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Ìåòðî ìàòèìå Wi-fi
�Ïåðø³ ñòàíö³¿ êè¿âñüêî¿ ï³äçåìêè äî ìåðåæ³ ï³äêëþ÷àòü âæå âåñíîþ

ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» 
â³äíîâëþº ãðàô³êè
àâàð³éíèõ 
â³äêëþ÷åíü ó Êèºâ³

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãî-

ëîâíîãî äèñïåò÷åðà ÍÅÊ «Óêð-

åíåðãî» «ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ

æèòòºçäàòíîñò³ òà íàä³éíî¿ ðîáî-

òè îá’ºäíàíî¿ åíåðãîñèñòåìè Óêðà-

¿íè (ÎÅÑ) â óìîâàõ äèñáàëàíñó ì³æ

ñïîæèâàííÿì ³ âèðîáíèöòâîì åëåê-

òðîåíåðã³¿ ç 1 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

â³äíîâëþþòüñÿ ãðàô³êè àâàð³éíèõ

â³äêëþ÷åíü (ÃÀÂ) ó Êèºâ³».

Ãðàô³êè àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü

â ñòîëèö³ çàñòîñîâóâàòèìóòüñÿ âè-

êëþ÷íî äëÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðè-

ºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ íå íàëå-

æàòü äî ñôåðè æèòòºçàáåçïå÷åí-

íÿ, ñîö³àëüíîãî òà æèòëîâîãî ôîí-

äó ì³ñòà.

ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» çâåðòàºòüñÿ

äî ñïîæèâà÷³â, äî ÿêèõ äîâåäåí³

ë³ì³òè ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð-

ã³¿, ç ïðîõàííÿì òà ðîçóì³ííÿì ïî-

ñòàâèòèñü äî çàõîä³â, ùî çàñòîñî-

âóþòüñÿ äèñïåò÷åðîì äëÿ çìåí-

øåííÿ ð³âíÿ íàâàíòàæåííÿ íà 

îá’ºäíàíó åíåðãîñèñòåìó Óêðà¿íè.

Ç³ ñâîãî áîêó êîìïàí³ÿ çîáîâ’ÿçó-

ºòüñÿ êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ ïðî-

ìèñëîâèìè ñïîæèâà÷àìè äîâåäå-

íèõ ë³ì³ò³â ñïîæèâàííÿ åëåêòðî-

åíåðã³¿. Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè çà-

ñòîñóâàííÿ ãðàô³ê³â º òå,ùî îá’ºä-

íàíà åíåðãîñèñòåìà Óêðà¿íè º åíåð-

ãîäåô³öèòíîþ ÷åðåç íåäîñòàòí³ñòü

çàïàñ³â âóã³ëëÿ íà ñêëàäàõ òåïëî-

âèõ åëåêòðîñòàíö³é òà ïåðåä÷àñíó

çóïèíêó åíåðãîáëîêó Çàïîð³çüêî¿

àòîìíî¿ åëåêòðîñòàíö³¿ (ÇÀÅÑ).

Ç ìåòîþ ÷àñòêîâîãî ïîêðèòòÿ

äåô³öèòó ïîòóæíîñò³ â îá’ºäíàí³é

åíåðãîñèñòåì³ Óêðà¿íè ïî êîìàí-

ä³ ãîëîâíîãî äèñïåò÷åðà äîäàò-

êîâî ââåäåíèé â ðîáîòó åíåðãî-

áëîê íà ¹ 2 íà ÒÅÖ-6.

Òðèâàë³ñòü òà îáñÿãè â³äêëþ-

÷åíü åëåêòðîåíåðã³¿ ðåãëàìåíòî-

âàí³ äèñïåò÷åðîì ÄÏ ÍÅÊ «Óêð-

åíåðãî». Âîäíî÷àñ ïî÷åðãîâå çà-

ñòîñóâàííÿ ãðàô³ê³â àâàð³éíèõ â³ä-

êëþ÷åíü äëÿ çìåíøåííÿ ð³âíÿ íà-

âàíòàæåííÿ íà åíåðãîñèñòåìó ïå-

ðåäáà÷àº ¿õ çàñòîñóâàííÿ íå á³ëü-

øå, í³æ íà 2 ãîäèíè äëÿ êîæíîãî

îêðåìîãî ñïîæèâà÷à.

Îñê³ëüêè îá’ºäíàíà åëåêòðî-

åíåðãåòè÷íà ñèñòåìà Óêðà¿íè â³ä-

÷óâàº äåô³öèòíèé áàëàíñ âèðîá-

íèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿

åíåðã³¿, «Êè¿âåíåðãî» ïðîñèòü ìåø-

êàíö³â ñòîëèö³ åêîíîìíî âèêîðèñ-

òîâóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ,îñîáëè-

âî â ïîáóò³. Òàê, ìàêñèìàëüíå íà-

âàíòàæåííÿ åíåðãîñèñòåìà Óêðà-

¿íè çàçíàº ïî áóäíÿõ ç 8:00 äî

11:00 ³ ç 17:00 äî 20:00.

Íàãàäàºìî,ùî ãðàô³êè àâàð³é-

íèõ â³äêëþ÷åíü â ì³ñò³ Êèºâ³ ïî

êîìàíä³ äèñïåò÷åðà ÄÏ ÍÅÊ «Óêð-

åíåðãî» çàñòîñîâóâàëèñü ðàí³øå ó

âåðåñí³ 2014 ðîêó.

íîâèíè

Ï²ÑËß íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ ç
ïðèâàòíèì á³çíåñîì ùîäî ñòâî-
ðåííÿ ó ñòîëè÷íîìó ìåòðî ÿê³ñ-
íîãî ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ì³ñüêà
âëàäà ï³äïèñàëà ³íâåñòèö³éíèé
äîãîâ³ð ³ ùîäî îáëàäíàííÿ â ï³ä-
çåìö³ ìåðåæ³ Wi-fi. Áåçïðîâ³äíèé
²íòåðíåò íà ñòàíö³ÿõ òà ïåðåãîíàõ
ìåòðîïîë³òåíó îáëàäíàº êîìïà-
í³ÿ «Ô³äîìîáàéë» ï³ä áðåíäîì
«Mosquito». Â ö³ëîìó ìåðåæà áó-
äå âëàøòîâàíà íà 52-õ ñòàíö³ÿõ ³
67,5 êì ë³í³é ìåòðî Êèºâà, à òàêîæ
ó 774-õ âàãîíàõ.

ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð êîìïà-
í³¿ Äæåôô Õàóë³, ïîêðèòòÿ Wi-fi
áóäå çàáåçïå÷åíå çà äîïîìîãîþ
íàéñó÷àñí³øèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ é â ³íøèõ ðîçâè-
íåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. «Ìè íàäàìî
ïîâíå ïîêðèòòÿ Wi-fi â ìåòðî —
â³ä åñêàëàòîð³â ³ ïëàòôîðì äî òó-
íåë³â òà âàãîí³â. Çà äîïîìîãîþ
øâèäê³ñíîãî ²íòåðíåòó ïàñàæèðè
çìîæóòü ïðàöþâàòè â äîðîç³, äè-
âèòèñÿ ïîòîêîâå â³äåî òà íàâ³òü
ãðàòè â îíëàéí-³ãðè»,— çàçíà÷èâ
Äæåôô Õàóë³. Ö³íà ïîáóäîâè òà-

êî¿ ìåðåæ³ — 100 ìëí ãðí. Ùå 10
ìëí ãðí â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãî-
âîðó áóäå íàïðàâëåíî äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó. Wi-fi â ï³äçåìö³ áóäå áåç-
êîøòîâíèì. Çàðîáëÿòèìóòü çà ðà-
õóíîê ðåêëàìè. Îäíàê äëÿ òèõ, õòî
õî÷å îòðèìàòè íàäøâèäê³ñíèé äî-
ñòóï äî ìåðåæ³ òà ïîñëóãè ïðåì³-
óì êëàñó, çàïðîâàäÿòü ³ ïëàòí³ ïà-
êåòè.

Íà ïåðøîìó åòàï³ ïëàíóþòü çà-
ïóñòèòè áåçäðîòîâèé ²íòåðíåò íà
äâîõ ñòàíö³ÿõ — «Óí³âåðñèòåò» òà
«Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³», ïåðåãî-
íàõ ì³æ íèìè: «Âîêçàëüíà» — «Óí³-
âåðñèòåò» — «Òåàòðàëüíà» òà «Ïëî-
ùà Ëüâà Òîëñòîãî» — «Ìàéäàí Íå-
çàëåæíîñò³» — «Ïîøòîâà ïëîùà»,
à òàêîæ äåñÿòü âàãîí³â. Öå ìîæå
áóòè âò³ëåíî âæå âåñíîþ íàñòóï-
íîãî ðîêó. À îò Wi-fi ó âñ³é ï³äçåì-
ö³ ç’ÿâèòüñÿ âæå çà ï³âòîðà ðîêè.

Íå ìåíø âàæëèâèì º é òå, ùî,
îêð³ì áåçäðîòîâîãî ²íòåðíåòó, êîì-
ïàí³ÿ-³íâåñòîð ïëàíóº îáëàäíàòè
ìåòðîïîë³òåí ñèñòåìîþ â³äåîíà-

ãëÿäó, ùî çíèçèòü ð³âåíü âàíäà-
ë³çìó òà ï³äâèùèòü áåçïåêó ïàñà-
æèð³â. «Ìè çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà
îáëàäíàºìî ìåòðî êàìåðàìè â³-
äåîíàãëÿäó. Öå äóæå âàæëèâèé
ôàêòîð áåçïåêè. Êàìåðè áóäóòü íå
ëèøå íà ñòàíö³ÿõ òà ïåðåãîíàõ ì³æ
íèìè, à é ó âàãîíàõ»,— çàçíà÷èâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ.

Íàãàäàºìî, çà ñï³âïðàö³ ç á³ç-
íåñîì ó ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³ âæå
îáëàäíóþòü ÿê³ñíèé ìîá³ëüíèé
çâ’ÿçîê. Äî ê³íöÿ ðîêó â³ëüíî ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ïî ñò³ëüíèêîâîìó
íàâ³òü ï³ä ÷àñ ðóõó ìîæíà áóäå íà
ñòàíö³ÿõ «Õðåùàòèê», «Àðñåíàëü-
íà», «Äí³ïðî». Äî ê³íöÿ ïåðøîãî
êâàðòàëó 2015-ãî ñþäè äîëó÷àòü
«Óí³âåðñèòåò», «Òåàòðàëüíó», «Ïëî-
ùó Ëüâà Òîëñòîãî», «Çîëîò³ Âîðî-
òà» òà «Ïàëàö Ñïîðòó» é ïåðåãî-
íè ì³æ íèìè. Ïîâí³ñòþ âñ³ ë³í³¿
ìàòèìóòü áåçïåðåá³éíèé ñò³ëü-
íèêîâèé çâ’ÿçîê äî ê³íöÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó �

Êè¿âñüêà âëàäà ï³äïèñàëà äîãîâ³ð ç ³íâåñòîðîì íà
áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ áåçïðîâ³äíîãî ²íòåðíåòó â
ñòîëè÷í³é ï³äçåìö³. Çà ï³âòîðà ðîêè Wi-fi ìàº
ç’ÿâèòèñÿ íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ ìåòðî òà ïåðåãîíàõ ì³æ
íèìè. Îêð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ-³íâåñòîð îáëàäíàº ï³ä-
çåìêó êàìåðàìè â³äåîíàãëÿäó.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Óæå çà ï³âòîðà ðîêè Wi-fi ìàº ç`ÿâèòèñÿ íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ ñòîëè÷íîãî ìåòðî òà ïåðåãîíàõ ì³æ íèìè  
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ßê âèíèêëà ìóçè÷íà àãåíö³ÿ «Óõî»?
Î. À: Ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî ìè ñëóõàëè

äóæå áàãàòî íîâî¿ ìóçèêè — â îñíîâíîìó â
çàïèñàõ, áî íàæèâî ìóçèêà, ÿêà íàñ ö³êàâè-
ëà, âèêîíóâàëàñÿ â Êèºâ³ ð³äêî. Äîñëóõàëèñÿ
äî òîãî,ùî âèð³øèëè ùîñü ðîáèòè ç öèì êîí-
öåðòíèì ìàéæå âàêóóìîì.Îñîáëèâîãî ñòðà-
õó íå áóëî, îñê³ëüêè áóâ äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿
ïîä³é, ðîçðàõîâàíèõ íà âåëèê³ àóäèòîð³¿, à
äàë³ ä³ÿëè çà îáñòàâèíàìè. Ôîðìàëüíî ïåð-
øèé íàø ïðîåêò, Ôåñòèâàëü íîâî¿ ìóçèêè,
â³äáóâñÿ ó 2012 ðîö³ íà «Êíèæêîâîìó Àðñå-
íàë³» çàâäÿêè éîãî êóðàòîðö³ Îë³ Æóê.

×è ñòàâèëè âè çà ìåòó ñòâîðèòè
ïåâíèé àëüòåðíàòèâíèé ïðîñò³ð?

Î. À: Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî,äå ïðîõîäèòü
ìåæà ì³æ ñàìî³ðîí³ºþ ³ àìá³ö³ÿìè. Â ³äåàë³
íàì, çâè÷àéíî, õîò³ëîñÿ ÿêùî íå ñòâîðèòè
àëüòåðíàòèâíó ñöåíó,òî ñïðîáóâàòè ïðèíàé-
ìí³ çì³íèòè ñèòóàö³þ. Õîò³ëîñÿ ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü âïëèâàòè íà öåé ëàíäøàôò, íàâ³òü
ÿêùî ìè ïåðåäóñ³ì ñëóõà÷³.ßñíî,ùî ³íñòðó-
ìåíòàð³é ïðè öüîìó ó íàñ äîñèòü îáìåæå-
íèé.

ßê áè òè îçíà÷èëà ñâîþ ðîëü?
Î.À: ßê ëþäèíà áåç âèùî¿ ìóçè÷íî¿ îñâ³-

òè ÿ íå õî÷ó íàçèâàòè ñåáå êóðàòîðîì, ðàä-
øå àðò-ìåíåäæåðîì. Íàâ³òü ÿêùî ââàæàþ,
ùî òå, ùî ìè ðîáèìî — öå ôàêòè÷íî êóðà-
òîðñòâî. Ìè äóæå áàãàòî ÷àñó âèòðà÷àºìî íà
ñêëàäàííÿ ïðîãðàì, ¿õíþ ñòðóêòóðó ³ çâ’ÿç-
í³ñòü; âèïàäêîâèõ ïðîåêò³â ó íàñ íå áóâàº â
ïðèíöèï³, ìè íå áåðåìîñÿ çà ðå÷³ ò³ëüêè òî-
ìó, ùî íàì ¿õ ïðîïîíóþòü. Ç îñòàíí³õ ïðè-
êëàä³â—ïðîåêò «Àðõ³òåêòóðà ãîëîñó»,â ÿêî-
ìó âîêàëüí³ êîíöåðòè â³äáóâàþòüñÿ ùîðàçó â
³íøîìó ì³ñö³, íàé÷àñò³øå â íå ïðèçíà÷åíî-
ìó äëÿ ìóçèêè (öå ìîæå áóòè ïëàíåòàð³é ³
ÐÀÃÑ,áàñåéí ³ ìóçåé ïðèðîäíè÷èõ íàóê).Ïðî-
åêò ñêëàäíèé, êóðàòîðñüêèé â³ä ïî÷àòêó ³ äî
ê³íöÿ. Îêð³ì âíóòð³øíüî¿ ëîã³êè âëàñíå ìó-
çè÷íîãî öèêëó,â íüîìó áàãàòî ðåôëåêñ³¿,ñïðîá
áóäóâàòè çâ’ÿçêè ì³æ ìóçèêîþ ³ ì³ñöåì.

Ñóäÿ÷è ç äåÿêèõ àíøëàãîâèõ ïðîåê-
ò³â «Óõà», ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êèÿíè
àáî ñêó÷èëè çà õîðîøîþ ìóçèêîþ ³ äîá-
ðèì âèêîíàííÿì, àáî âòîìèëèñÿ â³ä ðè-
òóàë³çàö³¿ ô³ëàðìîí³éíèõ êîíöåðò³â.ßê òè
öå ïðîêîìåíòóºø?

Î.À: Éìîâ³ðíî ³ òå,é ³íøå.Àëå íàøà àóäè-
òîð³ÿ øèðøà çà ô³ëàðìîí³éíó. ² öå, ìîæëè-
âî, îäíà ç âàæëèâèõ ðå÷åé, ÿêó ìè çðîáèëè:
ïðèâàáèëè äî íîâî¿ ìóçèêè ëþäåé, ÿê³ ðàí³-
øå ¿¿ íå ñëóõàëè. Â öüîìó ñåíñ³ ìè — ïåâíèé
ñòàðòîâèé ìàéäàí÷èê, òî÷êà, â³ä ÿêî¿ ìîæ-
íà â³äøòîâõíóòèñÿ.Àíøëàãîâ³ñòü ìîæíà ïî-
ÿñíèòè çîêðåìà é òèì, ùî öå — íîâà àóäè-
òîð³ÿ, âîíà ÷åêàëà, ïîêè õòîñü äî íå¿ çâåð-
íåòüñÿ,àëå äîñ³ í³õòî íå íàìàãàâñÿ.Äóæå ÷àñ-
òî ëþäè äóìàþòü, ùî íîâà êëàñè÷íà ìóçè-
êà — ùîñü íàäñêëàäíå ³, îòæå, íóäíå ó ñâî¿é
ñêëàäíîñò³,íåäîñòóïíå äëÿ òèõ,ó êîãî íåìàº
êîíñåðâàòîðñüêî¿ îñâ³òè. Çâ³ñíî, îñâ³òà º çà-

ïîðóêîþ òîãî, ùî ìóçèêà â³äêðèâàòèìåòüñÿ
â íàéòîíøèõ ñâî¿õ íþàíñàõ.Àëå ìóçèêà,çîê-
ðåìà é íîâà, öå, ó ïðèíöèï³, â³äêðèòå é åìî-
ö³éíå ìèñòåöòâî, òîìó ïîð³ã âõîäó â íå¿ íå
ìàº áóòè íåîäì³ííî äóæå âèñîêèì. Ïðîñòî
³íêîëè ñë³ä äàòè àóäèòîð³¿ ìîæëèâ³ñòü âè-
çíà÷èòè,ùî ¿é ïîòð³áíî,à íå âèð³øóâàòè çà-
ì³ñòü íå¿.

Áóäü-ÿêèé êóëüòóðíèé ïðîöåñ ïå-
ðåäáà÷àº ïåâíó ³íôðàñòðóêòóðó. Òàêî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ó íàñ ó ñôåð³ ìóçèêè (ÿê,
çðåøòîþ, ³ â öàðèí³ ë³òåðàòóðè àáî òåàò-
ðó) íå ³ñíóº.Òèì íå ìåíøå,º ñàìà öÿ êóëü-
òóðà. ßê áè òè îõàðàêòåðèçóâàëà êóëüòó-
ðó, ùî ðîçâèâàºòüñÿ ïîçà êóëüòóðíîþ ïî-
ë³òèêîþ?

Î. À: Â Óêðà¿í³ ñèòóàö³ÿ íàñïðàâä³ º êðà-
ùîþ, í³æ çäàºòüñÿ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìó-
çè÷íó ñôåðó,òî º áàãàòî àêòèâíèõ êîìïîçè-
òîð³â—ÿê ïðåäñòàâíèê³â ñòàðøîãî ïîêîë³í-
íÿ,òàê ³ çîâñ³ì ìîëîäèõ. Äåõòî ç íèõ âæå êî-
ðèñòóºòüñÿ òèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ çàðàç
äëÿ íèõ â³äêðèò³,— ºâðîïåéñüêà îñâ³òà, îá-
ì³íè, ñï³ëüí³ ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè ³ ò. ³í. Öèõ
ëþäåé ùîðîêó á³ëüøàº íå ò³ëüêè â Êèºâ³, à é
â Îäåñ³, Ëüâîâ³, Óæãîðîä³ òîùî. Ìè ìîæåìî
³ íå äî÷åêàòèñÿ ñèñòåìíî¿ êóëüòóðíî¿ ïîë³òè-
êè,àëå öåé ðóõ íà ì³ñöÿõ äî ÷îãîñüòàêè ïðè-
çâåäå, ðàíî ÷è ï³çíî. ª çàïèò â³ä ñëóõà÷³â,
ç’ÿâëÿþòüñÿ ëþäè,ÿê³ ãîòîâ³ ùîñüðîáèòè ç öèì
çàïèòîì—çâ³äñè ³ ëåêö³éí³ ïðîåêòè,³ êëàñè÷-
íà ìóçèêà íà êíèæêîâèõ àáî õóäîæí³õ ïîä³-
ÿõ. Òàê, öåé ïðîöåñ ñòèõ³éíèé, àëå éîãî íà-
ÿâí³ñòü î÷åâèäíà. Òîìó ³ â³ääà÷à â³ä íàøî¿
ä³ÿëüíîñò³ äóæå âåëèêà — öå âäÿ÷íà ðîáîòà.

ßê âèíèêëà ³äåÿ êîíöåðòíîãî öèê-
ëó «Íîâà ìóçèêà: Óêðà¿íà» ç³ çäâîºíèìè
ïðîãðàìàìè, ÿêèé ïðèíöèï â³äáîðó?

Î. À: Öåé ïðîåêò— ãàðíèé ïðèêëàä òîãî,
ÿê â³äãóêóºòüñÿ ñåðåäîâèùå. Ìè äîñèòü äîâ-
ãî ïðàöþâàëè ç «Fairmont Grand Hotel Kyiv»,
óïðîäîâæ òðüîõ ôåñòèâàë³â íîâî¿ ìóçèêè âî-
íè áóëè íàøèìè ïàðòíåðàìè. Çðåøòîþ, âî-
íè ñêàçàëè: à äàâàéòå çðîáèìî ùîñü ðàçîì,
íàì ö³êàâî ñòàòè êîíöåðòíèì çàëîì, ³ ùîá â
îñíîâ³ êîíöåðòíèõ ïðîãðàì áóëà ñàìå íîâà
êëàñè÷íà ìóçèêà.Çâ³ñíî,ìè äóæå çðàä³ëè òà-
ê³é ïðîïîçèö³¿ ³, ó ñâîþ ÷åðãó, çàïðîïîíóâà-
ëè ïðîåêò, ïðèñâÿ÷åíèé ñàìå óêðà¿íñüêèì
êîìïîçèòîðàì.

Äëÿ íàñ öå äîâîë³ íîâèé äîñâ³ä, òîìó ùî
äîñ³ «Óõî» áóëî îð³ºíòîâàíå â îñíîâíîìó íà
ì³æíàðîäí³ ïðîåêòè. Ìè çàéìàëèñÿ ìóçè-
êîþ,ÿêà íàì ö³êàâà,à óêðà¿íñüêà âîíà ÷è í³—
íå áóëî ïðèíöèïîâèì ïèòàííÿì.Íàâ³òüâ òèõ
óêðà¿íñüêèõ ïðîåêòàõ,ÿê³ ìè ðîáèëè,—÷è òî
ïåðôîðìàíñ Òàäàø³ Åíäî íà áàëåò³ Â³êòîð³¿
Ïîëüîâî¿ «Ãàãàêó», ÷è òî ïðåì’ºðà òâîðó 
Ìàð’ÿíè Ñàäîâñüêî¿ «×îðíîáèëü. Æíèâà» ó
âèêîíàíí³ «Êðîíîñ-êâàðòåòó» — íàñ ö³êàâè-
ëà ïåðåäîâñ³ì ìîæëèâ³ñòü âèâåñòè óêðà¿í-
ñüêó ìóçèêó çà ïåâí³ ëîêàëüí³ ðàìêè. Êð³ì
òîãî,äâà ðîêè òîìó ìè á íå âçÿëèñÿ çà òàêèé
ïðîåêò ³ ç ³íøèõ ïðè÷èí: ïî-ïåðøå, íå áóëè

çíàéîì³ ç áàãàòüìà óêðà¿íñüêèìè êîìïîçè-
òîðàìè îñîáèñòî,à ïî-äðóãå,íå çíàëè äîñòàò-
íüî¿ äëÿ òàêîãî öèêëó ê³ëüêîñò³ âèêîíàâö³â,
ç ÿêèìè íàì õîò³ëîñÿ á ïðàöþâàòè.Ñüîãîäí³
öå çì³íèëîñÿ,ìè íàðîñòèëè ì’ÿçè.² âèð³øè-
ëè,ùî ìîíîãðàô³÷íîìó öèêëó ïðî óêðà¿íö³â
íå çàâàäèòü òðîõè ì³æíàðîäíîãî êîíòåêñòó,
òàê âèíèêëà ³äåÿ çäâîºíèõ êîíöåðò³â.Äî êîæ-
íîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà äîäàëè îä-
íîãî íåóêðà¿íñüêîãî.

Â îñíîâíîìó ïàðó ñîá³ âèáèðàëè ñàì³ àâ-
òîðè. Ïðèíöèï â³äáîðó íåîäíîð³äíèé. Ãî-
ëîâíà óìîâà—ïàðà ïîâèííà ìàòè ÿêåñüñìèñ-
ëîâå çíà÷åííÿ,îäíàê âàð³àíò³â,ÿêå ñàìå—áåç-
ë³÷. Çâ’ÿçîê ìîæå áóòè íà ð³âí³ äåùî ñõîæî¿
ñòèë³ñòèêè,à ìîæå éòèñÿ ïðî ãëèáø³ ñòîñóí-
êè â÷èòåëÿ/ó÷íÿ, àáî ïàðó îäíîäóìö³â, îä-
íîë³òê³â, ïîñòàòåé, ñï³ââ³äíîñíèõ çà íàïðÿ-
ìîì ³ îáñÿãîì çðîáëåíî¿ ðîáîòè. Îäíàê ìî-
æóòü òðàïëÿòèñÿ ³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, äóæå
êîíòðàñòí³ ðå÷³.

Ó ïðîãðàì³ äðóãîãî êîíöåðòó öèê-
ëó, ÿêèé â³äáóâñÿ 30 ëèñòîïàäà,— Âàëåí-
òèí Ñèëüâåñòðîâ ³ Àðâî Ïÿðò.Äëÿ òèõ, õòî
çíàéîìèé ç òâîð÷³ñòþ îáîõ êîìïîçèòî-
ð³â, ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ íå º íåñïîä³âàíêîþ.
Öå âèá³ð Ñèëüâåñòðîâà?

Î. À: Öå òîé âèïàäîê, êîëè âèáèðàëè ìè,
à íå Ñèëüâåñòðîâ. Òàê, öå äâà êîëèñü ðàäÿí-
ñüê³ êîìïîçèòîðè, âîíè ñó÷àñíèêè é äðóç³,
îáèäâà ïî÷èíàëè ç æîðñòêîãî àâàíãàðäó ³
îáèäâà â³ä íüîãî â³ä³éøëè (Ïÿðò íàâ³òü ðàí³-
øå çà Ñèëüâåñòðîâà). Êð³ì òîãî, Ïÿðò ñüîãî-
äí³ — îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ ñó÷àñíèõ êîì-
ïîçèòîð³â ó ñâ³ò³,òîä³ ÿê Ñèëüâåñòðîâ ó öüî-

ìó ñåíñ³ á³ëüø ëîêàëüíå ÿâèùå — íå çà ìàñ-
øòàáîì éîãî ìóçèêè, à çà ¿¿ ðîçïîâñþäæåí-
íÿì. Â ïðîãðàì³ ïî äâà òâîðè â³ä êîæíîãî
êîìïîçèòîðà. Àëå ÿêùî îáèäâà òâîðè Ïÿð-
òà áëèçüê³ ñòèë³ñòè÷íî, íàïèñàí³ ëåäü íå â
îäèí ð³ê â ñåðåäèí³ 1970-õ,òî ³ç Ñèëüâåñòðî-
âèì ìè â÷èíèëè ³íàêøå. Ïðîçâó÷èòü éîãî
Äðóãà ñèìôîí³ÿ,òâ³ð ðàííüîãî, àâàíãàðäíî-
ãî ïåð³îäó (âçàãàë³ éîãî àâàíãàðäí³ îïóñè ñüî-
ãîäí³ çâó÷àòüäóæå ð³äêî,õî÷à ñàìå âîíè ïðè-
íåñëè éîìó ñâ³òîâó ñëàâó â 1960-ò³ ðîêè), à
äàë³ — «Òèõà ìóçèêà» äëÿ ñòðóííèõ, íàïèñà-
íà ìàéæå íà 40 ðîê³â ï³çí³øå, íà ïî÷àòêó
2000-õ.Òîáòî ó ñëóõà÷³â áóäå ìîæëèâ³ñòü ïî-
÷óòè êîìïîçèòîðà íà ïî÷àòêó éîãî øëÿõó, à
äàë³ — òîãî àâòîðà, ÿêèì â³í º çàðàç.

Íà òðåòüîìó êîíöåðò³ öèêëó «Íîâà
ìóçèêà: Óêðà¿íà» 21 ãðóäíÿ ïðîçâó÷èòü
ïðîãðàìà îäíîãî ëèøå êè¿âñüêîãî êîì-
ïîçèòîðà Ñâÿòîñëàâà Ëóíüîâà. ×îìó òà-
êèé âèíÿòîê?

Î. À: Íàñïðàâä³ Ëóíüîâ íå áóâ ïðîòè ïà-
ðè. Ñïðàâà â òîìó, ùî íàì äóæå ïîäîáàºòü-
ñÿ éîãî ð³çäâÿíèé öèêë.Ìè â³äøòîâõóâàëèñü
â³ä êîíêðåòíîãî òâîðó, òîìó ìèñëèòè òðåáà
áóëî ³íàêøå. Öåé òâ³ð, ì’ÿêî êàæó÷è, ïîë³ëî-
ã³÷íèé. Ëóíüîâ òóò àïåëþº ³ äî ñåðåäíüîâ³÷-
íî¿ òðàäèö³¿, ³ äî íèçêè ºâðîïåéñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â òà ¿õ ð³çäâÿíèõ ìóçè÷íèõ òåêñò³â...
Öå, òàê áè ìîâèòè, ðîçìîâà Ëóíüîâà ç³ ñâ³-
òîì. Â òàê³é ñèòóàö³¿ áóëî á äèâíî ï³äáèðà-
òè éîìó êîãîñü ùå, íàìàãàòèñÿ äî öüîãî ñâ³-
òó, ç ÿêèì â³í ðîçìîâëÿº, äîäàòè ùå ÿêóñü
îñîáó.² ìè âèð³øèëè,ùî öå áóäå ñïåö³àëüíèé
ð³çäâÿíèé ïðîåêò â ðàìêàõ öèêëó �
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Îëåêñàíäðà ÀÍÄÐÓÑÈÊ:

«Ïîð³ã âõîäó ó íîâó ìóçèêó
íå îáîâ’ÿçêîâî íàäòî âèñîêèé»
Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè êè¿âñüêà ìóçè÷íà àãåíö³ÿ «Óõî» — à öå âñüîãî ê³ëü-

êà ëþäåé, ïåðåäîâñ³ì Îëåêñàíäðà Àíäðóñèê ³ ªâãåí Øèìàëüñüêèé — çàðåêî-

ìåíäóâàëà ñåáå ÿê ñåðéîçíà àëüòåðíàòèâà òðàäèö³éíèì êè¿âñüêèì êîíöåðò-

íèì îðãàí³çàö³ÿì. Íàïåðåäîäí³ äðóãîãî êîíöåðòó ³ç öèêëó ïîäâ³éíèõ ïðîãðàì

«Íîâà ìóçèêà: Óêðà¿íà», â ÿêîìó â³ò÷èçíÿí³ êîìïîçèòîðè îá’ºäíàþòüñÿ ó ïàðè

ç ³íîçåìíèìè, ìè çóñòð³ëèñÿ ç ïðåêðàñíîþ ïðåäñòàâíèöåþ «Óõà», ÿêà ðîçïî-

â³ëà, ÿê ìîæíà çàéìàòèñÿ êóëüòóðîþ ïîçà êóëüòóðíîþ ïîë³òèêîþ ³, ïîïðè âñå,

ÿê³ñíî âïëèâàòè íà ìóçè÷íèé ïðîöåñ.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

21 ãðóäíÿ 2014 ðîêó The Noel Consort Ñâÿòîñëàâà Ëóíüîâà ó âèêîíàíí³ âîêàëüíîãî àí-
ñàìáëþ Alter Ratio

24 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ìîíîîïåðà Ëþäìèëè Þð³íî¿ òà òâîðè ³òàë³éñüêîãî êîìïîçèòîðà Äæà-
÷³íòî Øåëüñ³ ó âèêîíàíí³ Íàçãóë³ Øóêàºâî¿ (âîêàëüíà ïàðò³ÿ) òà àíñàìáëþ Sed Contra

2 ëþòîãî 2015 ðîêó òâîðè Àëëè Çàãàéêåâè÷ òà ëèòîâñüêîãî êîìïîçèòîðà Øàðóíàñà Íàêà-
ñà ó âèêîíàíí³ êàìåðíîãî îðêåñòðó ç ñîë³ñò³â Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè (äèðèãåíò Ìè-
õà¿ë Ìåíàáäå)

28 áåðåçíÿ 2015 ðîêó îïåðà «Øëÿõè çíåäîëåíèõ» Ìàêñèìà Êîëîì³éöÿ òà òâîðè Éîõàííåñà
Øåëëüõîðíà ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ ñîë³ñò³â New Era Orchestra (äèðèãåíò Òåòÿíà Êàë³í³÷åíêî)

26 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ñèìôîí³ÿ äëÿ ñêðèïêè ñîëî «Ëèñòè äî Àííè» Ìàêñèìà Øàëèã³íà 
òà òâîðè í³äåðëàíäñüêîãî êîìïîçèòîðà Ëó³ Àíäð³ññåíà ó âèêîíàíí³ ñêðèïàëüêè Åìì³ Ñòîðìñ

22 òðàâíÿ 2015 ðîêó òâîðè Â³êòîð³¿ Ïîëüîâî¿ òà Äæîðíà Òàâåíåðà ó âèêîíàíí³ âîêàëüíîãî
àíñàìáëþ Neue Vocalsolisten

Êîíöåðòè ïðîõîäÿòü â Fairmont Grand Hotel (âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà, 1)

Êîíöåðòè öèêëó 
«Íîâà ìóçèêà: Óêðà¿íà»
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Ре�ламент	Київсь�ої	місь�ої	ради

Ре�ламент�Київсь�ої�місь�ої�ради�(далі —�Ки-

їврада)�встановлює�порядо��діяльності�Київра-

ди,�її�ор�анів�та�посадових�осіб,�деп%татсь�их

фра�цій,��р%п,�деп%татів�Київради,�форм%вання�ви-

�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�а�та�ож�визначає�порядо�
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Я�що�за�онодавством�У�раїни�встановлено

інш%�процед%р%�роз�ляд%�Київрадою�о�ремих
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во�о�самовряд%вання,�що�представляє�тери-

торіальн%��ромад%�міста�Києва�та�здійснює�від

її�імені�та�в�її�інтересах�ф%н�ції�і�повноваження

місцево�о�самовряд%вання,�визначені�Консти-
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зивачем�і�відповідачем�%�с%дах�та�мати�інші

повноваження�та�ре�візити,�визначені�за�оно-

давством�У�раїни.

Стаття	2.	Основні	принципи	діяльності

Київради

1.�Діяльність�Київради�баз%ється�на�принци-

пах:

1)�народовладдя;

2)�за�онності;

3)��ласності;

4)��оле�іальності;

5)�поєднання�місцевих�і�державних�інтере-

сів;

6)�виборності;

7)�правової,�ор�анізаційної�та�матеріально-

фінансової�самостійності�в�межах�повнова-

жень,�визначених�за�онодавством�У�раїни;

8)�підзвітності�і�відповідальності�перед�те-

риторіальною��ромадою�міста�Києва;

9)�державної�підтрим�и�та��арантії�місцево-

�о�самовряд%вання;

10)�с%дово�о�захист%�прав�місцево�о�само-

вряд%вання.

2.�Засідання�Київради�та�її�ор�анів�прово-

дяться�від�рито�і��ласно,��рім�випад�ів,�вста-

новлених�а�тами�за�онодавства�У�раїни�та�рі-

шеннями�Київради.

3.�Від�ритість�засідань�Київради�та�її�ор�а-

нів�забезпеч%ється�шляхом�вільно�о�дост%п%

на�них�%�поряд�%,�встановленом%�о�ремим�рі-

шенням�Київради.

4.�Гласність�засідань�Київради�забезпеч%є-

ться�прямою�трансляцією�її�засідань�по�теле-

баченню�і�радіо,�розміщенням�стено�рафічно-

�о�звіт%�засідань�Київради,�поіменних��олос%-

вань,�її�прое�тів�рішень�та�рішень�на�офіційно-

м%�веб-сайті�Київради�(www.�kmr.�gov.�ua),�а

та�ож�п%блі�ації�її�рішень�в��азеті�Київради�«Хре-

щати�».

5.�У�разі�необхідності�Київрада�може�прий-

няти�рішення�про�проведення�за�рито�о�засі-

дання�або�про�за�ритий�роз�ляд�о�ремих�пи-

тань.

Стаття	3.	За�альний	с�лад,	порядо�	на-

б�ття	і	стро�	повноважень	деп�татів	Київ-

ради

1.�За�альний�с�лад�Київради�становить�120

деп%татів.

2.�Київрада�вважається�повноважною�за�%мо-

ви�обрання�не�менш�я��двох�третин�деп%татів

від�за�ально�о�с�лад%�Київради.

3.�Деп%тат�Київради�наб%ває�своїх�повнова-

жень�в�рез%льтаті�обрання�йо�о�до�Київради

відповідно�до�За�он%�У�раїни�«Про�вибори�де-

п%татів�Верховної�Ради�Автономної�Респ%блі�и

Крим,�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищних,

місь�их��олів».

4.�Повноваження�деп%тата�Київради�почи-

наються�з�дня�від�риття�першої�сесії�Київради

з�момент%�офіційно�о�о�олошення�підс%м�ів

виборів�Київсь�ою�місь�ою�виборчою��омісією

і�за�інч%ються�в�день�від�риття�першої�сесії�Ки-

ївради�ново�о�с�ли�ання,��рім�передбачених

за�оном�випад�ів�достро�ово�о�припинення

повноважень�деп%тата�Київради.�Після�наб%т-

тя�деп%татом�Київради�повноважень�йом%�ви-

дається�посвідчення�і�на�р%дний�зна�.

Київрада�невід�ладно�інформ%є�Київсь�%�місь-

�%�виборч%��омісію�про�достро�ове�припинен-

ня�повноважень�деп%тата�Київради.

5.�У�разі,��оли�деп%тат�Київради,�я�ий�обирав-

ся�в�ба�атомандатном%�виборчом%�о�р%зі,�до-

стро�ово�припинив�повноваження�або�йо�о�пов-

новаження�достро�ово�припинені�на�підставах

і�в�поряд�%,�передбачених�Констит%цією�та�за-

�онами�У�раїни,�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

виборчої��омісії�обраним�деп%татом�визнаєть-

ся�наст%пний�за�чер�овістю��андидат�%�деп%та-

ти�%�виборчом%�спис�%�місцевої�ор�анізації�по-

літичної�партії.�У�та�ом%�випад�%�повноважен-

ня�новообрано�о�деп%тата�Київради�починаю-

ться�з�момент%�засл%хов%вання,�на�чер�овом%

після�обрання�деп%тата�Київради�пленарном%�за-

сіданні�Київради,�відповідно�о�повідомлення

Київсь�ої�місь�ої�виборчої��омісії.

6.�Я�що�чер�овість�для�отримання�деп%тат-

сь�о�о�мандата�вичерпана,�деп%татсь�ий�ман-

дат�залишається�ва�антним�до�проведення

чер�ових�або�позачер�ових�виборів�до�Київра-

ди.

7.�У�разі,��оли�деп%тат�Київради,�я�ий�оби-

рався�в�одномандатном%�мажоритарном%�ви-

борчом%�о�р%зі,�достро�ово�припинив�повно-

важення�або�йо�о�повноваження�достро�ово

припинені�на�підставах�і�в�поряд�%,�передба-

чених�Констит%цією�та�за�онами�У�раїни,�Ки-

ївсь�а�місь�а�виборча��омісія�призначає�про-

міжні�вибори�%�цьом%�о�р%зі.�Повноваження

деп%тата�Київради,�обрано�о�в�одномандатно-

м%�мажоритарном%�виборчом%�о�р%зі�на�про-

міжних�виборах,�починаються�з�момент%�за-

сл%хов%вання�на�чер�овом%�після�обрання�де-

п%тата�Київради�пленарном%�засіданні�Київра-

ди�відповідно�о�повідомлення�Київсь�ої�місь-

�ої�виборчої��омісії.

8.�Стро��повноважень�Київради�визначаєть-

ся�Констит%цією�У�раїни�та�за�онами�У�раїни.

9.�Спори�щодо�наб%ття�та�припинення�пов-

новажень�деп%татами�Київради�виріш%ються�в

с%довом%�поряд�%.

Стаття	4.	Київсь�ий	місь�ий	�олова

1.�Київсь�ий�місь�ий��олова�є��оловною�по-

садовою�особою�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�і�здійснює�повноваження�відповідно

до�за�онів�У�раїни�«Про�місцеве�самовряд%-

вання�в�У�раїні»,�«Про�столицю�У�раїни —�міс-

то-�ерой�Київ»,�Стат%т%�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�та�рішень�Київради.

2.�Повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�починаються�з�момент%�о�олошення�Київ-

сь�ою�місь�ою�виборчою��омісією�на�пленар-

ном%�засіданні�Київради�рішення�про�йо�о�об-

рання.�Повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�за�інч%ються�в�день�від�риття�першої�се-

сії�Київради,�обраної�на�наст%пних�чер�ових

місцевих�виборах�або,�я�що�Київрада�не�об-

рана,�з�момент%�вст%п%�на�цю�посад%�іншої�осо-

би,�обраної�на�наст%пних�місцевих�виборах,

�рім�випад�ів�достро�ово�о�припинення�йо�о�пов-

новажень,�визначених�За�оном�У�раїни�«Про

місцеве�самовряд%вання�в�У�раїні».

3.�Київсь�ий�місь�ий��олова:

1)�ор�аніз%є�робот%�Київради�та�її�ви�онавчо-

�о�ор�ан%;

2)�підпис%є�рішення�Київради�та�додат�и�до

них;

3)�вносить�на�роз�ляд�Київради�пропозицію

щодо��андидат%ри�на�посад%�заст%пни�а�місь-

�о�о��олови —�се�ретаря�Київради;

4)�вносить�на�роз�ляд�Київради�пропозиції

щодо�стр%�т%ри�та�за�альної�чисельності�се�-

ретаріат%�Київради�та�ви�онавчо�о�ор�ан%�Ки-

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

ції);

5)�с�ли�ає�сесії�та�пленарні�засідання�Київ-

ради,�вносить�пропозиції,�форм%є�порядо��ден-

ний�пленарних�засідань�Київради,�%з�оджений

на�засіданні�Президії�Київради,�і��олов%є�на

пленарних�засіданнях�Київради;

6)�забезпеч%є�під�отов�%�на�роз�ляд�Київра-

ди�прое�тів�про�рам�соціально-е�ономічно�о

розвит�%,�цільових�про�рам�з�інших�питань�са-

мовряд%вання,�бюджет%�міста�Києва�та�звіт%

про�йо�о�ви�онання,�рішень�Київради�з�інших

питань,�що�належать�до�її�відання;

7)�вносить�на�роз�ляд�Київради�для�%з�о-

дження��андидат%ри�осіб,�я�их�пропон%ється

призначити�на�посади�заст%пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�питань

здійснення�самоврядних�повноважень;

8)�с�ли�ає�за�альні�збори��ромадян�за�міс-

цем�проживання;

9)�забезпеч%є�ви�онання�рішень�місцево�о

референд%м%;

10)�є�розпорядни�ом�бюджетних��оштів,�ви-

�ористов%є�їх�лише�за�призначенням,�визна-

ченим�Київрадою;

11)�представляє�територіальн%��ромад%,�Ки-

їврад%�та�ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�%

місь�%�державн%�адміністрацію)�%�відносинах�з

державними�ор�анами,�іншими�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд%вання,�об’єднаннями��рома-

дян,�підприємствами,�%становами�та�ор�аніза-

ціями�незалежно�від�форм�власності,��рома-

дянами,�а�та�ож�%�міжнародних�відносинах�від-

повідно�до�за�онодавства;

12)�звертається�до�с%д%�щодо�визнання�не-

за�онними�а�тів�інших�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд%вання,�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�підприємств,�%станов�та�ор�анізацій,�я�і

обмеж%ють�права�та�інтереси�територіальної

�ромади,�а�та�ож�повноваження�Київради�та�її

ор�анів;

13)�%�ладає�від�імені�територіальної��рома-

ди,�Київради�та�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради

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

�овори�відповідно�до�за�онодавства,�а�з�пи-

тань,�віднесених�до�ви�лючної��омпетенції�Ки-

ївради,�подає�їх�на�затвердження�Київради;

14)�веде�особистий�прийом��ромадян;

15)�бере�%часть�%�здійсненні�державної�ре-

�%ляторної�політи�и�%�сфері��осподарсь�ої�ді-

яльності�в�межах�та�%�спосіб,�встановлені�За-

�оном�У�раїни�«Про�засади�державної�ре�%ля-

торної�політи�и�%�сфері��осподарсь�ої�діяль-

ності»;

16)�здійснює�інші�повноваження�місцево�о

самовряд%вання,�визначені�за�онодавством

У�раїни;

17)�видає�розпорядження�%�межах�своїх�пов-

новажень;

18)�призначає�проведення�п%блічних��ро-

мадсь�их�об�оворень�прое�тів�рішень�Київра-

ди�та�місь�их�бюджетних�про�рам,�в�том%�чис-

лі�на�підставі�обґр%нтованих�звернень�пред-

ставни�ів�територіальної��ромади.

4.�Київсь�ий�місь�ий��олова�щорічно�звіт%є

про�свою�діяльність�на�посаді�місь�о�о��олови

та��олови�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київ-

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

Стаття	5.	Заст�пни�	місь�о�о	�олови —

се�ретар	Київсь�ої	місь�ої	ради

1.�Заст%пни��місь�о�о��олови —�се�ретар

Київсь�ої�місь�ої�ради�обирається�Київрадою�з

числа�її�деп%татів�на�стро��повноважень�Київ-

ради�за�пропозицією�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви.�Пропозиція�щодо��андидат%ри�заст%пни�а

місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�підстав,�передбачених�статтею�50�За-

�он%�У�раїни�«Про�місцеве�самовряд%вання�в

У�раїні»,�та�ож�може�вноситися�на�роз�ляд�Ки-

ївради�не�менш�я��половиною�деп%татів�від�за-

�ально�о�с�лад%�Київради.

Заст%пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Ки-

ївради�працює�в�Київраді�на�постійній�основі.

2.�Заст%пни��місь�о�о��олови —�се�ретар

Київсь�ої�місь�ої�ради:

1)�ор�анізов%є�під�отов�%�сесій�Київради�та

її�пленарних�засідань;

2)�за�письмовим�дор%ченням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�риває�сесії�Київради,�с�ли�ає

та�веде�пленарні�засідання�Київради,�засідан-

ня�Президії�Київради�та�засідання�По�одж%-

вальної�ради;

3)�забезпеч%є�своєчасне�доведення�рішень

Київради�до�ви�онавців�і�населення,�ор�анізо-

в%є��онтроль�за�їх�ви�онанням;

4)��оордин%є�діяльність�постійних��омісій�Ки-

ївради,�дає�їм�дор%чення,�сприяє�ор�анізації

ви�онання�їхніх�ре�омендацій;

5)�сприяє�деп%татам�Київради�%�здійсненні

їхніх�повноважень;

6)�ор�анізов%є�за�дор%ченням�Київради�здійс-

нення�заходів,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�про-

веденням�референд%мів�та�виборів�до�ор�анів

державної�влади�та�місцево�о�самовряд%ван-

ня;

7)�забезпеч%є�збері�ання�офіційних�до�%мен-

тів�Київради�та�забезпеч%є�дост%п�до�них�осіб,

я�им�це�право�надано�%�встановленом%�поряд-

�%,�в�том%�числі�до�еле�тронних�носіїв,�на�я�их

зафі�сована�інформація�про�проведення�пле-

нарних�засідань�Київради;

8)�очолює�се�ретаріат�Київради;

9)�веде�ре�%лярний�прийом�деп%татів�Київ-

ради;

10)�виріш%є�за�дор%ченням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�або�Київради�інші�питання,�по-

в’язані�з�діяльністю�Київради�та�її�ор�анів.

3.�Заст%пни��місь�о�о��олови —�се�ретар

Київради�%�разі�достро�ово�о�припинення�пов-

новажень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�чи�не-

можливості�ви�онання�ним�своїх�повноважень

здійснює�повноваження�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови.

4.�Повноваження�заст%пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київради�мож%ть�б%ти�достро-

�ово�припинені�без�припинення�повноважень

деп%тата�Київради�за�рішенням�Київради,�я�е

приймається�шляхом�таємно�о��олос%вання.

Питання�про�достро�ове�припинення�повно-

важень�заст%пни�а�місь�о�о��олови —�се�ре-

таря�Київради�може�б%ти�внесено�на�роз�ляд

Київради�на�вимо�%�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�або�не�менш�я��третини�деп%татів�від�за-

�ально�о�с�лад%�Київради.�Повноваження�за-

ст%пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київ-
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ради�мож%ть�б%ти�достро�ово�припинені�%�зв’яз-

�%�зі�зверненням�з�особистою�заявою�про�с�ла-

дення�повноважень.

Стаття	6.	Права	та	обов’яз�и	деп�татів

Київради

1.�Деп%тат�Київради�зобов’язаний:

1)�дотрим%ватися�Констит%ції�та�за�онів�У�ра-

їни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет%�Мініс-

трів�У�раїни,�Ре�ламент%�Київради�та�інших

нормативно-правових�а�тів,�що�визначають�по-

рядо��діяльності�Київради�та�її�ор�анів;

2)�всебічно�відстоювати�інтереси�членів�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва;

3)�брати�%часть�%�роботі�Київради,�постійних

�омісій�та�інших�її�ор�анів,�до�с�лад%�я�их�йо-

�о�обрано,�особисто�брати�%часть�%��олос%ван-

ні�на�засіданнях�цих�ор�анів,�всебічно�сприяти

ви�онанню�їх�рішень;

4)�ви�он%вати�рішення�Київради,�її�ор�анів,

дор%чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст%п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�з

питань�деп%татсь�ої�діяльності�та�інформ%ва-

ти�їх�про�ви�онання�дор%чень;

5)�підтрим%вати�зв’язо��з�виборцями,�тери-

торіальною��ромадою�міста�Києва�та�ор�ана-

ми�місцево�о�самовряд%вання;

6)�ви�он%вати�дор%чення�виборців�та�перед-

виборчі�про�рами;

7)�не�рідше�одно�о�раз%�на�рі��звіт%вати�пе-

ред�виборцями�та�інформ%вати�виборців�про

робот%�Київради�та�її�ор�анів�з�питання�ви�о-

нання�бюджет%�та�про�рами�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит�%�міста�Києва;�цільових�про-

�рам�з�інших�питань�місцево�о�самовряд%ван-

ня,�рішень�Київради�і�дор%чень�виборців;

8)�брати�%часть�%��ромадсь�их�сл%ханнях,�за-

�альних�зборах;

9)�вивчати��ромадсь�%�д%м�%;

10)�вивчати�потреби�територіальної��рома-

ди,�інформ%вати�про�них�Київрад%�та�її�ор�ани,

брати�безпосередню�%часть�%�їх�вирішенні;

11)�вести�ре�%лярний,�не�рідше�одно�о�ра-

з%�на�місяць,�прийом�виборців,�роз�лядати�про-

позиції,�звернення,�заяви�і�с�ар�и�членів�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�вживати�за-

ходів�щодо�забезпечення�їх�оперативно�о�ви-

рішення;

12)�ви�он%вати�вимо�и��олов%ючо�о�на�пле-

нарном%�засіданні�Київради�щодо�дотриман-

ня�вимо��Ре�ламент%�Київради;

13)�дотрим%ватися�норм�деп%татсь�ої�ети-

�и;

14)�не�приниж%вати�честь�і��ідність�вибор-

ців,�не�за�ли�ати��ромадян�до�неза�онних�дій,

не�ви�ористов%вати�завідомо�неправдив%�ін-

формацію,�не�висловлювати�необґр%нтованих

звин%вачень�на�б%дь-чию�адрес%;

15)�не�доп%с�ати�образливих�висловлювань,

не�ви�ористов%вати�%�п%блічних�вист%пах�не-

достовірні�або�неперевірені�відомості;

16)�не�роз�олош%вати�відомостей,�що�ста-

новлять�державн%�або�інш%�таємницю,�я�а�охо-

роняється�за�оном,�інших�відомостей�з�питань,

що�роз�лядалися�на�за�ритих�засіданнях�Ки-

ївради�чи�її�ор�анів�і�не�підля�ають�за�їх�рішен-

ням�роз�олошенню,�та�відомостей,�я�і�стос%ю-

ться�таємниці�особисто�о�життя�деп%тата�Ки-

ївради�або�виборця,�що�охороняється�за�о-

ном,�я�і�стали�йом%�відомі�%�зв’яз�%�з�йо�о�де-

п%татсь�ою�діяльністю;

17)�під�час�здійснення�деп%татсь�их�повно-

важень�дотрим%ватися�вимо��За�он%�У�раїни

«Про�засади�запобі�ання�і�протидії��ор%пції»;

18)�ви�он%вати�інші�обов’яз�и,�передбачені

за�онодавством�та�цим�Ре�ламентом.

2.�Деп%тат�Київради,�я�ий�має�особист%�за-

інтересованість�в�прийнятті�прое�т%�рішення

Київради�на�засіданні�постійної��омісії�Київра-

ди�або�на�пленарном%�засіданні�Київради,�зо-

бов’язаний�заявити�про�та�%�заінтересованість

або�письмово�повідомити��олов%ючом%,�я�ий

інформ%є�про�це�прис%тніх�перед�роз�лядом

цьо�о�прое�т%�рішення.�Та�ом%�деп%тат%�ре�о-

менд%ється�%триматись�від�%часті�в��олос%ван-

ні�з�цьо�о�прое�т%�рішення.

Заінтересованим�в�прийнятті�прое�т%�рішен-

ня�Київради�на�засіданні�постійної��омісії�або

на�пленарном%�засіданні�Київради�вважається

деп%тат,�я�ий�відповідає�принаймні�одній�із

нижченаведених�озна�:

1)�має�відносини�прямої�ор�анізаційної�або

правової�залежності�з�юридичною�чи�фізичною

особою,�в�інтересах�я�ої�може�б%ти�прийнято

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради;

2)�є�особою,�я�а�одноосібно�або�разом�із

членами�сім’ї�володіє�част�ою�стат%тно�о��апі-

тал%�товариства,�в�інтересах�я�о�о�може�б%ти

прийнято�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради;

3)�є�близь�ою�особою��ромадянина�(відпо-

відно�до�частини�першої�статті�1�За�он%�У�ра-

їни�«Про�засади�запобі�ання�і�протидії��ор%п-

ції»),�в�інтересах�я�о�о�може�б%ти�прийняте�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Деп%тат�Київради�є�повноважним�і�рівно-

правним�членом�Київради.�Деп%тат�Київради

відповідно�до�За�он%�У�раїни�«Про�стат%с�де-

п%татів�місцевих�рад»�наділяється�всією�пов-

нотою�прав,�необхідних�для�забезпечення�йо-

�о�%часті�%�діяльності�Київради�та�її�ор�анів.

4.�Деп%тат�Київради,�я�ий�не�входить�до�с�ла-

д%�відповідно�о�ор�ан%�Київради,�може�брати

%часть�%�йо�о�роботі�з�правом�дорадчо�о��о-

лос%.�Деп%тат�Київради�має�право�брати�%часть

з�правом�дорадчо�о��олос%�в�роботі�ви�онав-

чо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�районних�%�м.�Києві�рад

та�їх�ор�анів�(%�разі�їх�%творення),�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій,�за�аль-

них�зборах��ромадян,�засіданнях�ор�анів�са-

моор�анізації�населення,�що�проводяться�в�міс-

ті�Києві.

5.�Деп%тат�Київради�має�право:

1)�обирати�і�б%ти�обраним�до�ор�анів�Київ-

ради;

2)�офіційно�представляти�виборців�%�Київ-

раді�та�її�ор�анах,�ор�анах�державної�влади�та

місцево�о�самовряд%вання,�підприємствах,�%с-

тановах�і�ор�анізаціях�незалежно�від�форми

власності;

3)�на�невід�ладний�прийом�посадовими�осо-

бами�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд%вання,��ерівни�ами

підприємств,�%станов�та�ор�анізацій�незалеж-

но�від�форми�власності,�розташованих�на�те-

риторії�міста�Києва,�з�питань�деп%татсь�ої�ді-

яльності;

4)�вносити�пропозиції�і�за%важення�до�по-

ряд�%�денно�о�засідань�Київради�та�її�ор�анів,

поряд�%�роз�ляд%�об�оворюваних�питань�та�їх

с%ті;

5)�вносити�на�роз�ляд�Київради�та�її�ор�анів

пропозиції�з�питань,�пов’язаних�з�йо�о�деп%-

татсь�ою�діяльністю;

6)�вносити�на�роз�ляд�Київради�та�її�ор�анів

прое�ти�рішень�з�питань,�що�належать�до�їх

відання,�пропозиції�до�них;

7)�вносити�на�роз�ляд�Київради�питання,�що

стос%ються�персонально�о�с�лад%�%творюва-

них�Київрадою�ор�анів�і��андидат%р�посадових

осіб,�призначення�я�их�по�одж%ється�з�Київ-

радою,�я�і�обираються,�призначаються�або�за-

твердж%ються�Київрадою;

8)�пор%ш%вати�питання�про�недовір%�Київ-

сь�ом%�місь�ом%��олові,�розп%с��ор�анів,�%тво-

рених�Київрадою,�та�звільнення�посадових�осіб

місцево�о�самовряд%вання,�ви�онавчо�о�ор�а-

н%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій;

9)�брати�%часть�%�дебатах,�ставити�запитан-

ня�доповідачам,�співдоповідачам,��олов%ючо-

м%�на�засіданні;

10)�вима�ати�повторно�о��олос%вання�%�ви-

пад�ах�виявлення�пор%шень�правил��олос%ван-

ня�та�помило��автоматизованої�системи�при

підрах%н�%��олосів�деп%татів;

11)�вист%пати�з�обґр%нт%ванням�своїх�про-

позицій,�надавати�інформацію;

12)�ознайомлюватися�з�те�стами�вист%пів�%

стено�рамах�чи�прото�олах�засідань�Київради

та�її�ор�анів�до�момент%�їх�оп%блі�%вання;

13)�о�олош%вати�на�засіданнях�Київради�та

її�ор�анів�те�сти�звернень,�запитів,�запитань,�за-

яв,�пропозицій�я��власних,�та��і��ромадян�та�їх

об’єднань;

14)�передавати��олов%ючом%�те�сти�сво�о

неви�олошено�о�вист%п%,�пропозицій�і�за%ва-

жень�з�об�оворювано�о�питання�для�в�лючен-

ня�до�прото�ол%�засідання�Київради�або�її�ор-

�ан%,�в�я�ом%�він�бере�%часть;

15)�пор%ш%вати�в�Київраді�та�її�ор�анах�пи-

тання�про�необхідність�проведення�перевіро�

діяльності�розташованих�на�території�міста�Ки-

єва�підприємств,�%станов�і�ор�анізацій�неза-

лежно�від�форми�власності,�ви�онавчо�о�ор-

�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�йо�о�стр%�т%рних�підрозділів,

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

а�та�ож�за�дор%ченням�Київради�або�її�ор�анів

брати�%часть�%��онтролі�за�ви�онанням�рішень

Київради;

16)�вносити�пропозиції�щодо�%с%нення�не-

долі�ів�і�пор%шень��ерівни�ами�підприємств,

%станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми

власності�та�ор�анів,�діяльність�я�их�перевіря-

лася,�а�та�ож�ор�анів,�я�им�вони�підпоряд�о-

вані,�пор%ш%вати�питання�про�притя�нення�до

відповідальності�осіб,�з�вини�я�их�сталося�по-

р%шення.�У�разі�вини�нення�пор%шень�за�оно-

давства�У�раїни�деп%тат�Київради�звертається

з�цьо�о�привод%�до�відповідних�ор�анів�дер-

жавної�влади;

17)�вима�ати�%с%нення�пор%шень�за�онно-

сті;

18)�об’єдн%ватися�з�іншими�деп%татами�Ки-

ївради�в�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи,�я�і�%тво-

рюються�відповідно�до�цьо�о�Ре�ламент%;

19)�дост%п%�до��ом%нальних�засобів�масо-

вої�інформації�з�метою�оприлюднення�рез%ль-

татів�власної�деп%татсь�ої�діяльності�та�інфор-

м%вання�про�робот%�Київради�в�поряд�%,�вста-

новленом%�Київрадою;

20)�невід�ладно�отрим%вати�інформацію,�що

стос%ється�діяльності�Київради,��опії�рішень

Київради,�прото�олів,�стено�рам�пленарних�за-

сідань,�оформлених�належним�чином,�а�%�ви-

пад�ах�технічної�неможливості —�протя�ом�де-

сяти�днів;

21)�безпереш�одно�о�проход%,�проїзд%�та

з%пин�и�на�території�підприємств,�%станов�та

ор�анізацій��ом%нальної�власності�або�това-

риств�(підприємств),�%�стат%тних��апіталах�я�их

територіальна��ромада�міста�Києва�володіє�а�-

ціями�(част�ами),�я�що�інше�не�встановлено

за�онодавством;

22)�на�завчасне�отримання�інформації�що-

до�заходів�(�оле�ій,�нарад�тощо),�я�і�прово-

дяться�Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онав-

чим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією)�та�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями;

23)�здійснювати�інші�права,�передбачені�за-

�онами�У�раїни�та�цим�Ре�ламентом.

6.�Деп%тат�Київради��орист%ється�правом

%хвально�о��олос%�з�%сіх�питань,�що�роз�ляда-

ються�на�засіданнях�Київради�та�її�ор�анів,�до

с�лад%�я�их�він�входить.�Деп%тат�Київради�на-

б%ває�права�%хвально�о��олос%�з�момент%�ви-

знання�йо�о�повноважень.

7.�Деп%тат,�я�ий�не�виправдав�довіри�вибор-

ців,�від�ли�ається�%�встановленом%�за�оном

поряд�%.

8.�Порядо��реалізації�прав�деп%татів�Київра-

ди�визначається�За�оном�У�раїни�«Про�стат%с

деп%татів�місцевих�рад»,�іншими�за�онами�У�ра-

їни,�я�і�ре�%люють�діяльність�місцевих�рад�та�їх

ор�анів,�а�та�ож�цим�Ре�ламентом.

Стаття	7.	Постійні	�омісії	Київради

1.�Постійні��омісії�Київради�є�ор�анами�Ки-

ївради,�що�обираються�з�числа�її�деп%татів�для

вивчення,�попередньо�о�роз�ляд%�і�під�отов�и

питань,�я�і�належать�до�їх�відання,�здійснення

�онтролю�за�ви�онанням�рішень�Київради�та

а�тів�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Постійні��омісії�Київради�обираються�Ки-

їврадою�на�термін�її�повноважень�%�с�ладі��о-

лови�та�членів��омісії.�Всі�інші�питання�стр%�-

т%ри��омісії�виріш%ються�відповідною�постій-

ною��омісією.�Перелі��та�с�лад�постійних��о-

місій�Київради�затвердж%ється�рішенням�Ки-

ївради.�Порядо��ор�анізації�та�діяльності�по-

стійних��омісій�визначається�за�онодавством

У�раїни,�цим�Ре�ламентом�та�Положенням�про

постійні��омісії�Київради.

Стаття	8.	Тимчасові	�онтрольні	�омісії

Київради

1.�Тимчасові��онтрольні��омісії�Київради�є

ор�анами�Київради,�я�і�обираються�з�числа�її

деп%татів�для�здійснення��онтролю�з��он�рет-

но�визначених�Київрадою�питань,�що�належать

до�повноважень�ор�анів�місцево�о�самовряд%-

вання.

2.�Рішення�про�створення�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради,�її�назв%�та�завдання,

термін�діяльності,�персональний�с�лад��омісії,

її��олов%,�а�та�ож�зміни�та�доповнення�до�рі-

шення�про�створення�і�припинення�повнова-

жень�тимчасової��онтрольної��омісії�Київради

вважається�прийнятим,�я�що�за�це�про�оло-

с%вало�не�менше�однієї�третини�деп%татів�від

за�ально�о�с�лад%�Київради.

3.�Стро��діяльності�тимчасової��онтрольної

�омісії�не�може�перевищ%вати�шести�місяців�з

дня�її�%творення.

4.�Персональний�с�лад�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київради�форм%ється�на�підставі

письмових�подань�деп%татів,�деп%татсь�их

фра�цій�та��р%п�Київради�з�%рах%ванням�прин-

цип%�пропорційно�о�представництва.

5.�Пропозиції�щодо��іль�існо�о�та�персональ-

но�о�с�лад%�тимчасової��онтрольної��омісії�по-

даються�%�письмовій�формі�деп%татами,�деп%-

татсь�ими�фра�ціями�та�деп%татсь�ими��р%па-

ми�Київради�%�семиденний�стро��з�дня�направ-

лення�до�них�письмово�о�звернення�с%б’є�та

подання�прое�т%�рішення�щодо�%творення�тим-

часової��онтрольної��омісії.�У�с�ладі�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії�може�б%ти�представле-

но�не�менш�я��по�одном%�деп%тат%�Київради

від��ожної�деп%татсь�ої�фра�ції�чи��р%пи.�Я�-

що�деп%татсь�а�фра�ція�чи��р%па�не�запропо-

н%вала�представни�ів�для�роботи�в�тимчасо-

вій��онтрольній��омісії�Київради,�то��омісія�ство-

рюється�без�%часті�цієї�деп%татсь�ої�фра�ції�чи

�р%пи.�Вихід�деп%тата�Київради�із�с�лад%�де-

п%татсь�ої�фра�ції�чи��р%пи,�я�а�йо�о�деле�%ва-

ла�%�тимчасов%��онтрольн%��омісію�Київради,�не

припиняє�йо�о�членства�в�цій��омісії�Київради.

Прое�т�рішення�Київради�щодо�створення

тимчасової��онтрольної��омісії�Київради�пода-

ється�на�роз�ляд�Київради�з�сформованим�пер-

сональним�с�ладом.

6.�Обрання�заст%пни�а��олови,�се�ретаря�та

інші�питання�стр%�т%ри�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київради�виріш%ються�відповідною

�омісією.

7.�Засідання�тимчасових��онтрольних��омі-

сій�проводяться�не�рідше,�ніж�один�раз�на�мі-

сяць,�і�є�правомочними,�я�що�в�ньом%�бере

%часть�не�менше,�я��половина�деп%татів�від�за-

�ально�о�с�лад%��омісії.

Рішення�на�засіданні�тимчасової��онтроль-

ної��омісії�приймаються�більшістю��олосів�від

за�ально�о�с�лад%��омісії.

8.�Засідання�тимчасових��онтрольних��омі-

сій�Київради�проводяться,�я��правило,�за�ри-

ті.�Деп%тати,�я�і�входять�до�с�лад%�тимчасової

�онтрольної��омісії�Київради,�та�зал%чені��омі-

сією�для�%часті�в�її�роботі�спеціалісти,�е�спер-

ти,�інші�особи�не�повинні�роз�олош%вати�ін-

формацію,�я�а�стала�їм�відома�%�зв’яз�%�з�її�ро-

ботою.

Про�час�та�місце�проведення�засідання�тим-

часової��онтрольної��омісії�завчасно�повідом-

ляються�всі�члени�тимчасової��онтрольної��о-

місії�за�допомо�ою�еле�тронної�пошти�та�те-

лефонно�о�зв’яз�%.

9.�Рез%льтати�своєї�роботи�тимчасова��он-

трольна��омісія�ви�ладає�в�письмовом%�звіті,�я�ий

оформляється�я��прое�т�рішення�Київради�та

роз�лядається�на�пленарном%�засіданні�Київра-

ди.�Звіт�повинен�містити�виснов�и�та�пропо-

зиції�про:

1)�фа�ти�й�обставини,�я�і�стали�підставами

для�створення��омісії;

2)�відомості�чи�обставини,�встановлені��о-

місією,�і�до�ази,�я�ими�це�підтвердж%ється;

3)�відомості�чи�обставини,�що�не�підтверди-

лися;

4)�фа�ти�й�обставини,�я�і�не�б%ли�перевіре-

ні.

10.�За�рез%льтатами�роз�ляд%�звіт%�і�пропо-

зицій�тимчасової��онтрольної��омісії�Київрада

може�прийняти�та�і�рішення:

1)�взяти�до�відома�виснов�и�і�пропозиції��о-

місії;

2)�припинити�повноваження��омісії;

3)�продовжити�робот%��омісії�на�визначений

Київрадою�стро�.

11.�Повноваження�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�припиняються:

1)�одночасно�з�прийняттям�Київрадою�оста-

точно�о�рішення�щодо�рез%льтатів�роботи�цієї

�омісії;

2)�%�разі�припинення�повноважень�Київради

відповідно�о�с�ли�ання,�я�ою�%творено��омі-

сію;
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3)�в�інших�випад�ах,�визначених�цією�стат-

тею.

12.�У�разі,�я�що�тимчасова��онтрольна��о-

місія�протя�ом�місяця�з�дня�прийняття�рішен-

ня�Київрадою�про�її�створення�не�провела�за-

сідання,�постійна��омісія�Київради,�до�ф%н�-

ціональної�спрямованості�я�ої�належать�питан-

ня�діяльності�тимчасових��онтрольних��омісій,

може�ініціювати�питання�щодо�достро�ово�о

припинення�повноважень�відповідної�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії.

13.�Се�ретаріат�Київради�сприяє�роботі�тим-

часових��онтрольних��омісій�Київради.

14.�Рішення�за�рез%льтатами�роз�ляд%�звіт%

і�пропозицій�тимчасової��онтрольної��омісії�Ки-

ївради�приймається�більшістю��олосів�від�за-

�ально�о�с�лад%�Київради.

Стаття	9.	Президія	Київради

1.�Президія�Київради�є�дорадчим�ор�аном

Київради,�я�ий�попередньо��от%є�%з�оджені

пропозиції�і�ре�омендації�з�питань,�я�і�перед-

бачається�внести�на�роз�ляд�Київради.

2.�До�с�лад%�Президії�Київради�входять�Ки-

ївсь�ий�місь�ий��олова,�заст%пни��місь�о�о��о-

лови —�се�ретар�Київради,��олови�постійних

�омісій�Київради,��олови�або�%повноважені

представни�и�деп%татсь�их�фра�цій,��р%п�Ки-

ївради.�Президія�Київради�діє�на�основі�Поло-

ження�про�Президію�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Деп%тати�Київради�мають�право�брати

%часть�%�засіданнях�Президії�Київради�з�пра-

вом�дорадчо�о��олос%.

Стаття	10.	По�одж�вальна	рада	деп�-

татсь�их	фра�цій,	�р�п	Київради

1.�Голови�або�%повноважені�представни�и

деп%татсь�их�фра�цій,��р%п�Київради,�по�од-

ном%�від��ожної,�мож%ть�%творювати�По�одж%-

вальн%�рад%�деп%татсь�их�фра�цій,��р%п�Київ-

ради,�я�а�має�стат%с�дорадчо�о�ор�ан%.�Засі-

дання�По�одж%вальної�ради�веде�Київсь�ий

місь�ий��олова,�заст%пни��місь�о�о��олови —

се�ретар�Київради,�а�в�разі�їх�відс%тності�або

неможливості�проведення�ними�засідання —

інший�член�По�одж%вальної�ради,�обраний�біль-

шістю��олосів�членів�По�одж%вальної�ради.

2.�По�одж%вальна�рада�деп%татсь�их�фра�-

цій,��р%п�Київради�с�ли�ається�Київсь�им�місь-

�им��оловою,�заст%пни�ом�місь�о�о��олови —

се�ретарем�Київради�або�за�пропозицією�де-

п%татсь�их�фра�цій,��р%п�Київради.�Ор�аніза-

ція�с�ли�ання�По�одж%вальної�ради�по�ладає-

ться�на�се�ретаріат�Київради.�По�одж%вальна

рада�не�приймає�рішень,�обов’яз�ових�для�ви-

�онання.

Стаття	11.	Се�ретаріат	Київради

1.�Се�ретаріат�Київради�%творюється�Київ-

радою.�Стр%�т%ра�та�за�альна�чисельність�се�-

ретаріат%�Київради,�витрати�на�йо�о�%триман-

ня�затвердж%ються�Київрадою�за�поданням�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Се�ретаріат�Київради�здійснює�ор�аніза-

ційне,�правове,�інформаційне,�аналітичне,�ма-

теріально-технічне�забезпечення�діяльності�Ки-

ївради,�її�ор�анів,�деп%татів,�деп%татсь�их�фра�-

цій,��р%п�Київради,�сприяє�здійсненню�Київра-

дою�взаємодії�з�її�ви�онавчим�ор�аном�(Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�та

йо�о�стр%�т%рними�підрозділами,�районними

%�місті�Києві�радами�та�їх�ор�анами�(%�разі�їх

%творення),�районними�в�м.�Києві�державни-

ми�адміністраціями.

3.�Кореспонденція,�адресована�посадовим

особам�і�ор�анам�Київради,�деп%татам,�деп%-

татсь�им�фра�ціям,��р%пам�Київради,�стр%�-

т%рним�підрозділам�се�ретаріат%�Київради�ре-

єстр%ється�та�передається�се�ретаріатом�Ки-

ївради�адресатам.

4.�Се�ретаріат�Київради�діє�з�ідно�з�Поло-

женням�про�ньо�о,�я�е�затвердж%ється�Київ-

сь�им�місь�им��оловою�за�поданням�заст%п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради.

Стаття	12.	Ви�онавчий	ор�ан	Київради

1.�Ви�онавчим�ор�аном�Київради�є�Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація,�я�а�паралель-

но�ви�он%є�ф%н�ції�державної�ви�онавчої�вла-

ди,�що�є�особливістю�здійснення�ви�онавчої

влади�в�місті�Києві.

2.�Стр%�т%ра,�за�альна�чисельність�ви�онав-

чо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�витрати�на�йо�о�%три-

мання�затвердж%ються�Київрадою.�Призначен-

ня�та�звільнення�з�посад�заст%пни�ів��олови

ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�з�питань�здійснен-

ня�самоврядних�повноважень�Київсь�ий�місь-

�ий��олова�по�одж%є�з�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою.

3.�Положення�про�департаменти,�%правлін-

ня�та�інші�стр%�т%рні�підрозділи�ви�онавчо�о

ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�затвердж%ються�ви�онавчим�ор-

�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією)�за�попереднім�по�оджен-

ням�з�постійними��омісіями�Київради,�до�ф%н�-

ціональної�спрямованості�я�их�належать�пи-

тання�діяльності�відповідних�стр%�т%рних�підроз-

ділів,�а�та�ож�з�постійною��омісією,�до�ф%н�-

ціональної�спрямованості�я�ої�належить�питан-

ня�визначення�обся�%�повноважень�ви�онав-

чо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Стаття	13.	Порядо�	форм�вання	та	при-

пинення	діяльності	деп�татсь�их	фра�цій,

�р�п	Київради

1.�Деп%тати�Київради�мож%ть�добровільно

об’єдн%ватися�%�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Ки-

ївради.

2.�Деп%татсь�і�фра�ції�Київради�форм%ють-

ся�(об’єдн%ються)�деп%татами�Київради�на�пар-

тійній�основі,�ви�лючно�із�числа�місцевих�ор-

�анізацій�політичних�партій�(політичних�партій),

я�ими�вони�вис%н%ті�на�відповідних�виборах.

3.�Деп%татсь�і��р%пи�Київради�форм%ються�(об’-

єдн%ються)�деп%татами,�я�і�не�входять�до�с�ла-

д%�деп%татсь�их�фра�цій�Київради,�на�основі

спільних�по�лядів�з�питань�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит�%�міста�Києва,�спільності�проб-

лем,�я�і�вони�виріш%ють,�або�за�іншими�озна-

�ами.

4.�Мінімальна��іль�ість�деп%татів�Київради

для�форм%вання�деп%татсь�ої��р%пи�має�стано-

вити�не�менше�ніж�п’ять�деп%татів�Київради.

5.�Зареєстровані�деп%татсь�і�фра�ції�та�де-

п%татсь�і��р%пи�мають�рівні�права.

6.�Членство�деп%тата�Київради�в�деп%тат-

сь�ій�фра�ції,��р%пі�Київради�не�звільняє�йо�о

від�персональної�відповідальності�за�здійснен-

ня�своїх�деп%татсь�их�повноважень.

7.�Деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Київради�не�мо-

ж%ть�форм%ватися�для�захист%�приватних,��о-

мерційних,�професійних�чи�релі�ійних�інтере-

сів.

8.�Деп%тат�Київради�не�може�входити�до

с�лад%�більш�я��однієї�зареєстрованої�деп%-

татсь�ої�фра�ції,��р%пи�Київради.

9.�Реор�анізація�та�форм%вання�деп%татсь�их

фра�цій,��р%п�Київради�може�проводитися�про-

тя�ом�%сьо�о�стро�%�повноважень�Київради.

10.�Для�реєстрації�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%-

пи��олова�або�%повноважений�представни��де-

п%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�направляє�се�ретарі-

ат%�Київради�подання,�до�я�о�о�додається�по-

відомлення,�підписане�всіма�деп%татами,�я�і

входять�до�відповідно�о�об’єднання,�про�сфор-

м%вання�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�із�зазна-

ченням�її�назви,�персонально�о�с�лад%�та�де-

п%татів,�я�і�%повноважені�представляти�фра�-

цію,��р%п%.

11.�Деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�наб%вають�пе-

редбачених�за�онодавством�прав�та�обов’яз-

�ів�з�момент%�о�олошення��олов%ючим�на�пле-

нарном%�засіданні�Київради�інформації�про

форм%вання�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�Київ-

ради.

12.�Про�зміни�в�с�ладі�деп%татсь�ої�фра�ції,

�р%пи�Київради��олова�або�%повноважений

представни��деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�пові-

домляє�се�ретаріат%�Київради.�Про�входження,

вихід�зі�с�лад%�зареєстрованої�деп%татсь�ої

фра�ції,��р%пи�деп%тат�Київради�письмово�по-

відомляє�се�ретаріат%�Київради.�Письмове�по-

відомлення�деп%тата�Київради�про�входження

до�с�лад%�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�по�о-

дж%ється�з��оловою�або�%повноваженим�пред-

ставни�ом�цієї�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи.�По-

відомлення�про�ви�лючення�деп%тата�зі�с�ла-

д%�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи�разом�з�відпо-

відним�рішенням�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи

направляється�се�ретаріат%�Київсь�ої�місь�ої

ради��оловою�або�%повноваженим�представ-

ни�ом�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи.

13.�Інформація�про�зміни�%�с�ладі,�а�та�ож

припинення�діяльності�деп%татсь�ої�фра�ції,

�р%пи�о�олош%ється��олов%ючим�на�пленарно-

м%�засіданні�Київради�та�реєстр%ється�в�се�ре-

таріаті�Київради.

14.�Діяльність�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи,

припиняється:

1)�%�разі�прийняття�деп%татами�Київради,�я�і

входять�до�її�с�лад%,�рішення�про�розп%с��де-

п%татсь�ої�фра�ції,��р%пи;

2)�після�за�інчення�стро�%�повноважень�Ки-

ївради.

Діяльність�деп%татсь�ої��р%пи�та�ож�припи-

няється�%�разі�виб%ття�о�ремих�деп%татів�Київ-

ради�із�с�лад%�деп%татсь�ої��р%пи,�внаслідо�

чо�о�її�чисельність�стає�меншою�ніж�встанов-

лено�цим�Ре�ламентом.

15.�Деп%тат�Київради,�я�ий�не�входить�до

с�лад%�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи,�є�позафра�-

ційним.

16.�У�разі�зміни�%�с�ладі�деп%татсь�ої�фра�-

ції,��р%пи�Київради,�що�призвели�до�втрати�під-

став�діяльності�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи,��о-

лов%ючий�о�олош%є�про�це�на�пленарном%�за-

сіданні�Київради.

Стаття	14.	Права	деп�татсь�их	фра�цій,

�р�п	Київради

1.�Повноваження�деп%татсь�их�фра�цій,��р%п

Київради�є�похідними�від�повноважень�деп%-

тата�Київради,�передбачених�За�оном�У�раїни

«Про�стат%с�деп%татів�місцевих�рад».

2.�Представниць�і�ф%н�ції�деп%татсь�их�фра�-

цій,��р%п�Київради�здійснює��олова,�заст%пни�

�олови�або�%повноважені�представни�и�деп%-

татсь�ої�фра�ції,��р%пи�(відповідно�до�письмо-

во�о�повідомлення).

3.�Деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Київради�ма-

ють�право:

1)�на�пропорційне�представництво�в�постій-

них�та�тимчасових��онтрольних��омісіях�Київ-

ради;

2)�попередньо�об�оворювати��андидат%ри

посадових�осіб,�я�их�обирає,�призначає�(звіль-

няє),�по�одж%є�призначення�та�затвердж%є�Ки-

їврада;

3)�на��арантований�вист%п�сво�о�представ-

ни�а�на�пленарном%�засіданні�Київради�з��ож-

но�о�питання�поряд�%�денно�о�пленарно�о�за-

сідання�Київради;

4)�на�не�ви�олошений�вист%п�сво�о�пред-

ставни�а�після�прийняття�Київрадою�проце-

д%рно�о�рішення�про�припинення�об�оворен-

ня�питання�поряд�%�денно�о�на�пленарном%�за-

сіданні�Київради,�в�поряд�%,�визначеном%�час-

тиною�восьмою�статті�28�цьо�о�Ре�ламент%;

5)�на�завчасне�отримання�інформації�щодо

заходів�(�оле�ій,�нарад�тощо),�я�і�проводяться

Київсь�им�місь�им��оловою,�ви�онавчим�ор�а-

ном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією)�та�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями,�а�та�ож�%часть�чле-

нів�фра�цій,��р%п�%�цих�заходах.

4.�Деп%тати�Київради�мож%ть�%творювати

міжфра�ційні�об’єднання,�я�і�не�підля�ають�ре-

єстрації�і�не�мають�прав,�встановлених�цим

Ре�ламентом.

5.�Жодна�деп%татсь�а�фра�ція,��р%па�Київ-

ради�не�має�права�вист%пати�від�імені�Київра-

ди�або�територіальної��ромади�міста�Києва.

Стаття	15.	Забезпечення	діяльності	де-

п�татсь�их	фра�цій,	�р�п	Київради

1.�Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст%пни��місь-

�о�о��олови —�се�ретар�Київради�сприяють�%

забезпеченні�зареєстрованих�деп%татсь�их

фра�цій,��р%п�Київради�приміщеннями,�необ-

хідним�обладнанням�тощо.

2.�У�залі�пленарних�засідань�Київради�за�де-

п%татами�за�ріплюються�робочі�місця�по�фра�-

ціях,��р%пах�Київради�на�підставі�розпоряджен-

ня�заст%пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря

Київради.

3.�Діяльність�деп%татсь�их�фра�цій,��р%п�Ки-

ївради�забезпеч%є�стр%�т%рний�підрозділ�се�-

ретаріат%�Київради,�до�повноважень�я�о�о�від-

носиться�ор�анізаційне�та��онс%льтативно-ме-

тодичне�забезпечення�діяльності�деп%татсь�их

фра�цій�та��р%п,�позафра�ційних�деп%татів.

Стаття	16.	Деп�татсь�е	звернення,	де-

п�татсь�ий	запит	і	деп�татсь�е	запитання

1.�Деп%татсь�е�звернення —�ви�ладена�в

письмовій�формі�вимо�а�деп%тата�Київради�з

питань,�пов’язаних�з�йо�о�деп%татсь�ою�діяль-

ністю,�до�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд%вання�та�їх�поса-

дових�осіб,�а�та�ож��ерівни�ів�правоохоронних

та��онтролюючих�ор�анів,�підприємств,�%ста-

нов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форми�влас-

ності,�розташованих�на�території�м.�Києва,

здійснити�певні�дії,�вжити�заходи�чи�дати�офі-

ційне�роз’яснення�з�питань,�віднесених�до�їх

�омпетенції.�Порядо��роз�ляд%�деп%татсь�о�о

звернення�визначається�статтею�13�За�он%

У�раїни�«Про�стат%с�деп%татів�місцевих�рад».

2.�Деп%татсь�ий�запит —�це�підтримана�Ки-

їврадою�вимо�а�деп%тата�Київради�до�посадо-

вих�осіб�Київради�та�її�ор�анів,�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови,�до�місцевих�ор�анів�ви�онавчої

влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд%вання�та

їх�посадових�осіб,��ерівни�ів�підприємств,�%с-

танов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�влас-

ності,�я�і�розташовані�або�зареєстровані�на

території�міста�Києва,�а�та�ож�до��олови,�за-

ст%пни�ів��олови�та��ерівни�ів�стр%�т%рних�під-

розділів�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олів

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�їх�заст%пни�ів�з�питань,�я�і�належать�до

відання�Київради.

Порядо��роз�ляд%�деп%татсь�о�о�запит%�ви-

значається�статтею�22�За�он%�У�раїни�«Про

стат%с�деп%татів�місцевих�рад».

У�разі�виявлення�с%мнів%�щодо�відповідно-

сті�деп%татсь�о�о�запит%�вимо�ам�за�онів�У�ра-

їни�«Про�місцеве�самовряд%вання�в�У�раїні»,

«Про�стат%с�деп%татів�місцевих�рад»�та�Ре�ла-

мент%�Київради��олов%ючий�ставить�на�об�ово-

рення�та��олос%вання�відповідний�деп%татсь�ий

запит�о�ремо.

Київсь�ий�місь�ій��олова�або�заст%пни��місь-

�о�о��олови —�се�ретар�Київради�направляє

адресат%�підтриманий�Київрадою�деп%татсь�ий

запит�із�відповідним�с%провідним�листом�або

дор%ченням.

3.�Усі�деп%татсь�і�запити,�о�олошені�на�пле-

нарном%�засіданні�Київради,�реєстр%ються�та

збері�аються�%�се�ретаріаті�Київради�з�познач-

�ою�про�дат%�їх�о�олошення�та�рез%льтати��о-

лос%вання�по�них.

4.�Контроль�за�проходженням�деп%татсь�о-

�о�запит%�і�ходом�ви�онання�прийнято�о�по

ньом%�рішення�здійснює�заст%пни��місь�о�о

�олови —�се�ретар�Київради,�а�та�ож�деп%тат

або��р%па�деп%татів,�я�і�подали�деп%татсь�ий

запит.�Деп%тат�або��р%па�деп%татів,�я�і�пода-

ли�деп%татсь�ий�запит,�вправі�поінформ%вати

Київрад%�на�пленарном%�засіданні�Київради�про

ви�онання�прийнято�о�за�деп%татсь�им�запи-

том�рішення.

5.�Деп%татсь�е�запитання —�це�засіб�одер-

жання�деп%татом�Київради�інформації�або�роз’-

яснення�з�тієї�чи�іншої�проблеми.�Відповідь�на

запитання�може�б%ти�о�олошена�на�пленарно-

м%�засіданні�сесії�Київради�або�дана�деп%тат%

Київради�індивід%ально.�Запитання�не�в�лю-

чається�до�поряд�%�денно�о�пленарно�о�засі-

дання�Київради,�не�об�оворюється�і�рішення

по�ньом%�не�приймається.

6.�Пропозиції�і�за%важення,�висловлені�де-

п%татами�Київради�на�пленарних�засіданнях

Київради�або�передані�в�письмовій�формі��о-

лов%ючом%�на�її�пленарних�засіданнях,�роз�ля-

даються�Київрадою�або�за�її�дор%ченням�пе-

редаються�для�роз�ляд%�та�вивчення�до�по-

стійних��омісій�Київради�чи�надсилаються�на

роз�ляд�посадовим�особам�ор�анів�державної

влади�та�місцево�о�самовряд%вання,�а�та�ож�під-

приємств,�%станов,�ор�анізацій�незалежно�від

форми�власності,�я�і�зобов’язані�роз�лян%ти

ці�пропозиції�і�за%важення�%�стро�и,�встанов-

лені�Київрадою,�і�про�рез%льтати�роз�ляд%�по-

відомити�безпосередньо�деп%татам�Київради,

я�і�внесли�пропозиції�чи�висловили�за%важен-

ня,�а�та�ож�Київраді.

7.�Київрада�та�ви�онавчий�ор�ан�Київради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�за-

безпеч%ють�ви�онання�пропозицій�і�за%важень

деп%татів�Київради,�схвалених�Київрадою,�інфор-

м%ють�деп%татів�про�реалізацію�пропозицій�і

за%важень,�внесених�ними�на�пленарних�засі-

даннях�Київради.

Стаття	17.	Дор�чення	виборців

1.�Виборці�мож%ть�давати�деп%татові�Київ-

ради�дор%чення�на�зборах�під�час�йо�о�звітів�чи

з%стрічей�з�питань,�що�випливають�з�потреб

меш�анців�відповідно�о�б%дин�%,�в%лиці,��вар-

тал%,�мі�рорайон%,�район%�в�місті�Києві�чи�те-

риторіальної��ромади�в�цілом%.
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2.�Дор%чення�виборців�не�повинні�с%перечи-

ти�за�онодавств%�У�раїни,�а�їх�ви�онання�має

належати�до�відання�Київради�та�її�ор�анів.�По-

рядо��роз�ляд%�дор%чень�виборців�деп%татом

Київради�визначається�статтею�17�За�он%�У�ра-

їни�«Про�стат%с�деп%татів�місцевих�рад».

3.�Ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�передбачає�при

розробці�бюджет%�міста�Києва�на�відповідний

рі���ошти�на�ви�онання�деп%татами�Київради�до-

р%чень�виборців.

Кошти�на�ви�онання�деп%татами�Київради

дор%чень�виборців�перерахов%ються�ви�онав-

чим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією)�розпорядни�%�бюджет-

них��оштів�%�першочер�овом%�поряд�%.

Стаття	18.	Звіти	деп�татів,	деп�татсь�их

фра�цій,	�р�п	Київради	перед	виборцями

та	з�стрічі	з	ними

1.�Деп%тати,�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Ки-

ївради�періодично,�але�не�рідше�одно�о�раз%

на�рі�,�зобов’язані�звіт%вати�про�свою�робот%

перед�виборцями.�Порядо�,�форма�та�стро�и

проведення�звітів�деп%татів,�деп%татсь�их�фра�-

цій,��р%п�Київради�перед�виборцями�визна-

чаються�самими�деп%татами,�деп%татсь�ими

фра�ціями,��р%пами�Київради.

2.�Звіти�деп%татів,�деп%татсь�их�фра�цій,

�р%п�Київради�повинні�містити�відомості�про�їх

діяльність�%�Київраді�та�в�її�ор�анах,�про�прий-

няті�Київрадою�та�її�ор�анами�рішення,�про�хід

їх�ви�онання,�про�їх�особист%�%часть�в�об�ово-

ренні,�прийнятті�та�в�ор�анізації�ви�онання�рі-

шень�Київради,�її�ор�анів,�а�та�ож�про�ви�о-

нання�передвиборної�про�рами�та�дор%чень

виборців.�Звіти�і�з%стрічі�деп%татів,�деп%тат-

сь�их�фра�цій,��р%п�Київради�з�виборцями�ви-

світлюються��ом%нальними�засобами�масової

інформації�в�поряд�%,�я�ий�затвердж%ється�рі-

шенням�Київради.

3.�Звіт�деп%тата,�деп%татсь�ої�фра�ції,��р%пи

Київради�може�б%ти�надано�в�б%дь-я�ий�час�на

вимо�%�зборів�виборців,�%�разі�я�що�прото�ол

зборів�містить�не�менше�100�підписів.

4.�Деп%тати,�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Ки-

ївради�не�пізніше,�я��за�сім�днів,�через�офіцій-

ний�веб-сайт�Київради�(www.kmr.org.ua)�або�в

інший�спосіб�повідомляють�виборцям�про�час

та�місце�проведення�звіт%.

5.�Ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�та�районні�в�місті�Ки-

єві�державні�адміністрації,�їх�посадові�особи,��е-

рівни�и�підприємств,�%станов�та�ор�анізацій

державної�і��ом%нальної�форми�власності,�роз-

ташовані�на�території�міста�Києва,�зобов’яза-

ні�сприяти�деп%татам,�деп%татсь�им�фра�ці-

ям,��р%пам�Київради�в�ор�анізації�їх�звітів�(з%-

стрічей)�перед�(з)�виборцями�шляхом�надан-

ня�приміщень,�інформаційних�та�інших�довід-

�ових�матеріалів,�необхідних�для�ор�анізації

відповідно�о�заход%.

6.�Деп%тати,�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи�Ки-

ївради�інформ%ють�Київрад%�та�ви�онавчий�ор-

�ан�Київради�(Київсь�%�місь�%�державн%�адмі-

ністрацію)�про�рез%льтати�об�оворення�звітів,

за%важень�і�пропозицій,�висловлених�вибор-

цями�на�адрес%�Київради�та�її�ви�онавчо�о�ор-

�ан%�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�а�та�ож�про�дор%чення,�дані�деп%татам�%�зв’яз-

�%�з�їх�деп%татсь�ою�діяльністю.

7.�Звіти�і�з%стрічі�деп%татів,�деп%татсь�их

фра�цій,��р%п�Київради�з�виборцями�висвіт-

люються�на�офіційном%�веб-сайті�Київради

(www.kmr.org.ua)�та�в��азеті�Київради�«Хреща-

ти�».

Стаття	19.	План�вання	роботи	Київради

1.�Діяльність�Київради�проводиться�відпо-

відно�до�планів,�я�і�затвердж%ються�Київра-

дою.�План�роботи�Київради�визначає�напрями

діяльності�Київради�та�її�ор�анів,�ор�анізаційні

форми�вирішення�поставлених�завдань�та�міс-

тить�перелі��назв�прое�тів�рішень�Київради,

звітів,�інформації�та�інших�заходів,�період�їх

під�отов�и�та�осіб,�відповідальних�за�під�отов-

�%.�Прое�т�план%�роботи�Київради�розробляє-

ться�%�постійних��омісіях�Київради�та�стр%�т%р-

них�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради

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

%рах%ванням�пропозицій�деп%татів,�деп%тат-

сь�их�фра�цій,��р%п�Київради.

2.�Ор�анізація�ви�онання�план%�роботи�Київ-

ради�по�ладається�на�постійні��омісії�Київра-

ди.�Хід�ви�онання�план%�роботи�Київради�мо-

же�об�оворюватися�на�засіданнях�постійних

�омісій,�засіданнях�Президії�Київради.�Пропо-

зиції�щодо�%точнення�або�зміни�план%�роботи

Київради�роз�лядаються�Київрадою�на�пленар-

них�засіданнях�на�вимо�%�постійних��омісій�Ки-

ївради�та�деп%татів�Київради.�Контроль�за�фор-

м%ванням�і�ви�онанням�планів�роботи�постій-

них��омісій�Київради�по�ладається�на�заст%п-

ни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради.

Стаття	20.	С�ли�ання	сесії	Київради	та

її	пленарних	засідань

1.�Київрада�проводить�робот%�сесійно.�Сесія

с�ладається�з�пленарних�засідань�Київради,

засідань�постійних�та�тимчасових��онтрольних

�омісій�Київради.

2.�Перша�сесія�новообраної�Київради�с�ли-

�ається�Київсь�ою�місь�ою�виборчою��омісією

не�пізніш�я��через�два�тижні�після�реєстрації

новообраних�деп%татів�Київради�в��іль�ості,

я�а�забезпеч%є�повноважність�с�лад%�Київра-

ди�відповідно�до�статті�45�За�он%�У�раїни�«Про

місцеве�самовряд%вання�в�У�раїні».�Перше�пле-

нарне�засідання�першої�сесії�від�риває��олова

Київсь�ої�місь�ої�виборчої��омісії,�я�ий�інфор-

м%є�Київрад%�про�підс%м�и�виборів�деп%татів

Київради,�а�та�ож�про�підс%м�и�виборів�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови.�З�момент%�визнання

повноважень�деп%татів�Київради�ново�о�с�ли-

�ання�та�новообрано�о�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�відповідно�до�статті�42�За�он%�У�раїни

«Про�місцеве�самовряд%вання�в�У�раїні»��оло-

в%є�на�пленарних�засіданнях�Київради�Київ-

сь�ий�місь�ий��олова.�Наст%пні�сесії�Київради

с�ли�аються�Київсь�им�місь�им��оловою.

3.�Сесії�Київради�с�ли�аються�в�мір%�необхід-

ності,�але�не�рідше�одно�о�раз%�на��вартал.

4.�Сесія�Київради�або�пленарне�засідання

Київради�с�ли�ається�за�пропозицією�не�менш

я��однієї�третини�деп%татів�від�за�ально�о�с�ла-

д%�Київради.�У�разі�я�що�Київсь�ий�місь�ий��о-

лова�або�заст%пни��місь�о�о��олови —�се�ре-

тар�Київради�%�двотижневий�стро��не�с�ли�а-

ють�сесію�або�пленарне�засідання�Київради�на

вимо�%�не�менше�однієї�третини�деп%татів�від

за�ально�о�с�лад%�Київради,�сесія�або�пленар-

не�засідання�може�б%ти�с�ли�ано�деп%татами

Київради,�я�і�становлять�не�менше�однієї�тре-

тини�с�лад%�Київради.

5.�Пленарні�засідання�Київради�проводять-

ся�не�рідше�одно�о�раз%�на�місяць,�я��прави-

ло,�в�четвер.�Рішення�про�проведення�пленар-

но�о�засідання�доводиться�до�відома�деп%та-

тів�Київради�і�населення�міста�Києва�не�пізні-

ше,�ніж�за�десять�днів�до�цьо�о�засідання�Ки-

ївради,�та�п%блі�%ється�на�офіційном%�веб-сай-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�(www.kmr.gov.ua),�а�%

винят�ових�випад�ах,�що�потреб%ють�терміно-

во�о�рішення�Київради,�не�пізніше,�ніж�за�день

до�пленарно�о�засідання,�із�зазначенням�час%

с�ли�ання,�місця�проведення�та�питань,�я�і�по-

передньо�план%ється�внести�на�роз�ляд�Київ-

ради,�з�обов’яз�овим�оп%блі�%ванням�на�офі-

ційном%�веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради

(www.kmr.gov.ua).

Зазначені�положення�не�застосов%ються�%

випад�ах,��оли�порядо��денний�пленарно�о�за-

сідання�не�вичерпаний,�і�за�пропозицією�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови,��олов%ючо�о�на�пле-

нарном%�засіданні�або�деп%татів,�деп%татсь�их

фра�цій,��р%п�Київради�продовження�пленар-

но�о�засідання�переноситься�на�інший�стро�,

про�що�Київрадою�приймається�рішення,�під-

тримане�більшістю��олосів�від�за�ально�о�с�ла-

д%�Київради.

Стаття	21.	Подання	прое�тів	рішень	на

роз�ляд	Київради	та	вимо�и	щодо	їх	оформ-

лення

1.�С%б’є�тами�подання�прое�тів�рішень�ви-

ст%пають�Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст%пни�

місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради,�деп%-

тати�Київради,�постійні�та�тимчасові��онтроль-

ні��омісії�Київради,�деп%татсь�і�фра�ції,��р%пи,

ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь�а

державна�адміністрація),�за�альні�збори��ро-

мадян�в�поряд�%,�визначеном%�за�онодавством,

Стат%том�територіальної��ромади�міста�Києва

та�цим�Ре�ламентом.

2.�Тимчасова��онтрольна��омісія�Київради

подає�на�роз�ляд�Київради�прое�т�рішення�ра-

зом�із�відповідним�звітом�(попереднім�звітом)

про�свою�робот%.

3.�Прое�т�рішення,�поданий�ви�онавчим�ор-

�аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією),�підпис%ється�посадови-

ми�особами,�визначеними�Ре�ламентом�ви�о-

навчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�Прое�ти�рішень�Київради�подаються�до

%правління�ор�анізаційно�о�та�до�%ментально-

�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої

ради�%�паперовом%�та�в�еле�тронном%�ви�ля-

ді.�Прое�т�рішення�Київради�нормативно-пра-

вово�о�хара�тер%�повинен�містити�положення

про�оприлюднення�та�набрання�ним�чинності.

5.�С%б’є�т�подання�прое�т%�рішення�на�зво-

ротном%�боці�останньої�сторін�и�прое�т%�рі-

шення�зазначає�профільн%�постійн%��омісію�та

постійні��омісії,�до�ф%н�ціональної�спрямова-

ності�я�их�належить�попередній�роз�ляд�за-

значено�о�прое�т%�рішення.

6.�С%б’є�т�подання�(розробни��прое�т%�рі-

шення)�підпис%є��ожн%�сторін�%�прое�т%�рішен-

ня�і�додат�и�(я�що�вони�є).

7.�Разом�з�прое�том�рішення�до�се�ретарі-

ат%�Київради�подається:

1)�пояснювальна�запис�а�(із�зазначенням

прізвища�та�ініціалів�особи,�я�а�є�с%б’є�том

подання�прое�т%�рішення,�повної�назви�її�по-

сади,��онта�тних�даних�особи,�відповідальної

за�с%проводження�прое�т%�рішення,�а�та�ож

зазначається�доповідач�прое�т%�рішення�на

пленарном%�засіданні�Київради);

пояснювальна�запис�а�повинна�містити:

опис�проблем,�для�вирішення�я�их�під�отов-

лено�прое�т�рішення,�та�обґр%нт%вання�аде�-

ватності�і�достатності�передбачених�%�прое�ті

рішення�механізмів�і�способів�вирішення�існ%-

ючих�проблем,�а�та�ож�їх�а�т%альності�для�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва;

правове�обґр%нт%вання�необхідності�прий-

няття�рішення�(з�посиланням�на��он�ретні�по-

ложення�і�норми�нормативно-правових�а�тів,�на

підставі�й�на�ви�онання�я�их�під�отовлено�про-

е�т�рішення);

детальний�опис�цілей�і�завдань,�очі�%ваних

позитивних�соціально-е�ономічних�та�інших

наслід�ів�для�територіальної��ромади�від�ре-

алізації�запропоновано�о�прое�т%�рішення;

2)�додат�и�(я�що�вони�є).

8.�У�випад�%�внесення�прое�т%�рішення�Ки-

ївради,�що�передбачає�матеріальні�чи�інші�ви-

трати�місь�о�о�бюджет%,�повинно�додаватись

фінансово-е�ономічне�обґр%нт%вання�та�про-

позиції�щодо�джерел�по�риття�цих�витрат.

9.�Прое�т�рішення�Київради�про�внесення

змін�чи�доповнень�до�рішень�Київради�пода-

ється�с%б’є�тами�подання�%�ви�ляді�порівняль-

них�таблиць�з�ви�ладенням�те�ст%�рішення�(йо-

�о�стр%�т%рних�частин),�я�ий�підля�ає�зміні�чи

доповненню.

10.�Під�отов�а�та�подання�прое�тів�ре�%ля-

торних�а�тів�%�сфері��осподарсь�ої�діяльності,

оприлюднення�відповідних�прое�тів�з�метою

одержання�за%важень�та�пропозицій�та�їх�вра-

х%вання�здійснюється�відповідно�до�вимо��За-

�он%�У�раїни�«Про�засади�державної�ре�%ля-

торної�політи�и�%�сфері��осподарсь�ої�діяль-

ності».

11.�До�роз�ляд%�прое�т%�рішення�Київради

нормативно-правово�о�хара�тер%�може�б%ти

проведено��ромадсь�е�об�оворення,�я�е�ор-

�анізов%є�с%б’є�т�подання�прое�т%�рішення.

Порядо��проведення��ромадсь�о�о�об�оворен-

ня�ре�ламент%ється�о�ремим�рішенням�Київ-

ради.�У�разі�проведення��ромадсь�о�о�об�о-

ворення�прое�т�рішення�Київради�п%блі�%єть-

ся�в��азеті�«Хрещати�»,�оприлюднюється�на

веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�(www.kmr.gov.ua)

або�її�ви�онавчо�о�ор�ан%�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�(www.kievcity.gov.ua)�із

зазначенням�стро�ів�та�адреси,�за�я�ою�на-

правляються�пропозиції.

12.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�за-

безпеч%є�відповідно�до�вимо��статті�15�За�о-

н%�У�раїни�«Про�дост%п�до�п%блічної�інформа-

ції»�обов’яз�ове�оприлюднення�прое�тів�рішень

Київради�на�офіційном%�веб-сайті�Київсь�ої

місь�ої�ради�(www.kmr.gov.ua)�не�пізніше,�я�

за�20�днів�до�дати�їх�роз�ляд%�на�пленарном%

засіданні�Київради.

Стаття	22.	Роз�ляд	прое�тів	рішень	Ки-

ївради,	поданих	за�альними	зборами	�ро-

мадян

1.�За�альні�збори�проводяться�за�місцем

проживання�членів�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.�Рішення�за�альних�зборів��ромадян

оформляються�письмово,�з�дотриманням�ви-

мо��Стат%т%�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

2.�Письмово�ви�ладена�пропозиція�подаєть-

ся�до�Київради,�реєстр%ється�се�ретаріатом

Київради�та�в�лючається�до�попередньо�о�про-

е�т%�поряд�%�денно�о�найближчо�о�пленарно-

�о�засідання�Київради�з�дотриманням�вимо�

Ре�ламент%�Київради.

3.�Місцеві�ініціативи�членів�територіальної

�ромади�міста�Києва�роз�лядаються�Київра-

дою�відповідно�до�вимо��цієї�статті,�з�%рах%-

ванням�положень�Стат%т%�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

Стаття	23.	Реєстрація	прое�тів	рішень

Київради	та	їх	роз�ляд	постійними	�омісі-

ями	Київради

1.�Прое�ти�рішень�Київради�реєстр%ються�в

%правлінні�ор�анізаційно�о�та�до�%ментально-

�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої

ради.�Прое�т�рішення�Київради,�поданий�з�до-

триманням�вимо��частин�др%�ої —�десятої�стат-

ті�21�цьо�о�Ре�ламент%,�реєстр%ється�не�пізні-

ше�двох�днів�з�дня�надходження.

2.�У�разі�я�що�прое�т�рішення�Київради�не�від-

повідає�вимо�ам,�визначеним�частинами�др%-

�ою —�десятою�статті�21�цьо�о�Ре�ламент%,

працівни��%правління�ор�анізаційно�о�та�до�%-

ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�в�%сній�формі�надає�с%б’є�т%�по-

дання�за%важення�до�прое�т%�рішення�та�по-

вертає�прое�т�рішення�йом%�на�доопрацюван-

ня.

3.�У�випад�%�відмови�с%б’є�та�подання�про-

е�т%�рішення�%с%н%ти�%сні�за%важення,�%прав-

ління�ор�анізаційно�о�та�до�%ментально�о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

протя�ом�двох�днів�ви�ладає�зазначені�за%ва-

ження�письмово�та�направляє�їх�разом�з�про-

е�том�рішення�відповідном%�с%б’є�т%�подання.

4.�Протя�ом�трьох�днів�з�дня�реєстрації�про-

е�т%�рішення�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�за-

ст%пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради

надає�дор%чення�щодо�роз�ляд%�прое�т%�рі-

шення�профільній�постійній��омісії,�я�а,�вра-

хов%ючи�ф%н�ціональн%�спрямованість�постій-

них��омісій,�визначається�профільною�з�попе-

редньо�о�роз�ляд%�відповідно�о�прое�т%�рішен-

ня,�а�та�ож�іншим�постійним��омісіям�відпо-

відно�до�їх�ф%н�ціональної�спрямованості.

5.�Після�реєстрації�прое�т%�рішення�%правлін-

ня�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�за-

безпечення�Київсь�ої�місь�ої�ради�робить�с�ан-

�опію�прое�т%�рішення�Київради�та�додат�ів�до

ньо�о,�в�той�же�день�розміщ%є�відповідні�ма-

теріали�на�офіційном%�веб-сайті�Київради

(www.kmr.gov.ua),�а�%правління�ор�анізаційно-

�о�та�до�%ментально�о�забезпечення�діяльно-

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради�направляє�ори�інал

прое�т%�рішення�і�йо�о�письмові��опії�для�роз-

�ляд%�постійним��омісіям�Київради.

6.�Постійні��омісії�Київради�(о�рім�профіль-

ної)�протя�ом�чотирнадцяти�днів�з�момент%�ре-

єстрації�прое�т%�рішення�%��омісії�опрацьов%-

ють�йо�о�та�за�рез%льтатами�роз�ляд%�прое�-

т%�рішення:

1)�підтрим%ють�прое�т�рішення�Київради:

1.1)�віз%ють�прое�т�рішення�без�за%важень;

1.2)�віз%ють�прое�т�рішення�із�за%важення-

ми�чи�пропозиціями;

2)�відхиляють�прое�т�рішення.

За%важення�чи�пропозиції�ви�ладаються�%

виснов�%�постійної��омісії�та�направляються�до

профільної�постійної��омісії.�Висловлені�за%ва-

ження�та�пропозиції�постійних��омісій�є�обо-

в’яз�овими�для�роз�ляд%�профільною�постій-

ною��омісією�Київради.

У�разі�ненадходження�до�профільної�постій-

ної��омісії�письмової�інформації�про�рез%льта-

ти�роз�ляд%�постійною��омісією�прое�т%�рішен-

ня�протя�ом�встановлено�о�цією�частиною�стро-

�%,�прое�т�рішення�вважається�по�одженим�та-

�ою�постійною��омісією.

7.�Профільна�постійна��омісія�протя�ом�три-

дцяти�днів�з�момент%�реєстрації�прое�т%�рі-

шення�%��омісії�опрацьов%є�йо�о�та�за�рез%ль-

татами�роз�ляд%�прое�т%�рішення:

1)�підтрим%є�прое�т�рішення�Київради:

1.1)�віз%є�прое�т�рішення�без�за%важень;
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1.2)�віз%є�прое�т�рішення�із�за%важеннями�чи�пропо-

зиціями;

2)�за�з�одою�с%б’є�та�подання�направляє�прое�т�рі-

шення�на�доопрацювання,�в�том%�числі�шляхом�створен-

ня�робочої��р%пи�постійної��омісії�для�доопрацювання

прое�т%�рішення;

3)�відхиляє�прое�т�рішення.

8.�У�разі,�я�що�профільна�постійна��омісія�протя�ом

встановлено�о�стро�%�не�роз�лян%ла�прое�т�рішення,

останній�вважається�по�одженим�профільною�постійною

�омісією.

9.�У�разі�підтримання�прое�т%�рішення,�а�та�ож�висло-

влення�за%важень�та�пропозицій�до�прое�т%�рішення�про-

фільна�постійна��омісія�направляє�прое�т�рішення�для

опрацювання�до�%правління�правово�о�забезпечення�ді-

яльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�е�протя�ом�чотирнад-

цяти�днів:

1)�по�одж%є�прое�т�рішення�без�за%важень�(віз%є�про-

е�т�рішення);

2)�надає�правовий�висново��щодо�невідповідності�про-

е�т%�рішення�чи�йо�о�о�ремих�положень�вимо�ам�за�о-

нодавства,�надає�за%важення�і�ре�омендації,�зо�рема�ре-

�омендації�стосовно�поряд�%�роз�ляд%�прое�т%�рішення.

У�разі,�я�що�%правління�правово�о�забезпечення�ді-

яльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом�визначено�о�в

цій�частині�стро�%�не�роз�лян%ло�прое�т�рішення,�остан-

ній�вважається�по�одженим�%правлінням.

10.�Управління�правово�о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�після�опрацювання�прое�т%�рішення

повертає�йо�о�до�профільної�постійної��омісії�Київради

або�с%б’є�т%�подання�(%�разі,�я�що�с%б’є�т�подання�са-

мостійно�направив�прое�т�рішення�до�%правління�пра-

вово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради).

11.�По�оджений�%правлінням�правово�о�забезпечення

діяльності�Київради�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�передається�профільною��омісією�до�%правління�ор�а-

нізаційно�о�та�до�%ментально�о�забезпечення�діяльності

Київсь�ої�місь�ої�ради�для�попередньо�о�форм%вання�про-

е�т%�поряд�%�денно�о�пленарно�о�засідання�Київради.

12.�Правовий�висново��%правління�правово�о�забез-

печення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�невідпо-

відності�прое�т%�рішення�чи�йо�о�о�ремих�положень�ви-

мо�ам�за�онодавства�є�обов’яз�овим�для�роз�ляд%�про-

фільною�постійною��омісією�на�її�найближчом%�засідан-

ні.�За�рез%льтатами�та�о�о�роз�ляд%�профільна�постій-

на��омісія�приймає�рішення�або�щодо�внесення�на�роз-

�ляд�Київради�прое�т%�рішення,�або�щодо�відхилення

прое�т%�рішення.

13.�Відповідно�до�правово�о�виснов�%�%правління�пра-

вово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

щодо�ре�омендацій�стосовно�поряд�%�роз�ляд%�прое�-

т%�рішення�відповідно�до�рішень�Київради�профільна�по-

стійна��омісія�направляє�прое�т�рішення�відповідним�по-

стійним��омісіям�Київради�для�опрацювання,�за�рез%ль-

татами�я�о�о�передає�прое�т�рішення�до�%правління�пра-

вово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

для�повторно�о�роз�ляд%.

14.�У�разі�відхилення�прое�т%�рішення�профільна�по-

стійна��омісія�направляє�прое�т�рішення�с%б’є�т%�подан-

ня�з�відповідним�виснов�ом.�Відхилений�або�не�роз�ля-

н%тий�профільною�постійною��омісією�%�встановлений

частиною�сьомою�цієї�статті�стро��прое�т�рішення�може

б%ти�поданий�с%б’є�том�подання�для�опрацювання�до

%правління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради,�я�е�роз�лядає�та�ий�прое�т�в�поряд�%,�ви-

значеном%�частиною�дев’ятою�цієї�статті.

15.�С%б’є�т�подання�може�подати�відхилений�профіль-

ною�постійною��омісією�прое�т�рішення�разом�із�по�о-

дженням,�або�правовим�виснов�ом�%правління�право-

во�о�забезпечення�діяльності�Київради,�або�не�роз�ля-

н%тий�прое�т�рішення�%�встановлений�стро��(разом�із

письмовою�заявою�про�те,�що�прое�т�рішення�вважає-

ться�по�одженим�%�зв’яз�%�із�за�інченням�стро�ів�роз-

�ляд%)�до�%правління�ор�анізаційно�о�та�до�%ментально-

�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�для

попередньо�о�форм%вання�прое�т%�поряд�%�денно�о�пле-

нарно�о�засідання�Київради.

16.�На�письмове�звернення�деп%тата�Київради�се�ре-

таріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом�трьох�днів�інфор-

м%є�йо�о�про�те,�в�я�ом%�ор�ані�Київради�або�в�я�ої�по-

садової�особи�переб%ває�на�роз�ляді�прое�т�рішення.

Стаття	24.	Роз�ляд	подань	ор�анів	про��рат�ри,

�лопотань	центрально�о	ор�ан�	ви�онавчої	влади,

я�ий	забезпеч�є	реалізацію	державної	політи�и	�

сфері	на�ляд�	(�онтролю)	в	а�ропромисловом�	�ом-

пле�сі,	а	та�ож	звернень	інших	правоохоронних	та

�онтролюючих	ор�анів

1.�Подання�про�%рора,��лопотання�центрально�о�ор-

�ан%�ви�онавчої�влади,�я�ий�забезпеч%є�реалізацію�дер-

жавної�політи�и�%�сфері�на�ляд%�(�онтролю)�в�а�ропро-

мисловом%��омпле�сі,�а�та�ож�звернень�інших�право-

охоронних�та��онтролюючих�ор�анів�(далі�по�те�ст% —

Клопотання�та�Звернення),�винесені�на�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�надходять�до�Київсь�ої�місь�ої�ради

та�направляються�Київсь�им�місь�им��оловою�або�за-

ст%пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київради�для

опрацювання�до�постійної��омісії,�до�ф%н�ціональної

спрямованості�я�ої�належить�питання�роз�ляд%�а�тів�про-

�%рорсь�о�о�реа�%вання,�інших�постійних��омісій,�до

ф%н�ціональної�спрямованості�я�их�належить�ос�арже-

не�рішення,�стр%�т%рних�підрозділів�се�ретаріат%�Київ-

ради,�а�та�ож�до�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Відповідний�стр%�т%рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор-

�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

опрацьов%є�подання�про�%рора,�Клопотання�або�Звернен-

ня�та�протя�ом�п’яти�днів�з�момент%�йо�о�надходження:

1)�подає�до�%правління�ор�анізаційно�о�та�до�%мен-

тально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

відповідний�прое�т�рішення�Київради�щодо�роз�ляд%�по-

дання�про�%рора,�Клопотання�або�Звернення;

2)�направляє�Київсь�ом%�місь�ом%��олові�та�заст%пни-

�%�місь�о�о��олови —�се�ретарю�Київради�ар�%ментова-

н%�правов%�позицію�щодо�роз�ляд%�подання�про�%рора,

Клопотання�або�Звернення.

3.�Постійні��омісії,�до�ф%н�ціональної�спрямованості

я�их�належить�ос�аржене�рішення,�%�визначений�части-

ною�др%�ою�цієї�статті�стро��опрацьов%ють�подання�про-

�%рора,�Клопотання�або�Звернення�та�висловлюють�ар-

�%ментован%�правов%�позицію�щодо�роз�ляд%�цьо�о�по-

дання,�Клопотання�або�Звернення,�я�а�направляється

на�роз�ляд�постійної��омісії,�до�ф%н�ціональної�спрямо-

ваності�я�ої�належить�питання�роз�ляд%�а�тів�про�%рор-

сь�о�о�реа�%вання.

4.�У�разі�неподання�ви�онавчим�ор�аном�Київради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�%�визначе-

ний�частиною�др%�ою�цієї�статті�стро��до�Київради�про-

е�т%�рішення�або�правової�позиції�щодо�роз�ляд%�подан-

ня�про�%рора,�Клопотання�або�Звернення,�постійна��омі-

сія,�до�ф%н�ціональної�спрямованості�я�ої�належить�пи-

тання�роз�ляд%�а�тів�про�%рорсь�о�о�реа�%вання,�витре-

бов%є�від�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�матеріали,�я�і�стали�підста-

вою�для�прийняття�ос�аржено�о�рішення,�та�на�своєм%�най-

ближчом%�засіданні��от%є�відповідний�прое�т�рішення.�У

разі�нез�оди�з�прое�том�рішення,�під�отовленим�за�ре-

з%льтатом�опрацювання�подання�про�%рора,�Клопотання

або�Звернення�та�поданим�на�роз�ляд�Київради,�с%б’є�-

ти�подання�прое�т%�рішення,�передбачені�цим�Ре�ламен-

том,�мож%ть�внести�альтернативний�прое�т�рішення.

5.�Опрацьований�відповідно�до�вимо��цьо�о�Ре�ламен-

т%�прое�т�рішення�Київради�щодо�роз�ляд%�подання�про-

�%рора,�Клопотання�або�Звернення�вноситься�на�роз-

�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�(%�разі�внесення�альтерна-

тивно�о�прое�т%�рішення —�обидва�прое�ти�рішень).

6.�Постанови�про�%рора�направляються�Київсь�им

місь�им��оловою�або�заст%пни�ом�місь�о�о��олови —

се�ретарем�Київради�до�ор�анів�та�посадових�осіб�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�се�ретаріат%�Київсь�ої�місь�ої�ради

та�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�для�їх�ви�онання.

7.�Протести�про�%рора,�я�і�не�роз�лян%ті�Київрадою

на�момент�прийняття�цьо�о�рішення,�роз�лядаються�%

поряд�%,�визначеном%�цією�статтею�Ре�ламент%.

Стаття	25.	Форм�вання	прое�т�	поряд��	денно-

�о	пленарно�о	засідання	Київради

1.�Управління�ор�анізаційно�о�та�до�%ментально�о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�%за�альнює

направлені�прое�ти�рішень,�я�і�відповідно�до�вимо��цьо-

�о�Ре�ламент%�роз�лян%ті�постійними��омісіями�та�%прав-

лінням�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�форм%є�та�подає�заст%пни�%�місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київради�попередній�прое�т�поряд�%�денно-

�о�пленарно�о�засідання�Київради.

Ори�інали�прое�тів�рішень�Київради,�додат�и�до�них,

що�надійшли�для�форм%вання�попередньо�о�прое�т%�по-

ряд�%�денно�о�до�%правління�ор�анізаційно�о�та�до�%-

ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої

ради,�тираж%ються�%правлінням�та�повертаються�до�від-

повідних�постійних��омісій�протя�ом�трьох�днів.
Продовження
�
наст�пних
номерах

Б Л О Х А Б Ц У К О Р
У Р У Л А Д А О К О
Ц И Ц Е Р О Н П А С А Т
Е Щ А С Т Я М П
Ф О Р А Ь П О Б І Р
А Б А Т Й О М Е Н И О
Л І К И О А Р А К М

Д К А Н І К У Л И Б

Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Áóä³âíèöòâî ãîòåëþ ïî âóë. Ïîëçóíîâà, 6 â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ïðèçíà÷åíî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ãîòåëüíèìè
ïîñëóãàìè òà çàáåçïå÷åííÿ îá'ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Áóä³âëÿ
ãîòåëþ êëàñó 3 ç³ðêè íà 274 íîìåðà (548 ì³ñöü) ñêëàäåíà ç äâîõ
÷àñòèí — 8 òà 9 ïîâåðõ³â. Íà 1 ïîâåðñ³ ãîòåëþ ðîçòàøîâàíà âåñòèáóëüíà
ãðóïà, áàð íà 127 â³äâ³äóâà÷³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïðîæèâàþ÷èõ ó
ãîòåë³ òà çàêëàä ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ (ðåñòîðàí íà 1500 â³äâ³äóâà÷³â íà äîáó). Íà äðóãîìó ïîâåðñ³
ðîçòàøîâàí³ ïðèì³ùåííÿ ñëóæáîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ïî÷èíàþ÷è ç
òðåòüîãî ïîâåðõó — òèïîâ³ ïëàíóâàëüí³ ïîâåðõè ç ðîçì³ùåííÿì
ãîòåëüíèõ íîìåð³â.Ó ï³äâàëüí³é ÷àñòèí³ òà öîêîëüí³é ÷àñòèí³ çíàõîäÿòüñÿ
ïðèì³ùåííÿ ïàðê³íãó íà 23 ìàøèíîì³ñöÿ òà äîïîì³æí³ ïðèì³ùåííÿ.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ — 158 îñ³á.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ îá'ºêòà çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ä âëàñíî¿ äàõîâî¿ ãàçîâî¿
êîòåëüí³ êîíòåéíåðíîãî òèïó, ìîäåë³ ÒÅ-2025. Â êîòåëüí³é âñòàíîâëåí³
3 âîäîãð³éíèõ êîòëè òèïó "ÅÕÐÊÅ88 ÒÊ²Î", ùî ìàþòü ïîë³ïøåí³ åêîëîã³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè.Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ âèêèäè
ä³îêñèäó àçîòó, îêñèäó âóãëåöþ, âóãëåâîäí³â ãðàíè÷íèõ Ñ12-Ñ19, íàòð³þ
êàðáîíàòó òà ñèíòåòè÷íîãî ìèþ÷îãî çàñîáó òèïó "Ëîòîñ". Âèêèäè öèõ
ðå÷îâèí íàñò³ëüêè íåçíà÷í³, ùî ðîçðàõóíêè ðîçñ³þâàííÿ äîö³ëüíî
ïðîâîäèòè ò³ëüêè ïî ä³îêñèäó àçîòó. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçðàõóíê³â
ðîçñ³þâàííÿ íà ÅÎÌ ìàêñèìàëüí³ î÷³êóâàí³ êîíöåíòðàö³¿ âêàçàíèõ
âèùå çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ
íå ïåðåâèùóþòü 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ òà â³äâåäåííÿ äîùîâèõ âîä çä³éñíþºòüñÿ
â³ä ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ßê³ñòü êàíàë³çàö³éíèõ ñòîê³â â³äïîâ³äàº
âñòàíîâëåíèì ÃÄÊ ïî ñêèäàõ â êàíàë³çàö³þ.

Ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâ³ â³äõîäè òà ñì³òòÿ â³ä ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü ³
òåðèòîð³¿ áóäóòü çáèðàòèñÿ ó ñì³òòºçá³ðí³ êîíòåéíåðè ³ âèâîçèòèñü
ñïåöàâòîòðàíñïîðòîì çà äîãîâîðàìè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò ïðîâîäÿòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿. Åêñïëóàòàö³ÿ
ãîòåëþ ïî âóë. Ïîëçóíîâà, 6 â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íå
ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðàéîí³ éîãî ðîçòàøóâàííÿ.

Çàìîâíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³
äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà ãîòåëþ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÎ ÒÀÐÈÔÀÌ

Ó çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè,ö³í
íà åíåðãîðåñóðñè, ìàòåð³ëè, òîùî ÏÀÒ"Åêñïåðèìåíòàëüíèé
ìåõàí³÷íèé çàâîä"ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèôè
íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâè
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869, íàäàíî
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïîãîäæåííÿ.
Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 09.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà
íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ á³ëÿ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïåð³îä ç 5 ãðóäíÿ
2014 ð. ïî 18 ãðóäíÿ 2014 ð. (ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â)
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ôðóíçå, 69 òà çà òåëåôîíîì 
(044) 417-15-97.

Æîâòíåâèé ðàéîííèé ñóä ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà ïîâ³äîìëÿº Ãîðä³éêî Ðîìàíà Âîëîäèìèðîâè÷à
18.11.1978 ð. íàðîäæåííÿ ïðî òå, ùî ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Òêà÷åíêî Í.Â. 24.12.2014 ð. î
12.00 â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äåðåâèöüêî¿ Íàòàë³¿
²âàí³âíè äî Ãîðä³éêî Ðîìàíà Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè. Ãîðä³éêî Ð. Â.
íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ â Æîâòíåâèé ðàéîííèé ñóä ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, âóë. Ïàòîðæèíñüêîãî,
áóä. 18-À, êàá. 17 îñîáèñòî àáî íàïðàâèòè ñâîãî ïðåäñòàâíèêà ç íàëåæíî îôîðìëåíèì
äîðó÷åííÿì.Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè Ãîðä³éêî Ð.Â.àáî íåÿâêè éîãî ïðåäñòàâíèêà,
ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Êð³ì òîãî,ïîâ³äîìëÿºìî,ùî äî çàçíà÷åíî¿ äàòè ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ Âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü
ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè.

Ñóääÿ Í. Â. Òêà÷åíêî

Âòðà÷åí³: ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ³íäåêñíèé ¹ 25790268 â³ä 19.08.2014
òà Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ
ïðàâà âëàñíîñò³ ³íäåêñíèé ¹ 25790270, âèäàí³ Ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ íà ³ì'ÿ Êàðïîâî¿ Þë³¿ Ñåðã³¿âíè; ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî
âëàñíîñò³ ³íäåêñíèé ¹ 26028438 â³ä 26.08.2014 òà Âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ ³íäåêñíèé
¹ 26028502, âèäàí³ Ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó
ì. Êèºâ³ íà ³ì'ÿ Êàðïîâà ²ãîðÿ ªâãåíîâè÷à,à òàêîæ Òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà ïðèì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, âáóäîâàí³ â æèòëîâèé áóäèíîê, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹ 202 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîãâàðä³éñüêà, áóä. 8, âèäàíå Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ — ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Àäðåñà áóäèíêó
Òàðèô ãðí çà êâ. ì 

â ì³ñÿöü ç ÏÄÂ

ì. Êè¿â, âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 79 3,1078

ì. Êè¿â, âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, 81 3,11



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ïåñòóíè ôîðòóíè,
÷åðåç âàñ Êîñìîñ òðàíñ-
ëþº ïîòóæíó ïîçèòèâíó

åíåðã³þ,ÿêó âäàñòüñÿ óñï³øíî ñïðÿ-
ìóâàòè íà îë³ìï òâîð÷î¿ ñàìîðå-
àë³çàö³¿, çðîáèòè åâîëþö³éíèé äó-
õîâíèé ñòðèáîê. Ïðèñëóõàéòåñÿ äî
ïîðàä ìóäðèõ ëþäåé, íàâ³òü ÿêùî
âè çàòÿòèé ³äåàë³ñò.

ÒÅËÜÖßÌ òàëàíèòèìå.Âñå,
çà ùî áóäåòå áðàòèñÿ,
âäàñòüñÿ íà ñëàâó,ïðèðîä-

í³ çä³áíîñò³, òâîð÷³ òàëàíòè ðîçïóñ-
êàòèìóòüñÿ, ÿê êâ³òè, íàçóñòð³÷ ñîí-
öþ. Çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿ òà ³íäè-
â³äóàëüíèõ ñõèëüíîñòåé çìîæåòå
óñï³øíî çàñòîñóâàòè õóäîæí³, ãîñ-
ïîäàðñüê³, ô³íàíñîâ³ àáî êóë³íàð-
í³ òàëàíòè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, íàñîëîäæóé-
òåñÿ ùàñòÿì â ïàðòíåð-
ñüêîìó ñîþç³ (ä³ëîâîìó,

øëþáíîìó) òà ïîïîâíþéòå äóõîâ-
íó ñêàðáíè÷êó äîñâ³äîì. Òóò î÷³-
êóþòüñÿ ïðèºìí³ ñþðïðèçè. Äåíü
êàðì³÷íèé, ðîçïëà÷óéòåñÿ ç áîð-
ãàìè ÷åðåç áëàãîä³éíó ä³ÿëüí³ñòü,
äå ìàòåð³àëüíà ñêëàäîâà º îñíîâ-
íîþ.

ÐÀÊÈ, êîëåñî êàð’ºðíî¿
ôîðòóíè ïðàöþº íà âàñ,
æä³òü íåñïîä³âàíèõ ðà-

ä³ñíèõ ïîä³é. Äáàéòå ïðî ãàðìî-
í³éíèé ì³êðîêë³ìàò â òðóäîâîìó
êîëåêòèâ³, âëàøòîâóéòå ä³ëîâ³ çó-
ñòð³÷³, ïðîâîäüòå ô³íàíñîâ³ îïå-
ðàö³¿, â³ëüí³ êîøòè òåðì³íîâî
âêëàäàéòå â ñïðàâó — îïåðàòèâ-
í³ñòü îêóïèòüñÿ. Ó îñîáèñòîìó æèò-
ò³ áàæàíî ïîºäíàííÿ ïëîòñüêîãî
ïîòÿãó ç ðîçðàõóíêîì, ïðèíàéìí³
ñàìå öüîãî â³ä âàñ ÷åêàþòü îá-
ðàíö³.

ËÅÂÈ,äèíàì³êà ïîä³é ðîç-
ãîðòàºòüñÿ ç ðàéäóæíèìè
ïåðñïåêòèâàìè, âè — ïåñ-

òóíè ôîðòóíè,òîæ ÿêùî íå ïðîáàé-
äèêóºòå, âäàñòüñÿ íåñïîä³âàíî çðî-
áèòè çàïàìîðî÷ëèâèé ñòðèáîê â
ùàñëèâå çàâòðà.Íå ïðèõîâóéòå ìà-
òåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³: ÿê íå
äèâíî, àëå ñàìå ô³íàíñîâ³ ìîòèâè
äîïîìîæóòü çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó ç
ïðàöåäàâöåì.

Ä²ÂÈ, çàñü ñóìí³âàì, ä³é-
òå îïåðàòèâíî, äîâã³ ðîç-
äóìè ÷è çâîë³êàííÿ — öå

âòðà÷åí³ øàíñè, òèì ïà÷å, ùî âè
ôîíòàíóºòå íåðåàë³çîâàíîþ åíåð-
ã³ºþ.Ñîêðîâåíí³ çàäóìè ùîäî âëàø-
òóâàííÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ, ðîçêâ³-
òó á³çíåñó âò³ëÿòüñÿ áëèñêó÷å.Äáàé-
òå ïðî ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ —
îàçó âàøîãî ùàñòÿ, à êîëè îïèíè-
òåñÿ äàëåêî â³ä äîì³âêè, òåðï³òü
äèñêîìôîðò, í³÷îãî íå âä³ºø —
òàê òðåáà.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â äåíü âçàºìîðîç-
ðàõóíê³â. ßêùî ïîòðàïèëè
ðàí³øå ó áîðãîâó ÿìó, íè-

í³ íàãîäà ¿¿ ñïåêàòèñÿ, ðîçðàõóâàâ-
øèñü ç êðåäèòîðàìè. Ó ãåðî¿÷íèõ
åíòóç³àñò³â, ÿê³ ì÷àòü íà áîéîâîìó
êîí³, ñâÿòî ðîçóìó òà äèïëîìàò³¿.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íà øëÿõó òð³-
óìôàëüíîãî çëåòó äî 
êàð’ºðíèõ òà ìàòåð³àëüíèõ

âåðøèí, äå ñàìå ïîä³¿ â ñîö³óì³ ç³-
ãðàþòü ïîçèòèâíó ðîëü.Íå öóðàéòå-
ñÿ í³ÿêèõ ñëóæáîâèõ íàâàíòàæåíü,
ÿêùî ðîáîòà â³äïîâ³äàº çàïèòàì ñó-
ñï³ëüñòâà,ïåðåìîæí³ ëàâðè ãàðàíòî-
âàí³.Öüîãî äíÿ ë³ïøå íå ñèðîò³òè íà-
îäèíö³, õî÷à âàì öå äî ñíàãè. Ïðÿ-
ìóéòå òóäè,äå âåëåëþäíî,îáñòàâèíè äíÿ
ñïðèÿòèìóòü ³íòåíñèâí³é âçàºìîä³¿ ç
îòî÷åííÿì,ÿê³ º âàøèì äîïîâíåííÿì,
ìàòåð³àëüíèé ³íòåðåñ äîì³íóº.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî îïèíèëè-
ñÿ íà ïóáë³÷í³é àðåí³, âàø
«âèõ³ä» ç îðèã³íàëüíèì

«ïà-äå-äå» õî÷à ³ øîêóþ÷èé, àëå
âïèñóºòüñÿ ó ïðîãðåñèâíèé äóõ ÷à-
ñó.Äåðçàéòå! À îñü äîíæóàíàì,ìèñ-
ëèâöÿì çà ðîìàíòèêîþ (îáñòàíîâ-
êà íàñíàæóº!), àáè íå ïðèñòàòè äî
ðîçïóòíîãî áåðåãà, ñë³ä âçÿòè ñå-
áå ï³ä òîòàëüíèé êîíòðîëü.Íå ë³íóé-
òåñÿ, íàòèñêàéòå íà ðîáî÷³ ïåäàë³
òà ³íòåíñèâíî ïðàöþéòå, òðóäîâèé
åíòóç³àçì ïîâåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ðîçâàæàéòå-
ñÿ, ôë³ðòóéòå, îõìóðÿéòå
ïðîòèëåæíó ñòàòü, ëàñóé-

òå ñìà÷íåíüêèì ³ í³ â ÷îìó ñîá³ íå
â³äìîâëÿéòå! Âäîìà ÷åêàéòå ïðè-
ºìíèõ ñþðïðèç³â, ùî º ïðîãðåñèâ-
íèì êðîêîì (àëå âàì öå ñë³ä óñâ³-
äîìèòè), äèâ³òüñÿ íå âíèç, à ç âèñî-
òè îðëèíîãî ïîëüîòó ïåðñïåêòèâ
íà ìàéáóòíº, òîä³ âñå çðîçóì³ºòå.

Ó ÂÎÄÎË²¯Â àêòèâ³çóþòü-
ñÿ ãåíåòè÷í³ ³íñòèíêòè, ñà-
ìå ÷àñ çãàäàòè, ÿêîãî âè

ðîäó, çâ³äêè âàøå êîð³ííÿ. Âëàø-
òóéòå ñ³ìåéí³ ïîñèäåíüêè,ïîì’ÿí³òü
ïðåäê³â, çãàäàéòå äèòèíñòâî, ð³ä-
íèé êðàé, äå íàðîäèëèñÿ, ÿê³ ðèñè
óñïàäêóâàëè â³ä ä³ä³â-ïðàä³ä³â. Áî
ñàìå öå äîïîìîæå çãóðòóâàòè ðî-
äèíó. Ó äðóæí³é ñôåð³ âñå ÷óäîâî,
ïðèãîòóéòåñÿ äî íåñïîä³âàíèõ ùàñ-
ëèâèõ çíàéîìñòâ.

ÐÈÁÈ, êàð’ºðíå ñõîäæåí-
íÿ íàáèðàº ³íòåíñèâíîãî
òåìïó, âèìàãàþ÷è ôàõîâî¿

äîñêîíàëîñò³, óì³ííÿ äîòðèìóâà-
òèñÿ ñëóæáîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿. Àò-
ìîñôåðà â ñîö³óì³ ñïðèÿòèìå çáà-
ãà÷åííþ îðèã³íàëüíèìè çàñîáàìè,
ò³ íåòðàäèö³éí³ äæåðåëà ïðèáóòêó
º ïåðñïåêòèâíèìè,òîæ íå âòðà÷àé-
òå ¿õ. Áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè ëåãêî âè-
ð³øóâàòèìóòüñÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: — 14o

Àòì. òèñê: 761 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 86 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: —8o

Àòì. òèñê: 760 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: — 14o

Àòì. òèñê: 760 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

ãîðîñêîï

3 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 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 38863
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÍÎÂÎÎÁÐÀÍÈÉ ïàðëàìåíò âæå
ðàäóº íàñ íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ð³ç-
íîìàí³òíèìè êóðéîçàìè, ðîçïîâ³-
äàº «Gazeta. ua».

40-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Â³ëêóë ç
«Îïîçèö³éíîãî áëîêó» ïîñ³â êð³ñ-
ëî ó ïðåçèä³¿ ÿê ïðåäñòàâíèê îä-
í³º¿ ç ïàðò³é, ùî ïðîéøëè äî ïàð-
ëàìåíòó. Òîä³ îáèðàëè ñï³êåðà. Ãî-
ëîñóâàííÿ çàê³í÷èëîñÿ, àëå ïàí
Â³ëêóë çàëèøèâñÿ íà ì³ñö³. Íîâî-

îáðàíèé ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ñêàçàâ éî-
ìó: «Ñàøà, Ñàøà, ïðåçèäèóì çà-
êîí÷èë ñâîþ ðàáîòó». Äåïóòàòè
ïî÷àëè ñì³ÿòèñÿ. Â³ëêóë ç³áðàâ ðå-
÷³ é ï³øîâ.

²ç ïîôàðáîâàíèì ó êàøòàíî-
âèé êîë³ð âîëîññÿì ïðèéøîâ ïî-
çàôðàêö³éíèé 60-ð³÷íèé Ñåðã³é
Ê³âàëîâ. Ì³æ ñîáîþ æóðíàë³ñòè ïî-
÷àëè éîãî íàçèâàòè «Ï³äôàðáóé».

Ïîïåðåäíº ïð³çâèñüêî Ê³âàëîâà —
«Ï³äðàõóé». Áóëî á íåïîãàíî, ùîá
íàðîäíîãî îáðàíöÿ íå ñï³òêàëà äî-
ëÿ Ëèñà Ìèêèòè ç â³äîìî¿ êàçêè
²âàíà Ôðàíêà, äå íàïðèê³íö³ ãîâî-
ðèòüñÿ: êîëè ÿêèé äðàáóãà îòóìà-
íèòü íàñ, îá³äðå, îááðåøå ³ ìè ðî-
áèìîñÿ õîòü äð³áêó ìóäð³øèìè ïî
øêîä³, òî ãîâîðèìî: «Å, ÿ òî äàâíî
çíàâ! ß íà í³ì ï³çíàâñÿ, ÿê íà ôàð-
áîâàí³ì Ëèñ³» �

Êóðéîçí³ ìèòòºâîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â.
1879 — ó ñâî¿é ëàáîðàòîð³¿ â Ìåíëî-Ïàðêó
Òîìàñ Åä³ñîí ðàçîì ç ïîì³÷íèêîì Ôðåíñ³ñîì
Àïòîíîì ïðîäåìîíñòðóâàëè ïóáë³ö³ ðîáîòó
ëàìïè ðîçæàðþâàííÿ, ðîçðîáëåíî¿ íèìè çà
ð³ê çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ô³íàíñèñò³â — Ìîð-
ãàíà ³ Âàíäåðá³ëüòà.Ëàìïà ç âóã³ëüíîþ íèò-
êîþ, ïîì³ùåíîþ â âàêóóìíó ñêëÿíó êîëáó,
ìîãëà áåçïåðåðâíî ãîð³òè ïðîòÿãîì ÷îòè-
ðüîõ ãîäèí.
1910 — íà Ïàðèçüê³é àâòîâèñòàâö³ âïåðøå
ïðîäåìîíñòðîâàíî íåîíîâó ëàìïó, âèíàé-
äåíó ôðàíöóçüêèì ô³çèêîì Æîðæåì Êëî-
äîì.
1961 — â Ìóçå¿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà â Íüþ-
Éîðêó êàðòèíà Àíð³ Ìàò³ññà «×îâåí» âèñ³ëà
äîãîðè íîãàìè ïðîòÿãîì 46 äí³â, ïîò³ì áó-
ëà ïåðåâ³øåíà íàëåæíèì ÷èíîì.
1967 — â ãîñï³òàë³ Ãðîîò-Øóð â Êåéïòàóí³
(ÏÀÐ) ïðîôåñîð Êð³ñò³àí Áàðíàðä ïðîâ³â
ïåðøó ó ñâ³ò³ ïåðåñàäêó ñåðöÿ 53-ð³÷íîìó
ïàö³ºíòó Ëüþ³ñó Âàøêàíñüêîìó.
1992 — ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ ñï³âðîá³òíèêàìè
êîìïàí³¿ Sema (íèí³ — Mavenir Systems) ì³æ
äâîìà ïåðñîíàëüíèìè êîìï’þòåðàìè ÷åðåç
GSM-ìåðåæó Vodafone íàä³ñëàíî ïåðøå ó
ñâ³ò³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ: «Happy Christmas».
2004 — Âåðõîâíèé Ñóä Óêðà¿íè óõâàëèâ ð³-
øåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ðåçóëüòàòè âèáîð³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 21 ëèñòîïàäà 2004 ðî-
êó áóëè ñôàëüñèô³êîâàí³ (ä³¿ Öåíòðàëüíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ âèçíàíî íåçàêîííèìè, à
ïðîòîêîë ÖÂÊ — íåä³éñíèì).
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