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Òðóõàí³â îñòð³â äëÿ êèÿí
� Çà ñï³âïðàö³ âëàäè òà ãðîìàäè îñòð³â ñòàíå ñïðàâæí³ì ì³ñöåì â³äïî÷èíêó

äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³

Ó ãðóäí³ ì³ñüêà âëàäà
ïðåçåíòóº 
îá´ðóíòóâàííÿ íîâèõ
òàðèô³â íà ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³

Ó ãðóäí³ ñòîëè÷íà âëàäà ïðåçåíòóº

íîâ³ òàðèôè òà îá´ðóíòóâàííÿ ö³í

íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-

ïîðò³.Ïðî öå çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Äî íîâîãî ðîêó,óãðóäí³,ìè çðî-

áèìî ïðåçåíòàö³þ, äå îá´ðóíòîâà-

íî ïîÿñíèìî,÷îìóìè âèìóøåí³ ï³ä-

íÿòè ö³íè,íàñê³ëüêè âîíè áóäóòüï³ä-

âèùåí³,³ ùî áóäåìî ðîáèòè,àáè íå-

çàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ ì³í³-

ìàëüíî â³ä÷óëè öå ï³äâèùåííÿ»,—

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í çà-

çíà÷èâ, ùî áàãàòî ðîê³â âàðò³ñòü

ïðî¿çäó ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-

ò³ Êèºâà íå ï³äâèùóâàëàñü, âîäíî-

÷àñ ñóòòºâî çðîñëè ö³íè íà åíåðãî-

íîñ³¿. «Ó êðà¿í³ ³íôëÿö³ÿ, ó íàñ âå-

ëèêà çàáîðãîâàí³ñòü, àäæå Êàáì³í

íå âèä³ëÿº êîøò³â íà êîìïåíñàö³þ

ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó. Ìè âèìóøåí³

ï³äí³ìàòè ö³íó,ùîá ìåòðî ³ íàçåì-

íèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðòóñòîëè-

ö³ íå çóïèíèëèñÿ»,—çàçíà÷èâ ìåð

Êèºâà.

«Êè¿âàâòîäîð» 
îòðèìàâ 11 íîâèõ
òðàêòîð³â 
ç³ ñí³ãîî÷èñíèì 
îáëàäíàííÿì äëÿ 
ïðèáèðàííÿ òðîòóàð³â

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè çàêóï³âë³ íîâî¿

ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè êîìó-

íàëüíà êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âàâòîäîð»

îòðèìàëà 11 íîâèõ òðàêòîð³â «Áº-

ëàðóñü» 82.1 ç â³äâàëîì òà ù³òêîþ,

ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðèáè-

ðàííÿ òðîòóàð³â. Öå ïåðøà ïàðò³ÿ

ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ÿêó îò-

ðèìàëà êîðïîðàö³ÿ çà ðåçóëüòàòà-

ìè ïðîâåäåíèõ ó æîâòí³ â³äêðèòèõ

òåíäåðíèõòîðã³â.Çàçíà÷èìî,ùî íà

ïî÷àòêó ãðóäíÿ ïëàíóºòüñÿ îòðèìà-

òè ùå 7îäèíèöüíåîáõ³äíî¿ äëÿ ðî-

áîòè ñïåöòåõí³êè, çîêðåìà ôðîí-

òàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³ òà êîìá³íî-

âàí³ àâòîìîá³ë³ ç³ ñí³ãîî÷èñíèì îá-

ëàäíàííÿì.

Ìàéæå 850 ïðèïèñ³â
âðó÷èëè ³íñïåêòîðè
ñòîëè÷íèì 
ï³äïðèºìöÿì

²íñïåêòîðè ç áëàãîóñòðîþ (çà ðå-

çóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ³íñïåêö³¿)

íà âóëèöÿõ ñòîëèö³ ò³ëüêè ó ï’ÿòíè-

öþ, 28 ëèñòîïàäà, âèäàëè êåð³âíè-

êàì êîìåðö³éíèõ òà êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ ìàéæå 850 ïðèïèñ³â

òà 46 ïðîòîêîë³â (íà øòðàô). Ïðî

öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äåïàðòà-

ìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-

ðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

Äìèòðî Á³ëîöåðêîâåöü.

íîâèíè

Ç ÏÐÎÕÀÍÍßÌ îáëàøòóâàòè â çî-
í³ â³äïî÷èíêó ñïðàâä³ ñîö³àëüíó
³íôðàñòðóêòóðó äî êè¿âñüêî¿ âëà-
äè çâåðíóëèñÿ àêòèâ³ñòè ÃÎ «Òðó-
õàí³â îñòð³â». Ñþäè âõîäÿòü íå-
áàéäóæ³ ñïîðòñìåíè, ï³äïðèºìö³,
ïðîñò³ êèÿíè. «Ìè õî÷åìî, ùîá òóò
áóëî ÷èñòî, ãàðíî. Ùîá öå ñïðàâ-
ä³ áóëà çîíà â³äïî÷èíêó ºâðîïåé-
ñüêîãî ð³âíÿ. Ïðîïîíóºìî áàãàòî

÷îãî: åêñòðèì-ïàðêè, ñêåéòáîðäè,
âåéêáîðäè, òðàñè äëÿ ìîòîôðèñ-
òàéëó òà âîäíèé ñòàä³îí äëÿ âåñ-
ëóâàííÿ»,— ðîçïîâ³â ÷ëåí ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñåðã³é Ëàãóòåí-
êî.

Àêòèâ³ñòè îá³öÿþòü ñòâîðèòè
òóò ñó÷àñíó ³íôðàñòðóêòóðó äëÿ çà-
íÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, âå-
ëîäîð³æêè òà âåëîïðîêàò, á³ãîâ³

äîð³æêè, òðèàòëîííó áàçó. Òàêîæ
òóò ìîæå ç’ÿâèòèñÿ êàíàòíà äîðî-
ãà â³ä àðêè Äðóæáè íàðîä³â. Ïëàíó-
þòü ðîçâèâàòè ³ çèìîâ³ âèäè ñïîð-
òó — çìîíòóâàòè ëèæíó äîð³æêó,
çàëèâàòè êàòêè. Òàêîæ àêòèâ³ñòè
ïðîïîíóþòü îáëàøòóâàòè íà îñ-
òðîâ³ êîíöåðòíó ïëîùàäêó, òîæ â
ïåðñïåêòèâ³ òóò ìîæíà áóäå â³ä-
çíà÷àòè Äåíü Êèºâà. Á³ëüø³ñòü çà-
äóì³â ìîæíà ðåàë³çóâàòè âæå äî
íàñòóïíîãî äíÿ íàðîäæåííÿ ñòî-
ëèö³, ëèøå âîäíèé ñòàä³îí òà êà-
íàòíà äîðîãà ïîòðåáóþòü á³ëüøå
÷àñó äëÿ âò³ëåííÿ. Òèì ïà÷å áþ-
äæåòíèõ êîøò³â àêòèâ³ñòè íå ïðî-
ñÿòü, âñå ïëàíóþòü ðîáèòè çà êîø-
òè ³íâåñòîð³â. Â³ä êè¿âñüêî¿ âëàäè
õî÷óòü ëèøå ïðîçîðî¿ òà â³äêðè-
òî¿ ñï³âïðàö³. Òàêó ï³äòðèìêó ¿ì
îñîáèñòî ïîîá³öÿâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî. «ß îò-
ðèìàâ ïðîïîçèö³¿ â³ä ëþäåé, ÿê³
íå âèìàãàþòü ãðîøåé,à ãîòîâ³ âêëà-
äàòè ñèëè ³ êîøòè â ðîçâèòîê îñ-
òðîâà, àëå ¿ì ïîòð³áí³ ïðîçîð³ òà
çðîçóì³ë³ ïðàâèëà ãðè. Ö³ ïðàâè-
ëà ÿ ¿ì ãàðàíòóþ. Ìè áóäåìî ñï³â-
ïðàöþâàòè, ùîá Òðóõàí³â îñòð³â

çì³íèâ ñâîº îáëè÷÷ÿ ³ ñòàâ ñïðàâæ-
íüîþ ïåðëèíîþ Êèºâà»,— íàãîëî-
ñèâ ìåð ñòîëèö³ òà äîäàâ, ùî æîä-
íî¿ çàáóäîâè îñòðîâà íå áóäå. «ß
ëþáëþ Òðóõàí³â, äóæå äîáðå éîãî
çíàþ ³ ìîæó ãàðàíòóâàòè, ùî â æîä-
íîìó ðàç³ çàáóäîâè îñòðîâà íå áó-
äå. Â³í çàëèøàòèìåòüñÿ ì³ñöåì
â³äïî÷èíêó, ðåêðåàö³éíîþ çîíîþ
äëÿ êèÿí».

Äëÿ ÿêíàéøâèäøîãî â³äðî-
äæåííÿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà êè-
¿âñüêà âëàäà ðàçîì ç ãðîìàäñüê³-
ñòþ ñòâîðèòü ðîáî÷ó ãðóïó, ïåð-
øå çàñ³äàííÿ ÿêî¿ çàïëàíîâàíå
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Çà óìîâ
ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ âæå íàïðèê³í-
ö³ âåñíè êèÿíè îòðèìàþòü îíîâ-
ëåíå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó. «ß ãî-
òîâèé ñïðèÿòè ïðîåêòàì, ÿê³ çðîá-
ëÿòü ñòîëèöþ êîìôîðòíèì ºâðî-
ïåéñüêèì ì³ñòîì. Áóäå äîáðå, ÿê-
ùî ìè ðàçîì, ñï³ëüíèìè çóñèë-
ëÿìè çðîáèìî äëÿ êèÿí ïîäàðó-
íîê äî Äíÿ ì³ñòà — îíîâëåíèé
Òðóõàí³â îñòð³â ç ðîçâèíåíîþ ³í-
ôðàñòðóêòóðîþ äëÿ â³äïî÷èíêó
³ çàíÿòü ñïîðòîì»,— â³äçíà÷èâ
ìåð Êèºâà �

Òðóõàí³â îñòð³â — ñïðàâæíÿ ïåðëèíà Êèºâà òà â³ä-
äàâíà º îäíèì ç íàéóëþáëåí³øèõ ì³ñöü äëÿ ïðîãó-
ëÿíîê ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Îäíàê íàðàç³ â³í ïåðå-
áóâàº â äîâîë³ çàíåäáàíîìó ñòàí³: âèñîê³ ïàðêàíè
òà íåâëàøòîâàíà ³íôðàñòðóêòóðà ïñóþòü çàäîâî-
ëåííÿ â³ä íåéìîâ³ðíî¿ ïðèðîäè. Òà âæå ñêîðî îñ-
òð³â ìîæå çì³íèòè ñâ³é âèãëÿä: òóò ç’ÿâèòüñÿ âîä-
íèé ñòàä³îí, êàíàòíà äîðîãà òà åêñòðèì-ì³ñòå÷êî. Ç
òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ äî ì³ñüêî¿ âëàäè çâåðíóëèñÿ
àêòèâ³ñòè. Ãðîøåé íà ñâîþ ³í³ö³àòèâó íå ïðîñÿòü,
âñå ðîáèòèìóòü çà ³íâåñòîðñüê³ êîøòè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Àêòèâ³ñòè îá³öÿþòü ñòâîðèòè íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ñó÷àñíó ³íôðàñòðóêòóðó äëÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, âåëîäîð³æêè òà âåëîïðîêàò, á³ãîâ³ äîð³æêè, òðèàòëîííó
áàçó, çàëó÷àþ÷è ïðè öüîìó íå áþäæåòí³, à ³íâåñòîðñüê³ êîøòè
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Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ 2014 ðîêó ó Êèºâ³ äåìîíòóâàëè ïîíàä 1700
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äìèòðî Á³ëîöåðêîâåöü.

«Íà æàëü, íàì äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè, ùî íå âñ³
ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìö³ äîòðèìóþòüñÿ çàêîíó, íàâïàêè,
äåÿê³ ç íèõ ïðîäîâæóþòü âñòàíîâëþâàòè íîâ³ ÌÀÔè
âñóïåðå÷ ä³þ÷îìó ìîðàòîð³þ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ¿õ âñòà-
íîâëåííÿ. ² òàêèõ âèïàäê³â äîâîë³ áàãàòî,÷åðåç ùî ÊÏ
«Êè¿âáëàãîóñòð³é» çìóøåíå çàéìàòèñÿ íàñàìïåðåä äå-
ìîíòóâàííÿì öèõ ñïîðóä»,—çàçíà÷èâ ïàí Á³ëîöåðêî-
âåöü.

Êð³ì òîãî, ïðè çíåñåíí³ íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â ïåðå-
âàæíà á³ëüø³ñòü âëàñíèê³â öèõ ñïîðóä ïîñò³éíî ÷è-
íèòü îï³ð òà çàâàæàº êîìóíàëüíèì ñëóæáàì âèêîíóâà-
òè ñâîþ ðîáîòó.

«Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íàì íàâ³òü äîâîäèòüñÿ ï³ä-
êëþ÷àòè ñòîëè÷íèõ ïðàâîîõîðîíö³â»,— äîäàº Äìèò-
ðî Á³ëîöåðêîâåöü.

Òèì íå ìåíøå, çà éîãî ñëîâàìè, ïðàö³âíèêè ÊÏ
«Êè¿âáëàãîóñòð³é» ç ïî÷àòêó ðîêó äåìîíòóâàëè 1001
ñïîðóäó, à ùå 722 îá’ºêòè áóëî äåìîíòîâàíî ðàéîííè-
ìè â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè:

58 ñïîðóä — Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí;
26 — Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí;
43 — Äàðíèöüêèé ðàéîí;
92 — Äåñíÿíñüêèé ðàéîí;
89 — Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí;
76 — Îáîëîíñüêèé ðàéîí;
27 — Ïå÷åðñüêèé ðàéîí;
221 — Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí;
17 — Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí;
73 — Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí �

ÄÍßÌÈ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðó-
ñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò íà ïðîõàííÿ äîáðîâîëü÷èõ áà-
òàëüéîí³â íà ïîäâ³ð’¿ ñâîº¿ ðåçèäåíö³¿ (Êè¿â, âóëè-
öÿ Ïóøê³íñüêà, 36) ïåðåäàâ 4000 êîíñåðâ³â íà çà-
ãàëüíó ñóìó 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ õàð÷óâàííÿ âî¿í³â
íà Äîíáàñ³ ç áàòàëüéîíó «Çîëîò³ âîðîòà».

Ãðîø³ íà çàêóï³âëþ êîíñåðâîâàíèõ ïðîäóêò³â áó-
ëè ç³áðàí³ ÷åðåç ñêðèíüêè äëÿ ïîæåðòâ ó õðàìàõ Êè-
¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó. Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äîáðîâîëü-
÷îãî áàòàëüéîíó «Çîëîò³ âîðîòà» Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò óõâà-
ëèâ ð³øåííÿ çàêóïèòè òà ïåðåäàòè âî¿íàì õàð÷³.
«Íàðîä, ÿêèé íå õî÷å ãîäóâàòè âëàñíó àðì³þ, çìó-
øåíèé áóäå ãîäóâàòè àðì³þ îêóïàíòà!» — çàçíà÷èâ
Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò.

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³â áàòàëüéîíó «Çîëîò³ âîðî-
òà» ñóïðîâîäæóâàâ êàïåëàí íà ïñåâäîí³ì «Ëóêà» ç
×åðí³ã³âñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó.

Ïðåäñòàâíèêè äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â ïîïðî-
õàëè Êè¿âñüêó Ïàòð³àðõ³þ çàêóïèòè êîíñåðâîâàíå
ì’ÿñî (òóøîíêó) ³ êîíñåðâîâàíó ðèáó.

Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò íå ïëàíóº çóïèíÿòèñÿ íà öüî-
ìó òà áëàãîñëîâèâ ïðîäîâæèòè ïîñòà÷àííÿ õàð÷³â
íà Äîíáàñ. Ïî ì³ð³ àêóìóëÿö³¿ ãðîøåé ÷åðåç ñêðèíü-
êè äëÿ ïîæåðòâ ó õðàìàõ áóäóòü çàêóïîâóâàòèñÿ êîí-
ñåðâè òà òðàíñïîðòóâàòèñÿ ó çîíó ÀÒÎ.

Òàêîæ ïð³îðèòåòîì ó äîïîìîç³ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³-
àðõ Ô³ëàðåò ââàæàº çàêóï³âëþ òåïëîãî, çðó÷íîãî ³
íåïðîìîêàëüíîãî îäÿãó äëÿ îáîðîíö³â Óêðà¿íè.

Îêð³ì öüîãî, âæå ñüîãîäí³ Ñâÿò³éøèé Ïàòð³àðõ

Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè îá 11.50 ó Ìèõàéë³â-
ñüêîìó Âèäóáèöüêîìó ÷îëîâ³÷îìó ìîíàñòèð³ (Êè¿â,
âóëèöÿ Âèäóáèöüêà, 40) îñâÿòèòü ³ ïåðåäàñòü âî¿íàì,
ÿê³ áîðþòüñÿ çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè íà Äîíáàñ³,
äâà ðåàí³ìàö³éí³ ì³êðîàâòîáóñè òà ïàòðóëüíèé äæèï.

Àâòîìîá³ë³ áóëè ïðèäáàí³ çà ïîæåðòâè, ç³áðàí³ ó
õðàìàõ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³
(Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêà ³ Á³ëîöåðê³âñüêà ºïàðõ³¿),
Âèäóáèöüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ òà ïîæåðòâè
â³ðÿí Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó ç ä³àñïîðè.

Àâòîìîá³ë³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè îòðèìàþòü Ïåð-
øèé ìåäè÷íèé áàòàëüéîí ³ áàòàëüéîí ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ ÌÂÑ «Çîëîò³ âîðîòà». Ïàòðóëüíèé äæèï áóäå
ïåðåäàíèé óêðà¿íñüêèì ï³äðîçä³ëàì, ÿê³ îáîðîíÿþòü
Äîíåöüêèé àåðîïîðò �

Ïàòð³àðõ Ô³ëàðåò ïåðåäàâ 4000 êîíñåðâ³â 
äëÿ õàð÷óâàííÿ óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â íà Äîíáàñ³

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÏÎÑÒ²ÉÍÀ êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ óõâà-
ëèëà ð³øåííÿ âèñòàâèòè íà òîð-
ãè ïðàâî íà îðåíäó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, ÿê³ íå áóëè ïðîäàí³ ç
àóêö³îíó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Âîëîäèìèð Ïðîêî-
ï³â, ³íôîðìóº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ âè-
ñòàâëÿëèñü íà àóêö³îí, àëå íå áó-
ëè ïðîäàí³, çàê³í÷èâñÿ òåðì³í
ä³¿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè.
Ùîá íå âèòðà÷àòè áþäæåòí³ êîø-
òè íà ïðîâåäåííÿ íîâî¿, êîì³ñ³ÿ
óõâàëèëà ð³øåííÿ çàïðîïîíóâà-
òè â³ääàòè ö³ ä³ëÿíêè â äîâãî-
ñòðîêîâó îðåíäó.

«Ïðàâî îðåíäè íà ä³ëÿíêè áó-
äå âèñòàâëåíî íà òîðãè, ñòàðòî-
âèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïðî-
ïîíóºìî âñòàíîâèòè íà ð³âí³ 
3 % â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè. Ââàæàºìî òàêèé âàð³àíò

ö³ëêîì ïðèéíÿòíèì äëÿ ³íâåñ-
òîð³â ³ âèã³äíèì äëÿ ì³ñòà. ²í-
âåñòîðó íå ïîòð³áíî áóäå âèêëà-
äàòè îäðàçó ÷èìàëó ñóìó çà çåì-
ëþ, â íèí³øí³õ óìîâàõ ìàëî õòî
ìîæå ñîá³ öå äîçâîëèòè. À ì³ñü-
êèé áþäæåò ùîð³÷íî ñóòòºâî ïî-
ïîâíþâàòèìåòüñÿ çà ðàõóíîê
îðåíäè, ³ ïðè öüîìó ä³ëÿíêà çà-
ëèøàòèìåòüñÿ ó âëàñíîñò³ ãðî-
ìàäè»,— ïîÿñíèâ ãîëîâà çåìåëü-
íî¿ êîì³ñ³¿.

Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â ï³äêðåñ-
ëèâ, ùî ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè òàêèé, ùî â ï³äñóìêó
çà 20 ðîê³â êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿí-
êîþ îðåíäàð â äåÿêèõ âèïàäêàõ
ñïëàòèòü ¿¿ ïîâíó ñòàðòîâó ö³íó.
Â êîì³ñ³¿ ðîçðàõîâóþòü, ùî ó ðå-
çóëüòàò³ àóêö³îíó ðîçì³ð îðåíä-
íî¿ ïëàòè ùå çðîñòå, ³ ì³ñòî çà-
ðîáèòü á³ëüøå êîøò³â, ÿê³ áóäóòü
ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ ñîö³-
àëüíèõ ïðîåêò³â �

Ñòîëèöþ î÷èñòèëè â³ä 1700 ÌÀÔ³â

ÑÒÎËÈ×ÍÀ àäì³í³ñòðàö³ÿ òà óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì³ñòà
âèð³øèëè çàðàäèòè â³÷í³é ïðîáëåì³ çàòîð³â íà òðà-
ñ³ á³ëÿ æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà.

Òàê, ç Òðîºùèíè äî Ïåòð³âêè îáëàøòîâàíî ñìó-
ãó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Â³äòåïåð àâòîáóñè òà
òðîëåéáóñè çìîæóòü ðóõàòèñü ïî í³é áåç çàòðèìîê.
Äëÿ öüîãî âæå íàíåñåíà â³äïîâ³äíà äîðîæíÿ ðîçì³ò-
êà, âñòàíîâëåí³ äîðîæí³ çíàêè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó»
ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÓÄÀ² ì. Êèºâà.

Íîâîââåäåííÿ äîïîìîæå ï³äâèùèòè åôåêòèâ-
í³ñòü ðîáîòè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó íà Ìîñêîâñüêî-
ìó ïðîñïåêò³ òà íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà. Ùîá
ïðèâåðíóòè óâàãó âîä³¿â íà öå íîâîââåäåííÿ, îêð³ì
äîðîæí³õ çíàê³â, ÿê³ ³íôîðìóþòü ïðî ñìóãó äëÿ ðó-
õó ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íà åëåêòðî-
îïîðàõ ðîçì³ñòèëè ³íôîðìàö³éí³ ïîñòåðè.

Òðîºùèíà — îäèí ç íàéá³ëüø ãóñòîíàñåëåíèõ
ðàéîí³â Êèºâà, òîìó âàæëèâî îðãàí³çóâàòè ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â ç öüîãî ðàéîíó íà ïðàâèé áåðåã
ìàêñèìàëüíî øâèäêî ³ êîìôîðòíî. Äëÿ öüîãî âïðî-
âàäæåíî â³äîêðåìëåíó ñìóãó, ÿêà äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ñêîðîòèòè ÷àñ ïàñàæèð³â ó äîðîç³.

«Àáè âîä³¿ íå ³ãíîðóâàëè ñìóãó äëÿ ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó, ³íñïåêòîðè ÄÀ² íà ö³é ä³ëÿíö³ çä³é-
ñíþâàòèìóòü êîíòðîëü. Ëèøå çà îäèí äåíü áóëî ïî-
ïåðåäæåíî 38 âîä³¿â-ïîðóøíèê³â òà ñêëàäåíî 4 ïðî-
òîêîëè»,— çàçíà÷àº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÄÀ² Îëåê-
ñàíäð Òêà÷åíêî. Â³í íàãàäàâ, ùî, çã³äíî ç ÷àñòèíà-
ìè 3 ñòàòò³ 122 ÊîÀÏ Óêðà¿íè, íåíàäàííÿ ïåðåâàãè
ìàðøðóòíèì òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, ó òîìó ÷èñë³
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðóõó ³ çóïèíêè íà ñìóç³ äëÿ ìàð-
øðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òÿãíóòü çà ñîáîþ íà-
êëàäåííÿ øòðàôó â³ä 510-òè äî 680-òè ãðèâåíü �

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè îðåíäóâàòèìóòüñÿ
÷åðåç àóêö³îí

ÑÅÐÅÄ ïð³îðèòåò³â êè¿âñüêî¿ âëà-
äè — ðîçâèòîê åëåêòðîòðàíñïîð-
òó, çîêðåìà òðàìâà¿â. Òîìó â ïëà-
íàõ ñòîëèö³—íå ëèøå êàï³òàëüíèé
ðåìîíò ³ñíóþ÷èõ îäèíèöü ðóõî-
ìîãî ñêëàäó, à é âèðîáíèöòâî íî-
âèõ òðàìâà¿â ó ì³ñò³ òà áóä³âíèö-
òâî íîâèõ òðàìâàéíèõ ë³í³é, ïî-
â³äîìèâ ðàäíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç
òðàíñïîðòíèõ ïèòàíü Îëåêñàíäð
Êàâà.

«Çàðàç ìè ïðîâîäèìî ïðîãðà-
ìó ç êàï³òàëüíî-â³äíîâëþâàëüíî-
ãî ðåìîíòó, â òîìó ÷èñë³ ç âèêî-
ðèñòàííÿì êîìïëåêòóþ÷èõ ç ìà-
øèí,ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â Ïðà-
ç³ òà ³íøèõ ÷åñüêèõ ì³ñòàõ. Òàì
äîñèòü âèñîê³ óìîâè åêñïëóàòà-
ö³¿,òîìó ñòîëèöÿ ìàº íàì³ð ¿õ ïðè-
äáàòè òà ìîäåðí³çóâàòè»,—çàçíà-
÷èâ ïàí Êàâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, âëàäà òàêîæ
ïëàíóº çàáåçïå÷èòè ì³ñòî íîâè-
ìè òðàìâàÿìè ç íèçüêîþ ï³äëî-
ãîþ, ÿê³ áóäóòü çðó÷íèìè äëÿ ëþ-
äåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà
áàòüê³â ç äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè.

«Çàðàç ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè
ç ïîëüñüêîþ êîìïàí³ºþ ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ çáîðêè ñó÷àñíèõ òðàì-
âà¿â â Êèºâ³ íå ëèøå äëÿ ïîòðåá
ñòîëèö³, à é äëÿ ³íøèõ ì³ñò Óêðà-
¿íè»,— ïîâ³äîìèâ â³í.

Êð³ì òîãî, ÿê ðîçïîâ³â ðàäíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ,ì³ñòî ìàº íàì³ð âêëþ-
÷èòè äî ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà íà-
ñòóïíèé ð³ê ïðîâåäåííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò íà òðàìâàéí³é ë³í³¿ â³ä
ñòàíö³¿ ìåòðî «Îñîêîðêè» ÷åðåç
Äí³ïðîâñüêó íàáåðåæíó äî ïåðå-
õðåñòÿ ç ïðîñïåêòîì Ãðèãîðåíêà �

Â Êèºâ³ ç’ÿâëÿòüñÿ ïîëüñüê³ òðàìâà¿

Íîâà ñìóãà äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ç Òðîºùèíè

ÃÐÎÌÀÄßÍÈ îðãàí³çóâàëè ìàñ-
øòàáíó òîëîêó â «Æîâòí³». Áëèçü-
êî ñîòí³ êèÿí ïðèéøëè ïðèáè-
ðàòè ê³íîòåàòð «Æîâòåíü», âîíè
ðîç÷èñòèëè ïðèì³ùåííÿ â³ä îá-
ãîð³ëèõ ìåáë³â òà ïðèáðàëè éî-
ãî.Ó÷àñíèêè àêö³¿ âèìàãàëè âæè-
òè íåãàéíèõ çàõîä³â äëÿ çàâåð-
øåííÿ ïðèáèðàííÿ ³ êîíñåðâà-
ö³¿ áóä³âë³ íà çèìîâèé ïåð³îä.
Ñåðåä âèìîã — ³ åôåêòèâíå ðîç-
ñë³äóâàííÿ ï³äïàëó ê³íîòåàòðó
òà ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³.

Íàãàäàºìî, áóä³âëÿ ê³íîòåàò-
ðó «Æîâòåíü» çãîð³ëà âíàñë³äîê
ï³äïàëó â í³÷ ç 29 íà 30 æîâòíÿ,
êîëè òàì â³äáóâàâñÿ ïîêàç ô³ëü-
ìó «Ë³òí³ íî÷³» ç ïðîãðàìè Êè-
¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñ-
òèâàëþ «Ìîëîä³ñòü» Sunny Bunny.
Ê³íîòåàòð çàçíàâ ñåðéîçíèõ ðóé-
íóâàíü — çáèòêè â³ä ïîæåæ³ îð³-
ºíòîâíî ñòàíîâëÿòü 7 ìëí ãðí.

Ñòîëè÷íà âëàäà ³í³ö³þâàëà
ñòâîðåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó
«Â³äíîâèìî ðàçîì» íà â³äíîâ-
ëåííÿ ê³íîòåàòðó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî ïåðåðàõóâàâ 10 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü íà â³äáóäîâó ï³ñëÿ
ïîæåæ³ ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü» äî
íîâîñòâîðåíîãî áëàãîä³éíîãî
ôîíäó.

«Ôîíä äëÿ â³äíîâëåííÿ ê³íî-
òåàòðó «Æîâòåíü» çàðåºñòðîâà-
íèé. ß, ÿê ³ îá³öÿâ, ïåðåðàõóâàâ
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàøå çàâäàí-
íÿ — ðàçîì â³äíîâèòè ³ çáåðåã-
òè ê³íîòåàòð. Áóëî á äîáðå, ÿêáè
âñ³ íåáàéäóæ³ êèÿíè äîëó÷èëèñÿ
³ çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó öþ äîá-
ðó ñïðàâó»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Òàê, êîæåí, õòî áàæàº äîïî-
ìîãòè â³äíîâèòè ê³íîòåàòð, ìî-
æå ïåðåðàõóâàòè êîøòè íà ðàõó-
íîê áëàãîä³éíîãî ôîíäó. Ðåêâ³-
çèòè ïëàòåæ³â:

ÏÀÒ «Àãðîêîìáàíê»
Ð/ð ¹ 26001002063501
ÌÔÎ: 322302
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 39484310
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: áëà-

ãîä³éíèé âíåñîê íà â³äíîâëåí-
íÿ ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü»�

Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåðàõóâàâ êîøòè 
íà â³äíîâëåííÿ ê³íîòåàòðó «Æîâòåíü»
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«Â ÖÅÍÒÐ² ³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâñüêî-
ãî çíàéäåòüñÿ ì³ñöå äëÿ âñüîãî òâîð-
÷îãî ³ òàëàíîâèòîãî,— âïåâíåíèé
õóäîæí³é êåð³âíèê Íàö³îíàëüíî¿
îïåðåòè Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.—Ìè
íå áóäåìî îáìåæóâàòèñÿ ÿêèìîñü
îäíèì íàïðÿìêîì. Õî÷åìî çðîáè-
òè êóëüòóðíèé öåíòð, ÿêèé áè îá’-
ºäíàâ ëþäåé çà ³íòåðåñàìè,áóäåìî
äîïîìàãàòè ìîëîäèì àðòèñòàì ðîç-
êðèòè ñâ³é ïîòåíö³àë».

Êëóáíèé çà ñòèëåì Doo-wop êîí-
öåðò ÷îëîâ³÷îãî âîêàë-áåíäó
«ConCord», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó öüî-
ìó çàë³ 5 ãðóäíÿ,—ùå îäíå ï³äòâåð-
äæåííÿ òîãî, ùî íàôòàë³íîì òóò
á³ëüøå íå ïàõíå.Çâ³ñíî,í³õòî íå áó-
äå ïåðåòâîðþâàòè êëàñè÷íèé êîí-

öåðò íà äèñêîòåêó. Ïðîòå îá³öÿþòü
ùèð³ äóøåâí³ ï³ñí³, ðîìàíòè÷íå
ðåòðî, áåç íàòÿãíóòîñò³ ³ ïðèìóñî-
âîñò³. Àäæå ñàìà íàçâà — Doo-wop
êîíöåðò — íàãàäóº 1950-60-ò³, â³ä-
ãóêóºòüñÿ ìåëîä³ÿìè òàíöìàéäàí-
÷èê³â,øåðåõîì â³í³ëîâèõ ïëàò³âîê.
Òîä³ é ç’ÿâèëàñÿ îñîáëèâà ìàíåðà
ñï³âó, â ÿê³é âîêàë³ñòè óñ³ ïàðò³¿ âè-
êîíóâàëè ãîëîñàìè áåç ³íñòðóìåí-
ò³â. Ñòèëü íàçâàëè doo-wop, áî ñà-
ìå òàê³ ñêëàäè ñï³âàëè, ³ì³òóþ÷è
ð³çíîìàí³òí³ ³íñòðóìåíòè—ã³òàðó,
òðóáó òà ³íø³.Â 1950-ò³ doo-wop ñÿ-
ÿâ ó ïðîìåíÿõ ñëàâè.Õòî ò³ëüêè íèì
íå «õâîð³â»! Ðàíí³ The Beatles,Ôðåíê
Ñ³íàòðà, Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ... Âò³ì,
ñëàâà òðèâàëà íåäîâãî,äî ê³íöÿ 1960-

õ âñå çàê³í÷èëîñü.Àëå â³äëóííÿ ò³º¿
÷àð³âíî¿ ìóçèêè, ìèëî-ñòàðîìîä-
íî¿,çâó÷èòü ³ ñüîãîäí³—â ñòèëüí³é
«Äàé ìíå ýòîò äåíü» Âàëåð³ÿ Ñþò-
ê³íà, â ï³ñíÿõ «Only You» è «How
Deep is Your Love», òâîðàõ Âîëîäè-

ìèðà ²âàñþêà. Âè ïî÷óºòå éîãî ³ íà
êîíöåðò³ «ConCord’ó».

«ÑonCord» — öå ÷îëîâ³÷èé àí-
ñàìáëü,êîëåêö³ÿ ãîëîñ³â ÿêîãî—â³ä
îêñàìèòîâîãî áàñà-áàðèòîíà äî ÷à-
ðóþ÷îãî íàéâèùèìè íîòàìè êîíòð-

àòåíîðà — äàº çìîãó àíñàìáëþ âè-
êîíóâàòè ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêó ìó-
çèêó. Îòðèìàâøè ïîòð³éíå «òàê!»
â³ä âèìîãëèâîãî æóð³ «Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò», õëîïö³ ïðîðâàëèñÿ ó ï³â-
ô³íàë òåëå-øîó ³ çàâîþâàëè ñëóõà-
÷³â äðàéâîì, êðàñîþ ãîëîñ³â ³ áåç-
äîãàííèì àíñàìáëåì. Êîíöåðòè
«ConCord’ó» — öå òåïëà àòìîñôåðà
ìóçèêè ãîëîñ³â òà ³íòåë³ãåíòíîãî
ñï³ëêóâàííÿ �

Ï’ªÑÀïîáà÷èëà ñâ³ò ó âèêîíàíí³
àêòîð³â Òåàòðó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàí-
êà, êîòð³ ïðèñâÿòèëè ¿¿ çàãèáëîìó
íà Ìàéäàí³ êîëåç³ Àíäð³þ Ìîâ÷à-
íó. «Ìè áóäåìî çì³íþâàòèñü ðà-

çîì ç ãåðîÿìè, ïåðåòâîðþþ÷èñü ç
ìèðíèõ ãðîìàäÿí íà ðàäèêàëüíèõ
ðåâîëþö³îíåð³â,— ãîâîðèòü ðåæè-
ñåðêà «Ùîäåííèê³â» Íàòàë³ÿ Âî-
ðîæáèò.— Âèñòàâà ìàº çà ìåòó íà-

ãàäàòè ñàìèì ñîá³ òó çèìó, ñïðî-
áó ðîç³áðàòèñÿ â ñâî¿õ ìîòèâàö³-
ÿõ, çàìèñëèòèñÿ íàä ìàéáóòí³ì.
Ðàçîì ç êîçàêàìè, âîëîíòåðàìè,
ðîçñåðäæåíèìè ìàòåðÿìè, ìåäè-
êàìè, ñòóäåíòàìè òà ìèòöÿìè —
ðåàëüíèìè ãåðîÿìè ö³º¿ âèñòàâè».

ßê ³ êîæåí ùîäåííèê, ìàòåð³àë
äóæå ³íòèìíèé. Ñïðèÿº öüîìó é
îñîáëèâà ìàíåðà ïîñòàíîâêè —
áåç äåêîðàö³é, ìóçèêè, ñöåí³÷íèõ
êîñòþì³â. Ïåðåä ãëÿäà÷åì ïîñòà-
þòü çâè÷àéí³ ëþäè ³ äóæå çâè÷í³ ³ñ-
òîð³¿, êîòð³ òàê ñõîæ³ íà ¿õí³ âëàñ-
í³. Àêòîðè ³äóòü íà ïðÿìèé ä³àëîã
ç ãëÿäà÷åì. «×è ïàì’ÿòàºòå, ÿê ñà-
ìå ïî÷èíàâñÿ Ìàéäàí?», «×è ââà-
æàºòå, ùî àãðåñ³¿ òðåáà ïðîòèñòîÿ-
òè àãðåñ³ºþ?» — çâåðòàþòüñÿ âî-
íè ï³ä ÷àñ âèñòàâè. «Öå ³ñïèò íà
ùèð³ñòü òâîãî ëþäñüêîãî «ÿ», êî-
ëè òè ïîçáàâëåíèé ³ãðîâî¿ ï’ºñè,
äåêîðàö³é, êîñòþì³â, ìóçèêè, êî-
ëè º ëèøå ãëÿäà÷ ³ òè,— ïîä³ëèâ-
ñÿ îäèí ç àêòîð³â âèñòàâè Îëåê-
ñàíäð Ïå÷åðèöÿ.— Ìè ³íîä³ ïðèõî-
âóºìî ñåáå ï³ä ìàñêîþ ïåðñîíà-
æ³â.À òóò òðåáà áóäóâàòè ãðó ç âëàñ-
íî¿ ïîçèö³¿, äèâèòèñÿ, ó ÷îìó âî-
íà çá³ãàºòüñÿ, à â ÷îìó ð³çíèòüñÿ.
² òîìó öå ñïîâ³äü àêòîðà — éîãî
äóø³, äóìîê ³ ïîçèö³é».

Ï’ºñà âèêîíóºòüñÿ äâîìà ìîâà-
ìè îäíî÷àñíî.Àäæå íà Ìàéäàí³ íå
âàæëèâî áóëî, ÿêîþ ìîâîþ ãîâîðè-
ëè ëþäè. Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷àº ðå-
æèñåð Àíäð³é Ìàé, äîêóìåíòàëü-
í³ñòü âèñòàâè ìàº íàéòî÷í³øå çáå-
ð³ãàòè ³ ïåðåäàâàòè ïðîòîòèïè ðå-
àëüíèõ ãåðî¿â, ¿õíþ ìîâó é ñïåöè-
ô³êó äóìîê (íàâ³òüç íåíîðìàòèâíîþ
ëåêñèêîþ). «Öå ôîðìàò äîêóìåí-

òàëüíîãî, íàâ³òü ñîö³àëüíîãî òåàò-
ðó, ÿêèé ïðàöþº íà ìåæ³ ñîö³îëîã³¿
³ òåàòðó,— ñòâåðäæóº Àíäð³é Ìàé.—
Ó ªâðîï³ ³ñíóº ðóõ OralHistory, ÿêèé
íàìàãàºòüñÿ ÿêíàéïîâí³øå çáåðåã-
òè ³ñòîð³¿ ëþäåé, àäæå âîíè, à íå
ïîä³¿,á³ëüøîþ ì³ðîþ ôîðìóþòü ³ñ-
òîð³þ. Ó 1960-õ ðîêàõ öåé ïîòóæ-
íèé òåàòðàëüíèé ðóõ çì³íèâ äðà-
ìàòóðã³þ Í³ìå÷÷èíè, à ó 1980-õ —
Áðèòàí³¿. ² ÿ ðàäèé, ùî öå â³äáóâàº-
òüñÿ ó íàñ».

Áàãàòî ïî÷óòò³â, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü íà ñöåí³ àêòîðè, ñóãîëîñí³ ãëÿ-
äà÷àì. Öå ³ ñòðàõ âîºí, ùî òå÷å â
æèëàõ ó êîæíîãî, ñòðàõ ìàòåð³ é
æ³íêè, áåçâèõ³äü âèáîðó: «ïîäàâà-
òè ïàòðîíè àáî â åì³ãðàö³þ», îíîâ-
ëåííÿ â³ðè â öåðêâó, çîêðåìà â ñò³-
íàõ Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáîðó, áóäåí-
íà íåãåðî¿÷í³ñòü íà Ìàéäàí³, ó ÿê³é
º òåæ ì³ñöå ïîäâèãó. À ùå ïåðñî-
íàæ³ ïë³òêóþòü, ïåðåæèâàþòü, æàð-
òóþòü ³ ïðîñòî æèâóòü. Ìàéäàí ñòàâ
âò³ëåííÿì ò³º¿ óòîï³¿, íà ÿêó òàê ³ íå
ñïðîì³ãñÿ êîìóí³çì — â³ä êîæíî-
ãî çà ìîæëèâîñòÿìè, êîæíîìó çà
ïîòðåáàìè. Îäèí ç ãåðî¿â ï’ºñè çà-
âåðøóº âèñòàâó ñëîâàìè: «Äå ëè-
øå ëþáîâ’þ ìîæíà âèë³êóâàòè ³
Áåðêóò, ³ ÂÂ-øíèê³â, ³ ìîæå òîä³
âîíè ïåðåéäóòü íà ³íøèé á³ê...»

Óò³ì, íå ïðî âñå ó âèñòàâ³ íà-
âàæèëèñÿ ãîâîðèòè. «Ìè ñòâîðè-
ëè ³äåàëüíèé ì³ô-óòîï³þ íà åêñ-
ïîðò, äå çàìîâ÷óþòüñÿ äåÿê³ âàæ-
ëèâ³ ìîìåíòè,— ââàæàº êèÿíêà
Îëüãà.— Àëå æ ìè ìàºìî Íåáåñíó
ñîòíþ, íåïîêàðàíèé Áåðêóò ³ êó-
ïó ëþäåé, êîòð³ íà Ìàéäàí³ íàæè-
âàëèñÿ íà ³íøèõ». Àíäð³é Ìàé ç³-
çíàºòüñÿ, ùî âèñòàâà íå º âè÷åðï-

íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ Ìàéäàíó.
«ß íå äîñë³äíèê, ìåíå ö³êàâèâ íå
êîíôë³êò, à ÿê çì³íþâàëèñÿ ëþäè,
ÿê³ áóëè ïî öåé á³ê áàðèêàä»,— ïî-
ÿñíþº ðåæèñåð. Âò³ì, âèñòàâà äàº
çìîãó çàíóðèòèñÿ ó ñâî¿ ñïîãàäè
êîæíîìó, õòî áóâ íà Ìàéäàí³.

«Ùîäåííèêè Ìàéäàíó» âæå ïî-
áóâàëè çà êîðäîíîì. Ñïî÷àòêó âè-
ñòàâó ãðàëè â Ìîñêâ³, ïîò³ì â Ãäàí-
ñüêó, Ëîíäîí³, Â³ëüíþñ³. «Öÿ âåðñ³ÿ
äëÿ íàøîãî, óêðà¿íñüêîãî òåàòðó, â
³íøèõ êðà¿íàõ ìè ïîêàçóâàëè çîâ-
ñ³ì ³íøèé âàð³àíò,— ãîâîðèòü Àí-
äð³é Ìàé.— Áóëè âåäó÷³,äàâàëè áà-
ãàòî ïîÿñíåíü â ñòèë³ «Â³ê³ïåä³¿»,
àáè äîïîìîãòè ãëÿäà÷àì çðîçóì³-
òè êîíòåêñò: õòî òàê³ ò³òóøêè, ÷î-
ìó á³ìáà òîùî. Ó Ìîñêâ³, îñê³ëüêè
öå áóëî êîëî ë³âèõ õóäîæíèê³â, âè-
ñòàâó ñïðèéìàëè ï³äíåñåíî, ÿê îäó
ïåðåìîç³ (ïîêàçóâàëè ¿¿ ìè 10 áå-
ðåçíÿ). Ó Ãäàíñüêó, Â³ëüíþñ³, äå
ñèëüíà ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòü íà ðà-
äÿíñüêó àãðåñ³þ, ëþäè æèâóòü ó
ñòðàõó ç â³ä÷óòòÿì òîòàëüíîãî ëè-
õà, ÿêå ìîæå ä³ñòàòèñÿ ¿õíüî¿ êðà-
¿íè. Àíãë³éö³ æ ñïðèéìàëè â³äñòî-
ðîíåíî — íåâæå ó âàñ ñïðàâä³ òàêå
â³äáóâàëîñÿ?» �

Äëÿ áàãàòüîõ êè¿âñüêèõ ìóçèêàíò³â Öåíòð ²âàíà Êîçëîâñüêî-

ãî —òåðèòîð³ÿ íåâ³äîìà, õî÷à âîêàë³ñòè ¿¿ çíàþòü äàâíî (êîí-

öåðòíå ïðèì³ùåííÿ ôóíêö³îíóº ç 2001 ðîêó). Ìèíóëîãî ðîêó

òóò â³äáóëèñÿ âàæëèâ³ çì³íè: çàë ïåðåéøîâ ï³ä þðèñäèêö³þ

Êè¿âñüêîãî òåàòðó îïåðåòè ³ îòðèìàâ ñòàòóñ Íàö³îíàëüíîãî.

Çà ð³ê ó òåàòð³ â³äðåìîíòóâàëè â³òàëüíþ ³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâ-

ñüêîãî, äå òåïåð çàòèøíî ³ ïðèºìíî.

Ñâ³òëàíà ÃÓÌÅÍÞÊ

cïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Çèìà, ùî íàñ çì³íèëà, âæå óâ³éøëà â ³ñòîð³þ. Âñå ïðîæèòå ïî-

òðåáóº ðîçäóì³â ³ ïåðåîñìèñëåííÿ, òîìó é íå äèâíî, ùî íà

òåìó Ìàéäàíó âèíèêëî òàê áàãàòî ïîåç³¿, æèâîïèñó, ô³ëüì³â,

ôîòîâèñòàâîê, íàïèñàíî ÷èìàëî êíèã. Ö³ëêîì âèïðàâäàíîþ

ïîñòàº òåíäåíö³ÿ ïîäàâàòè ä³éñí³ñòü áåç ïðèêðàñ, äîêóìåí-

òàëüíî, ç ïåðøèõ âóñò. Ñàìå òàêîþ º âèñòàâà Íàòàë³¿ Âîðîæ-

áèò òà Àíäð³ÿ Ìàÿ «Ùîäåííèêè Ìàéäàíó».

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | «Õðåùàòèê»

«Ùîäåííèêè Ìàéäàíó»: ðåôëåêñ³¿ 
÷è ì³ô íà åêñïîðò?
� Ó òåàòð³ ²âàíà Ôðàíêà — äîâãîî÷³êóâàíà ïðåì’ºðà äîêóìåíòàëüíî¿ âèñòàâè Íàòàë³¿ Âîðîæáèò òà Àíäð³ÿ Ìàÿ

² í³ÿêîãî íàôòàë³íó!
�Ó Öåíòð³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî âèñòóïèòü âîêàë-áåíä «ConCord»

Doo-wop êîíöåðò
âîêàëüíîãî ãóðòó
«ConCord»
Êîëè: 5 ãðóäíÿ î 19.00
Äå: õóäîæíüî-êîíöåðòíèé
Öåíòð ³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè,
âóë. Õðåùàòèê, 50-Á,
òåë. (044) 287-62-57
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 50-100 ãðí.

«Ùîäåííèêè 
Ìàéäàíó»
Êîëè: 2, 3 ãðóäíÿ 2014 ðîêó,
14 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó î 19.00
Äå: Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé
òåàòð ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, ïë. ²âàíà
Ôðàíêà, 3, êàìåðíà ñöåíà 
³ì. Ñåðã³ÿ Äàí÷åíêà
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 40-100 ãðí.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 04,05 грудня 2014 р. пленарного засідання 

II сесії Київської міської ради VII скликання
Розпорядження № 418 від 21 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено�
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль�
ної громади міста Києва:

1.�Провести�04,05�
р�дня�2014�ро���пленар-

не�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання�о�10.00�
одині�в�приміщенні�за�адресою:

площа�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,�мала�се-

сійна�зала).�Засідання�Президії�Київради�від-

б�деться�25�листопада�2014�ро���о�17.00�
о-

дині�в�залі�засідань�на�10-м��поверсі,��імната

1017�(в�л.�Хрещати�,�36).

2.�До�поряд���денно
о�пленарно
о�засідан-

ня�в�лючити:

— за
альні�питання;

— питання�власності;

— питання�містоб�д�вання�та�земле�орис-

т�вання;

— різне.

3.�Се�ретаріат��Київради�здійснити�ор
аніза-

ційне�та�матеріально-технічне�забезпечення

під
отов�и�та�проведення�зазначено
о�пленар-

но
о�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII

с�ли�ання�та�засідання�Президії�Київради.

4.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,�
о-

лів�деп�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів

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

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

трації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 грудня 2010 року № 508/5320 «Про деякі питання надання
житла у власність потерпілим громадянам від діяльності групи

будівельних компаній «Еліта�Центр»
Рішення Київської міської ради № 360/360 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто�герой Київ» та «Про місцеве самоврядування
в Україні», Указу Президента України від 12 лютого 2008 року № 119/2008 «Про додаткові заходи щодо роз�
в’язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних ком�
паній «Еліта�Центр», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 року № 140�р «Про додаткові
заходи щодо комплексного розв’язання проблем інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи бу�
дівельних компаній «Еліта�Центр», рішень Київської міської ради від 16 жовтня 2008 року № 498/498 «Про роз�
в’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній «Еліта�Центр»
та від 26 січня 2012 року № 23/7360 «Про вирішення окремих питань будівництва житлових будинків, в тому
числі для громадян, які постраждали від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній «Еліта�Центр», з
метою зняття соціальної напруги та розв’язання проблеми надання житла у власність громадянам, які зазнали
збитків внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта�Центр», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�
р�дня�2010�ро���№ 508/5320�«Про�де-

я�і�питання�надання�житла���власність�потер-

пілим�
ромадянам�від�діяльності�
р�пи�б�ді-

вельних��омпаній�«Еліта-Центр»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�3�рішення�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«3.�Дор�чити�Департамент��б�дівництва�та�жит-

лово
о�забезпечення�ви�онавчо
о�ор
ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�спільно�з�замовни�ом�б�дів-

ництва�житла�для�потерпілих�від�діяльності�
р�-

пи�інвестиційно-б�дівельних��омпаній�«Еліта-

Центр»�провести�розрах�н�и�площ�по��ожно-

м��потерпілом�,�що�підля
ають�оплаті�по�рин-

�овій�вартості�за�ціною�продаж��по��ожном�

�он�ретном��б�дин��,�в�я�ом��потерпілі�отри-

м�ють�житло,�для�оформлення�замовни�ом�б�-

дівництва�та�потерпілими�до
оворів�про�до-

плат��вартості�різниці�площ��вартир.

Після�введення�б�дин�ів�в�е�спл�атацію�за-

мовни���б�дівництва�передати�по�а�тах��вар-

тири�Департамент��б�дівництва�та�житлово
о

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

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

міністрації)�для�передачі�їх�потерпілим���вста-

новленом��поряд��».

1.2.�Затвердити�зміни�до�додат�а�1�до�рі-

шення,�що�додаються.

1.3.�Затвердити�зміни�до�додат�а�2�до�рі-

шення,�що�додаються.

2.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо
о

оприлюднення�в�
азеті�«Хрещати�».

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

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

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2014�№�360/360

Зміни до додатка 1 до рішення Київської міської ради 
від 28 грудня 2010 року № 508/5320 

«Про деякі питання надання житла у власність потерпілим громадянам 
від діяльності групи будівельних компаній «Еліта�Центр»:

Доповнити�додато��1�позиціями�134—235�та�о
о�зміст�:

136 Рахуба Андрій Миколайович 141 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

32 1 56,10

137 Бойко Валентин
Анатолійович

169 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

41 1 55,88

138 Шипко Юлія Олексіївна 164 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

48 1 56,10

139 Шустерман Юхим
Йосипович

147 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

49 1 55,88

140 Тулінова Наталія Михайлівна 138  вул. Драгоманова,
40,будинок 1

57 1 55,88

141 Соболєв Олег Сергійович
Соболева Ольга
Володимирівна

139 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

59 2 81,88

142 Русова Віра Федорівна 173 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

62 2 81,88

143 Кушнірук Лідія Петрівна 145 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

63 3 103,06

144 Куліченко Валентина
Олександрівна

143 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

64 1 56,10

145 Засуха Людмила Григорівна
Засуха Валентин Вікторович

149 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

96 1 56,10

146 Значко Віталій Іванович 144 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

104 1 56,10

147 Бурдіян Олександр
Вікторович

157 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

27 2 82,51

148 Тіпікіна Наталія Вікторівна 156 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

28 2 80,62

149 Тіліженко Павло Леонідович
Тіліженко Ніна Іванівна

140 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

35 2 82,51

150 Туліс Ольга Анатоліївна 142 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

43 2 82,51

151 Никифорова Лариса
Матвіївна 
Басюк Тетяна Петрівна

172 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

67 2 82,51

152 Терновий Віталій
Євгенійович

146 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

68 2 80,62

153 Щербина Віталій
Миколайович 
Щербина Світлана Юріївна

167 вул. Драгоманова, 40,
будинок 2

73 1 56,84

154 Герасименко Анатолій
Олександрович

170 вул. Драгоманова, 40,
будинок 2

81 1 56,84

155 Купчак Ірина Миронівна
Панчук Михайло
Олексійович 
Шевченко Зоя Олексіївна

159' вул. Драгоманова,
40,будинок 2

82 3 104,92

156 Павленко Валентина Іванівна 168 вул. Драгоманова, 40,
будинок 2

88 1 57,15

157 Юдіна Ольга Володимирівна 155 вул. Драгоманова,
40,будинок 2

130 3 104,92

158 Вітенко Наталія Михайлівна 165 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

14 1 51,86

159 Звєрєва Катерина
Володмирівна

161 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

55 1 51,55

160 Ташлик Денис Семенович 151 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

56 1 42,76

161 Покровська Тетяна Олегівна 166 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

64 1 51,86

162 КовальBКвашнюк Валентина
Вікторівна

160 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

68 2 75,24

163 Давиденко Ольга
Миколаївна

154 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

74 1 51,86

164 Ярова Тетяна Василівна 162 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

75 1 51,55

№ з/п П. І. Б. №
попереднього

договору

Зобов'язання передати квартиру:

за адресою №
квартири

кількість
кімнат

загальна
площа
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7
134 Кельман Марк Ісайович

Ніколаєнко Євгеній Маркович
150 вул. Драгоманова,

40,будинок 1
9 1 55,88

135 Мартинюк Анжела
Олександрівна

137 вул. Драгоманова,
40,будинок 1

16 1 56,10

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 21.11.2014 № 418 

«Про проведення 04, 05 грудня 2014 р. пленарного засідання 
ІІ сесії Київської міської ради VІІ скликання»

Розпорядження № 426 від 26 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено�
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль�
ної громади міста Києва:

1.�Внести�зміни�до�розпорядження�Київсь�о-


о�місь�о
о�
олови�від�21.11.2014�р.�№ 418

«Про�проведення�04,�05�
р�дня�2014�р.�пле-

нарно
о�засідання�ІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VІІ�с�ли�ання»,�а�саме:

1.1���назві�та�п�н�ті�першом��слова�та�циф-

ри�«04,�05�
р�дня�2014�ро��»�замінити�на�сло-

ва�та�цифри�«09,�10�
р�дня�2014�ро��»;

1.2���п�н�ті�першом��слова�та�цифри�«25�лис-

топада�2014�ро���о�17.00�
одині»�на�слова�та�циф-

ри�«28�листопада�2014�ро���о�16.00�
одині».

2.�Це�розпорядження�довести�до�відома

населення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,


олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерів-

ни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо
о

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

ної�адміністрації),�працівни�ів�се�ретаріат�

Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��по-

ряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко
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1.�У�назві�до
овор��цифри�та�слово�«2010�ро-

��»�замінити�цифрами�та�словом�«20___�ро��».

2.�У�вст�пній�частині�до
овор��про��часть��

б�дівництві�житла�для�потерпілих�від�діяльно-

сті�
р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»�сло-

ва�«Ком�нальне�підприємство�«Київсь�е�інвес-

тиційне�а
ентство»�замінити�словами�«Замов-

ни��б�дівництва�житла�для�потерпілих�від�ді-

яльності�
р�пи�інвестиційно-б�дівельних��ом-

паній�«Еліта-Центр»________________».

3.�Підп�н�т�2.2�п�н�т��2�до
овор��про��часть

��б�дівництві�житла�для�потерпілих�від�діяльно-

сті�
р�пи�б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр»�ви-

�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.2.�Після�введення�житлово
о�б�дин��

_____________�в�е�спл�атацію�Сторона�1�та�Сто-

рона�2�забезпеч�ють�видач��Стороні�3�необ-

хідних�до��ментів�для�оформлення�права�влас-

ності�на�об’є�т�б�дівництва���встановленом�

за�онодавством�поряд��.».

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради 

О. Резніков

165 Логінов Сергій Васильович 153 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

78 2 75,24

166 Цуцкірідзе Наталія
Степанівна

163 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

88 2 75,24

167 Довгопол Людмила
Миколаївна 
Довгопол 
Олег Миколайович

171 кв.ул. Драгоманова,
40,будинок 3

106 1 43,53

168 Соколовська 
Тамара Євгенівна 
Рибак Владислав
Володимирович

174 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

122 2 77,05

169 Ткаченко Тимофій
Сергійович

152 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

129 2 77,05

170 Несін Іван Васильович 158 вул. Драгоманова, 40,
будинок 3

135 1 51,55

171 Кудлай Лілія Анатоліївна 148 вул. Драгоманова,
40,будинок 3

143 1 52,46

172 Мазуніна Жанна Іванівна 186 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

11 1 44,25

173 Олійник Валентина
Василівна

183 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

13 2 70,64

174 Чайковський Мар'ян
Ігорович

179 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

15 2 68,90

175 Томка Олена Сергіївна 185 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

71 1 44,25

176 Тригубенко Інна Василівна 187 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

81 1 44,25

177 Розумна Тетяна Павлівна 177 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

85 2 68,90

178 Уракін Максим Геннадійович 175 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

90 3 98,84

179 Приходько Юрій
Георгійович

184 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

91 1 44,25

180 Звєздай Людмила Олегівна 182 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

93 2 70,64

181 Мудренок Катерина
Олександрівна

180 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

95 2 68,90

182 Тітієвська Наталія
Калістратівна

181 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

176 1 46,56

183 Казановська Тетяна
Володимирівна

176 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

196 1 46,56

184 Буренок Ірина Олексіївна
Істомін Артем Вікторович
Космина Юрій
Володимирович

178 перетин вул.
Вірменської та
Харківського шосе

186 1 46,56

185 Чорноморець Юрій
Васильович

197 вул. Радунська, 28 25 1 44,50

186 Цілуйко Тетяна Іванівна 201 вул. Радунська, 28 26 1 42,20

187 Лєбєдєва Маргарита
Газізовна

198 вул. Радунська, 28 27 1 42,20

188 Щербак Андрій
Володимирович

192 вул. Радунська, 28 31 2 67,10

189 Михайлець Тетяна Павлівна 188 вул. Радунська, 28 32 2 64,60

190 Ващенко Наталія
Миколаївна

202 вул. Радунська, 28 33 2 64,10

191 Романовська Олена Олегівна 191 вул. Радунська, 28 89 3 94,00

192 Кицак Валентина Іванівна 199 вул. Радунська, 28 91 1 44,50

193 Маніло Сергій Омелянович 190 вул. Радунська, 28 92 1 42,20

194 Мельник Олексій Іванович 193 вул. Радунська, 28 93 1 42,20

195 Парчевський Богдан
Євгенович

195 вул. Радунська, 28 94 1 42,20

196 Левшунова Ганна Валеріївна 200 вул. Радунська, 28 97 2 67,10

197 Діхтяренко Олексій
Васильович

196 вул. Радунська, 28 99 2 64,10

198 Строкач Іван
Володимирович

189 вул. Радунська, 28 108 2 67,10

199 Артеменко Володимир
Васильович

194 вул. Радунська, 28 110 2 64,10

200 Тріпаніна Євгенія Йосифівна 212 вул. Ревуцького, 7BВ 33 1 42,32

201 Сільченко Володимир
Федорович

218 вул. Ревуцького, 7BВ 35 3 100,24

202 Пінчук Андрій Вікторович 210 вул. Ревуцького, 7BВ 36 3 88,34

203 Мельник Андрій Григорович
Ямпольський Григорій
Михайлович

211 вул. Ревуцького, 7BВ 37 2 71,21

204 Райтаровська Галина
Володимирівна

219 вул. Ревуцького, 7BВ 38 1 41,52

205 Ходаковська Тетяна
Олександрівна

217 вул. Ревуцького, 7BВ 40 2 70,93

206 Акуленко Максим
Анатолійович

214 вул. Ревуцького, 7BВ 72 2 70,93

207 Басовська Марія Михайлівна 216 вул. Ревуцького, 7BВ 80 2 70,93

208 Стена Володимир
Миколайович

213 вул. Ревуцького, 7BВ 81 1 42,32

209 Подкопаєва Любов
Анатоліївна

215 вул. Ревуцького, 7BВ 88 2 70,93

210 Ковпак Павло Іванович 204 вул. Хорольська, 1BА 9 1 49,80

211 Кислюк Ірина Анатоліївна 208 вул. Хорольська, 1BА 10 1 49,80

212 Пашкевич Світлана
Василівна

207 вул. Хорольська, 1BА 16 1 49,80

213 Лигір Сергій Володимирович 205 вул. Хорольська, 1BА 23 2 73,65

214 Бірштейн Бенадікт
Аврамович

209 вул. Хорольська, 1BА 24 2 70,22

215 Сузько Сергій Миколайович 203 вул. Хорольська, 1BА 30 2 70,22

216 Білинський Маркіян 238 вул. Хорольська, 1BА 109 3 92,01

217 Кулініч Павло Анатолійович 206 вул. Хорольська, 1BА 113 2 72,98

218 Кононенко Людмила
Михайлівна

236 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

23 1 33,26

219 Костенко Тетяна Іванівна
Костенко Людмила
Миколаївна

237 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

37 1 33,26

220 Вдовіна Юлія Миколаївна 221 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

42 3 94,36

221 Тугарінов Володимир
Миколайович

234      вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

67 1 50,01

222 Сичов Володимир
Володимирович

231 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

68 1 48,12

223 Верещинська Ніна Іванівна 223 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

78 2 64,46

224 Боднар Світлана Анатоліївна 229 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

82 1 48,12

225 Куценко Олексій Вікторович
Незнамова Аеліта Сергіївна

225 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

83 2 69,69

226 Матвієнко Віктор
Михайлович

224 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

84 3 94,36

227 Тернова Ірина
Олександрівна

227 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

148 2 64,46

228 Якимчук Олена
Костянтинівна

228 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 1

153 2 69,69

229 Вовчеренко Валерій
Юліанович

220 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

36 3 94,36

230 Ведмідь Сергій Михайлович 235 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

66 1 48,12

231 Сорока Олена Іванівна 233 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

67 1 50,01

232 Джунь Ірина Сергіївна 232 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

80 1 48,12

233 Дідківська Марія Григорівна 230 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

84 2 64,46

234 Темна Олена Миколаївна 222 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

149 2 69,69

235 Лук'янов Ігор Євгенович 226 вул. Гарматна, 39BГ,
будинок 2

154 2 64,46

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков

Додато��2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2014�№�360/360

Зміни до додатка 2
до рішення Київської міської ради від 28 грудня 2010 року № 508/5320 
«Про деякі питання надання житла у власність потерпілим громадянам 

від діяльності групи будівельних компаній «Еліта�Центр»:

Про дострокове припинення повноважень депутатів 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 385/385 від 20 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», стат�

ті 3 Закону України «Про статус народного депутата України», враховуючи офіційне оприлюднення Цен�
тральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України, розміщене у газеті «Голос
України» від 12.11.2014 № 218 (5968), та особисті заяви депутатів Київради Левченка Ю. В., Луценка І. В. та Ки�
риченка О. М. від 18.11.2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома,�що�з
ідно�з�прото�олом

Центральної�виборчої��омісії�від�10.11.2014

Левчен�а�Юрія�Володимировича,�Л�цен�а�І
о-

ря�Ві�торовича�та�Киричен�а�Оле�сія�Ми�ола-

йовича�визнано�обраними�народними�деп�та-

тами�У�раїни,�та�врахов�ючи�п�н�т�4�частини�пер-

шої�статті�5�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�деп�-

татів�місцевих�рад»,�їх�повноваження�деп�татів

Київсь�ої�місь�ої�ради�достро�ово�припиняю-

ться.

2.�Це�рішення�направити�до�Київсь�ої�місь-

�ої�виборчої��омісії.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о
о�
олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко
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Про припинення деяких комунальних підприємств
Рішення Київської міської ради № 386/386 від 20 листопада 2014 року

Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш
ефективного використання комунального майна Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальні�підприємства�«Дар-

ниць�е�лісопар�ове�
осподарство»,�«Свято-

шинсь�е�лісопар�ове�
осподарство»,�«Лісопар-

�ове�
осподарство�«Конча-Заспа»�шляхом�при-

єднання�до�Київсь�о
о��ом�нально
о�об’єд-

нання�зелено
о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зе-

лених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�(далі —

КО�«Київзеленб�д»)�на�правах�стр��т�рних�під-

розділів�без�створення�юридичної�особи.

2.�Ви�онавчом��ор
ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор
анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо
о�рішення.

2.2.�Затвердити�стат�т�КО�«Київзеленб�д»��

новій�реда�ції.

2.3.�Утворити��омісії�з�припинення�юридич-

них�осіб,�що�припиняються�відповідно�до�п�н�-

т��1�цьо
о�рішення.

2.4.�Затвердити�передавальні�а�ти���вста-

новленом��поряд��.

2.5.�Привести���відповідність�до�цьо
о�рі-

шення�свої�розпорядження.

3.�Встановити�стро��заявлення��редиторами

своїх�вимо
�до�юридичних�осіб,�що�припиняю-

ться�відповідно�до�п�н�т��1�цьо
о�рішення,�про-

тя
ом�двох�місяців�з�дня�оп�блі��вання�пові-

домлення�про�рішення�щодо�припинення�юри-

дичної�особи.

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

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

5.�Це�рішення�набирає�чинності�з�момент��йо-


о�офіційно
о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження Гімну територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 371/371 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини
першої статті 3 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Гімном�територіальної�
рома-

ди�міста�Києва�твір�«Я��тебе�не�любити,�Ки-

єве�мій»�на�вірш�Дмитра�Л�цен�а�і�м�зи���І
о-

ря�Шамо�в�та�ій�реда�ції:

«Грає�море�зелене,
Тихий�день�до�ора.
Доро�ими�для�мене
Стали�схили�Дніпра,

Де��олиш�ться�віти
За�оханих�мрій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Де��олиш�ться�віти
За�оханих�мрій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

В�очі�дивляться��анни,
Серце�в�них�переллю.
Хай�роз�аж�ть��оханій,
Я��я�вірно�люблю.

Б�д��мріяти�й�жити
На��рилах�надій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Б�д��мріяти�й�жити
На��рилах�надій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Спить�натомлене�місто
Мирним,�ла�ідним�сном.
Ген�во�ні,�я��намисто,
Розцвіли�над�Дніпром.

Вечорів�о�самити,
Мов�щастя�прибій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Вечорів�о�самити,
Мов�щастя�прибій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!».

2.�Внести�до�Стат�т��територіальної�
рома-

ди�міста�Києва,�затверджено
о�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�№ 371/1805�від�28�берез-

ня�2002�ро��,�та�і�зміни:

2.1.�Доповнити�статтю�4�п�н�том�4�та�о
о

зміст�:

«4.�Гімном�територіальної�
ромади�міста�Ки-

єва�є�твір�«Я��тебе�не�любити,�Києве�мій»�на

вірш�Дмитра�Л�цен�а�і�м�зи���І
оря�Шамо�в

та�ій�реда�ції:

«Грає�море�зелене,
Тихий�день�до�ора.
Доро�ими�для�мене
Стали�схили�Дніпра,

Де��олиш�ться�віти
За�оханих�мрій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Де��олиш�ться�віти
За�оханих�мрій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

В�очі�дивляться��анни,
Серце�в�них�переллю.
Хай�роз�аж�ть��оханій,
Я��я�вірно�люблю.

Б�д��мріяти�й�жити
На��рилах�надій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Б�д��мріяти�й�жити
На��рилах�надій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Спить�натомлене�місто
Мирним,�ла�ідним�сном.
Ген�во�ні,�я��намисто,
Розцвіли�над�Дніпром.

Вечорів�о�самити,
Мов�щастя�прибій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!

Вечорів�о�самити,
Мов�щастя�прибій...
Я��тебе�не�любити,
Києве�мій!».

2.2.�П�н�ти�4 —�5�статті�4�вважати�п�н�тами

5 —�6�відповідно.

3.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��терито-

ріальної�
ромади�міста�Києва�відповідно�до

чинно
о�за�онодавства.

4.�Оприлюднити�це�рішення���
азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Забезпечення�реєстрації�відповідних�змін

до�Стат�т��територіальної�
ромади�міста�Ки-

єва�та��онтроль�за�ви�онанням�цьо
о�рішення

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

тань���льт�ри�та�т�ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про повернення історичних назв та перейменування вулиць,
площ, провулків у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 373/373 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 За�

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 20 листопада 1997
року № 260 «Про повернення деяких історичних назв та перейменування на відзнаку 80�річчя пам’ятних по�

дій Української революції 1917 — 1920 років», листа Українського інституту національної пам’яті від 11 липня
2014 року № 01/329, враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 29 вересня 2014 року
№ 1 та з метою збереження історичного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�в�лиці�та�пров�ло����міс-

ті�Києві�з
ідно�з�додат�ом�1.

2.�Поверн�ти�історичні�назви�та�переймен�-

вати�в�лиці�та�площ����місті�Києві�з
ідно�з�до-

дат�ом�2.

3.�Ви�онавчом��ор
ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

здійснити�ор
анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�тів�1,�2�цьо
о�рішення.

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


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

державної�адміністрації)�на�ви�онання�п�н�тів

1,�2�цьо
о�рішення�передбачити�видат�и�при�фор-

м�ванні�бюджет��міста�Києва�на�2015�рі�.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в�
азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево
о�самовряд�вання,�ре-


іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2014�№ 373/373

Перелік вулиць та провулку, які перейменовуються у місті Києві

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради О. Резніков

Додато��2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2014�№ 373/373

Перелік вулиць та площі, яким повертаються історичні назви у місті Києві

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. вулиця Горького вулиця Антоновича від вулиці Льва Толстого до площі
Дзержинського

Голосіївський

2. вулиця
Червоноармійська

вулиця Велика
Васильківська

від площі Бессарабської і бульвару
Тараса Шевченка до площі
Дзержинського і бульвару Дружби
народів

Голосіївський
Печерський
Шевченківський

3. провулок Чекістів провулок Костя
Гордієнка

від вулиці Пилипа Орлика до тупика Печерський

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради
О. Резніков

№ п/п Стара назва Нова назва Район

1. вулиця Анищенка вулиця Левандовська Печерський

2. вулиця Вєтрова вулиця Назарівська Шевченківський

3. вулиця Воровського вулиця БульварноBКудрявська Шевченківський

4. вулиця Димитрова вулиця Ділова Голосіївський

5. вулиця Іванова Андрія Бутишев провулок Печерський

6. площа Фрунзе площа Петропавлівська Оболонський

7. вулиця Івана Клименка вулиця Преображенська Солом'янський

Про найменування вулиць 
в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 374/374 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним осо�
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013
року № 432/9920, та враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 жовтня 2013 року
№ 4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Наймен�вати�нові�в�лиці���місті�Києві�з
ід-

но�з�додат�ом�до�цьо
о�рішення.

2.�Ви�онавчом��ор
ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

провести�ор
анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьо
о�рішення.

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

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

тань�місцево
о�самовряд�вання,�ре
іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн���омісію�Ки-

ївради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм�.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2014�№ 374/374

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування

Оболонський район

1. Вулиця без назви Редьчинська вулиця від вулиці Богатирської на північ від затоки
Верблюд

2. Вулиця без назви Редьчинський проїзд від вулиці Редьчинської до кінця забудови

3. Вулиця без назви Дубищанська вулиця від вулиці Редьчинської до кінця забудови

4. Вулиця без назви Луківська вулиця від вулиці Редьчинської до кінця забудови

5. Вулиця без назви Луківський провулок від вулиці Луківської до кінця забудови

6. Вулиця без назви Дубищанський провулок від вулиці Редьчинської до кінця забудови

7. Вулиця без назви Луківський проїзд від вулиці Редьчинської до кінця забудови

8. Вулиця без назви Богатирський проїзд від вулиці Редьчинської до кінця забудови

9. Вулиця без назви Калиновий Ріг проїзд від вулиці Редьчинської до вулиці Калиновий
Ріг

10. Вулиця без назви Калиновий Ріг вулиця від вулиці Луківської до Богатирського проїзду

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради
О. Резніков

Перелік нових вулиць у місті Києві, які найменовуються
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Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік
22094

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ðîçä³ë ÎÂÍÑ ðîçðîáëåíèé ó ñêëàä³ ïðîåêòó ““Áóä³âíèöòâî æèòëîâî-îô³ñíîãî

êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ
ïî ïðîñï. Íàóêè, 42-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

Ìåòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: çàáåçïå÷åííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á
æèòëîâèìè òà îô³ñíèìè ïëîùàìè,ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü,íàäõîäæåííÿ
äîäàòêîâèõ êîøò³â â áþäæåò ì³ñòà, á³ëüø ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè.

Çàñîáè çä³éñíåííÿ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ïðîåêòíèì ð³øåííÿì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 2-õ æèòëîâèõ áóäèíê³â
(çàãàëîì 6 æèòëîâèõ ñåêö³é) ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè òà ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ äëÿ àâòîìîá³ë³â ìåøêàíö³â ïðîåêòîâàíèõ
áóäèíê³â.

Íà ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàíî äâîïîâåðõîâó æèòëîâó áóä³âëþ — ãóðòîæèòîê. Áóä³âëþ
çàïëàíîâàíî çíåñòè, à ìåøêàíö³â ðîçñåëèòè â êîìôîðòíå æèòëî.Òàêîæ íà ä³ëÿíö³
ðîçòàøîâàíî ñàìîâ³ëüíî ïîáóäîâàí³ ãàðàæ³, ÿê³ ï³äëÿãàþòü çíåñåííþ.

Áóäèíêè ï³äêëþ÷åíî äî ì³ñüêèõ öåíòðàë³çîâàíèõ ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâî¿ òà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

Îö³íêà åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò — íå âïëèâàº;

- ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå — âïëèâ íåçíà÷íèé â ìåæàõ íîðìàòèâ³â çàâäÿêè
âïðîâàäæåííþ êîìïëåêñó ïðîòèçñóâíèõ çàõîä³â: â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâèõ ñò³÷íèõ
âîä îðãàí³çîâàíîþ ìåðåæåþ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, êîíñòðóêö³¿ âñ³õ âîäîíåñó÷èõ
êîìóí³êàö³é çàïðîåêòîâàí³ ãåðìåòè÷íèìè, âëàøòóâàííÿ ïàëåâî¿ îñíîâè äëÿ
áóäèíê³â òà ³í.;

- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå — â³äáóâàºòüñÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ
øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè ç â³äïðàöüîâàíèìè ãàçàìè àâòîìîá³ë³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ
â ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó òà íà â³äêðèò³é àâòîñòîÿíö³.Êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí
â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íåçíà÷í³ ³ íå ïåðåâèùóþòü äîïóñòèìèõ ð³âí³â;

- âîäíå ñåðåäîâèùå òà ãðóíòè —ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ ́ ðóíòó òà ï³äçåìíèõ âîä
íàôòîïðîäóêòàìè òà çàâèñëèìè ðå÷îâèíàìè ïðè ïåðåñóâàíí³ àâòîìîá³ë³â ïî òåðèòîð³¿
ïðî¿çä³â ³ àâòîñòîÿíêè. Ðîäþ÷èé øàð ãðóíòó â³äñóòí³é. Âïëèâ î÷³êóºòüñÿ íåçíà÷íèé,
â ìåæàõ íîðìàòèâ³â çàâäÿêè ïåðåäáà÷åíèì çàõîäàì: äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííþ
ï³äçåìíèõ âîä òà ´ðóíò³â âèêîíàíå òâåðäå àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿,
â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ âîä ïåðåäáà÷àºòüñÿ â ì³ñüêó ìåðåæó
ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç êîíöåíòðàö³ÿìè,ùî íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâíèõ
ïîêàçíèê³â, ïîâåðõíåâèé ñò³ê çáèðàºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿,
óòâîðåí³ â³äõîäè óòèë³çóþòüñÿ çã³äíî ç óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè òà ³íøå;

- ðîñëèííèé ñâ³ò: ïðè áóä³âíèöòâ³ áóäóòü çíåñåí³ çåëåí³ íàñàäæåííÿ, àëå
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå êîìïåíñàö³éíå îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ òà ñïëà÷óºòüñÿ â³äíîâíà
âàðò³ñòü çåëåíèõ íàñàäæåíü. Âïëèâ êîìïåíñîâàíèé;

- òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè — íå âïëèâàº;

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — ôóíêö³îíóâàííÿ îá'ºêòà â äàíîìó ì³ñö³
íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ, ò.ÿ. íåãàòèâíèé âïëèâ éîãî
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå — íåçíà÷íèé.

- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâàº â ìåæàõ íîðìàòèâ³â: ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çàõèñòó ïðèëåãëèõ áóäèíê³â òà ñïîðóä â³ä ðóéíàö³¿,
çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ñò³éêîñò³ ïðè áóä³âíèöòâ³.

Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü â³äïîâ³äíî äî
íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè
íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çä³éñíþâàòèñü
â â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

Çàìîâíèê ÒÎÂ "Áóäêîíñàëòèíã - ²íâåñò"

²íâåñòîð ÒÎÂ "Áóä³âåëüí³ ìåðåæ³"

Ïðîåêòíà óñòàíîâà ÒÎÂ "²íòåë³ò ïðîåêò"

Äîòðèìàííÿ ä³þ÷èõ íîðì ïðîåêòóâàííÿ íà áóä³âíèöòâ³ ãàðàíòîâàíî.

Ñâî¿ çàïèòàííÿ, â³äãóêè, ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ áàæàþ÷³ ìîæóòü íàïðàâëÿòè
â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà òåë. 287-87-00 òà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
ïðîñï. Íàóêè, áóä. 63.

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ)
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàðàõóâàííÿ äî êàäðîâîãî ðåçåðâó íà ïîñàäè äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â ïåðøî¿-òðåòüî¿ êàòåãîð³¿,ïðèçíà÷åííÿ íà ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè àáî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
÷è ïîãîäæóºòüñÿ ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:

- ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

- ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè, ÿê³:
- º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè;

- â³ëüíî âîëîä³þòü äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó;

- ìàþòü ñòàæ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÷è ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
íå ìåíø ÿê ï'ÿòü ðîê³â òà çàéìàþòü (çàéìàëè) ïîñàäè â äåðæàâíèõ îðãàíàõ ÷è
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå íèæ÷å ÷åòâåðòî¿ êàòåãîð³¿, à íà ïîñàäè
ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é — íå íèæ÷å ï'ÿòî¿ êàòåãîð³¿
àáî ìàþòü ñòàæ ðîáîòè íå ìåíø ÿê ï'ÿòü ðîê³â íà ïîñàäàõ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ¿õ çàñòóïíèê³â.

Îñîáè, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè:
- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

- çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó ôîðìè Ï-2ÄÑ (ç äîäàòêàìè);

- ôîòîêàðòêó ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ êàäðîâî¿ ðîáîòè ³
íàãîðîä àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³
çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 308.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 202-75-28.

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 äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð ïîâèíåí 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.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ 
³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03022, ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëü-
ê³âñüêà, 45. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. (044)258-16-56. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

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

що�відпс�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�25.11.2014�№�380�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з�рахванням��раничних�рівнів�при�постповом�переході�до�формвання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни��р�дні	2014	ро��	становитимть:

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

я�і	вводяться	в	дію	з	1	р�дня	2014	ро��

І	�лас
напр�и
(27,5	�В	
і	вище)

Крім	
тоо,
ПДВ

з	
ПДВ

ІІ	�лас	
напр�и	
(до	27,5

�В)

Крім	
тоо,	
ПДВ

з
ПДВ	

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�пн�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт�та��омнально-побтових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

103,21 20,64 123,85 125,82 25,16 150,98

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �омнально-побтові�потреби�релі�ійних�ор�анізацій,
�оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№749�від�23.05.2014)

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

Зовнішнє�освітлення�населених�пн�тів, �межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У	межах	зон	доби* 25,80 5,16 30,96 31,46 6,29 37,75

Інші	одини	доби 103,21 20,64 123,85 125,82 25,16 150,98

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�потжності�—�в�дво�ратном�	роз-
мірі	за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он�У�раїни
“Про�еле�троенер�ети�”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558
від�26.07.2005,��рн/�Вт

25,78 25,78

Для	тризонних	тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1609�від�02.12.2010, фа�со�рама
ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�28.11.2013�№03/14206):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі	тарифних	зон:	

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�17.00
з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�17.00�до�21.00

Для	двозонних	тарифів, диференційованих�за�періодами�час,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1609�від�02.12.2010, фа�со�рама�ДП
“НЕК�“У�ренер�о”�від�28.11.2013�№03/14206):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі	тарифних	зон:	

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÃÐÓÄÍ² 2014 ðîêó ç 17.00 äî 7.00.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1 ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (01001,
Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

íà 1 òà 2
ïîâåðõàõ

Òðîñòÿíåöüêà,
6-Ã, ë³ò. À 167,30 äëÿ ðîçì³ùåííÿ îðãàí³çàö³¿,

ùî îðãàí³çîâóº äîçâ³ëëÿ ä³òåé
Ñòàíîì íà 01.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 2,94 492,2

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà 
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçà-
ëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1 Íàö³îíàëüíà àêà-
äåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè

²ÅÏÎÐ ³ì. Ð. ª. Êàâåöü-
êîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè

âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 45,
êîðï. 2 33 164804,56 31.12.2016 ðîçì³ùåííÿ

îô³ñó



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

Âîëåëþáíèì ÎÂÍÀÌ,ÿê³ íå

ïàðàçèòóþòü íà ÷óæèõ ðå-

ñóðñàõ,à ïîêëàäàþòüñÿ ëè-

øå íà ñåáå òà ä³þòüñàìîñò³éíî é íà-

ëàøòîâàí³ â³äêðèòî áóíòóâàòè ïðî-

òè æîðñòêîãî ðåæèìó îòî÷åííÿ, äî-

ëÿ îáð³æå êðèëà. Âè ìàºòå âñ³ øàí-

ñè ñòàòè ãåðîºì äíÿ — ÿê ïîçèòèâ-

íèì,òàê ³ íåãàòèâíèì.

ÒÅËÜÖ²—ïîä³¿ äíÿ ðîçãîð-

òàþòüñÿ ñòð³ìêî òà âìîòèâîâà-

í³ êàðì³÷íî.Â³ðòå ó âñå íàé-

êðàùå (äèâà ³ñíóþòü!)—³ áàæàííÿ ìà-

òåð³àë³çóþòüñÿ,âñå ñòîðèöåþ çà çàñëó-

ãàìè ïîâåðíåòüñÿ.Äîëÿ êîìïåíñóº òå,

ùî êîëèñüíàïðàöþâàëè,îäíàê â÷àñíî

íå îòðèìàëè.

ÁËÈÇÍßÒÀ,ä³ÿòè íà ñâ³é ñòðàõ

³ ðèçèê—öå ðóéíóâàòè áëà-

ãîäàòí³ ïàðòíåðñüê³ ìîñòè,

ïðîâàëèòè ïëàíè,äàòè øàíñ êîíêóðåí-

òàì îá³ãíàòè ñåáå.Òà ÿêùî âè íå ïîìè-

ëèëèñÿ ó âèáîð³ ñóïóòíèê³â (ä³ëîâèõ,

øëþáíèõ) — âàø ñîþç îòðèìàº íîâå

äèõàííÿ.

ÐÀÊÈ — âàøà åíåðã³ÿ ôîí-

òàíóº. Çì³í³òü ñâ³òîãëÿä — ³

ïåðåä âàìè â³äêðèþòüñÿ íî-

â³ ïåðñïåêòèâè.Íå êèäàéòå ÿê³ð óñòà-

ð³ âîäè,áî âòðàòèòå äîðîãîö³íí³ øàí-

ñè,àäæå ïðîãðåñ íåâìîëèìèé ³ âèìà-

ãàº ìîäåðí³çàö³é íà âñ³õ ð³âíÿõ.

ËÅÂÀÌ äîëÿ ïðèãîòóâàëà

÷èìàëî ñþðïðèç³â. Íåñïî-

ä³âàíà çóñòð³÷ âïàäå ìàí-

íîþ íåáåñíîþ ç áóâàëüùèíè,äîãîðè

äðèãîì ïîñòàâèâøè óÿâëåííÿ ïðî ëþ-

áîâ òà ùàñòÿ.ßêùî âè ä³éñíî ñåðéîç-

íî çàêîõàºòåñÿ, òîä³ æîäí³ ïåðåøêî-

äè, òðóäíîù³ íå çóïèíÿòü— âîíè ëè-

øå ðîçïàëÿòü ïðèñòðàñòü.

Ä²ÂÈ —íà ðîäèíó ìîë³òüñÿ,

áî òóòäæåðåëî æèòòºäàéíèõ

ñèë.ßêùî íåñïîä³âàíî ç’ÿñó-

ºòüñÿ,ùî â äóø³ âè íå çàºöü-áîÿãóç,à õî-

ðîáðèé ëåâ,òîä³ âñå ÷óäîâî...Áðàâî ãå-

ðîÿì,ÿê³ çäàòí³ éòè íà ðèçèê,³ òóòæîä-

í³ ïàñòêè â³äòåïåð íå ñòðàøí³!

ÒÅÐÅÇÈíèí³ íàëàøòîâàí³ àã-

ðåñèâíî. Àáè óòðèìàòè âî-

éîâíè÷îãî «äæèíà» â ïîëî-

í³,òðåáà äîêëàñòè íàäçóñèëü... Äîâêî-

ëà íàåëåêòðèçîâàíà êîíôðîíòàö³éíà

îáñòàíîâêà, âèðóº æîðñòêà áîðîòüáà

â ä³ëîâèõ êîëàõ,ó á³çíåñ³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌäîâåäåòüñÿ æè-

òè â óìîâàõ öåéòíîòó,â ðîç-

ïàëåí³é ³ íåáåçïå÷í³é îáñòà-

íîâö³.Ïëàòîþ çà ïåðåíàïðóæåííÿ áó-

äå ö³ííèé äîñâ³ä,ùî ïîïîâíèòüñêàðá-

íèöþ äóõîâíî¿ åâîëþö³¿.Íå çàãðóçí³òü

óøàáëîíàõòà çàãàëüíîïðèéíÿòèõñòàí-

äàðòàõ—öå ñåáå â³äæèëî ³ º ãàëüìîì,

òîæ ä³éòå íåòðàäèö³éíî,îðèã³íàëüíî.

ÑÒÐ²ËÜÖ²çàðàç—ïåñòóíè äî-

ë³,âîíè íà ãðåáåí³ óñï³õó: êðàñ-

íîìîâí³ îðàòîðè,íàñíàæëè-

â³ àâòîðèòåòí³ ë³äåðè,ãåðî¿-êîõàíö³.Òîæ

ö³ëêîì ëîã³÷íî,ùî ñàìå ¿ì ñóäèëîñÿ ñòà-

òè äóøåþ íîâî¿ êîìïàí³¿,îðèã³íàëüíèì

òàìàäîþ,ðóïîðîì ïðîãðåñèâíèõ³äåé ó

ñîö³óì³.Êðåäî—ðåêëàìà,ñöåíà,æóðíà-

ë³ñòèêà,íàóêà,ëþáîâí³ ïðèãîäè ³ ñôåðà

îñîáèñòèõòð³óìô³â.Íàâ³òüÿêùî ïîòàé-

êè ãðèçóòüñóìí³âè,ñì³ëèâî éä³òüóá³é.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ— áðîíüîâàíèé

ùèò³ç æèòòºâîãî äîñâ³äóâàñ

íàðàç³ íå çàõèñòèòü.Àäàïòàö³ÿ

äî «çåìëåòðóñíèõ» ïîä³é ñëàáêà,òîìóïðè-

ãîòóéòåñÿ äî àâðàëüíèõïðîáëåì â ïî-

áóò³,ñ³ìåéíèõ,ñëóæáîâèõâçàºìèíàõ.

ÂÎÄÎË²̄ ,öåé äåíüäëÿ âàñ—

ñïðàâæíº ñâÿòî äëÿ øàíó-

âàëüíèê³â â³ðòóàëüíîãî ñï³ë-

êóâàííÿ, ìàíäð³âíèê³â ó íåîñÿæíîìó

³íòåðíåò-ïðîñòîð³. Áðàòåðñüêà ñôåðà

âàáèòüìåäîâèì êàëà÷åì—óâàñ óäðó-

çÿõ îïèíèòüñÿ ÷è íå óâåñü ñâ³ò.

ÐÈÁÈ—øàíóéòå êåð³âíèö-

òâî,íà ðîáîòó ïîñï³øàéòå,

ÿê íà ñâÿòî. ßêùî ðîáîòà

â³äïîâ³äàº ïðîôåñ³éíîìó ïîêëè-

êàííþ — òîä³ âè ùàñëèâ÷èê, à ãðî-

øîâà âèíàãîðîäà íå çàáàðèòüñÿ! Ãî-

ëîâíå—íå òðèíüêàòè çàðîáëåíå íà

åêñòðàâàãàíòí³ ïîêóïêè!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -17o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -8o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 77 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -11o

Àòì. òèñê: 759 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 80 %

ãîðîñêîï

2 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 2 ãðóäíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 38862

видат�ий�рос.

театральний

а�тор�(істор.)

солод�а�страва

частина�стін�и

серця

рослинне

воло�но, з

я�о�о�роблять

т�анин�

триво�а, жах

індійсь�а��обра Х
д�ша�

(чечен.�міф.)

персонаж�італ.
�омедії

бал�а

пос�дина�для

н�трощів�

(Ст.�Є�ипет) Р
видатний
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ì³æíàðîäíèé äåíü ñêàñóâàííÿ 
ðàáñòâà.
1864 — â Ïåòåðáóðç³ â³äáóëàñü

ïðåì’ºðà îïåðè óêðà¿íñüêîãî êîì-

ïîçèòîðà Ñåìåíà Ãóëàêà-Àðòåìîâ-

ñüêîãî «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì».

1902 — ôðàíöóçüêèé ³íæåíåð Ëå-

îí Ìàð³ Æîçåô Êëåìåíò Ëåâàâà-

ñî çàïàòåíòóâàâ ïåðøèé ó ñâ³ò³

ïðàöþþ÷èé V-ïîä³áíèé âîñüìè-

öèë³íäðîâèé äâèãóí.

1998 — êîëèøí³é óêðà¿íñüêèé

ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ïàâëî Ëàçàðåíêî

çààðåøòîâàíèé ó Øâåéöàð³¿ çà

çâèíóâà÷åííÿì ó â³äìèâàíí³ âêðà-

äåíèõ äåðæàâíèõ ãðîøåé.Ó ëþòî-

ìó 1999 ðîêó â³í áóâ äåïîðòîâà-

íèé äî ÑØÀ íà âèìîãó ñóäó Ñàí-

Ôðàíöèñêî, êîòðèé âë³òêó 2000 ðî-

êó ïî÷àâ ñëóõàííÿ ñïðàâè Ëàçà-

ðåíêà, çâèíóâà÷åíîãî ó âèêðàäåí-

í³ 113 ì³ëüéîí³â äîëàð³â.

1998 —Á³ëë Ãåéòñ îãîëîñèâ ïðî íà-

äàííÿ 100 ì³ëüéîí³â äîëàð³â âëàñ-

íèõ êîøò³â íà 10-ð³÷íó ïðîãðàìó

âèãîòîâëåííÿ âàêöèíè ïðîòè ÷îòè-

ðüîõ õâîðîá, íàéïîøèðåí³øèõ ñå-

ðåä ä³òåé êðà¿í òðåòüîãî ñâ³òó.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ðîñ³¿ Âîëîäèìèð Ïó-
ò³í ïîòðàïèâ ó Òîï-100 ãîëîâíèõ
«ìèñëèòåë³â ðîêó» çà âåðñ³ºþ æóð-
íàëó Foreign Policy. Éîãî ïîì³ñòè-
ëè â ïî÷àòîê êàòåãîð³¿ «Ïðîïàãàí-
äèñòè» ðàçîì ³ç ë³äåðîì «²ñëàì-
ñüêî¿ äåðæàâè» Àáó Áàêð Àëü-Áàã-
äàä³. Âîëîäèìèðà Ïóò³íà âêëþ÷è-
ëè äî ñïèñêó çà «âèçíà÷åííÿ äîë³
Ðîñ³¿». «Äëÿ Ïóò³íà Ðîñ³ÿ âèçíà-
÷àºòüñÿ íå íàÿâíèìè äåðæàâíè-
ìè êîðäîíàìè, à ìåæàìè ïîøè-
ðåííÿ êóëüòóðè, ìîâè òà ³ñòîð³¿
ðîñ³éñüêîãî íàðîäó. Íà éîãî ïå-
ðåêîíàííÿ, äîëÿ Ðîñ³¿ â òîìó, ùîá
îá’ºäíàòè ¿õ, ïîðóøóþ÷è ñóâåðå-

í³òåò ³íøèõ êðà¿í»,— ïèøå Foreign
Policy. Ó ö³é æå êàòåãîð³¿ çíàõî-
äÿòüñÿ ô³ëîñîô Îëåêñàíäð Äóã³í,
ÿêîãî âêëþ÷èëè òóäè ÿê íàòõíåí-
íèêà ðîñ³éñüêî¿ åêñïàíñ³¿, ³ êî-
ëèøí³é «ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ÄÍÐ»
Îëåêñàíäð Áîðîäàé. Òàêîæ äî êî-
ãîðòè «Ïðîïàãàíäèñòè» ïîòðàïèëè
ë³äåð í³ãåð³éñüêîãî ³ñëàì³ñòñüêîãî
óãðóïîâàííÿ «Áîêî Õàðàì» Àáóáà-
êàð Øåêàó,ñïîíñîð «²Ä» Àáäåëü Ðàõ-
ìàí Õàëàô àëü-Àí³ç³ ³ Äæèõàäèñò
Äæîí, ÿêèé ñòðàòèâ ÿê ì³í³ìóì ÷î-
òèðüîõ ëþäåé ó Ñ³ð³¿. Íàãàäàºìî,
ÎÎÍ çáèðàºòüñÿ «âãàìóâàòè» Ðîñ³þ,
ïîâí³ñòþ ³çîëþâàâøè ¿¿ â³ä ñâ³òó �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðåçèäåíò Ðîñ³¿ òåïåð â îäíîìó ñïèñêó ç Àëü-Áàãäàä³,
Äóã³íèì, Áîðîäàºì òà ³íøèìè òåðîðèñòàìè ñâ³òó
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