ñï³ëêà ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ òà ïîñëóã "Òðóäîâà ñï³âäðóæí³ñòü" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíîþ áåçä³ÿëüíîñò³ òà ñêàñóâàííÿ
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.09.14 ¹ 62/62 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 56/5443 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) âëàñíèê³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä
òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ
çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ â óòðèìàíí³ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í
äî äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè"òà äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè".

ÒÎÂ "Ñåðâ³ñ íà Ñàêñàãàíñüêîãî" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàíèé çã³äíî ç Ïîðÿäêîì,
çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹ 869 â³ä 01.06.2011 ð. íàäàíî äî ÊÌÄÀ íà
çàòâåðäæåííÿ.Ñòðóêòóðà òà ïåð³îäè÷í³ñòü íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
Ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎÊÑÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ðîêó ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
70À — òàðèô 6,01 ãðí; ÒÎÂ "Ñåðâ³ñ íà Ñàêñàãàíñüêîãî" ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³
çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ñàêñàãàíñüêîãî, 70À. Êîíòàêòí³
òåëåôîíè: 044-287-01-24, 095-725-62-60, Íàòàëÿ Ñåðã³¿âíà.

Îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â óïðàâë³íí³ åêîëîã³¿ òà îõîðîíè

ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ): çàâ³äóâà÷ ³ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè òà ìîí³òîðèíãó;
íà ïåð³îä äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò (2 ïîñàäè) â³ää³ëó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
òà êîíòðîëþ. Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî óìîâ êîíêóðñó ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³
http://gukbm.kiev.ua, òåë. 483-71-39.

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³íêîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ

â³ä 11.09.2014 ¹149/03-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹111-03/05.14,

çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ ÒÎÂ "Àêâàðèòåò" (êîä 36192192), ïåðåä-

áà÷åíîãî ï.1 ñò.50 òà ï.4 ÷.2 ñò.50 ÇÓ"Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿".

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà Wi-Fi ìåðåæ³ â Êè¿âñüêîìó ìåòðîïîë³òåí³ äëÿ
íàäàííÿ ÿê³ñíèõ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã æèòåëÿì òà ãîñòÿì ì³ñòà ïåðåìîæöåì
âèçíà÷åíî ÒÎÂ "Ô²ÄÎÌÎÁÀÉË",ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1230.

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî Äèïëîìó KB ¹39462120, âèäàíèé â³ä 30 ÷åðâíÿ 2010 ð.,
Êîëåäæà åêîíîì³êè ³ óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó"Êè¿âñüêèé
äåðæàâíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Âàäèìà Ãåòüìàíà" íà ³ì'ÿ Ñòóïàê Àííè
Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Відповіді на сканворд 
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, çáàëàíñóéòå «õî-
÷ó» ³ «ìîæíà», âè çàëåæ-
í³ â³ä ðåñóðñ³â òà ³íòåðå-

ñ³â îòî÷åííÿ, òîìó, àáè íå ïîòðà-
ïèòè â ðàáñòâî, ïîâîäüòåñÿ áåç-
äîãàííî, äîáðà ðåïóòàö³ÿ äîïî-
ìîæå ñòâîðèòè (óêð³ïèòè) ãàðìî-
í³éíèé ä³ëîâèé (øëþáíèé) ñîþç
äëÿ ñï³âïðàö³ íà ï³äãðóíò³ äîâ³ðè.

ÒÅËÜÖ², öå òèæäåíü êàð-
äèíàëüíîãî ïåðåëîìó â
æèòò³,ïîòðóä³òüñÿ íàä çì³-

íîþ ³ì³äæó, ãàðäåðîáà, ïîñòàâòå
çà ìåòó ïîçáóòèñÿ ïîãàíèõ çâè÷îê
³ ñòàòè âç³ðöåì äëÿ øëþáíèõ ñóïóò-
íèê³â. Âîíè òàê³ ÷àð³âí³, òîæ ³ âè
íå ïîâèíí³ ï³äêà÷àòè! Ìóäðî ï³-
ä³éä³òü äî òåìè ïàðòíåðñòâà, çà-
êëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò ñï³âïðàö³
íà ìàéáóòí³é ð³ê.

ÁËÈÇÍßÒ äîæåíå êàðì³÷-
íèé áóìåðàíã,âëàñí³ ñïðà-
âè â³äñóíüòå íà çàäí³é

ïëàí — âèð³øóéòå ÷óæ³ ïðîáëåìè.
Øëÿõ äî ðîçêâ³òó òà çáàãà÷åííÿ
ëåæèòü ÷åðåç óì³ííÿ çàâ’ÿçàòè âè-
ã³äí³ êîíòàêòè (äå çíàéäåòå ïîêðî-
âèòåë³â), ñóìë³ííó ïðàöþ íà áëà-
ãî ³íøèõ. Ïðîñÿòü— ðàäî äîïîìî-
æ³òü, òîä³ é âàì ï³äóòü íàçóñòð³÷.

ÐÀÊÈ, òâîð³òü, êîõàéòåñÿ,
îõìóðÿéòå ïîêëîííèê³â,
äóõ àçàðòíî¿ áîðîòüáè,

êîíêóðåíö³¿ íàñíàæóº, â ö³ ìîìåí-
òè âàñ íàïîâíþº áóðõëèâà åíåð-
ã³ÿ, âèðîñòàþòü êðèëà. Êîëè õòîñü
ïðèïàâ äî ñåðöÿ, íå ïàñ³òü çàäí³õ,
à áîð³òüñÿ, ëþáîâ ñë³ä çàâîéîâó-
âàòè! ² õî÷à äî â³íöÿ ñïðàâà íå
ä³éäå, ðàçîì âàì âäàñòüñÿ ÷óäîâî
ïîðîçâàæàòèñÿ.

ËÅÂÀÌ õî÷ ðîç³ðâèñü,âè-
çíà÷åíî ìåòàòèñÿ ì³æ ðî-
áîòîþ òà ñ³ì’ºþ. Íà ïðî-

ôåñ³éíèõ òåðåíàõ ïîçèö³¿ ñòàá³ëü-
í³, çàòå îñîáèñòå æèòòÿ — öå ïðîñ-
òî ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê, òóò ðîç-
ãîðòàþòüñÿ øàëåí³ ïîä³¿!

Ä²ÂÈ,æèòòºâ³ â³òðèëà íà-
äóâàº â³òåð óñï³øíèõ çì³í,
êîëè ùîñü äóæå õî÷åòü-

ñÿ, íå á³éòåñÿ ðèçèêó, à ñì³ëèâî
äåðçàéòå! Âëàñí³ ³íòåðåñè º áëà-
ãîñëîâåííèìè.×àð³âí³ñòü, ïðîçîð-
ëèâèé ðîçóì, áëèñêó÷à êîìóí³êà-
áåëüí³ñòü çðîáëÿòü âàñ íåâðàçëè-
âèìè äëÿ êîíêóðåíò³â, â³ðòóîçíèì
ãðàâöåì íà æèòòºâ³é àðåí³.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â âñåðåäèí³ ïðè-
õîâàí³ êîëîñàëüí³ àðñå-
íàëè äëÿ ñòâîðåííÿ ùàñ-

ëèâîãî áóòòÿ.Íå ïåðåãí³òü ïàëèöþ
ñïðàâåäëèâîñò³ (àäæå ìàºòå âåëè-
÷åçí³ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòè âëàñ-
í³ ³íòåðåñè çà ðàõóíîê ÷óæèõ ðå-

ñóðñ³â),äîö³ëüíî íàãàäàòè âñ³ì,õòî
âàì âèíåí, ïîâåðíóòè áîðãè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âè ñèëüí³,
âïëèâîâ³,îãîðíåí³ ìàã³ºþ
÷àð³âíîñò³, ïðåçåíòóéòå

ñåáå ñêð³çü, áóäüòå â öåíòð³ óâàãè,
ùî àêòèâ³çóº ïîïóëÿðí³ñòü ó ñîö³-
óì³ òà ïðèâàáèòü ïîêðîâèòåë³â ñå-
ðåä ñèëüíèõ ñâ³òó öüîãî.Äîö³ëüíî
ïåðåãëÿíóòè óìîâè ñï³âïðàö³,âíåñ-
òè êîðåêòèâè äî ñòàðèõ äîìîâëå-
íîñòåé ³ ïîñòàâèòè ¿õ íà òâîð÷³ ðåé-
êè. Ò³ëüêè çäîðîâ³ âçàºìèíè ç êî-
ëåãàìè çàäîâîëüíÿòü àìá³ö³¿, ñïðè-
ÿòèìóòü áàëàíñó ³íòåðåñ³â.

ÑÒÐ²ËÜÖ², òèõà âîäà ãðåá-
ëþ ðâå, âàìè êåðóº íå-
çðèìà ðóêà Âñåâèøíüî-

ãî, ï³äêîð³òüñÿ é íå áóíòóéòå, îñî-
áëèâî â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, äå âè-
ìàãàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, óì³í-
íÿ ïðèéìàòè êîíñòðóêòèâí³ ð³øåí-
íÿ, ëàäèòè ç êîëåêòèâîì, äîñêîíà-
ëî âèêîíóþ÷è äîðó÷åí³ çàâäàííÿ.
Æèòòºâà àóðà íàïîâíåíà êàðì³÷-
íèìè ñþæåòàìè, òîìó âêëþ÷àéòå
ïîëóì’ÿíèé åíòóç³àçì ò³ëüêè â ïî-
òð³áíèé ìîìåíò, êîëè öüîãî âèìà-
ãàþòü îáñòàâèíè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,íàâêîëî «ãðà-
â³òàö³éíå» äðóæíº ïîëå, ³
âñ³, õòî ïîòðàïèâ â éîãî

ìàãíåòè÷íó àóðó, ãîòîâ³ ðîçä³ëèòè
âàø³ ³íòåðåñè é äèõàòè îäíèì áðà-
òåðñüêèì äóõîì. Ëþáîâ ³ äðóæáà
ïåðåïëåòóòüñÿ â îäèí êëóáîê,äðó-
ç³ ñòàíóòü êîõàíöÿìè,à êîõàíö³ äðó-
çÿìè.Ò³ëüêè íå áóäüòå ñêíàðàìè òà
åãî¿ñòàìè, öüîãî ðîêó Íåáåñà äà-
þòü óí³êàëüíèé øàíñ ðîçáàãàò³òè
çà ðàõóíîê ùåäðèõ ³íâåñòèö³é îñ³á,
ç ÿêèìè âàñ ºäíàº ñï³ëüíà ö³ëü.

ÂÎÄÎË²¯, íà êàð’ºðíîìó
íåáîñõèë³ ñÿº ñîíöå óäà-
÷³,íå ïðîñï³òüöåé çîðÿíèé

÷àñ, ðîçøèðþéòå ñôåðó ä³ëîâîãî
âïëèâó,àêòèâ³çóéòå ïðîôåñ³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü, â÷³òüñÿ, îïàíîâóéòå ïðî-
ãðåñèâí³ òåõíîëîã³¿.Äîö³ëüíî çáëè-
çèòèñÿ ç êåð³âíèöòâîì (³ íàâ³òü çà-
êðóòèòè ðîìàí), âîíî äî âàñ ïðè-
õèëüíå, òîæ ìîæåòå ðîçðàõîâóâà-
òè íà ïðèâ³ëå¿, ãàðí³ çàðîá³òêè.

ÐÈÁÈ ïåðåæèâàþòü êàð-
äèíàëüíó çì³íó äóõîâíî-
ãî ñâ³òîãëÿäó, â÷îðàøí³

³äåàëè â³äõîäÿòü ó íåáóòòÿ, çâ³ëü-
íÿþ÷è ì³ñöå íîâèì ³íòåðåñàì, çà-
õîïëåííÿì, ïëàíàì. Ñàìå ñèëüí³
åìîö³éí³ ñòðåñè º äåòîíàòîðîì ö³-
ëþùèõ çì³í, îäíàê êîëè ó âàñ º
ïåðñïåêòèâíà ïðàêòè÷íà ³äåÿ, íå
çâîë³êàéòå, ñàìå ÷àñ äàòè ¿é ïó-
ò³âêó â æèòòÿ, ïðîìàõó íå á³éòåñÿ,
ãëèáøå îáì³ðêóéòå, ðàö³îíàëüíî
çâàæòå — ³ âñå ï³äå ÿê ïî ìàñëó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -1o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 752 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 87 %

ãîðîñêîï

2 — 8 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 æîâòíÿ

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
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ÏÐÎÌÎÂÀ ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëî-
äèìèðà Ïóò³íà íà ñî÷èíñüêîìó
«Âàëäà¿» ùîäî ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè
òà ì³ñöÿ â í³é Ðîñ³¿ áóëà ïîâíîþ
áðåõí³, àãðåñ³¿ òà ðå÷åé, íå çðîçó-
ì³ëèõ äëÿ íîðìàëüíîãî ñïðèéíÿò-
òÿ. Òàêó îö³íêó äàëî âïëèâîâå àìå-
ðèêàíñüêå âèäàííÿ The Washington
Post, ïåðåäàº âëàñíèé êîðåñïîí-
äåíò Óêð³íôîðì. Ðîçïîâ³äàþ÷è
ïðî ðîñ³éñüêó àãðåñ³þ â Óêðà¿í³,
«ïàí Ïóò³í áóâ ââ³÷ëèâî äîïèòà-
íèé çàòâåðäæåíèì Ìîñêâîþ àñîð-
òèìåíòîì ³íîçåìíèõ æóðíàë³ñò³â,
íàóêîâö³â òà êîëèøí³õ ïîë³òèê³â»,
çàçíà÷àº ãàçåòà. Éîãî âèñòóï áóâ
ïðîñòî «îòðóéíîþ ñóì³øøþ áðåõ-
í³, òåîð³¿ âñåñâ³òíüî¿ çìîâè, çàâó-
àëüîâàíî¿ çàãðîçè ïîäàëüøî¿ àã-
ðåñ³¿ òà ïåðåäóñ³ì êèïëÿ÷î¿ îáðà-
çè íà ÑØÀ». Çà âåðñ³ºþ Ïóò³íà, ïè-
øå âèäàííÿ, Âàøèíãòîí ñòâîðèâ

õàîñ ïî âñüîìó ñâ³òó, âëàøòóâàâ-
øè çìîâó, ùîá ðîçïàëèòè ðåâîëþ-
ö³¿, â òîìó ÷èñë³ â Óêðà¿í³, ÿêó â³í
áà÷èòü ÿê îçáðîºíèé äåðæàâíèé
ïåðåâîðîò. Ïóò³í çîáðàçèâ îêóïà-
ö³þ Êðèìó ÿê íåâåëè÷êó êîðåêòè-
âó ç áîêó Ðîñ³¿ äî àìåðèêàíñüêî-
ãî «³ìïåð³àë³çìó», ïðîâîäÿ÷è àíà-
ëîã³þ ÐÔ ³ç âåäìåäåì — ãîñïîäà-
ðåì òàéãè, íàòÿêàþ÷è, ùî Óêðà¿íà
º ÷àñòèíîþ òîãî òåìíîãî ë³ñó, éäåòü-
ñÿ â ïóáë³êàö³¿. Äî òîãî æ ðîñ³é-
ñüêèé ë³äåð íåäâîçíà÷íî ïðèãðî-
çèâ ³íøèì êðà¿íàì, ÿê³ ñòîÿòü «íà
ïåðåòèí³ ãåîïîë³òè÷íèõ ³íòåðåñ³â
âåëèêèõ äåðæàâ, «ìîæëèâèìè ïðîá-
ëåìàìè â³ä âíóòð³øíüî¿ íåñòàá³ëü-
íîñò³», âêëþ÷íî ç âèíèêíåííÿì
íîâèõ êîíôë³êò³â, çàçíà÷àº âèäàí-
íÿ. Ñóäÿ÷è ç ðèòîðèêè Ïóò³íà, â³í
ïðîïîíóº Çàõîäó âèá³ð ì³æ òèì,
ùîá ïîñòóïèòèñÿ Ðîñ³¿ ³ íå ÷³ïàòè

¿¿ «òàéãó», â òîìó ÷èñë³ ùîäî êîí-
òðîëþ íàä Óêðà¿íîþ òà áóäü-ÿêè-
ìè ³íøèìè ÷àñòèíàìè ªâðàç³¿, ÿê³
çàáàæàº ñàì Ïóò³í — ç îäíîãî áî-
êó, à òàêîæ ö³ëèì íàáîðîì ãîñòðèõ
êîíôë³êò³â — ç ³íøîãî, àêöåíòóº-
òüñÿ â ñòàòò³. «Íå äèâíî, ùî êàíö-
ëåð Í³ìå÷÷èíè Àíãåëà Ìåðêåëü,
ÿêà ãîâîðèëà ç ðîñ³éñüêèì ïðàâè-
òåëåì á³ëüøå, í³æ áóäü-õòî ³ç çà-
õ³äíèõ ïîë³òèê³â, îïèñàëà éîãî ÿê
ëþäèíó, ùî æèâå «â ³íøîìó ñâ³-
ò³»,— ïèøå ãàçåòà. Ïðåçèäåíò Îáà-
ìà íåùîäàâíî ïîð³âíÿâ Ðîñ³þ Ïó-
ò³íà ç ëèõîìàíêîþ Åáîëà é òåðîðèç-
ìîì ó ÿêîñò³ îñíîâíèõ çàãðîç, ùî
ñòîÿòü ïåðåä ñâ³òîì. ßêùî ñâîºþ
ïðîìîâîþ «êåð³âíèê Êðåìëÿ ñïî-
ä³âàâñÿ ïîêàçàòè, ùî â³í íå çàñëó-
ãîâóº òàêîãî ñòàâëåííÿ, òî éîìó
öå íå âäàëîñÿ», ï³äñóìîâóº âèäàí-
íÿ �

Îáàìà íåùîäàâíî ïîð³âíÿâ Ðîñ³þ Ïóò³íà 
ç ëèõîìàíêîþ Åáîëà

Ì³æíàðîäíèé äåíü ×îðíîãî ìîðÿ, â àíãëîìîâíèõ êðà-
¿íàõ ñâÿòêóþòü Õåëëîâ³í, ó Ñëîâåí³¿ â³äçíà÷àþòü Äåíü
ðåôîðìàö³¿, íà Òàéâàí³ —Äåíü ×àí Êàéøè,ó ÑØÀ—Äåíü
ðåôîðìàö³¿ òà Äåíü ìàã³¿.
1795 — ó Ôðàíö³¿ óòâîðåíî Äèðåêòîð³þ, íîâèé âèùèé
îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè êðà¿íè.
1892 — Àðòóð Êîíàí Äîéëü îïóáë³êóâàâ êíèãó «Ïðèãîäè
Øåðëîêà Õîëìñà».
1961 — ÷åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ âèñòóïó Ìèêèòè Õðóùîâà
íà XX ç’¿çä³ ÊÏÐÑ ç êðèòèêîþ ñòàë³í³çìó ³ êóëüòó îñîáè
Ñòàë³íà áóëî âèêîíàíå îäíîãîëîñíî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ
÷åðãîâîãî, XXII ç’¿çäó — ò³ëî Éîñèôà Ñòàë³íà áóëî âèíå-
ñåíî ³ç Ìàâçîëåþ, äå âîíî ïåðåáóâàëî ïîðó÷ ³ç ò³ëîì Ëå-
í³íà, ³ ïåðåçàõîâàíå á³ëÿ êðåìë³âñüêî¿ ñò³íè íà Êðàñí³é
ïëîù³ ó Ìîñêâ³.
1968 — ó òåëåâ³ç³éíîìó çâåðíåíí³ äî íàö³¿ ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äæîíñîí îãîëîñèâ, ùî íà ï³äñòàâ³ äîñÿãíóòèõ íà
Ïàðèçüêèõ ìèðíèõ ïåðåãîâîðàõ óãîä ç 1 ëèñòîïàäà ÑØÀ
ïðèïèíÿº «ïîâ³òðÿíå, ìîðñüêå ³ àðòèëåð³éñüêå áîìáàð-
äóâàííÿ Ï³âí³÷íîãî Â’ºòíàìó». Ïðè÷èíîþ ïðèéíÿòòÿ òà-

êîãî ð³øåííÿ áóëà çãîäà êîìóí³ñòè÷íîãî Ï³âí³÷íîãî Â’ºò-
íàìó äîïóñòèòè äî ïåðåãîâîð³â óðÿä ïðîàìåðèêàíñüêî-
ãî Ï³âäåííîãî Â’ºòíàìó.
1992 — Ïàïà ðèìñüêèé Ïàâëî ²îàíí II îãîëîñèâ ð³øåí-
íÿ ïðî öåðêîâíó ðåàá³ë³òàö³þ ³òàë³éñüêîãî àñòðîíîìà Ãà-
ë³ëåî Ãàë³ëåÿ, êîòðèé ñòâåðäæóâàâ, ùî Çåìëÿ íå º öåí-
òðîì Âñåñâ³òó ³ áóâ çìóøåíèé çðåêòèñü ñâî¿õ ïîãëÿä³â ï³ä
òèñêîì ñóäó ³íêâ³çèö³¿.
1999 — çà ðåçóëüòàòàìè ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â â Óêðà-
¿í³ ó äðóãèé òóð âèéøëè ä³þ÷èé ïðåçèäåíò Ëåîí³ä Êó÷ìà
³ ë³äåð Êîìïàðò³¿ Ïåòðî Ñèìîíåíêî, êîòð³ ó ïåðøîìó òó-
ð³ íàáðàëè 36,5 % òà 22,2 % ãîëîñ³â â³äïîâ³äíî.
2010 —â Óêðà¿í³ â³äáóëèñü âèáîðè äî îáëàñíèõ ðàä,ì³ñü-
êèõ ðàä ³ ìåð³â îáëàñíèõ öåíòð³â. Âîíè ïðîéøëè âñþäè,
êð³ì Êèºâà ³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè.
2011 — çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè Ôîíäó íàðîäîíàñåëåííÿ
ÎÎÍ, íà Çåìë³ íàðîäèâñÿ ñåìèì³ëüÿðäíèé æèòåëü. Îñ-
ê³ëüêè íà Çåìë³ ùîõâèëèíè íàðîäæóºòüñÿ áëèçüêî 260
ä³òåé, ÎÎÍ ïîñòàíîâèëà ââàæàòè òàêèì Äàí³öó Ìåé Êà-
ìà÷î, ÿêà íàðîäèëàñü â Ìàí³ë³ (Ô³ë³ïï³íè).
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