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Ïîñâÿòà â êàäåòè
� Ó Ñâÿòî-Óñïåíñüê³é Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³ 90 ó÷í³â ñòîëè÷íîãî ë³öåþ-³íòåðíàòó ¹ 23

ñêëàëè ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü Áàòüê³âùèí³ òà îäÿãëè ïîãîíè

Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî
Êîì³ñ³þ ç âèð³øåííÿ
ïèòàíü íàäàííÿ 
äîïîìîãè êèÿíàì —
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

Äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè êèÿíàì —

ó÷àñíèêàì ÀÒÎ ó ì³ñò³ ñòâîðå-

íî Êîì³ñ³þ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíè-

êîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëîì

Ðàäóöüêèì. Â³äïîâ³äíå ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ óâ³éøëè:

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³-

àëüíî¿ ïîë³òèêè, êåð³âíèöòâî

ÐÄÀ, ïðåäñòàâíèêè Äåïàðòà-

ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äåïó-

òàòè Êè¿âðàäè. Îêð³ì òîãî, çà

çãîäîþ, äî ðîáîòè Êîì³ñ³¿ çà-

ëó÷àòü ïðåäñòàâíèêà ÃÓ ÌÂÑ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, ÃÓ þñòèö³¿ ó

ì. Êèºâ³ òà ÃÓ Ñëóæáè áåçïåêè

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é

îáëàñò³.

Îñíîâíèì çàâäàííÿì íîâî-

ñòâîðåíîãî äîðàä÷îãî îðãàíó

ñòàíå ðîçãëÿä çàÿâ ïðî êîìïåí-

ñàö³þ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äî-

ðîãîâàðò³ñíèì ë³êóâàííÿì êè-

ÿí — ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà

â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàä-

íå ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³ä-

í³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â

àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, â

êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàä-

êó.

Äëÿ ðîçãëÿäó òà îïðàöþâàí-

íÿ çàçíà÷åíèõ ïèòàíü, ó ðàç³

íåîáõ³äíîñò³, çàëó÷àòèìóòüñÿ

ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ òà êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ òà îðãàí³çàö³é, ³íø³ ôàõ³â-

ö³. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè Êî-

ì³ñ³ÿ íàäàâàòèìå â³äïîâ³äí³

ïðîïîçèö³¿ ÊÌÄÀ.

Çàñ³äàííÿ â³äáóâàòèìóòüñÿ

íå ð³äøå îäíîãî ðàçó â ì³ñÿöü.

Îðãàí³çàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ Êîì³ñ³¿ çä³éñíþâàòèìå Äå-

ïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-

êè.

Ãîëîâà 
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ
ïðîâåäå 
«ãàðÿ÷ó ë³í³þ» 
ó Êîíòàêòíîìó 
öåíòð³ ì³ñòà Êèºâà

Ó â³âòîðîê, 18 ëèñòîïàäà, ç 12.00

äî 13.00 ó Êîíòàêòíîìó öåíòð³

ì³ñòà Êèºâà â³äáóäåòüñÿ «ãàðÿ-

÷à ë³í³ÿ» ç ìåøêàíöÿìè, ó ÿê³é

â³çüìå ó÷àñòü ãîëîâà Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ëëÿ

Ñàãàéäàê.

Íàãàäàºìî, ùî ñë³äêóâàòè çà

ñï³ëêóâàííÿì óñ³ îõî÷³ çìîæóòü

íà ñàéò³ Êîíòàêòíîãî öåíòðó

www.1551. gov. ua, äå â³äáóâàòè-

ìåòüñÿ òðàíñëÿö³ÿ â ðåæèì³ îí-

ëàéí.

íîâèíè

ÂÆÅ ÑÒÀËÎ äîáðîþ òðàäèö³ºþ
äëÿ ë³öåþ-³íòåðíàòó ¹ 23 êîæ-
íîãî ðîêó ó Òðàïåçíîìó õðàì³ íà
÷åñòü ïðåï. Àíòîí³ÿ òà Ôåîäîñ³ÿ
Ïå÷åðñêèõ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâ-
ðè îäÿãàòè ïîãîíè þíèì âèõî-
âàíöÿì. ² öåé ð³ê íå ñòàâ âèêëþ-
÷åííÿì. 90 ó÷í³â, ñåðåä ÿêèõ ³ 10
ä³òåé, êîòð³ ïåðå¿õàëè äî ñòîëèö³
³ç çîíè ÀÒÎ, áóëè ïîñâÿ÷åí³ â êà-
äåòè.

«Êîëè ìè ðîçïî÷èíàëè ïðîåêò
â³äðîäæåííÿ êàäåòñüêîãî êîðïó-
ñó, öå áóâ âåðåñåíü. Ä³òåé ìè ÷î-
ìóñü íàâ÷èëè, âîíè ïðîéøëè «êóðñ
ìîëîäîãî á³éöÿ», ³ îò â ëèñòîïàä³
îäÿãàºìî ïîãîíè»,— çàçíà÷èëà äè-
ðåêòîð çàêëàäó Íàòàë³ÿ Ãîëîâ³õ³-
íà. Âîíà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî òðàäè-
ö³ÿ ïîñâÿòè â ñâÿòèõ ì³ñöÿõ Ëàâ-
ðè ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ.

ªïèñêîï ²ðï³íñüêèé Êëèìåíò
áëàãîñëîâèâ þíèõ êàäåò³â íà íà-
â÷àííÿ. «Äîðîã³ êàäåòè, õî÷ó âàñ

ïðèâ³òàòè ç óðî÷èñòîþ ïîä³ºþ. Ðà-
çîì ³ç ïîãîíàìè, ÿê³ ò³ëüêè ùî
ñòàðø³ òîâàðèø³ îäÿãíóëè íà âà-
ø³ ïëå÷³, âè ï³ä³éìàºòå íà ñâî¿ ïëå-
÷³ íàäçâè÷àéíî âåëèêó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü — â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ñâîþ áàòüê³âùèíó, çà äðóç³â ³ áëèçü-
êèõ»,— çàçíà÷èâ â³í.

Ïðèâ³òàòè þíàê³â ïðèéøëè ³
ñòîëè÷í³ ïîñàäîâö³. Çîêðåìà ³ ãî-
ëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã Ãà-
ðÿãà. «Êàäåò — çâó÷èòü ãîðäî. Íî-
ñèòè ïîãîíè — öå íå ò³ëüêè âåëè-
êà ÷åñòü, àëå é âåëèêà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Âîäíî÷àñ ñèìâîë³÷íî, ùî
ñàìå â äí³ óðî÷èñòèõ ñâÿòêóâàíü
Äíÿ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà ì³ñòà
Êèºâà â³äáóâàºòüñÿ ïîñâÿòà â êà-
äåòè âèõîâàíö³â ë³öåþ «Êàäåò-
ñüêèé êîðïóñ». «Äóøó — Áîãó, ñåð-
öå—äàì³,æèòòÿ—Â³ò÷èçí³,÷åñòü—
í³êîìó!»,— öåé äåâ³ç ìàº ñòàòè âà-
øèì æèòòºâèì êðåäî»,— ñêàçàâ
î÷³ëüíèê ðàéîíó.

Äî ñëîâà, ñåðåä ãîñòåé áóëè ³
ïðåäñòàâíèêè ñèëîâèõ ñòðóêòóð.
Òàê, ãåíåðàë àðì³¿ Óêðà¿íè Ëåîí³ä
Äåðêà÷ ïåðåêîíàíèé, ùî êàäåòè
ë³öåþ ñòàíóòü åë³òîþ äåðæàâè, à
îòðèìàí³ çíàííÿ äîïîìîæóòü áó-
äóâàòè äåìîêðàòè÷íó, ñèëüíó, ðîç-
âèíåíó äåðæàâó.

ßê çàâæäè, æîäíå ñâÿòî öüîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íå îá³éøëî-
ñÿ ³ áåç ìàëåíüêèõ ïàíÿíî÷îê, òà-
êîæ âèõîâàíö³â ë³öåþ. Ä³â÷àòêà â
ñâÿòêîâèõ ñóêíÿõ íå ïðîñòî áóëè
ïðèñóòí³ íà óðî÷èñòîñòÿõ, à é ï³ä-
ãîòóâàëè êàäåòàì ïîäàðóíêè —
ìîëèòîâíèêè.

À îò îäÿãòè ñàì³ ïîãîíè çàïðî-
ñèëè ë³öå¿ñò³â Êè¿âñüêîãî â³éñü-
êîâîãî ë³öåþ ³ì. ²âàíà Áîãóíà. «Ìè
äðóæèìî ç íèìè. Âîíè äî íàñ ïðè-
¿æäæàþòü, à ìè äî íèõ. ² îò ìè çà-
ïðîñèëè ¿õí³õ ë³öå¿ñò³â, ùîá îäÿã-
ëè íàøèì ïîãîíè»,— ðîçïîâ³â çàâ-
êàôåäðîþ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ë³öåþ-³íòåðíàòó
¹ 23 ï³äïîëêîâíèê çàïàñó Ìèõàé-
ëî Êîâàëü. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî
ïîñâÿ÷åí³ êàäåòè áóëè ä³òè ç 5-ãî
ïî 11-é êëàñ.

«Öå ò³, ÿê³ ïîñòóïèëè ó öüîìó
ðîö³. Ïðîéøëè âèïðîáóâàëüíèé
òåðì³í. Ïîäèâèëèñü ìè íà íèõ, âî-
íè íà íàñ. Íå âñ³ ñïðàâèëèñü. Äå-
ÿê³ ñàì³ ï³øëè, äåÿêèõ ìè â³äðà-
õóâàëè»,— çàçíà÷èâ â³í. Äî ñëîâà,
îô³öåð òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ó ä³-
òåé ³ç çîíè ÀÒÎ, ÿê³ íèí³ íàâ÷àþ-

òüñÿ â ë³öå¿, òðóäíîù³â íå âèíè-
êàëî, à ñòàâëåííÿ äî íèõ òàêå æ,
ÿê ³ äî âñ³õ ³íøèõ âèõîâàíö³â — íà
çàãàëüíèõ óìîâàõ.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé â õðàì³ õëîï-
ö³ âèéøëè íà âóëèöþ, àáè ñèìâî-
ë³÷íî âèïóñòèòè â íåáî ãîëóá³â òà
êóëüêè êîëüîð³â óêðà¿íñüêîãî ïðà-
ïîðó. Íåçâàæàþ÷è íà ïðîõîëîäíó
ïîãîäó, þí³ êàäåòè, îäÿãíåí³ â îä-
íó ôîðìó, ç ïîñì³øêîþ, ðàäî ïðèé-
ìàëè ó÷àñòü ó öüîìó ä³éñòâ³.

«ß â³ä÷óâàâ âåëèêó ðàä³ñòü, ³ öå
ïåðøèé êðîê äî ìîãî ìàéáóòíüî-
ãî.Àäæå ÿ õî÷ó ñòàòè â³éñüêîâèì»,—
ðîçïîâ³â 15-ð³÷íèé ²ëëÿ. Â³í ðà-
çîì ç áàòüêàìè íà ïî÷àòêó âåðåñ-
íÿ ïðè¿õàâ ç Ëóãàíñüêà. Õëîïåöü
ïîä³ëèâñÿ, ùî îñîáèñòî ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ ñòàòè êàäåòîì. «×åðåç òå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ñõîä³ êðà¿íè,
ÿ âèð³øèâ âñòóïàòè äî â³éñüêîâî-
ãî ó÷èëèùà»,— çàçíà÷èâ â³í.

Ñâî¿ìè ñèíàìè, êîòð³ îäÿãëè
ïîãîíè, îäèíàäöÿòèð³÷íèìè Àí-
äð³ºì ³ Îëåêñàíäðîì, ãîðäèòüñÿ ³
¿õ ìàìà Êàòåðèíà. Âîíà ç õëîï÷è-
êàìè òà ùå ç ìàëåíüêîþ äîíå÷êîþ
ïðè¿õàëè äî Êèºâà òàêîæ ç Ëóãàí-
ñüêà âë³òêó. Òàòî æ çàëèøèâñÿ âäî-
ìà. «ß ìð³ÿëà â³äïðàâèòè ¿õ â êàäå-
òè ç 9-ãî êëàñó. Àëå îñê³ëüêè ñêëà-
ëàñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ, ìè âèð³øèëè
ñïðîáóâàòè çàðàç. ² íàñ ïðèéíÿëè
â ë³öåé»,— ðîçïîâ³ëà æ³íêà ³ äîäà-
ëà, ùî ñèíè ñòàíóòü ñïðàâæí³ìè
çàõèñíèêàìè ñâîº¿ äåðæàâè �

Øîñòà öåðåìîí³ÿ ïðèéíÿòòÿ «Óðî÷èñòî¿ êëÿòâè êà-
äåòà» â³äáóëàñÿ ó Ñâÿòî-Óñïåíñüê³é Êèºâî-Ïå÷åð-
ñüê³é ëàâð³ — 90 ñòîëè÷íèõ ó÷í³â òà ä³òåé, ÿê³ ïðè-
áóëè íà íàâ÷àííÿ ³ç çîíè áîéîâèõ ä³é íà ñõîä³
Óêðà¿íè, áóëè ïîñâÿ÷åí³ â êàäåòè òà îòðèìàëè ïî-
ãîíè.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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ÄÍßÌÈ âèïîâíèëîñÿ 102 ðîêè ç
äíÿ íàðîäæåííÿ àâòîðà ñë³â «Ï³ñ-
í³ ïðî ðóøíèê» Àíäð³ÿ Ìàëèøêà.
Ó Êèºâ³ ³ìåíåì íàðîäíîãî ïîåòà

íàçâàíî âóëèöþ, à íåçàáàðîì çà-
ïëàíîâàíî ó ïàðêó, òåæ íàçâàíî-
ìó íà ÷åñòü ïîåòà, âñòàíîâèòè ïàì’-
ÿòíèê.

14 ëèñòîïàäà, ó äåíü 102-¿ ð³÷-
íèö³ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ïîåòà,
ì³í³ñòð êóëüòóðè ªâãåí Íèùóê,
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåð-
ã³é Öåëîâàëüíèê, óêðà¿íñüêèé ïî-
åò Äìèòðî Ïàâëè÷êî, Íàäçâè÷àé-
íèé ³ Ïîâíîâàæåíèé Ïîñîë Óêðà-
¿íè ïèñüìåííèê Îëåêñàíäð Áîæ-
êî, ë³òåðàòóðí³ ä³ÿ÷³ ç³áðàëèñÿ ó
ïàðêó ³ìåí³ Àíäð³ÿ Ìàëèøêà, àáè
âñòàíîâèòè ìåòàëåâó ñòåëó ÿê çíàê
ìàéáóòíüîãî ïàì’ÿòíèêà íà öüî-
ìó ì³ñö³.

²í³ö³àòîð ïðîåêòó — Äìèòðî
Ïàâëè÷êî — âïåâíåíèé, ùî òà-
êèé ïàì’ÿòíèê ïîòð³áåí â ñòîëè-
ö³, àäæå Àíäð³é Ìàëèøêî çðîáèâ

çíà÷íèé âíåñîê ó ë³òåðàòóðíèé ³
êóëüòóðíèé ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿. Âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê ìî-
æóòü âæå âë³òêó 2015 ðîêó.

«Ã³ïñîâà ìîäåëü ñêóëüïòóðè
âæå âèãîòîâëåíà. Ïèñüìåííèêè,
ÿê³ äîáðå çíàëè Àíäð³ÿ Ìàëèøêà,
ðàçîì ç àâòîðîì ñêóëüïòóðè Ðî-
ìàíîì Çàõàð÷óêîì ðåòåëüíî ïðà-
öþâàëè íàä îáðàçîì ïîåòà. ×àñ-
òèíà êîøò³â ó íàñ º, òîæ ñïîä³âà-
ºìîñÿ, ùî âæå ó òðàâí³-÷åðâí³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó áðîíçîâèé ïàì’ÿò-
íèê Àíäð³þ Ìàëèøêó çàââèøêè
3,5 ìåòðà ïðèêðàñèòü öåé ïàðê»,—
çàçíà÷èâ Äìèòðî Ïàâëè÷êî.

Ó ñâîþ ÷åðãó ãîëîâíèé àðõ³òåê-
òîð Êèºâà Ñåðã³é Öåëîâàëüíèê çà-
çíà÷èâ, ùî ïîòð³áíî ùå áóäå çíàé-
òè êîøòè íà ï’ºäåñòàë òà áëàãî-
óñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ �

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â³äâ³äàâ òÿæêîïîðàíå-
íèõ õëîïö³â-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿê³ ë³êóþòüñÿ ó â³éñü-
êîâîìó ãîñï³òàë³ ì³ñòà Ãàìáóðã ó Í³ìå÷÷èí³.

«Õî÷ó ï³äòðèìàòè âàñ ³ ïîäÿêóâàòè çà òå, ùî âè,
ðèçèêóþ÷è çäîðîâ’ÿì ³ æèòòÿì, çàõèùàºòå íàøó êðà-
¿íó, ¿¿ ìàéáóòíº. Ïîäÿêóâàòè çà âàøó ñò³éê³ñòü ³ ñè-
ëó äóõó. Øâèäøå îäóæóéòå ³ ïîâåðòàéòåñÿ çäîðîâè-
ìè â Óêðà¿íó»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Õëîïö³ ç ð³çíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Íàö³îíàëüíî¿
ãâàðä³¿ òà äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó «Äîíáàñ» ïå-
ðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó Ãàìáóðç³ ç 2 âåðåñíÿ. Âñ³
òÿæêîïîðàíåí³ ³, îêð³ì Ñåðã³ÿ ×óìàêà, ëåæà÷³.

Ä³çíàâøèñü ïðî á³é Âîëîäèìèðà Êëè÷êà ó Ãàì-
áóðç³, óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ìð³ÿëè ïîáà-
÷èòèñü ç³ ñâ³òîâèìè ÷åìï³îíàìè Êëè÷êàìè. Òîæ Â³-
òàë³é Êëè÷êî ïî¿õàâ äî Ãàìáóðãà, ùîá ï³äòðèìàòè
áðàòà, çàâ³òàâ äî õëîïö³â ³ ïåðåäàâ ¿ì ïðèâ³ò â³ä Âî-

ëîäèìèðà. Â³í òàêîæ ïîäàðóâàâ óñ³ì á³éöÿì òðåíó-
âàëüíó ôîðìó «Êîìàíäè Êëè÷êà». À Ñåðã³ÿ ×óìàêà,
ñòàí ÿêîãî äîçâîëÿº çàëèøàòè êë³í³êó, Â³òàë³é çà-
ïðîñèâ íà á³é Âîëîäèìèðà ç Êóáðàòîì Ïóëºâèì �

Â³òàë³é Êëè÷êî â³äâ³äàâ 
ïîðàíåíèõ â³éñüêîâèõ,
ÿê³ ë³êóþòüñÿ ó Ãàìáóðç³

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó ÐÀÌÊÀÕ Âñåóêðà¿íñüêîãî òèæ-
íÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ó ñó-
áîòó, 15 ëèñòîïàäà, Äåðæàâòî³íñ-
ïåêö³ÿ ïðîâåëà íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³ ïðîô³ëàêòè÷íó àêö³þ. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ÓÄÀ²
ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³.

ßê â³äîìî, íèí³ áåçïåêà ãðî-
ìàäÿí íà äîðîãàõ º îäí³ºþ ç íàé-
àêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì. Âèð³øè-
òè ¿¿ º íàéãîëîâí³øèì çàâäàí-
íÿì çãàäàíîãî âèùå çàõîäó. Äëÿ
òîãî, ùîá íàãàäàòè ìåøêàíöÿì
ì³ñòà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñï³ëüíèõ
ä³é â ñôåð³ äîðîæíüî¿ áåçïåêè,
íà Ñîô³éñüêîìó ìàéäàí³ áóëî
ïðîâåäåíî íèçêó ïîêàçîâèõ àê-
ö³é. Óâàãó ãðîìàäÿí, ÿê³ áóëè òóò,
ïðèâåðíóëà âèñòàâêà ì³ë³öåé-
ñüêî¿ òåõí³êè, ó÷áîâå ïåðåõðåñ-
òÿ äëÿ ìàëå÷³, âèñòóï êîìàíäè
þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó 190-¿ ñå-
ðåäíüî¿ øêîëè ñòîëèö³, ö³êàâà
íàî÷íà àã³òàö³ÿ ç âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåì áåçïåêè ðóõó. Àëå îñîáëèâó

óâàãó âñ³õ, õòî áóâ íà ìàéäàí³,
ïðèâåðíóâ åêñïðåñ-êóðñ ³ç íà-
äàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ïðè ÄÒÏ. Òóò êîæåí áàæà-
þ÷èé çì³ã ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ íà-
âè÷êè ó âðÿòóâàíí³ æèòòÿ ïîòåð-
ï³ëîãî.

Íà çàõîä³ áóëè ïðèñóòí³ êå-
ð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòó Äåðæ-
àâòî³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, ì³ñòà Êè-
ºâà, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, ïðåäñòàâíèêè Óêðà-
¿íñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó òà ³í-
øèõ çàö³êàâëåíèõ îðãàí³çàö³é �Ó ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü ïàì’ÿòíèê 

íàðîäíîìó ïîåòó Àíäð³þ Ìàëèøêó

ÇÀÕÈÑÒ Â³ò÷èçíè, íåçàëåæíîñò³
òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà-
¿íè º êîíñòèòóö³éíèì îáîâ’ÿçêîì
¿¿ ãðîìàäÿí. Òîæ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ çâåð-
íóëèñÿ äî ÷îëîâ³ê³â.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê ³ â³éñüêîâó
ñëóæáó», íà â³éñüêîâèé îáë³ê ïî-
âèíí³ ñòàâàòè â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçà-
í³ ãðîìàäÿíè â³êîì â³ä 18 äî 60
ðîê³â, ÿê³ ïðèáóëè íà íîâå ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ ç ³íøèõ ì³ñöåâîñòåé
(àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü) Óêðà¿íè àáî ç-çà êîðäî-
íó.

«Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî çà-
êîíó, ïåðåñåëåíö³ ç òèì÷àñîâî îêó-
ïîâàíèõ òåðèòîð³é ÀÐ Êðèì òà ì.
Ñåâàñòîïîëÿ, ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ â Äî-
íåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ òà
ç ³íøèõ ì³ñöåâîñòåé ïîâèíí³ â ñå-
ìèäåííèé ñòðîê ñòàòè íà â³éñü-
êîâèé îáë³ê â ðàéîííîìó â³éñüêî-
âîìó êîì³ñàð³àò³ íà íîâîìó ì³ñö³
ïðîæèâàííÿ»,— íàãîëîøóþòü ó
Êè¿âñüêîìó êîì³ñàð³àò³.

Ç ñîáîþ ïîòð³áíî ìàòè äîêó-
ìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó òà
ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ ïîñòàíîâêè
íà â³éñüêîâèé îáë³ê, çîêðåìà â³é-
ñüêîâèé êâèòîê (àáî òèì÷àñîâå

ïîñâ³ä÷åííÿ), ïàñïîðò ãðîìàäÿ-
íèíà Óêðà¿íè, ïî ìîæëèâîñò³ —
ìåäè÷íó êíèæêó. Â ðàç³ â³äñóòíî-
ñò³ äîêóìåíò³â ïèòàííÿ áóäóòü
âèð³øóâàòèñÿ â ðàéîííîìó â³é-
ñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ ³íäèâ³äó-
àëüíî.

×îëîâ³ê³â ÷åêàþòü ðàéîíí³ â ì.
Êèºâ³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè çà àä-
ðåñàìè: Äàðíèöüêèé ÐÂÊ — âóë.
Áîðèñï³ëüñüêà, 26, òåë. (044)
566 50 93; Äåñíÿíñüêèé ÐÂÊ — âóë.
Âîëêîâà, 2-à, òåë. (044) 518 41 80;

Äí³ïðîâñüêèé ÐÂÊ — âóë. Ëåáåäº-
âà, 14-à, òåë. (044) 220 23 22; Îáî-
ëîíñüêèé ÐÂÊ — âóë. Ë. Ãàâðî,
16-à, òåë. (044) 464 78 02; Ïå÷åð-
ñüêî-Ãîëîñ³¿âñüêèé ÐÂÊ — âóë.
Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 1,òåë. (044)
285 03 50; Ïîä³ëüñüêèé ÐÂÊ, Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ÐÂÊ — âóë. Ñàëþòíà,
4, òåë. (044) 400 61 46; Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ÐÂÊ — âóë. Ã. Îí³ñêåâè÷à, 1,
òåë. (044) 424 10 24; Ñîëîì’ÿíñüêèé
ÐÂÊ — âóë. ²ñêð³âñüêà, 5-à,òåë. (044)
241 13 25 �

ÄÀ² ïðîâåëà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³
ïðîô³ëàêòè÷íó àêö³þ

ÕÐÅÙÀÒÈÊ — ãîëîâíà âóëèöÿ
ñòîëèö³, òîæ ³ ïîòðåáóº îñîáëè-
âîãî ñòàâëåííÿ ç áîêó êîìóíàëü-
íèê³â. Äíÿìè çàñòóïíèê ãîëîâè
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Þð³é Ìèêîëàºíêî ïðî-
â³â ðîáî÷ó íàðàäó ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ÊÏ ÓÇÍ, ØÅÓ ðàéîíó òà ÊÏ
ÆÅÊ «Ìèõàéë³âñüêà» ùîäî ïðè-
áèðàííÿ òåðèòîð³é öåíòðàëüíî¿
÷àñòèíè ðàéîíó â îñ³ííüî-çèìî-
âèé ïåð³îä.

«Îáëè÷÷ÿ ñòîëèö³ — âóëèöÿ
Õðåùàòèê. ² ìè ï³äòðèìóºìî ïî-
çèö³þ ì³ñòà ïðèáðàòè ç Õðåùà-
òèêà âñ³ ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîð-
ìè çà âèíÿòêîì òèõ, ùî òîðãóþòü
ñóâåí³ðíîþ ïðîäóêö³ºþ, àáî ïåâ-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ñïðàâä³ ïîòð³áíèõ
ê³îñê³â. Ê³îñêàìè çàñòàâëåíî âè-
õîäè ç ìåòðîïîë³òåíó, ïåðåãî-
ðîäæåíî äîñòóïè äî çóïèíîê ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ïåðåøêî-
äæàþòü àðõ³òåêòóðí³ «âèòâîðè»
é ðîáîò³ êàðåò øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè òà ïîæåæíèõ. Öþ êðèòè÷íó
ñèòóàö³þ âðåøò³-ðåøò ÷àñ çì³-
íèòè»,— çàçíà÷èâ íà ïî÷àòêó çó-
ñòð³÷³ Þð³é ²âàíîâè÷.

Äèðåêòîð ÊÏ ÆÅÊ «Ìèõàé-

ë³âñüêà» Âîëîäèìèð Äàíüêî ïî-
³íôîðìóâàâ, ùî íà Õðåùàòèêó
ñèñòåìàòè÷íî âèíèêàþòü ïè-
òàííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàëåæ-
íîãî ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é â îñ³ííüî-çèìî-
âèé ïåð³îä ÷åðåç òå, ùî ó áàãà-
òüîõ âëàñíèê³â ìàãàçèí³â òà ðåñ-
òîðàí³â ïðîáëåìè ³ç äîãîâîðà-
ìè ç åêñïëóàòóþ÷èìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ñí³-
ãó òîùî. Òîæ áàëàíñîóòðèìóâà-
÷àì öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà
(ïðèëåãëèõ áóä³âåëü äî âóë. Õðå-
ùàòèê) íàäàäóòü äëÿ ðîçãëÿäó
ïðîåêòè äîãîâîð³â ïî íàäàííþ
ïîñëóã ç ïðèáèðàííÿ, âèâîçó ñí³-
ãó. Âîäíî÷àñ êîæåí âèð³øóâàòè-
ìå ñàìîñò³éíî: óêëàäàòè äîãî-
â³ð ç ðàéîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè
÷è ç ïðèâàòíèìè ô³ðìàìè.

«Çèìà ÷åêàòè íå áóäå, ìåø-
êàíö³ òà ãîñò³ ñòîëèö³ òàêîæ. Î
7-é ðàíêó öåíòðàëüíà âóëèöÿ ñòî-
ëèö³ ïîâèííà áóòè î÷èùåíà â³ä
ñí³ãó, à ï³øîõ³äí³ äîð³æêè ïîñè-
ïàí³ ñîëüîâîþ ñóì³øøþ. ß âæå
íå êàæó ïðî ñì³òòÿ, ÿêå ìè ïî-
âèíí³ ñèñòåìàòè÷íî ïðèáèðà-
òè»,— çàçíà÷èâ äîïîâ³äà÷ �

Êîìóíàëüíèêè ðàäèëèñÿ,
ÿê ïðèáèðàòèìóòü Õðåùàòèê

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò çâåðíóâñÿ 
äî ÷îëîâ³ê³â-ïåðåñåëåíö³â ³ç çîíè ÀÒÎ
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23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ íà ñòîëè÷í³é
Îáîëîí³ â³äáóäåòüñÿ ì³æóí³âåð-
ñèòåòñüêèé áëàãîä³éíèé Â³äåí-
ñüêèé áàë íà ï³äòðèìêó á³éö³â
ÀÒÎ. Çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ çà ³í³ö³-
àòèâè «Ñòóäåíòñüêîãî ôðîíòó
ÊÍÓ». Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè áóäå íà-
ïðàâëåíî íà äîïîìîãó ñòóäåí-
òàì, àñï³ðàíòàì òà âèêëàäà÷àì
êè¿âñüêèõ ÂÍÇ, ÿê³ ï³øëè äîáðî-
âîëüöÿìè â çîíó ÀÒÎ, àáè çàõè-
ùàòè íàøó Áàòüê³âùèíó.

«Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè áóäóòü íà-
ïðàâëåí³ íà äîïîìîãó ñòóäåí-

òàì-äîáðîâîëüöÿì, ÿê³ íàðàç³
çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ÀÒÎ. Êóïóþ÷è
êâèòîê, âè ñâ³äîìî ðÿòóºòå ÷è-
ºñü æèòòÿ òà íàäàºòå ï³äòðèìêó
óêðà¿íñüêèì á³éöÿì, ÿêèì íàðà-
ç³ äóæå ïîòð³áíà íàøà äîïîìî-
ãà»,— çàóâàæóþòü îðãàí³çàòîðè
çàõîäó.

Ó ïðîãðàì³: öåðåìîí³ÿ â³ä-
êðèòòÿ áàëó, îô³ö³éíå ïðèâ³òàí-
íÿ â³ä ðåêòîð³â íàéá³ëüøèõ êè-
¿âñüêèõ ÂÍÇ òà ³íøèõ ïîâàæíèõ
ãîñòåé, òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà
ï³ä êåð³âíèöòâîì â³äîìèõ òàíö-
ìåéñòåð³â òà òðåíåð³â, êîíöåðò-
íà ÷àñòèíà çà ó÷àñòþ êàìåðíî-
ãî îðêåñòðó, âèñòóïè çàïðîøå-
íèõ ç³ðêîâèõ ãîñòåé.

Ñâÿòî ïðîéäå çà àäðåñîþ: Îáî-
ëîíñüêà íàáåðåæíà, 20. Âàðò³ñòü
êâèòê³â — 300 ãðèâåíü �

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà áëàãîä³éíèé 
Â³äåíñüêèé áàë
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ÎÕÎÏÈÒÈ ÷îòèðè ñòîë³òòÿ ó ñâî-
¿õ êîíöåðòíèõ ïðîãðàìàõ îðãàí³-
çàòîðàì «Ìèñòåöüêèõ çóñòð³÷åé â
àðõ³â³-ìóçå¿» çàïðîïîíóâàëè Îëåê-
ñàíäðà Çàéöåâà ³ Äìèòðî Òàâà-
íåöü — ôîðòåï³àííèé àíñàìáëü
«Kiev Piano Duo». «²äåÿ öèêëó êîí-
öåðò³â — ðåòðîñïåêòèâà æàíðó
ôîðòåï³àííîãî äóåòó â³ä XVIII ñòî-
ð³÷÷ÿ äî ñüîãîäåííÿ,— ðîçïîâ³äà-
þòü ï³àí³ñòè.— Äóæå áàãàòî êîì-
ïîçèòîð³â ïèñàëè äëÿ öüîãî æàí-
ðó, óí³êàëüíîãî ³ ºäèíîãî, äå äâîº
âèêîíàâö³â ãðàþòü çà îäíèì ³íñò-
ðóìåíòîì. Ñåð³¿ êîíöåðò³â îõîï-
ëÿòü âñ³ ñòèë³ òà æàíðè: ïðîçâó-
÷àòü ñîíàòè, ñþ¿òè, òðàíñêðèïö³¿,
òàíö³ äëÿ ôîðòåï³àíî â ÷îòèðè ðó-
êè ð³çíèõ åïîõ òà íàö³îíàëüíèõ
øê³ë».

Ó ïðîãðàìó ïåðøîãî âå÷îðà öèê-
ëó óâ³éøëè ôîðòåï³àíí³ ñîíàòè äëÿ
÷îòèðüîõ ðóê Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ
Ìîöàðòà (1781, D-dur, K 448), Êàð-
ëà ×åðí³ (Grande Sonate brillante,
1818,c-moll,op.10) ³ Ôðàíöà Øóáåð-

òà (1818, D 617, B-dur, op. 30). Âè-
ïàäêîâî ÷è í³, àëå ö³ë³ñíîñò³ ïðî-
ãðàì³, êð³ì îäí³º¿ íàö³îíàëüíî¿
øêîëè, ÿêó ïðåäñòàâëÿþòü âñ³ òðè
êîìïîçèòîðè, íàäàº ñèìâîë³÷íèé
çá³ã äàò: 1791-é — ð³ê íàðîäæåííÿ
Ìîöàðòà ³ ð³ê ñìåðò³ ×åðí³,1818-é—
ð³ê íàïèñàííÿ ÿê ïðåäñòàâëåíî¿
ñîíàòè ×åðí³, òàê ³ ñîíàòè Øóáåð-

òà, íàðåøò³, Ìîöàðòà ³ Øóáåðòà
îá’ºäíóº ïðèíàéìí³ òå, ùî îáèä-
âà ïîìåðëè ìîëîäèìè (ïåðøèé 
35-ð³÷íèì, äðóãèé 31-ð³÷íèì).

Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ö³êàâà ùå
é òîìó, ùî íå ôîðòåï³àíí³ ñîíàòè
äëÿ ÷îòèðüîõ ðóê ïðèíåñëè ñëàâó
êîæíîìó ç íàçâàíèõ êîìïîçèòî-
ð³â, ùî, îäíàê, íå ïðèìåíøóº äî-

ñòî¿íñòâ öèõ òâîð³â. ßêùî Øóáåðò
çíàìåíèòèé ñâî¿ìè ï³ñíÿìè (äå-
ÿê³ äîñë³äíèêè íàë³÷óþòü ¿õ ó íüî-
ãî áëèçüêî 800), òî ³ì’ÿ ×åðí³ êî-
ðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ ïåðåäî-
âñ³ì çàâäÿêè åòþäàì — â³ðòóîç-
íèì, òåõí³÷íî ñêëàäíèì (ì³æ ³í-
øèì, ñàìå Êàðëó ×åðí³ Ôåðåíö
Ë³ñò, ÿêèé áóâ éîãî ó÷íåì, ïðèñâÿ-
òèâ ñâî¿ «Òðàíñöåíäåíòí³ åòþäè»,
ùî º ñâîºð³äíèì ³ñïèòîì íà çð³-
ë³ñòü äëÿ ï³àí³ñò³â).

Ñëóõàòè ³ ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ
Îëåêñàíäðè Çàéöåâî¿ ³ Äìèòðà Òà-
âàíöÿ — ñàìå çàäîâîëåííÿ. Äóæå
ð³çí³, íàâ³òü ïîëÿðí³ çà òåìïåðà-
ìåíòîì â æèòò³, íà ñöåí³ çà îäíèì
ðîÿëåì âîíè ÿâëÿþòüñîáîþ îäíå ÷ó-
äåðíàöüêå «÷îòèðèðó÷íå» ö³ëå, äå
íå âàæëèâî, õòî âåäå òåìó, ó êîãî
ñèëüí³øå òóøå, ÷èÿ ðóêà ïåðåãîð-
òàº íîòè... Íàñò³ëüêè ãàðìîí³éíèì
º öåé äóåò, ùî éîãî ìîæíà ïîð³â-
íÿòè ç ºäèíèì îðãàí³çìîì,òàêèì,
âëàñíå, ³ ïîâèíåí áóòè àíñàìáëü.

Ñîíàòà Ìîöàðòà ó «Kiev Piano
Duo» âèéøëà ãðàéëèâîþ, ëåãêîþ
³ ïî-äèòÿ÷îìó áåçïîñåðåäíüîþ,
×åðí³ — ïðèñòðàñíîþ, íàâ³òü íàä³-
ëåíîþ ïàòåòè÷íèìè ³íòîíàö³ÿìè
«æîðñòîêîãî ðîìàíñó», Øóáåðòà —
ë³ðè÷íîþ ³ ñåíòèìåíòàëüíîþ.

Ï³ñëÿ êîíöåðòó ïðèñóòí³ ìàëè
çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç åêñïîçè-
ö³ºþ âèñòàâêè íîòíèõ ðóêîïèñ³â
òâîð³â äëÿ ôîðòåï³àíî â ÷îòèðè
ðóêè ç ôîíä³â ÖÄÀÌËÌ Óêðà¿íè.
«Ìè ñïåö³àëüíî â³äøóêàëè òâîðè
äëÿ ôîðòåï³àíî â ÷îòèðè ðóêè,—
êîìåíòóº êóðàòîð ïðîåêòó «Ìèñ-
òåöüê³ çóñòð³÷³ â àðõ³â³-ìóçå¿», ãî-
ëîâíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
²ëîíà Òàì³ë³íà.— Àâòîðàìè º óêðà-
¿íñüê³ êîìïîçèòîðè ÕÕ ñòîë³òòÿ.
²ìåíà á³ëüøîñò³ ç íèõ â³äîì³. Íà-
ïðèêëàä, Áîðèñ Ëÿòîøèíñüêèé.
Âîäíî÷àñ ìàëî õòî çíàº ïðî ³ñíó-
âàííÿ ïåðåêëàäåííÿ äëÿ ôîðòå-
ï³àíî â ÷îòèðè ðóêè éîãî Òðåòüî¿
ñèìôîí³¿, ÿêå çä³éñíèâ, éìîâ³ð-
íî, ó 1960-ò³ ðîêè ëüâ³âñüêèé ìó-
çèêîçíàâåöü ßðåìà ßêóáÿê. Öå òà-
êîæ ï’ºñè ïîïóëÿðíîãî â ðåïåð-
òóàð³ ï³àí³ñò³â äèòÿ÷èõ ìóçè÷íèõ
øê³ë êîìïîçèòîðà Áîðèñà Ì³ë³÷à.
Ïðî äåÿêèõ àâòîð³â íà ñüîãîäí³-
øí³é äåíü íåìàº ³íôîðìàö³¿. Ñå-
ðåä íèõ — ²âàí Ïëàòîíîâ. Ó åêñ-
ïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî àâòîãðàô
éîãî ìàðøó «Ïðèâ³ò», äàòîâàíèé
1916 ðîêîì».

Ó íàñòóïíèõ êîíöåðòàõ öèêëó
(âñüîãî çàïëàíîâàíî ø³ñòü âå÷î-
ð³â) ïðîçâó÷àòü ôîðòåï³àíí³ òâî-
ðè â ÷îòèðè ðóêè Ð³õàðäà Âàãíåðà,
Åäâàðäà Ãð³ãà, Àíòîí³íà Äâîðæà-
êà, Êëîäà Äåáþññ³, Ôðàíñ³ñà Ïóëå-
íêà, Ìîð³ñà Ðàâåëÿ òà ³íøèõ çàõ³ä-
íîºâðîïåéñüêèõ êëàñèê³â, à òàêîæ
«Ïðàäàâí³ ã³ðñüê³ òàíö³ Âåðõîâè-
íè» óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà ªâ-
ãåíà Ñòàíêîâè÷à. Íàéáëèæ÷èé êîí-
öåðò ñåð³¿ çàïëàíîâàíî â ñ³÷í³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó, â³í â³äáóäåòüñÿ îð³-
ºíòîâíî ï³ä ÷àñ ð³çäâÿíèõ ñâÿò �

Ó ôîêóñ³ — ìîíîï’ºñè

Â ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ óêðà¿í-
ñüêèé ôåñòèâàëü-ëàáîðàòîð³ÿ ìî-
íîï’ºñ «ÌîíîË²Ò», ³í³ö³éîâàíèé
â³ää³ëîì äðàìàòóðã³÷íèõ ïðîåê-
ò³â ÍÖÒÌ ³ìåí³ Ëåñÿ Êóðáàñà ï³ä
äåâ³çîì «Ó ÷àñ â³éíè ³ ãëîáàëü-
íèõ êàòàêë³çì³â ìè çâåðòàºìî
óâàãó íà óí³êàëüí³ñòü îñîáèñòî-
ñò³». Ó â³âòîðîê ïîêàæóòü âèñòà-
âó «Äèêèé ìåä» Îëåãà Ìèêîëàé-
÷óêà (ðåæèñåð Î. Øàïàðåíêî). Ó
ñåðåäó â³äáóäåòüñÿ ñöåí³÷íå ÷è-
òàííÿ ï’ºñè «Áåçîäíÿ êëè÷å áå-
çîäíþ» Îêñàíè Òàíþê òà «Ãîëîñ
òèõî¿ áåçîäí³» Íåäè Íåæäàíî¿.
20 ëèñòîïàäà çàâåðøèòü ôåñòè-
âàëü äèñêóñ³éíà çóñòð³÷. Âõ³ä çà
êâèòêàìè (¿õ ìîæíà ïðèäáàòè ó
Öåíòð³ Ë. Êóðáàñà ïåðåä ïî÷àò-
êîì ïîä³¿). Âàðò³ñòü: 50 ãðí, äëÿ

ñòóäåíò³â: 25 ãðí. Òåë. äëÿ äîâ³-
äîê: (044) 279-12-89.

Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Ñòóñà

18 ëèñòîïàäà î 18.30 íà Íàö³î-
íàëüí³é ê³íîñòóä³¿ õóäîæí³õ ô³ëü-
ì³â ³ì. Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà (ïð.
Ïåðåìîãè, 44, Öåíòð íàóêè ³ ìèñ-
òåöòâà «DIYA») â³äáóäåòüñÿ «Ñòó-
ñîâå êîëî». Ïðîåêò áóâ çàïî÷àòêî-
âàíèé ùå ó 2008 ðîö³ äî 70-¿ ð³÷-
íèö³ íàðîäæåííÿ Âàñèëÿ Ñåìåíî-
âè÷à òà îá’ºäíóº ëþäåé, ÿê³ ïðîé-
øëè ñâ³é øëÿõ äî Ñòóñà. Öå íå òðà-
äèö³éíèé âå÷³ð ïàì’ÿò³, à ë³òåðà-
òóðíî-ìóçè÷íå ä³éñòâî, ùî ïðî-
ïîíóº íîâó ôîðìó âå÷îð³â-ñïîãà-
ä³â, ÿêà â³äõîäèòü â³ä çàøêàðóá-
ëèõ òðàäèö³é.

Â ïðîãðàì³ çàõîäó: õðîí³êà ïå-
ðåïîõîâàííÿ, âèñòóï ó÷àñíèêà ïå-

ðåïîõîâàííÿ Ñòàí³ñëàâà ×åðí³ëåâ-
ñüêîãî òà õðîí³êà åñòåòè÷íîãî
ñïðèéíÿòòÿ òâîð÷îñò³ Âàñèëÿ Ñòó-
ñà ïðîâ³äíèìè àêòîðàìè òà ìóçè-
êàíòàìè Óêðà¿íè. Â äðóã³é ÷àñòè-
í³ ãëÿäà÷àì ïðîïîíóþòü çàíóðè-
òèñÿ â æèòòÿ ñëàâåòíîãî ïîåòà Âà-
ñèëÿ Ñòóñà, â éîãî «Ï’ÿòü ê³ë» —
äèòèíñòâà, ïîåç³¿, ëþáîâ³, ñàìîò-
íîñò³ òà ñìåðò³. Òóò — ³ òðàã³÷í³ñòü
äîë³ ñàìîãî Ñòóñà, ³ æîðñòîê³ñòü
ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, ³ ô³ëîñîô³ÿ
ïîåòè÷íîãî ñëîâà, ÿêå çàëèøèâ
ïèñüìåííèê óêðà¿íöÿì ó ñïàäîê.
Âåäó÷èé ïðîãðàìè Äìèòðî Ñòóñ,
ó÷àñíèêè: Ñåðã³é Ìîðîç, Ãàëèíà
Ñòåôàíîâà, Ñòàí³ñëàâ ×åðí³ëåâ-
ñüêèé, Ëåñÿ òà Ãàëÿ Òåëüíþê, Ðî-
ìàí Ñåìèñàë, Ðîìàí Ñòðóæà, ²âàí
Íåáåñíèé, Îëåã Ïóòÿò³í, Ìèêîëà
Òîìàñèøèí.

Âõ³ä â³ëüíèé, ³íôîðìàö³ÿ òà çà-
ïðîøåííÿ çà òåë. (044) 234-40-39.

Êîíöåðò çàäëÿ 
â³äðîäæåííÿ 
«Æîâòíåâîãî ïàëàöó»

Ï³ñëÿ òðàã³÷íèõ ïîä³é 2014 ðî-
êó Ì³æíàðîäíèé öåíòð êóëüòóð
³ ìèñòåöòâ ïî âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é (ÌÖÊÌ, êîëèøí³é «Æîâòíå-
âèé ïàëàö») îïèíèâñÿ íà ìåæ³
âèæèâàííÿ. Êîëåêòèâ ï³äïðèºì-
ñòâà âèð³øèâ íå ÷åêàòè äîïîìî-
ãè ³ â³äíîâëþº êîíöåðòíó ä³ÿëü-

í³ñòü. «Ïåðøîþ ëàñò³âêîþ» ñòàíå
áëàãîä³éíèé âèñòóï «The Palace
must go on!» (×àñòèíà 1) 20 ãðóä-
íÿ. Âñ³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà â³ä-
íîâëåííÿ ³ â³äðîäæåííÿ ïàì’ÿò-
íèêà àðõ³òåêòóðè, çàðàõîâàíîãî
äî êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÞÍÅÑ-
ÊÎ, îäíîãî ³ç ñèìâîë³â ñòîëèö³
Óêðà¿íè.

Ó áëàãîä³éíîìó êîíöåðò³ â³çü-
ìóòü ó÷àñòü Âåëèêèé îðêåñòð íà-
ðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â ÌÖÊÌ, äæà-
çîâèé êîëåêòèâ ÌÖÊÌ «Ìusic Lab»,
à òàêîæ: àíñàìáëü ñîë³ñò³â Íàö³î-
íàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî îðêåñòðó
íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â, íàðîäíèé
àðòèñò Îëåêñàíäðà Âàñèëåíêî,
Þð³é Ãîäî, El Êðàâ÷óê, Âîëîäèìèð
Òêà÷åíêî òà äæàçîâèé êîëåêòèâ
«Beauty Band». Ó ïðîãðàì³ ïðîçâó-
÷àòü â³äîì³ êëàñè÷í³ òâîðè, íà-
ðîäí³ ìåëîä³¿ â îáðîáö³, îðèã³-
íàëüíå ïðî÷èòàííÿ ðîê-êîìïî-
çèö³é ³ äæàç. Ïî÷àòîê êîíöåðòó
20 ãðóäíÿ î 19.00. Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 30-160 ãðí.

Øàëÿï³í ó ìóçå¿

20 ëèñòîïàäà î 19.00 â Ìóçå¿
³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà (âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 7) â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò-
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîãðàì, ÿê³ çà ÷à-
ñ³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñï³âàâ
ó Êèºâ³ âñåñâ³òíüî â³äîìèé áàñ Ôå-
ä³ð Øàëÿï³í. Ïðîåêò ïðèóðî÷åíî

äî âèñòàâêè «1914. Êè¿â. Ìèð/â³é-
íà». Òâîðè âèêîíóâàòèìå ñîë³ñò
îïåðíî¿ ñòóä³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ìó-
çè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè Ïàâëî
Äåíèñåíêî (áàñ) ó ñóïðîâîä³ Îëåê-
ñàíäðà Ìîñêàëüöÿ (ôîðòåï³àíî).
Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó ïðîçâó÷àòü «Åëå-
ã³ÿ» Ìàñíå, àð³ÿ Ìåô³ñòîôåëÿ ³ òâî-
ðè Ìóñîðãñüêîãî — ñëàâåòíà «Áëî-
õà» òà ï³ñíÿ Âàðëààìà ç «Áîðèñà
Ãîäóíîâà». Âàðò³ñòü êâèòê³â: 100
ãðí, äëÿ ïåíñ³îíåð³â ³ ñòóäåíò³â
50 ãðí. ¯õ ìîæíà çàìîâèòè çà òåë.:
(044) 520-28-27.

Â³éñüêîâà ñàí³òàð³ÿ 
òà ã³ã³ºíà

19 ëèñòîïàäà — äî Âñåñâ³òíüî-
ãî äíÿ òóàëåòó â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ òó-
àëåòó (âóë. Ðèáàëüñüêà, 22) ïëà-
íóþòüñÿ áåçêîøòîâí³ åêñêóðñ³¿
òà â³äâ³äóâàííÿ âèñòàâêè «Â³é-
ñüêîâèé ïîáóò, ã³ã³ºíà òà ñàí³òà-
ð³ÿ: â÷îðà, ñüîãîäí³, çàâòðà». Â
åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåí³ â³éñü-
êîâà àìóí³ö³ÿ, ïðåäìåòè ñàí³òà-
ð³¿ òà ã³ã³ºíè á³éö³â â óìîâàõ áî-
éîâèõ ä³é, ôîòîãðàô³¿ «Ñàí³òàð-
íî-òåõí³÷í³ óìîâè áîéîâèõ â³é-
ñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â ó ð³çí³ ÷àñè»
òà âèñòàâêà äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³
«Ë³òà÷îê ïîáàæàíü». Ïîïåðåäí³é
çàïèñ çà òåë.: (044) 499-31-61,
280-40-27. Ìóçåé ïðàöþº ç 10.00
äî 18.00 �

Ïåðøèé êîíöåðò ñåð³¿ â ðàì-

êàõ ïðîåêòó «Ìèñòåöüê³ çó-

ñòð³÷³ â àðõ³â³-ìóçå¿» Öåí-

òðàëüíîãî äåðæàâíîãî

àðõ³âó-ìóçåþ ìèñòåöòâà ³ ë³-

òåðàòóðè Óêðà¿íè ïðèñâÿòèëè

ôîðòåï³àííèì äóåòàì àâñò-

ð³éñüêèõ êîìïîçèòîð³â XVIII

³ Õ²Õ ñòîð³÷.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
cïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïîëÿðí³ çà òåìïåðàìåíòîì ó æèòò³, ï³àí³ñòè Îëåêñàíäðà Çàéöåâà ³ Äìèòðî Òàâàíåöü
íà ñöåí³ ïåðåòâîðèëèñÿ â îäíå ÷óäåðíàöüêå «÷îòèðèðó÷íå» ö³ëå

Ïîçíàéîìèòèñÿ ç ìîíîï’ºñàìè óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â ó â³âòîðîê

òà ñåðåäó êèÿíè ìàþòü çìîãó íà ôåñòèâàë³ «ÌîíîË²Ò», áëèæ-

÷å ï³çíàòè òâîð÷³ñòü ³ æèòòÿ Âàñèëÿ Ñòóñà — íà ñüîãîäí³øíüî-

ìó âå÷îð³ «Ñòóñîâå êîëî». Ïîñëóõàòè ðåïåðòóàð Ôåäîðà Øà-

ëÿï³íà çàïðîøóº Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà, à â³äâ³äàâøè êîíöåðò,

äîïîìîãòè â³äíîâëåííþ ïàì’ÿòíèêà àðõ³òåêòóðè — «Æîâòíå-

âèé ïàëàö».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Æîâòíåâèé ïàëàö, Ñòóñîâå êîëî òà Øàëÿï³í
� «Õðåùàòèê» ï³ä³áðàâ ö³êàâ³ çàõîäè íà íàéáëèæ÷³ äí³

Äâîº çà îäíèì ðîÿëåì
� Ó àðõ³â³-ìóçå¿ ñòàðòóâàâ êîíöåðòíèé öèêë «×îòèðè ñòîë³òòÿ 

ó ÷îòèðè ðóêè»
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Голова В. Кличко

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

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

22.09.2014�р.�№�1045

СКЛАД 
робочої групи з реалізації проекту «Картка киянина»

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

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

22.09.2014�р.�№�1045

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з реалізації проекту «Картка киянина»

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

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

11.09.2014�р.�№�1005

ЗМІНИ
до Порядку ведення претензійної та позовної роботи 

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Про утворення робочої групи з реалізації проекту 
«Картка киянина»

Розпорядження № 1045 від 22 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра9

їни», рішень Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової
програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011—2015 роки», від 17 квітня 2013 року № 104/9161 «Про запрова9
дження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картки киянина» та з метою
реалізації проекту «Картка киянина»:

Ні�онов�І.�В.�— перший�заст
пни���олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державноїадміністрації,��олова

робочої��р
пи

Рад
ць�ий�М.�Б.�— заст
пни���олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державноїадміністрації,�заст
п-

ни���олови�робочої��р
пи

Містю��О.�О.�— �енеральний�дире�тор��о-

м
нально�о�підприємства�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»,�се�ретар�робочої��р
пи

Поворозни��М.�Ю.�— дире�тор�Департамен-

т
�е�ономі�и�та�інвестицій

Місань�В.�І.�— дире�тор��ом
нально�о�підпри-

ємства�«Головний�інформаційно-обчислюваль-

ний�центр»

Бортни��О.�М.�— дире�тор�Департамент


транспортної�інфрастр
�т
ри

К
зьмен�о�М.�А.�— дире�тор�Департамент


промисловості�та�розвит�
�підприємництва

Фіданян�О.�Г.�— дире�тор�Департамент
�

освіти�і�на
�и,�молоді�та�спорт


Попова�Д.�О.�—дире�тор�Департамент
��
льт
ри

Світлий�Р.�В.�— �енеральний�дире�тор��о-

м
нально�о�підприємства�«Фармація»

Кляшторний�Д.�В.�— �енеральний�дире�тор

ТОВ�«Універсальні�Інформаційні�техноло�ії»�(за

з�одою)

Коновал�В.�О.�— начальни��Управління�еле�-

тронно�о�
ряд
вання�та�захист
�інформації�апа-

рат


Бич�ов�СІ��— дире�тор�Департамент
�соці-

альної�політи�и

Майзель�С.�П.�— �енеральний�дире�тор��о-

м
нально�о�підприємства�«Київпастранс»

Ри�ан�М.�М.�— дире�тор�Департамент
�охо-

рони�здоров’я

Т
рча��Д.�В.�— радни��Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови

Бра�інсь�ий�В.�В.�— начальни���ом
нально-

�о�підприємства�«Київсь�ий�метрополітен».

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Робоча��р
па�з�реалізації�прое�т
�«Карт-

�а��иянина»�(далі —�Робоча��р
па)�є�постійно

діючим��оле�іальним��онс
льтативно-дорад-

чим�ор�аном,�
твореним�при�ви�онавчом
�ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації).

2.�У�своїй�діяльності�Робоча��р
па��ер
єть-

ся�за�онодавством�У�раїни,�рішеннями�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�цим�Положенням.

3.�Персональний�с�лад�Робочої��р
пи�за-

твердж
ється�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації).

4.�Головою�Робочої��р
пи�є�заст
пни���оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

5.�Основним�завданням�Робочої��р
пи�є:

визначення�страте�ічних�цілей,�поетапно�о

план
,�механізмів�та�
мов�реалізації�прое�т


«Карт�а��иянина»;

�оординація�роботи�
часни�ів�прое�т
�«Карт-

�а��иянина»;

надання�стр
�т
рним�підрозділам�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�пропозицій�та

ре�омендацій�щодо�реалізації�прое�т
�«Карт-

�а��иянина»;

проведення�аналіз
�стан
�та�причин�вини�-

нення�проблем�реалізації�прое�т
�«Карт�а��и-

янина».

6.�Робоча��р
па�відповідно�до�по�ладених

на�неї�завдань�має�право:�проводити�аналіз

ефе�тивності�заходів�з�реалізації�прое�т
�«Карт-

�а��иянина»,�їх�відповідності�страте�ічним�ці-

лям,�поетапном
�план
,�механізмам�та�
мовам

реалізації;

�от
вати�пропозиції�ви�онавчом
�ор�ан


Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�щодо�під�отов�и�про-

е�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�роз-

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

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

ністрації)�з�питань�реалізації�прое�т
�«Карт-

�а��иянина»;

роз�лядати�питання�та�надавати�пропозиції

ви�онавчом
�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�щодо

зал
чення�бан�івсь�их�та�Інших�фінансових�
с-

танов,�спеціалізованих�підприємств,�ор�аніза-

цій�та�інших�
станов,�спеціалістів,�незалежних

е�спертів,��онс
льтантів�тощо�до�
часті�в�про-

е�ті�«Карт�а��иянина»;

одерж
вати�в�
становленом
�поряд�
�від

стр
�т
рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�центральних�та�місцевих�ор-

�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд
вання,�підприємств,�
станов�та�ор�а-

нізацій�інформацію,�необхідн
�для�ви�онання

по�ладених�на�неї�завдань;

зал
чати�(запрош
вати)�в�
становленом
�по-

ряд�
�до�своєї�роботи�представни�ів�стр
�т
р-

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

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

міністрації),�центральних�та�місцевих�ор�анів

ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовря-

д
вання�(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами),

представни�ів��ромадсь�их�ор�анізацій,�бан-

�івсь�их�та�інших�фінансових�
станов,�підпри-

ємств,�
станов�та�ор�анізацій,�та�ож�спеціа-

лістів,�незалежних�е�спертів,��онс
льтантів�(за

їх�з�одою);

ор�анізов
вати�та�проводити�засідання�за

�р
�лим�столом,�наради�з�питань,�віднесених

до�її��омпетенції.

7.�Основною�формою�роботи�Робочої��р
пи

є�засідання,�що�с�ли�аються��оловою�Робочої

�р
пи,�а�
�разі�Йо�о�відс
тності�заст
пни�ом

�олови,�в�мір
�необхідності.

8.�Засідання�Робочої��р
пи�проводить�її��о-

лова�або�йо�о�заст
пни�.

9.�Засідання�Робочої��р
пи�є�від�ритим.

10.�Засідання�Робочої��р
пи�є�правомочним,

я�що�на�ньом
�прис
тні�більше�половини�за�аль-

но�о�с�лад
�Робочої��р
пи.

11.�Рішення�Робочої��р
пи�приймаються��о-

ле�іально�від�ритим��олос
ванням�після�об�о-

ворення�більшістю�прис
тніх�на�засіданні�її�чле-

нів.�У�разі�рівно�о�розподіл
��олосів��олос��о-

лови�Робочої��р
пи�є�вирішальним.

12.�Рішення�Робочої��р
пи�оформлюється

прото�олом,�що�затвердж
ється��оловою�Ро-

бочої��р
пи,�а�
�разі�йо�о�відс
тності�заст
п-

ни�ом��олови,�та�підпис
ється�се�ретарем�Ро-

бочої��р
пи.�Голова�Робочої��р
пи�не�несе�пер-

сональної�відповідальності�за�рішення,�
хва-

лені�Робочою��р
пою��оле�іально.

13.�Ор�анізаційне�забезпечення�діяльності

Робочої��р
пи�здійснює�Департамент�соціаль-

ної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

трації).

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Порядку ведення претензійної
та позовної роботи у виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1005 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затверджен9
ня Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного
підприємства, установи та організації», рекомендацій Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 року № 2
«Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації», врахову9
ючи розпорядження Київського міського голови від 29 липня 2014 року № 105 «Про посаду заступника голо9
ви Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ра9
ди (Київської міської державної адміністрації)»:

Затвердити�зміни�до�Поряд�
�ведення�пре-

тензійної�та�позовної�роботи�
�ви�онавчом
�ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�11�липня�2012�ро�
�№ 1199,�що

додаються.

Голова В. Кличко

1.�У�п
н�ті�2.1.�розділ
�2�слова�«на�роз�ляд

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції»�замінити�словами�«на�роз�ляд�Київсь�о�о

місь�о�о��олови».

2.�У�п
н�ті�2.4.�розділ
�2�слова�«�олови�Ки-

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

�о�заст
пни�а»�замінити�словами�«Київсь�о�о

місь�о�о��олови�або�відповідно�о�заст
пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції».

3.�У�п
н�ті�2.5.�розділ
�2�слова�«з�резолю-

цією��олови»�замінити�словами�«з�резолюцією

Київсь�о�о�місь�о�о��олови».

4.�У�п
н�ті�3.4.�розділ
�3�слова�«підпис
єть-

ся��оловою»�замінити�словами�«підпис
ється

Київсь�им�місь�им��оловою».

5.�У�п
н�ті�3.5.�розділ
�3�слова�«�олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�чи�йо�о

заст
пни�а»�замінити�словами�«Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�чи�заст
пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації».

6.�У�абзаці�др
�ом
�п
н�т
�3.6.�розділ
�3�сло-

ва�«�олов
�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації»�замінити�словами�«Київсь�о�о�місь-

�о�о��олов
».

7.�У�п
н�ті�4.1.�розділ
�4�слова�«на�роз�ляд

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції»�замінити�словами�«на�роз�ляд�Київсь�о�о

місь�о�о��олови».

8.�У�п
н�ті�4.8.�розділ
�4�слова�«інформ
ва-

ти��олов
�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації»�замінити�словами�«інформ
вати�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олов
».

9.�У�п
н�ті�4.9.�розділ
�4�слова�«відповідно�до

о�ремо�о�дор
чення��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації»�замінити�словами�«від-

повідно�до�о�ремо�о�дор
чення�Київсь�о�о

місь�о�о��олови».

10.�У�п
н�ті�5.1.�розділ
�5:


�абзаці�др
�ом
�слова�«заст
пни�
��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

рівни�
�апарат
�для�їх�підпис
��оловою�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»�заміни-

ти�словами�«�ерівни�
�апарат
�ви�онавчо�о�ор-

�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�для�їх�підпис
�Київ-

сь�им�місь�им��оловою»;


�абзаці�третьом
�слова�«�оловою�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації»�замінити�сло-

вами�«Київсь�им�місь�им��оловою».

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до структури Департаменту будівництва 
та житлового забезпечення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1027 від 17 вересня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто9герой Київ», постанови Кабінету Міністрів Укра9

їни від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату, центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», Положення про Департамент
будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер9
жавної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2377, з метою підвищення ефективності роботи у сфері бу9
дівництва та житлового забезпечення:

1.�Внести�зміни�до�стр
�т
ри�Департамент


б
дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої

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

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

ністрації)�від�20.02.2013�№ 215,�що�додаються.

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

дження�по�ласти�на�заст
пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

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

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

17.09.2014�р.�№�1027

СТРУКТУРА
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент


2.�Перший�заст
пни��дире�тора�Департамент


2.1�Управління�б
дівництва�та�ор�анізації�ро-

боти�з��ом
нальними�підприємствами

2.2�Управління�перспе�тивно�о�розвит�
�та��о-

ординації�б
дівництва

3.�Заст
пни��дире�тора�Департамент
�–�на-

чальни��
правління�житлово�о�забезпечення

3.1�Управління�житлово�о�забезпечення

3.2�Управління�правово�о�забезпечення

4.�Заст
пни��дире�тора�Департамент
�–�на-

чальни��
правління�фінансів�та�звітності

4.1�Управління�фінансів�та�звітності

4.2�Відділ�б
х�алтерсь�о�о�облі�
�та�звітності.
Заступник голови —

керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до структури Управління охорони 
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1028 від 17 вересня 2014 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто9герой Київ», постанови Кабінету Міністрів Укра9
їни від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», на виконання вимог п. 2 Типо9
вого положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Мініс9
трів України від 26 січня 2011 року № 59, з метою вдосконалення роботи Управління охорони культурної спад9
щини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�зміни�до�стр
�т
ри�Управління

охорони��
льт
рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

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

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

14�січня�2013�ро�
�№ 18�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

28�серпня�2013�ро�
�№ 1472)),�ви�лавши�її�в�ре-

да�ції,�що�додається.

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

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

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

Ні�онова�І.�В.��
Голова В. Кличко

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

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

від�14�січня�2013�ро�
�№18
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

від�17.09.2014�р.�№�1028)

СТРУКТУРА
Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Начальни��Управління�охорони��
льт
рної

спадщини

1.1.�Се�тор�фінансово�о�забезпечення�та�звіт-

ності

1.2.�Головний�спеціаліст�–�юрис�онс
льт

1.3.�Головний�спеціаліст�з�питань��адрової�ро-

боти

1.4.�Головний�спеціаліст�з�питань�адміністра-

тивно�о�забезпечення

1.5.�Се�тор�облі�
�пам’ято��та�майнових�питань

2.�Заст
пни��начальни�а�Управління�охорони

�
льт
рної�спадщини—�начальни��відділ
�інспе�-

ції�державно�о��онтролю�об’є�тів��
льт
рної�спад-

щини�та�археоло�ічно�о�на�ляд


2.1.�Відділ�інспе�ції�державно�о��онтролю�об’-

є�тів��
льт
рної�спадщини�та�археоло�ічно�о�на-

�ляд


3.�Заст
пни��начальни�а�Управління�охорони

�
льт
рної�спадщини�–�начальни��відділ
�моні-

торин�
�містоб
дівних�перетворень�та�реставра-

ції�об’є�тів��
льт
рної�спадщини

3.1.�Відділ�моніторин�
�містоб
дівних�перетво-

рень�та�реставрації�об’є�тів��
льт
рної�спадщини.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі Колегії Департаменту соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 873 від 30 липня 2014 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого орга9

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�с�лад
�Коле�ії�Департа-

мент
�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан


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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

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

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

від�11�червня�2013�ро�
�№ 923�«Про�Коле�ію�Де-

партамент
�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

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

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

11�червня�2013�ро�
�№923
(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

30.07.2014�р.�№�873)

СКЛАД
Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бич�ов�

Сер�ій�Іванович дире�тор�Департамент
�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�

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

�олова�Коле�ії

Устимен�о�

Світлана�Ми�олаївна перший�заст
пни��дире�тора�Департамент
�соціальної�політи�и�

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

державної�адміністрації),�заст
пни���олови�Коле�ії

Моторна�

Світлана�Петрівна завід
вач�се�тора��адрової�роботи�Департамент
�соціальної�

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�Коле�ії

Назарен�о

Світлана�Петрівна заст
пни��дире�тора�Департамент
 —�начальни��
правління�


�справах�інвалідів�та�людей�похило�о�ві�
�Департамент
�соціальної�

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Мер�еш�іна�

Р
слана�Ярославівна начальни��планово-е�ономічно�о�
правління�Департамент
�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Ободні�ова

Тетяна�Оле�сандрівна начальни��відділ
�фінансово�о��онтролю�та�а
дит
�Департамент
�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Соя

Віталій�Васильович начальни��
правління�праці�та�зайнятості�Департамент
�соціальної�

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Ш
та

Ві�торія�Михайлівна начальни��відділ
�правово�о�забезпечення�Департамент
�

соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Борисю�

Людмила�Ми�олаївна �олова�об’єднання�первинних��омітетів�профспіл�и�Департамент


соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

С
пр
н

Любов�Михайлівна начальни��Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�по�нарах
ванню�

та�здійсненню�соціальних�виплат

Жидчен�о

Ірина�Михайлівна начальни��
правління�праці�та�соціально�о�захист
�населення�

Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Танцюра

Валерій�Анатолійович дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр
�соціальних�сл
жб�для�сім’ї,�

дітей�та�молоді

Верни�ора�

Надія�Федорівна �оординатор�робочої��р
пи�Громадянсь�о�о�фор
м
�Києва�

«Соціальний�Київ»�(за�з�одою)

Назарен�о�

Василь�Васильович �олова�Все
�раїнсь�ої�ор�анізації�Інвалідів�«Союз�ор�анізації�

інвалідів�У�раїни»�(за�з�одою)

Заступник голови — керівник апарату

Про встановлення меморіальної дошки Веремію В. В.
Розпорядження № 1022 від 16 вересня 2014 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків у місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків у місті Києві від 11 вересня 2014
року № 2, звернення громадянки Веремій К. А., з метою вшанування пам’яті київського журналіста, учасника
подій на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року — лютому 2014 року Веремія В. В., в межах функцій ор9
гану місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальн
�дош�
�
�місті�Києві

на�честь��иївсь�о�о�ж
рналіста,�
часни�а�подій

на�Майдані�Незалежності�
�листопаді�2013�ро-

�
 —�лютом
�2014�ро�
�Веремія�В’ячеслава�Ва-

сильовича�за�адресою:�в
лиця�Вели�а�Житомир-

сь�а,�8.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із�ви-

�отовленням�та�встановленням�меморіальної�дош-

�и,�зазначеної�
�п
н�ті�1,�б
д
ть�профінансовані

за�позабюджетні��ошти.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко



Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 24 березня 2014 року № 293 «Про заміну вікон
у дошкільних навчальних закладах комунальної власності

територіальної громади міста Києва»
Розпорядження № 1003 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України
«Про дошкільну освіту», підпрограми II «Дошкільна освіта» Міської цільової програми «Освіта Києва. 2011—
2015 pp.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, враховуючи
пропозиції Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з метою зменшення споживання енер-
горесурсів, покращення температурного режиму в дошкільних навчальних закладах комунальної власності
територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�зміни���додато��до�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

березня�2014�ро���№ 293�«Про�замін��ві�он��

дош�ільних�навчальних�за�ладах��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва»,

ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко
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Додато��
до�розпорядження�

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

24.03.2014�р.�№�293
(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

11.09.2014�р.�№�1003)

Перелік 
дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної

громади міста Києва, в яких планується проведення капітальних ремонтів
щодо заміни вікон

№ п/п № навчального закладу адреса м2 Орієнтовна
кошторисна вартість

(тис. грн)

Голосіївський район

1 ДНЗ №198 вул. Васильківська, 10 350,0 455,0

2 ДНЗ №253 вул. Горького, 108 280,0 364,0

3 ДНЗ №341 вул. Горького, 150!а 150,0 195,0

4 ДНЗ №121 вул. Китаївська, 32 16,0 20,2

Всього: 796,0 1034,2

Дарницький район

5 ДНЗ №132 вул. Гмирі, 3 ! А 170,0 150,0

6 ДНЗ №147 вул. Олійника, 6 142,0 120,0

7 ДНЗ №201 вул. Ахматової, 2!б 367,0 320,0

8 ДНЗ № 773 вул. Вербицького, 17!б 416,0 346,9

Всього: 1095,0 936,9

Деснянський район

9 ДНЗ № 50 вул. Мілютенка, 10!а 112,0 145,6

10 ДНЗ № 94 вул. Драйзера, 30!6 153,7 199,8

11 ДНЗ №102 просп. Лісовий, 6!б 184,0 239,2

12 ДНЗ №136 просп. Маяковського, 7!б 219,9 285,9

13 ДНЗ №421 вул. Бальзака, 86!а 148,0 192,4

14 ДНЗ № 508 просп. Лісовий, 24!а 120,0 156,0

15 ДНЗ №753 вул. Закревського, 37!а 508,0 660,4

16 ДНЗ №757 вул. Закревського, 49!б 376,0 490,9

Всього: 1821,6 2370,2

Дніпровський район

17 ДНЗ № 282 просп. ВатутІна, 4!в 185,8 260,1

18 ДНЗ № 404 вул. Ентузіастів, 35/2 118,0 165,2

19 ДНЗ № 583 вул. Серафимовича, 5/3 171,9 240,7

20 ДНЗ №591 вул. БоЙченка, 12!а 250,0 350,0

21 ДНЗ № 568 вул. Бойченка, 4!а 282,8 395,9

22 ДНЗ № 455 вул. Празька, 31!а 95,4 133,6

Всього: 1103,9 1545,5

Оболонський район

23 ДНЗ № 606 просп. Оболонський, 39!б 360,0 450,0

24 ДНЗ № 609 вул. Л.Гавро, 3!а 220,0 276,3

25 ДНЗ №611 просп. Оболонський, 37!в 340,0 410,0

Всього: 920,0 1136,3

Печерський район

26 ДНЗ № 325 бульв. Дружби Народів, 7!а 75,0 90,0

27 ДНЗ №377 вул. Шота Руставелі, 6 40,0 50,0

28 ДНЗ № 457 вул. Чигоріна, 61!а 60,0 75,7

Всього: 175,0 215,7

Подільський район

29 ДНЗ № 88 вул. Копилівська, 8 240,0 300,0

30 ДНЗ № 777 просп. Свободи, 2!б 189,0 235,9

Всього: 429,0 535,9

Святошинський район

31 ДНЗ № 463 вул. Доброхотова, 24!а 708,7 850,5

32 ДНЗ №735 вул. ЧистякІвська, 1 64,0 76,8

33 ДНЗ № 571 вул. Картвелішвілі, 5!б 25,1 30,1

34 ДНЗ № 747 вул. БударІна, 5 70,0 84,0

Всього: 867,8 1041,4

Солом'янський район

35 ДНЗ № 313 вул. Каменярів, 55 210,0 236,9

36 ДНЗ № 398 просп. Відрадний, 14/45!а 57,0 57,0

37 ДНЗ № 490 вул. Ніжинська, 26 434,0 480,0

38 ДНЗ № 623 вул. Солом'янська, 16 130,0 145,0

39 ДНЗ № 624 вул. Кудряшова, 14 240,0 265,0

Всього 1071 1183,9

Всього по районах: 8279,3 10000,0

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва, 

передбачених Печерській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1010 від 11 вересня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів
з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014
рік», з метою проведення капітальних ремонтів закладів освіти Печерського району м. Києва та створення на-
лежних умов для виховання і навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит���за�альною�с�мою�2 444 200��рн,�пе-

редбачених�Печерсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації�на�2014�рі����спе-

ціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�ме-

жах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�розвит��

по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів�070807�«Інші

освітні�про�рами»�в�с�мі�2 444 200��рн�та

збільшення�видат�ів�розвит���по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за-

�лади�освіти»�в�с�мі�1 495 000��рн,�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�070201�«За�альноос-

вітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�ін-

тернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�лі-

цеї,��імназії,��оле�і�ми»�в�с�мі�949 200��рн,

що�додається.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по�о-

дження�перерозподіл��видат�ів,�передбачено-

�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

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

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

11.09.2014�р.�№�1010

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Печерській районній в місті Києві 

державній адміністрації 
на 2014 рік у спеціальному фонді бюджету міста Києва 

в межах загального обсягу бюджетних призначень

�рн

№ Код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 070101 Дошкільні заклади осіяти разом 1 495 000

3 1 1 0 210 800

3132 1 284 200

2 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч.
школа!дитячий садок,
інтернат при школі).
спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми

разом 949200

3132 949 200

5 070807 Інші освітні програми разом 2 444 200

3110 2 10 800

3132 2 233 400

Разом 2 444 200 2 444 200

Про покладання обов’язків 
на державних адміністраторів

Розпорядження № 1012 від 11 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16
травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
22 листопада 2013 року № 1391 «Про внесення змін до Положення про державною адміністратора і порядок йо-
го взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання», рішення
Київської міської ради від 22 травня 20IJ року № 338/9395 «Про утворення центрів надання адміністратив-
них послуг у місті Києві». зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 19 серпня 2013 року
№ 5/9593, з метою забезпечення безперервного надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг в місті Києві:

1.�По�ласти�обов’яз�и�адміністратора,�ви-

значені�За�оном�У�раїни�«Про�адміністратив-

ні�посл��и»,�на�державних�адміністраторів�Управ-

ління�(центр�)�надання�адміністративних�по-

сл���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

2.�Контроль�за�ви�онанням�ньо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÊÏ "Æèòëî -ñåðâ³ñ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 01.07.2014 òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ íà ð³âí³:

äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ:

- òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 312,12 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 282,81 ãðí (áåç ÏÄÂ);

- òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 2,59 ãðí (áåç ÏÄÂ);

- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 26,72 ãðí (áåç ÏÄÂ); 

äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â:

- òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ — 921,96 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:

- òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 892,65 ãðí (áåç ÏÄÂ);

- òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 2,59 ãðí (áåç ÏÄÂ);

- òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ — 26,72 ãðí (áåç ÏÄÂ);

Ç 01.07.2014 íà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â äî
ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ:

- 20,34 ãðí çà êóá.ì (áåç ÏÄÂ).

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà,
25-Á, òåë. 281-44-06 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â.

01.12.14 î 13.00 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 "Ãðîìàäÿíñüêèé êîðïóñ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî
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.

20.11.14 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8 çàë 34, ñóääÿ:
Êàðìàç³í Î.À. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè çà àäì³í³ñòðàòèâíèì
ïîçîâîì ÃÎ "Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ òà ïîñëóã "Òðóäîâà
ñï³âäðóæí³ñòü"äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,ïðî ñêàñóâàííÿ â ÷àñòèí³ 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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè, îðåíäàð³ ïîâèíí³ â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61 -77, 202-61-76.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ìí. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

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

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ, òà êåðóþ÷èñü ñòàòòÿìè 248 òà 249 Öèâ³ëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÄÓÁÀÉ ²ÍÂÅÑÒÌÅÍÒ ÃÐÓÏ" ²/Í:34764117

Ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêàñóâàííÿ íàñòóïíèõ äîâ³ðåíîñòåé:

- äîâ³ðåí³ñòü â³ä 9 ñåðïíÿ 2013 ðîêó, óêëàäåíà ó ì. Êèºâ³, âèäàíà íà ³ì'ÿ 7 (ñ³ìîõ) ïîâ³ðåíèõ, à ñàìå íà:
Êîíäðàòüºâà Ñåðã³ÿ Âëàäèñëàâîâè÷à, ×àïëÿíà Ñåðã³ÿ ªâãåíîâè÷à, Ïîë³ùóêà Âàëåíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à,
Õà÷àòóðÿíà Àðòåìà Âëàäèñëàâîâè÷à, Òîí÷óêà Äåíèñà Â³êòîðîâè÷à, Ïåòðîâñüêîãî Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à,
Âàð'ÿíà Ñóðåíà Ñàìâåëîâè÷à, — ñêàñîâàíà.

- äîâ³ðåí³ñòü â³ä 19 âåðåñíÿ 2013 ðîêó, óêëàäåíà ó ì. Êèºâ³, âèäàíà íà 6 (ø³ñòüîõ) ïîâ³ðåíèõ, à ñàìå íà:
×àïëÿíà Ñåðã³ÿ ªâãåíîâè÷à, Ïîë³ùóêà Âàëåíòèíà Âÿ÷åñëàâîâè÷à,Õà÷àòóðÿíà Àðòåìà Âëàäèñëàâîâè÷à,Òîí÷óêà
Äåíèñà Â³êòîðîâè÷à, Çâºðºâà Ðîìàíà Âàëåð³éîâè÷à, Âàð'ÿíà Ñóðåíà Ñàìâåëîâè÷à — ñêàñîâàíà.

-äîâ³ðåí³ñòü â³ä 22 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, óêëàäåíà ó ì.Êèºâ³, âèäàíà íà ³ì'ÿ Êîíäðàòüºâà Ñåðã³ÿ Âëàäèñëàâîâè÷à, —
ñêàñîâàíà.

-äîâ³ðåí³ñòü â³ä 1 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, óêëàäåíà ó ì.Êèºâ³, âèäàíà íà ³ì'ÿ Êîíäðàòüºâà Ñåðã³ÿ Âëàäèñëàâîâè÷à, —
ñêàñîâàíà.

- äîâ³ðåí³ñòü â³ä 11 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, çàðåºñòðîâàíà íîòàð³óñîì Êóëèêîâñüêîþ Íàòàë³ºþ Â³êòîð³âíîþ, â
ðåºñòð³ çà ¹ 594, 595,— ñêàñîâàíà, çàÿâó ïðî âíåñåííÿ çì³í â ðåºñòð ïîäàíî.

Îãîëîøåííÿ îïóáë³êîâàíå ç ìåòîþ íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïîâ³ðåíèõ òà òðåò³õ îñ³á, ÿêèõ ñòîñóâàëèñÿ,
ñòîñóþòüñÿ àáî ìîæóòü ñòîñóâàòèñÿ íàâåäåí³ âèùå äîâ³ðåíîñò³.

Áàðèø³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº,ùî ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 759/1702/2014, ¹ 2/355/246/14 çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
"ÓêðÑèááàíê" äî Îë³éíèêà Â³òàë³ÿ Âàñèëüîâè÷à, Ëèòâèí ²ãîðà Àíòîíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè
çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ïðîöåíò³â íàðàõîâàíèõ çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì
òà ïåí³ ïðèçíà÷åíî íà 13.30 24 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Áàðèø³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³
çà àäðåñîþ: ñ. Áàðèø³âêà, âóëèöÿ Ëåí³íà, 61 Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òåëåôîí 8-04576 5-25-40.

Ñóä âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ëèòâèí ²ãîðÿ Àíòîíîâè÷à, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ:
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ïàíàñà Ìèðíîãî, áóä ¹ 8, êâ. ¹ 19.

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå ïðîâåäåíî
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ê. Â. Êîâàëåíêî

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷³â Äàí³ëîâó Íàä³þ Ìèêîëà¿âíó
òà Äàí³ëîâà Åäóàðäà Îëåêñ³éîâè÷à, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 15/5,
êâ. 47, ó ñïðàâ³ ¹757/15451/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü", â îñîá³ Êè¿âñüêî¿
ðåã³îíàëüíî¿ äèðåêö³¿ "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü"äî Äàí³ëîâî¿ Íàä³¿ Ìèêîëà¿âíè,Äàí³ëîâà Åäóàðäà
Îëåêñ³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì ¹ 2203060996 â³ä
25.04.2008 ð., ÿêå â³äáóäåòüñÿ 24 ëèñòîïàäà 2014 ð. î 10.30 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê,
42-À, êàá. 24.

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

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â. Â.
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà
1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

1
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16 ,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 42,00

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäà-
æó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ïðî-
äàæ ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿)

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 157,54 6616,67

2
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 54,00 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,14 8377,33

3
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16 ,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 63,80 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,14 9898,0

4
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 51,50 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,14 7989,34

5
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 14,20 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 160,57 2280,0

6
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 34,80 ñêëàä

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 106,35 3701,0

7
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 94,90 ñêëàä

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 107,6 10212,0

8
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 52,70 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 155,14 8176,0

9
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 75,20 ñêëàä

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 106,11 7979,8

10
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ
(ïàíäóñ)

Âåðõí³é
Âàë, 16 31,00 äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 122,32 3792,0

11
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 28,80 ñêëàä

Ñòàíîì íà 31.07.2014

2 ðîêè 364 äí³ 106,35 3063,0

12
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

1 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 17,00 êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 175,37 2981,33

13
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16,
417-34-26)

2 ïîâåðõ Âåðõí³é
Âàë, 16 30,00 ïåðóêàðåíü ïëîùåþ äî 50 êâ. ì

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 150,31 4509,33

14
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë,
16,417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 15,00 ñêëàä

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 108,0 1620,0

15
ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê"

(04071, Âåðõí³é Âàë, 16 ,
417-34-26)

ï³äâàë Âåðõí³é
Âàë, 16 13,00 ñêëàä

Ñòàíîì íà 30.06.2014

2 ðîêè 364 äí³ 108,0 1404,0

¹
ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíå-
âî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí.

Ñòàíîì íà 04.11.2014

1

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,
òåë. 292-03-98)

3 ïî-
âåðõ

ØÀËÅÒÒ
Ì²ÑÒÀ

ÂÓË., 1-À
52,13

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ-
ÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²-

ßËÜÍ²ÑÒÜ (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã) (ïî-
ãîäèííî)

2 ðîêè 
364 äí³ 3,64 14,56

2

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,
òåë. 292-03-98)

1, 3 ïî-
âåðõ

ÊÀÓÍÀÑÜ-
ÊÀ ÂÓË., 2 99,88

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ-
ÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²-

ßËÜÍ²ÑÒÜ (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã) (ïî-
ãîäèííî)

2 ðîêè 
364 äí³ 6,18 154,50

3

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,
òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÁÓÄ²ÂÅËÜ-
ÍÈÊ²Â

ÂÓË., 10
64,21

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ-
ÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²-

ßËÜÍ²ÑÒÜ (íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã) (ïî-
ãîäèííî)

2 ðîêè 
364 äí³ 4,16 12,48

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ð³÷íî¿
îðåíäíî¿

ïëàòè ó ãðí.

Ñòàíîì íà 01.09.2014

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ
"ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎ-

ÌÎÃÈ "ÐÓÑÀÍ²ÂÊÀ" ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. Åíòóç³àñò³â, 49 ò. 295-20-68)

1 ïîâåðõ
ÅÍÒÓÇ²ÀÑ-
Ò²Â ÂÓË.,

13-À
50,30

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ Ï²Ä-
ÏÐÈªÌÑÒÂÀ, ßÊÅ ÓÒÐÈÌÓªÒÜÑß ÇÀ ÐÀ-
ÕÓÍÎÊ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ (ðîçì³-

ùåííÿ ö³ëîäîáîâîãî ïóíêòó íàäàííÿ íå-
â³äêëàäíî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè)

2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí. íà ð³ê

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

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

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

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

на�12�місяців..............................................................96�"рн.�00�'оп.

на�місяць ......................................................................28�"рн.�00�'оп.

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

на�6�місяців ................................................................168�"рн.�00�'оп.

на�12�місяців ..............................................................336�"рн.�00�'оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК”  на 2014 рік
22094

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

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

на�6�місяців ................................................................72�"рн.�00�'оп.

на�12�місяців............................................................144�"рн.�00�'оп.

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

на�3�місяці ..................................................................122�"рн.�70�'оп.

на�6�місяців ................................................................245�"рн.�40�'оп.

на�12�місяців ..............................................................490�"рн.�80�'оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ 61308

О ф о р м л е н н я � � п р о в о д и т ь с я � � в � � р е д а ' ц і ї



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÀÌ ñë³ä îñíîâí³ çóñèë-
ëÿ ñïðÿìóâàòè íà îëòàð
ïàðòíåðñüêîãî áëàãîïîëó÷-

÷ÿ.Ìîë³òüñÿ íà øåôà,óêð³ïëþéòå òà
áåðåæ³òü, ÿê ç³íèöþ îêà, ä³ëîâèé,
ïðèÿòåëüñüêèé,øëþáíèé ñîþçè,áà-
æàííÿ ³íøèõ— ñâÿòàÿ ñâÿòèõ!

ÒÅËÜÖ² ñòðèíîæåí³ ð³çíî-
ìàí³òíèìè îáîâ’ÿçêàìè.Àëå
íå êîìïëåêñóéòå, à ñïðèé-

ì³òüöå ç ðàä³ñòþ,ïîâîäüòåñÿ êðàñèâî
òà âèøóêàíî,ðàäî âèêîíóéòå ïðîõàí-
íÿ,äîãîäæàéòå êîëåãàì,íà÷àëüñòâó—
³ âàø³ ³íòåðåñè áóäóòü ó âèãðàø³.

ÁËÈÇÍßÒÀ,ïðèñâÿò³òüäåíü
êîõàííþ,ï³ääàéòå æàðóòë³-
þ÷èì ïî÷óòòÿì, ³ ïîäðóæ-

í³é òàíäåì îòðèìàº íîâå äèõàííÿ.
Âàø³ îáðàíö³ òàê³ ÷àð³âí³ òà ðåñïåê-
òàáåëüí³, ñòâîð³òü ¿ì óìîâè äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçêâ³òóï³ä âàøèì òóðáîò-
ëèâèì êðèëîì!

ÐÀÊÀÌ ïîùàñòèòü ðîçòî-
ïèòè êðèãó íåïîðîçóì³íü
â ñ³ì’¿ ³ íàëàãîäèòè òåïë³

ìèðí³ âçàºìèíè ç äîìî÷àäöÿìè.
ªäèíà ïîðàäà: â³ääàéòå ³í³ö³àòèâ-
íå êåðìî â ¿õí³ ðóêè, ïðèáîðêàâ-
øè âëàñí³ êîìàíäèðñüê³ àìá³ö³¿.

ËÅÂÀÌ âèçíà÷åíî ñòàòè äó-
øåþ êîìïàí³¿,çà÷àðîâóþ÷è
õàðèçìîþ îòî÷åííÿ. Ïðî-

òèëåæíà ñòàòü áóäå â³ä âàñ ó çàõâà-
ò³,ïèëüíóéòå,àáè íå ïðîãàâèòè ïòà-
õà ùàñòÿ! Êîæíà ïîä³ÿ, à òàêîæ ëþ-
äèíà,ÿêà âèêëè÷å ñèìïàò³þ,º äîëå-
íîñíîþ!

Ä²ÂÈ, ÿêùî ìàºòå ùèð³ ³
áëàãîðîäí³ íàì³ðè,òîä³ äî-
ëÿ ïîøëå ðåñóðñè äëÿ ¿õ

ðåàë³çàö³¿—ìîæåòå íå ñóìí³âàòèñÿ!
À êîëè åãî¿ñòè÷í³ — âñå çàáëîêóºòü-
ñÿ. Íèí³ âè ñêð³çü êîìàíäóºòå ïàðà-
äîì (ñëîâî—ìàã³÷íèé ìå÷,ÿêèì çäàò-
í³ âáèòè é âîñêðåñèòè).Ãîëîâíå—áó-
òè â äèíàì³ö³, ðóõàòèñÿ, ñèä³ííÿ íà
ì³ñö³ ïðîòèïîêàçàíî.

ÒÅÐÅÇÈ, ñòàòè ãåðîºì äíÿ
ëåãêî, âè ìóäð³, åðóäîâà-
í³, çäàòí³ ìèñëèòè øèðîêî-

ìàñøòàáíî, ³íòó¿òèâíî â³ä÷óâàºòå,
êîëè, äå ³ ùî ãîâîðèòè. Áàëàíñóé-
òå â êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ ³ äîêëà-
ä³òü ìàêñèìóì çóñèëü, àáè äóõ êîí-
ôðîíòàö³¿ íå âèñêî÷èâ íà ñâîáî-
äó. ²íàêøå áóäå âñ³ì ãîðå!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äåíü íàïîâ-
íåíèé êàðì³÷íèìè ñèòóàö³-
ÿìè, ðóêè çâ’ÿçàí³ ÷óæèìè

ïðîáëåìàìè, îäíàê öå íå ïðèâ³ä,
àáè çàíåïàñòè äóõîì,òàê òðåáà! Âè—
îñîáà ïðèíöèïîâà,âîëüîâà,òðèìàé-
òåñÿ ìóæíüî ³ íå âòðà÷àéòå çâ’ÿçîê ç
îñîáàìè,êîòðèì ãëèáîêî äîâ³ðÿºòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ² âèïðîì³íþþòü
ôëþ¿äè ÷àð³âíîñò³, ìàãí³-
òîì ïðèâàáëþþ÷è ïðîòè-

ëåæíó ñòàòü. Àòìîñôåðà äíÿ òðè-
ìàòèìå â ðîìàíòè÷íîìó òîíóñ³,
ñïðèÿòèìå ïóáë³÷íèì òóñîâêàì, äå
ìîæíà âèïóñòèòè «ïàðó»,ïðîòå äî-
çîâàíî, àáè íàëàãîäèòè ïåðåäóñ³ì
äðóæí³ ñòîñóíêè. Ç ïîáðàòèìàìè
ïî äóõó ó âàñ âñå éòèìå ÿê ïî ìàñ-
ëó, àëå äî òîãî ÷àñó, ïîêè ñïðàâè
íå òîðêíóòüñÿ ô³íàíñ³â.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, íàéàêòóàëüí³-
øîþ òåìîþ äíÿ äëÿ âàñ
ñòàíå ïðîôåñ³éíà êîìïå-

òåíòí³ñòü, êàð’ºðà, ðåïóòàö³ÿ, ñòî-
ñóíêè ç êåð³âíèì ïåðñîíàëîì,«áàòü-
êè-ä³òè». Ðóõ íà ïîñàäîâèé îë³ìï
éòèìå ç ïðîáóêñîâêàìè, äå ðèçè-
êóºòå ñàì³ ñîá³ íàøêîäèòè.

ÂÎÄÎË²¯, â ñîö³óì³ âàì
ôîðòóíèòèìå, òóò çàâæäè
âèíèêàòèìå øëÿõåòíèé

äðóã,ä³ëîâèé êîìïàíüéîí,ÿêèé ïðè
ïîòðåá³ äîïîìîæå. Äî ÷óæèõ ïî-
ðàä,ïðîïîçèö³é ïðèñëóõàéòåñÿ, âî-
íè ñëóøí³, à ç âëàñíèìè ³í³ö³àòè-
âàìè òà ³äåÿìè íå ë³çüòå íà ðîæåí.

ÐÈÁÈ, ÿêùî íàëàøòîâàí³
êîãîñüïðè÷àðóâàòè (öå äåíü
àêòèâ³çàö³¿ ñåêñóàëüíî¿ åíåð-

ã³¿), øóêàéòå ïàñ³þ â ïðîôåñ³éí³é
ñôåð³ ³ ñïîêóøàéòå ë³ïøå êîãîñü ³ç
êåð³âíîãî ïåðñîíàëó — ïîºäíàºòå
ïðèºìíå ç êîðèñíèì. Äîëÿ çìóøóº
âèçíà÷èòèñÿ ç ³äåàëîì ñåðäå÷íîãî
ñóïóòíèêà.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 67 %

ãîðîñêîï

18 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 ëèñòîïàäà
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 38546
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1738 — ìèðîì ì³æ Àâñòð³ºþ ³
Ôðàíö³ºþ çàâåðøèëàñü â³éíà çà
Ïîëüñüêó ñïàäùèíó, êîòðà ïî÷à-
ëàñü ó 1733 ðîö³ ï³ñëÿ ñìåðò³ Àâ-
ãóñòà Ñèëüíîãî. Ñàêñîíñüêèé êóð-
ôþñò Ôð³äð³õ Àâãóñò II áóâ âèçíà-
íèé ïîëüñüêèì êîðîëåì (Àâãóñò III),
à ïîëüñüêèé ïðåòåíäåíò Ñòàí³ñëàâ
Ëåùèíñüêèé îòðèìàâ Ëîòàð³íã³þ ³
Áàð.
1928 — ó Íüþ-Éîðêó â³äáóëàñü
ïðåì`ºðà ïåðøîãî çâóêîâîãî
àí³ìàö³éíîãî ìóëüòô³ëüìó «Ïàðîï-

ëàâ Â³ëë³» çà ó÷àñòþ ïîïóëÿðíîãî é
ñüîãîäí³ ïåðñîíàæóÌ³êê³ Ìàóñà,êîò-
ðèé äî öüîãî äíÿ ç`ÿâëÿâñÿ ó äâîõ
«í³ìèõ» ìóëüòô³ëüìàõ ï³ä ³ìåíåì
Ìîðò³ìåð.
2005 — Ñåíàò ÑØÀ ñêàñóâàâ îáìå-
æóâàëüíóçîâí³øíüîòîðãîâåëüíóïîï-
ðàâêóÄæåêñîíà-Âåéí³êà äëÿ Óêðà¿íè.
Âîíà áóëà ââåäåíà â çàêîí ïðî
òîðã³âëþ ÑØÀ â 1974 ðîö³ òà îáìå-
æóâàëà ô³íàíñîâ³ òà òîðãîâåëüí³ ñòî-
ñóíêè ³ç òèìè êðà¿íàìè,ÿê³ çàáîðî-
íÿëè åì³ãðàö³þ ñâî¿õ ãðîìàäÿí.

16 ëèñòîïàäà â öåíòð³ ì³ñòà

ç’ÿâèëàñÿ êàðòîííà êîíñòðóê-

ö³ÿ — êîï³ÿ ôîíòàíó «Äðóæáè

íàðîä³â», ùî áóâ äåìîíòîâà-

íèé ç Ìàéäàíó Íåçàëåæíî-

ñò³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 2001

ðîêó.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Â²ÄÒÂÎÐÈÒÈ ñïîðóäó âçÿëàñÿ ÷è-
ë³éñüêà õóäîæíèöÿ Ï³ëàð Ê³íòå-
ðîñ, îäíà ç íîì³íàíò³â íà ïðåì³þ
Future Generation Art Prize â³ä
PinchukArtCentre. «Êîëè ÿ øóêàëà
³íôîðìàö³þ ïðî Êè¿â â ²íòåðíåò³,

ä³çíàëàñÿ ïðî ôîíòàí «Äðóæáè íà-
ðîä³â», ÿêèé ïåðåíåñëè ç öåíòðà
ì³ñòà ó ñåëî Áóêè,—ïðèãàäóº õóäîæ-
íèöÿ.— Ïåðåì³ùåííÿ ôîíòàíó çà-
äëÿ ñòâîðåííÿ íà éîãî ì³ñö³ òîð-
ãîâîãî öåíòðó º äóæå âàæëèâîþ
ïîä³ºþ â äóæå çíà÷óùîìó ì³ñö³,
êóäè ëþäè âèõîäèëè äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ïðîòåñò³â òà äåìîíñòðàö³é.
Òîìó ÿ é çàö³êàâèëàñü ³ñòîð³ºþ
ôîíòàíó òà òèì, ùî ç íèì ñòàëî-
ñÿ». Ùîá ÿêíàéòî÷í³øå â³äòâîðè-
òè îðèã³íàëüíèé âèãëÿä ôîíòàíó,
Ï³ëàð Ê³íòåðîñ ç’¿çäèëà â Áóêè —
çàì³ðÿòè éîãî, çíÿòè íà ôîòî ³ â³-
äåî. Ìàéñòåðíþ âîíà âëàøòóâàëà
â ïðèì³ùåíí³ PinchukArtCentre,
ïðàöþþ÷è íàä ïðîåêòîì ï³âòîðà

ì³ñÿöÿ. Íà ³íñòàëÿö³þ ï³øëî 200
ëèñò³â êàðòîíó, ç ÿêèõ âèéøëî 50
÷àñòèí êîíñòðóêö³¿.

Ó íåä³ëþ â³äòâîðþâàòè ôîíòàí
õóäîæíèö³ äîïîìàãàëè êèÿíè-âî-
ëîíòåðè — âîíè äîíåñëè êàðòîí-
í³ äåòàë³ â³ä Áåññàðàáêè äî Ìàé-
äàíó, ê³ëüêà ãîäèí ðàçîì ñïîðó-
äæóâàëè êîíñòðóêö³þ. Ç³áðàòè ôîí-
òàí íà òîìó æ ñàìîìó ì³ñö³ íå âäà-
ëîñÿ, áî çàâàæàâ ñêëÿíèé êóïîë
òîðãîâîãî öåíòðó. Ïðîòå Ï³ëàð Ê³í-
òåðîñ íå ðîçãóáèëàñÿ ³ âñòàíîâè-
ëà éîãî ïîðÿä. Çà ñëîâàìè õóäîæ-
íèö³, âîíà íå ïðîòè, ÿêùî ï³ñëÿ
ïåðôîðìàíñó ¿¿ âèòâ³ð êèÿíè ðîç-
áåðóòü íà ñóâåí³ðè àáî âèêîðèñ-
òàþòü äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá �

Íà Ìàéäàí³ â³äòâîðèëè ôîíòàí 
«Äðóæáè íàðîä³â»
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