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Âøàíóâàëè çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè
� Â Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà óðî÷èñòî â³òàëè á³éö³â 12-ãî òåðèòîð³àëüíîãî 

áàòàëüéîíó «Êè¿â»

Â³òàë³é Êëè÷êî
çàêëèêàº êèÿí
ïðèâ³òàòè ó ñóáîòó
á³éö³â 12-ãî
áàòàëüéîíó, ÿê³
ïðîéäóòü ìàðøåì
Õðåùàòèêîì

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëè-

êàº êèÿí ïðèâ³òàòè ó ñóáîòó, 6

ãðóäíÿ á³éö³â 12-ãî áàòàëüéîíó,

ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ³ç çîíè ÀÒÎ ³ ïðî-

éäóòü ìàðøåì âóëèöåþ Õðåùà-

òèê.

«Ó ñóáîòó î 10.00 ïðèõîäüòå

íà Õðåùàòèê ïðèâ³òàòè íàøèõ

õëîïö³â ³ç 12-ãî áàòàëüéîíó. Âî-

íè ïðèáóëè ³ç çîíè ÀÒÎ äî Êè-

ºâà íà ðîòàö³þ. Ó â³âòîðîê ï³çíî

ââå÷åð³ ìè ¿õ çóñòð³÷àëè â íà-

â÷àëüíîìó öåíòð³ «Äåñíà», äå

á³éö³ ïîêè ùî áóäóòü ðîçì³ùå-

í³. À â ñóáîòó õëîïö³ ç áàòàëüéî-

íó «Êè¿â» ïðîéäóòü ìàðøåì ïî

Õðåùàòèêó, ³ êèÿíè çìîæóòü îá³é-

íÿòè, ïîäÿêóâàòè òà ï³äòðèìàòè

íàøèõ çàõèñíèê³â»,— çàçíà÷èâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó ñóáîòó 
â ñòîëèö³ 
ÿðìàðêóâàòèìóòü

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³

òà ïîáóòó, 6 ãðóäíÿ â ñòîëèö³ â³ä-

áóäóòüñÿ òðàäèö³éí³ ñ³ëüñüêîãîñ-

ïîäàðñüê³ ÿðìàðêè.Çîêðåìà,â ñó-

áîòó òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é,

âóë.Äåì³¿âñüê³é,19-45; â Äåñíÿí-

ñüêîìó— íà âóë. Ñàáóðîâà (ó ìå-

æàõ âóëèöü Î. Áàëüçàêà òà ïðîñï.

Â. Ìàÿêîâñüêîãî), íà âóë. Ìàðøà-

ëà Æóêîâà (ó ìåæàõ âóë. Âîëêîâà

òà ïðîñï. Ë³ñîâîãî); â Äí³ïðîâ-

ñüêîìó — íà áóëüâ. Ïðàö³, 3-9; â

Äàðíèöüêîìó—íà âóë.Ðåâóöüêî-

ãî; â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñï.

Îáîëîíñüêîìó, 21-43; â Ïå÷åð-

ñüêîìó — íà âóë. Ì. Çàäí³ïðîâ-

ñüêîãî (ó ìåæàõ áóëüâ.Ëåñ³ Óêðà-

¿íêè òà âóë.Ùîðñà); â Ïîä³ëüñüêî-

ìó—íà ïðîñï.Ìîñêîâñüêîìó (á³-

ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó — íà âóë. Áóëãàêî-

âà; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó— íà ïðîñï.

Êîìàðîâà,28,íà âóë.Êåð÷åíñüê³é;

â Øåâ÷åíê³âñüêîìó—íà âóë.Ïîä-

âîéñüêîãî, 2-12.

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì áó-

äóòü çàïðîïîíîâàí³ ð³çíîìàí³ò-

í³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ ó øèðî-

êîìó àñîðòèìåíò³: êàðòîïëÿ, îâî-

÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî òà ì’ÿñí³ ïðîäóê-

òè, ðèáà òà ðèáîïðîäóêòè, öóêîð,

áîðîøíî-êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³ÿ,

ìåä, êîíñåðâîâàí³ ïðîäóêòè òà

³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â³ä áåç-

ïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â,

ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðå-

ðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç ð³çíèõ

ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè íà 10-

15 % íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ.

íîâèíè

ÁÅÇ ÍÀØÈÕ çàõèñíèê³â íå áó-
ëî á Óêðà¿íè — ñàìå ç òàêèõ ñë³â
ðîçïî÷àâñÿ óðî÷èñòèé êîíöåðò
äëÿ â³éñüêîâèõ ç íàãîäè äíÿ
Çáðîéíèõ Ñèë. Íàéïî÷åñí³øèìè
ãîñòÿìè áóëè á³éö³ 12-ãî òåðè-
òîð³àëüíîãî áàòàëüéîíó ì³ñòà Êè-
ºâà. Õëîïö³ ùîéíî ïîâåðíóëèñÿ
³ç ñàìîãî ïåêëà â³éíè, ³ âñ³ âîíè
íåéìîâ³ðíî âäÿ÷í³ ìåøêàíöÿì
ñòîëèö³ òà ³íøèõ ì³ñò çà ï³äòðèì-
êó. ¯ì âàæêî ãîâîðèòè, íà î÷àõ
ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëüîçè. «Ìè í³êîëè
íå äóìàëè, ùî íà íàøó çåìëþ íà-
ïàäå áðàòí³é íàì íàðîä, í³êîëè
íå äóìàëè, ùî ïî÷íåòüñÿ â³éíà.

Çàðàç âàæêî óÿâèòè, ùî áóëî á ç
íàìè, ÿêáè íå ïàòð³îòèçì òà ìóæ-
í³ñòü íàøèõ õëîïö³â. Òîìó ÿ çà-
êëèêàþ óñ³õ ï³äòðèìàòè íàøèõ
á³éö³â ³ âèñëîâèòè ¿ì ñâîþ âäÿ÷-
í³ñòü»,— çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïè-
òàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî. Ä³òè òà
ñòóäåíòè ãîòóâàëèñÿ äî êîíöåð-
òó äîñèòü äîâãî, âîíè ÿê í³êîëè
ðàä³ ïðèíåñòè ÷àñòèíó ñâîº¿ ëþ-
áîâ³ òà òàëàíòó âî¿íàì. «Âñå, ùî
ìè ðîáèìî,— â³ä ÷èñòî¿ äóø³, ìè
ñïðàâä³ â÷èìîñÿ íà ¿õí³õ ïîäâè-
ãàõ. Òîìó ñïîä³âàþñü, ùî íàø³
âèñòóïè, íàø³ ñëîâà ï³äñèëÿòü

ïàòð³îòè÷íèé äóõ âî¿í³â»,— ïî-
ä³ëèâñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè ñòóäåíò
Ïàâëî Òåêó÷ºâ. Îêð³ì íüîãî, ùå
ïîíàä 400 ó÷í³â ñòîëè÷íèõ øê³ë
òàíöþâàëè, ñï³âàëè, ÷èòàëè â³ð-
ø³ äëÿ á³éö³â. «Âñ³ âèñòóïè ä³òåé
äåìîíñòðóþòü âèñîêèé ð³âåíü
â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ, à òàêîæ âèñëîâëþþòü âäÿ÷-
í³ñòü íàøèì ãåðîÿì. Óñ³ ó÷í³ âè-
â÷èëè ìîëèòâó çà Óêðà¿íó. ² ç óñ³-
ºþ â³ääàí³ñòþ, ëþáîâ’þ òà â³ðîþ
â ïåðåìîãó ñï³âàëè ¿¿ ç³ ñöåíè,—
ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî-
çàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåí-
òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Áàá³íåöü.— Íà-
ø³ ó÷í³ òàêîæ ï³äãîòóâàëè ëèñ-
òè, ìàëþíêè, àíãåëî÷ê³â — ÿê îáå-
ð³ã äëÿ íàøèõ âî¿í³â». Çà ñëîâà-
ìè ïàí³ Ñâ³òëàíè, ó çîí³ ÀÒÎ òà-
êîæ âîþþòü 30 ïåäàãîã³â ñòîëè-
ö³. Îäèí ³ç íèõ, ßðîñëàâ Ë³ï³í,
áóâ ïðèñóòí³é íà óðî÷èñòîñòÿõ.
Â³í ï³øîâ íà â³éíó ùå âë³òêó. Ð³ä-
íèõ íå áà÷èâ ìàéæå ï³âðîêó. ²
ïîâåðíóòèñÿ æèâèì — öå äëÿ íüî-
ãî âåëèêà ðàä³ñòü.

Âðàæåíà ñèëîþ òà ìóæí³ñòþ
íàøèõ âîÿê³â ³ â³äîìà àêòðèñà

Àíæåë³êà Ðóäíèöüêà, ÿêà íà ñöå-
í³ íå ñòàëà ïðèõîâóâàòè ñë³ç. Âî-
íà çãàäàëà ïðî ñâîãî äÿäüêà, ÿêèé
ãåðî¿÷íî çàãèíóâ, ðÿòóþ÷è äðó-
ç³â: â³í ï³ä³ðâàâ ñåáå ³ ñåïàðàòèñ-
ò³â ãðàíàòîþ. Âîíà âîäíî÷àñ ïëà-
êàëà òà ðàä³ëà, ùî ó íàñ º òàê³
ìóæí³ çàõèñíèêè. «Ïîâåðòàéòå-
ñÿ æèâèìè ³ çäîðîâèìè»,— çâåð-
íóëàñÿ äî á³éö³â Àíæåë³êà Ðóä-
íèöüêà.

Òðèâàâ êîíöåðò äâ³ ãîäèíè, ³
âñ³ ó÷àñíèêè,îêð³ì ÿñêðàâèõ õóäîæ-
í³õ âèñòóï³â, ïîäàðóâàëè á³éöÿì
ìàëþíêè òà àíãåëî÷ê³â. «ß âäÿ÷-
íà öèì ìóæí³ì ÷îëîâ³êàì, âîíè
äëÿ ìåíå ãåðî¿,— ãîâîðèòü ßíà,
ó÷åíèöÿ øêîëè ¹ 290.— Íå êîæåí
÷îëîâ³ê ìîæå ï³òè íà â³éíó, ³ öå
ä³éñíî ã³äíå ïîõâàëè». Ïîì³òíî,
ùî â î÷àõ ó ìóæí³õ á³éö³â 12-ãî
áàòàëüéîíó áóëà âåëèêà ðàä³ñòü òà
âò³õà. Óñ³ ìàëþíêè âîíè áåðåæóòü
ó ñåáå â îêîïàõ, êîæíèé ïàï³ðåöü
ç ïîáàæàííÿìè ùå á³ëüøå íàäè-
õàº ³ äîäàº ñèë ó áîþ. Íà ðîòàö³¿
á³éö³ 12-ãî áàòàëüéîíó áóäóòü äâà
òèæí³. À âæå ö³º¿ ñóáîòè âîíè óðî-
÷èñòî ïðîéäóòü ìàðøåì ïî âóëè-
ö³ Õðåùàòèê �

Äíÿìè á³éö³ öüîãî áàòàëüéîíó ïîâåðíóëèñÿ íà ðî-
òàö³þ ç³ ñõîäó. Øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè âèð³øèëè ïðè-
â³òàòè íàøèõ ãåðî¿â ³ç ïîäâ³éíèì äëÿ íèõ ñâÿ-
òîì — ïîâåðíåííÿì äîäîìó òà Äíåì Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè. Âîíè ï³äãîòóâàëè äîñèòü íàñè÷åíó êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó, à òàêîæ ä³òè âðó÷èëè ¿ì çðîáëå-
íèõ âëàñíîðó÷ àíãåëî÷ê³â òà ìàëþíêè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè óðî÷èñòî â³òàëè á³éö³â 12-ãî òåðèòîð³àëüíîãî áàòàëüéîíó «Êè¿â» ³ç ïîäâ³éíèì äëÿ íèõ ñâÿòîì – ïîâåðíåííÿì
äîäîìó òà Äíåì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 



Ì²ÑÒÎ 
5 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹180(4580)

2

02.12.2014 ðîêó êîì³ñ³ÿ ç åêîëîã³÷-
íî¿ ïîë³òèêè ï³äòðèìàëà 4 ïðîåê-
òè ð³øåííÿ çà ïîäàííÿì äåïóòà-
òà Êè¿âðàäè Âëàäèñëàâà Ìèõàé-
ëåíêà ïðî ñòâîðåííÿ ñêâåð³â â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³. Çåëåí³ îàçè ìà-
þòü áóòè ñòâîðåí³ ó éîãî ìàæîðè-
òàðíîìó îêðóç³ òà â îêðóç³ éîãî
êîëåãè Îëåêñ³ÿ Áåçïàëîãî.

«Íàäçâè÷àéíî âäÿ÷í³ êîëåãàì
ç åêîëîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ çà ï³äòðèì-
êó öüîãî âàæëèâîãî ïèòàííÿ, àäæå
ó Êèºâ³ äóæå ÷àñòî âèíèêàþòü êîí-
ôë³êòè ñàìå ÷åðåç íåâèçíà÷åí³ñòü
òèõ ÷è ³íøèõ çåëåíèõ çîí, íà ÿê³
çàç³õàþòü çàáóäîâíèêè. Êîëè çåì-
ëÿ ìàº ñòàòóñ ñêâåðó, òî öå óáåç-
ïå÷óº ¿¿,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó»
äåïóòàò Êè¿âðàäè Âëàäèñëàâ Ìè-

õàéëåíêî.— Çîêðåìà çàïëàíîâà-
íî ñòâîðèòè ñêâåðè çà àäðåñàìè:
âóë. Ïðèð³÷íà, 17 òà 19. ²ñòîð³ÿ ç
öèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè òÿã-
íåòüñÿ ùå ç ÷àñ³â ìåðà ×åðíîâåöü-
êîãî, êîëè ëþäè áóêâàëüíî ëÿãà-
ëè ï³ä áóëüäîçåðè, àáè íå ïóñòè-
òè íà ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ áó-
ä³âåëüíó òåõí³êó. Ùå îäèí ïðîåêò
ð³øåíü ùîäî ñòâîðåííÿ ñêâåð³â
ñòîñóºòüñÿ ìàéäàí÷èê³â çà àäðåñà-
ìè: âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà 53-55 òà 67-
69. Íàäàþ÷è çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì
ñòàòóñ ñêâåð³â, ìè çàïîá³ãàºìî ïå-
ðåòâîðåííþ çåëåíèõ çîí íà ñòè-
õ³éí³ ïàðêîâêè».

ßê çàóâàæèâ Âëàäèñëàâ Ìèõàé-
ëåíêî, â³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî êîëå-
ãè ï³äòðèìàþòü ïðîåêò ñòâîðåííÿ

ñêâåð³â ³ íà çàñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ ç ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåê-
òóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ é çà-
ãàëîì íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè �

ÍÀÂ²ÒÜ ó ñóâîðó çèìó êèÿíè íå
çìåðçíóòü, àäæå Ãîëîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³
ïîï³êëóâàëîñÿ ïðî ñòîëè÷íèõ
ìåøêàíö³â, âñòàíîâèâøè â óñ³õ
ðàéîíàõ ìîá³ëüí³ ïóíêòè îá³ãð³-
âó. Ñþäè ìîæå çâåðíóòèñÿ êîæåí,
õòî ïîòðåáóº äîïîìîãè â ìîðîç-
í³ äí³.

Â óñ³õ ïóíêòàõ íàäàííÿ äîïî-
ìîãè íàñåëåííþ ö³ëîäîáîâî ÷åð-
ãóâàòèìóòü ðÿòóâàëüíèêè. Ãðîìà-
äÿíè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè,
ÿê ³ çàâæäè, çàáåçïå÷óâàòèìóòü-
ñÿ ãàðÿ÷èì ÷àºì òà ¿æåþ. Ïðî öå
«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êè-
ºâ³.

Ïóíêòè âñòàíîâëåí³ ³ç äîòðè-

ìàííÿì óñ³õ ïðàâèë ïðîòèïîæåæ-
íî¿ áåçïåêè òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷-
íèõ íîðì.

Ä³ÿëüí³ñòü ïóíêò³â îá³ãð³âó áó-
äå ïðèïèíåíà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ïåð³îäó íèçüêèõ òåìïåðàòóð.

Ìîá³ëüí³ ïóíêòè îá³ãð³âó â Êè-
ºâ³ ðîçòàøîâóþòüñÿ çà òàêèìè àä-
ðåñàìè:

— âóë. Ðèáàëüñüêà, 14-16 (Ïå-
÷åðñüêèé ð-í);

— âóë. Ôðîë³âñüêà, 9/43 (Ïî-
ä³ëüñüêèé ð-í);

— ïð. Ïåðåìîãè, 69/1 (Ñâÿòî-
øèíñüêèé ð-í);

— âóë. Êàñ³ÿíà, 7 (Ãîëîñ³¿âñüêèé
ð-í);

— ïð. Ãëóøêîâà, 1 (Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ð-í);

— âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 6 (Îáî-
ëîíñüêèé ð-í);

— âóë. Ê³áàëü÷è÷à, 1 (Äí³ïðîâ-
ñüêèé ð-í);

— âóë. Æóêîâà, 4-À (Äåñíÿí-
ñüêèé ð-í);

— âóë. Ìîëäàâñüêà, 3-À (Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ð-í);

— âóë. Êîøèöÿ, 5-À (Äàðíèöü-
êèé ð-í) �

Â ñòîëèö³ ç’ÿâèëèñÿ ìîá³ëüí³ ïóíêòè îá³ãð³âó

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ñóä Êèºâà çà-
äîâîëüíèâ âèìîãè ïðîêóðàòóðè
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó òà çî-
áîâ’ÿçàâ ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ
ïîâåðíóòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³
ïðèì³ùåííÿ íà áóëüâàð³ Àêàäå-
ì³êà Âåðíàäñüêîãî.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-
òóðè, ç 2013 ðîêó ãðîìàäñüêà îð-

ãàí³çàö³ÿ îðåíäóâàëà ó êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 240 ì2

äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèé-
ìàëüí³ îäíîãî ç äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè. Îäíàê îðåíäàð á³ëüøå ðîêó
âçàãàë³ íå ïëàòèâ çà êîðèñòóâàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿìè, âíàñë³äîê ÷î-
ãî âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü ó ïî-
íàä 350 òèñ.ãðí.Âðàõîâóþ÷è ãðó-
á³ ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà,ïðî-
êóðàòóðà çâåðíóëàñü äî ñóäó ç âè-
ìîãîþ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè òà
çîáîâ’ÿçàòè ãðîìàäñüêó îðãàí³çà-
ö³þ ñïëàòèòè áîðã çà åêñïëóàòà-
ö³þ ïðèì³ùåíü.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà ï³ä-
òðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè òà
çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ó ïîâíîìó
îáñÿç³ �

Â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ õî÷óòü
îáëàøòóâàòè íîâ³ ñêâåðè

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ â ÃÓ Äåðæñàíå-
ï³äñëóæáè â ì. Êèºâ³, ó ïåð³îä ç 24
äî 30 ëèñòîïàäà íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó
ñòîëèö³ çàõâîð³ëî 17 105 îñ³á, ³ç íèõ
11 031 (64,5 %) — ä³òè â³êîì äî 17-
òè ðîê³â. Ïîêàçíèê íà 10 òèñÿ÷ íà-
ñåëåííÿ ñêëàâ 60,8, ùî íèæ÷å â³ä
åï³äåì³÷íîãî ïîðîãó (107,2) äàíî-
ãî òèæíÿ íà 43,3 %. Ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïîïåðåäí³ì òèæíåì çàõâîðþâà-
í³ñòü íà ãðèï òà ÃÐÂ² çá³ëüøèëàñü
íà 5,2 % çà ðàõóíîê çàõâîðþâàíî-
ñò³ ñåðåä äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ.

Ó ö³ëîìó åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ
ùîäî çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà

ÃÐÂ² â ì³ñò³ â³äïîâ³äàº ñåðåäíüî-
ð³÷íîìó ð³âíþ äëÿ â³äïîâ³äíî¿ ïî-
ðè ðîêó.

Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî òèæíÿ íàé-
á³ëüøå õâîð³ëè íà ãðèï òà ÃÐÂ² ä³-
òè â³êîì äî 4-õ ðîê³â, ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü ó â³êîâîìó ðîçïîä³ë³ ñòàíî-
âèòü 52,1 %. Çà öåé ÷àñ ãîñï³òàë³-
çîâàíî 42 îñîáè, ç íèõ 39 (90,7 %)
ñòàíîâëÿòü ä³òè äî 17-òè ðîê³â. Ëå-
òàëüíèõ âèïàäê³â ñåðåä õâîðèõ íà
ãðèï íå çàðåºñòðîâàíî.

ßê çàçíà÷àþòü ó ÑÅÑ, àíàë³ç
ïåðåá³ãó åï³äåì³é ãðèïó ñâ³ä÷èòü,
ùî ç êîæíèì ðîêîì ñåðåä õâîðèõ
íà ãðèï òà ÃÐÂ² çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó. Íàé-
÷àñò³øå åï³äåì³¿ ðîçïî÷èíàþòü-
ñÿ ñïàëàõàìè çàõâîðþâàíü ñåðåä
øêîëÿð³â, îñê³ëüêè âîíè â³äð³ç-
íÿþòüñÿ âèñîêîþ åï³äåì³îëîã³÷-
íîþ àêòèâí³ñòþ òà âèñîêèì ðè-
çèêîì ðîçâèòêó óñêëàäíåíü.

Òîæ îäí³ºþ ç ðàíí³õ òà äîñòî-

â³ðíèõ îçíàê ïî÷àòêó åï³äåì³¿ º
ïðèð³ñò çàõâîðþâàíîñò³ ö³º¿ â³êî-
âî¿ ãðóïè á³ëüø í³æ íà 20 %.

Âàêöèíàö³þ âèçíàíî íàéêðà-
ùèì çàõîäîì äëÿ ïðîô³ëàêòèêè
ãðèïó. Â Óêðà¿í³ (çã³äíî ç íàêàçîì
ÌÎÇÓ) ùåïëåííÿ ïðîòè ãðèïó çà-
ðàõîâàí³ äî ðåêîìåíäîâàíèõ òà
ìîæóòü ïðîâîäèòèñü äîñòàòíüî
øèðîêîìó êîëó íàñåëåííÿ. Òàê, ó
Êèºâ³ ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî ñå-
çîíó ïðîòè ãðèïó òà ÃÐÂ² ùåïëå-
íî 2664 îñ³á, ç íèõ ä³òè â³êîì äî
17-òè ðîê³â — 371 îñîáà (13,9 % â³ä
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ùåïëåíèõ).

Çàóâàæèìî, ùî Äåïàðòàìåíòîì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàòâåðäæåíî ïå-
ðåë³ê çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
äëÿ ïðîâåäåííÿ ùåïëåíü ïðîòè
ãðèïó — öå 11 àìáóëàòîðíî-ïîë³-
êë³í³÷íèõ çàêëàä³â ó 9-òè ðàéîíàõ
ñòîëèö³,äå ìåøêàíö³ ì³ñòà ìîæóòü
çðîáèòè ùåïëåííÿ ëèøå ç óðàõó-
âàííÿì âàðòîñò³ âàêöèíè �

Ãðîìàä³ ì³ñòà ïîâåðíóòî 
êîìóíàëüí³ ïðèì³ùåííÿ â Ñâÿòîøèí³

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ³íôîðìóº ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ ïðî òå, ùî çã³ä-
íî ³ç çàÿâîþ ÍÅÊ «Óêðåíåðãî»,
ñüîãîäí³ â ðîáîò³ îá’ºäíàíî¿ åíåð-
ãîñèñòåìè Óêðà¿íè ³ñíóº äèñáà-
ëàíñ. Âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåð-
ã³¿ íå ïîêðèâàº ð³âíÿ éîãî ñïîæè-
âàííÿ. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Òàêà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà ÷åðåç
íåäîñòàòí³ çàïàñè âóã³ëëÿ íà ñêëà-
äàõ òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³é, à
òàêîæ ÷åðåç àâàð³éíó çóïèíêó
åíåðãîáëîêó Çàïîð³çüêî¿ àòîì-
íî¿ ñòàíö³¿.

Íàä³éí³ñòü ðîáîòè îá’ºäíàíî¿
åíåðãîñèñòåìè çàðàç áàãàòî â ÷î-
ìó çàëåæèòü â³ä â³äïîâ³äàëüíîãî
ñòàâëåííÿ äî ñïîæèâàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ êîæíèì óêðà¿íöåì.Òî-
ìó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» ïðîñèòüìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ ðàö³îíàëüíî âè-
êîðèñòîâóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ.

Íàãàäàºìî, ùî ìàêñèìàëüíå
íàâàíòàæåííÿ óêðà¿íñüêà åíåð-

ãîñèñòåìà â³ä÷óâàº ïî áóäíÿõ ç
8.00 äî 11.00 ³ ç 20.00 äî 23.00. Ó
öåé ÷àñ íåáàæàíî âèêîðèñòîâó-
âàòè åëåêòðîïðèëàäè ç âèñîêèì
ð³âíåì ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåð-
ã³¿: îá³ãð³âà÷³, áîéëåðè, ïîñóäî-
ìèéí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè, åëåê-
òðî÷àéíèêè, ïðàñêè, ïèëîñîñè.
À çà íàÿâíîñò³ ñïåö³àëüíî¿ ôóíê-
ö³¿ ðîáîòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ñë³ä
ïðîãðàìóâàòè íà ÷àñ ïîçàï³êî-
âèõ íàâàíòàæåíü (íàïðèêëàä,
óíî÷³). Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî
åëåêòðîìåðåæ³ â ñòàðèõ áóäèí-
êàõ ìàþòü îáìåæåííÿ ³ç íàâàí-
òàæåííÿ, ³ ùîá óíèêíóòè àâàð³é,
íàâàíòàæåííÿ íå ïîâèííî ïåðå-
âèùóâàòè 3-5 êÂò äëÿ îêðåìîãî
äîìîãîñïîäàðñòâà.

Äåòàëüí³øå ç ïðàâèëàìè â³ä-
ïîâ³äàëüíîãî ñïîæèâàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ ìîæíà îçíàéîìèòè-
ñÿ íà ñàéò³ äëÿ êë³ºíò³â «Êè¿â-
åíåðãî» (http://kyivenergo.
ua/ru/efektivne_zaoschadzhennya) �

Êèÿí ïðîñÿòü åêîíîìíî âèòðà÷àòè
åëåêòðîåíåðã³þ

Çàõâîðþâàí³ñòü íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó ì³ñò³
íèæ÷à â³ä åï³äïîðîãó íà 43,3 %

ÇÈÌÎÂ² êàí³êóëè äëÿ ó÷í³â ñòî-
ëè÷íèõ ÇÍÇ òðèâàòèìóòü 3 òèæ-
í³—ç 27 ãðóäíÿ äî 18 ñ³÷íÿ âêëþ÷-
íî. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàð-
íèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.
«Ó çâ’ÿçêó ç óâåäåíèì ðåæèìîì
åêîíîì³¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â ñòî-
ëèö³ ì³ñüêà âëàäà âèìóøåíà ïðî-
äîâæèòè òðèâàë³ñòü çèìîâèõ êà-
í³êóë äî òðüîõ òèæí³â — ç 27 ãðóä-

íÿ 2014 ðîêó äî 18 ñ³÷íÿ 2015 ðî-
êó. Âïðîäîâæ äîäàòêîâîãî òèæíÿ
êàí³êóë Êè¿â çìîæå çàîùàäèòè
5 ìëí ãðí. Öå äîçâîëèòü ç³ãð³òè
øêîëè â á³ëüø õîëîäíèé ïåð³îä,
ÿêèé òðàäèö³éíî ïðèïàäàº íà ê³-
íåöü ñ³÷íÿ — ïî÷àòîê ëþòîãî»,—
ïîÿñíèëà âîíà. Ïðè öüîìó Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî ï³äêðåñëèëà, ùî
øê³ëüíà ïðîãðàìà áóäå âèêîíà-
íà çà ðàõóíîê ¿¿ óù³ëüíåííÿ �

Òðè òèæí³ êàí³êóë äëÿ øêîëÿð³â

ÏÓÁË²×ÍÀ á³áë³îòåêà ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè â³äçíà÷àº 70-ð³÷÷ÿ. Ç íà-
ãîäè ñâÿòà 12 ãðóäíÿ î 14.00 íà âóë.
Òóðãåíºâñüê³é â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñ-
òîñò³.

Á³áë³îòåêà áóëà â³äêðèòà 1944
ðîêó. Ñïî÷àòêó âîíà çíàõîäèëàñÿ
ó ïðèì³ùåíí³ æèòëîâîãî áóäèíêó

íà âóë. Àðòåìà, 18, çãîäîì ïåðå-
¿õàëà íà âóë. Þ. Êîöþáèíñüêîãî,
16. 25 ëþòîãî 1971 ðîêó — â äåíü
100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ëå-
ñ³ Óêðà¿íêè — á³áë³îòåêó óðî÷èñòî
â³äêðèëè ó ïðèì³ùåíí³ íà âóë.
Òóðãåíºâñüê³é, 83/85, äå âîíà çíà-
õîäèòüñÿ ³ íèí³.

¯¿ êíèæêîâèé ôîíä ñòàíîâèòü
áëèçüêî 280 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â.
Ôîíäè á³áë³îòåêè ì³ñòÿòü âèäàííÿ
óêðà¿íñüêîþ,ðîñ³éñüêîþ òà ³íîçåì-
íèìè ìîâàìè,ð³äê³ñí³,íîòí³ òà îá-
ðàçîòâîð÷³ âèäàííÿ,åñòàìïè—çîê-
ðåìà,íà åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ ³íôîð-
ìàö³¿ òîùî �

Ó á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè — þâ³ëåé
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Samaritan International — ãðî-

ìàäñüêà áëàãîä³éíà îðãàí³çà-

ö³ÿ. Ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ñïðÿìîâàíà

íà äîïîìîãó íàéâðàçëèâ³øèì

âåðñòâàì íàøîãî ñóñï³ëüñòâà.

Öå é ñàìîòí³ ëåæà÷³ ñòàð³, ³ ëþ-

äè, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ

æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ³ ³íâà-

ë³äè.Äîïîìàãàþòü Ñàìàðèòÿ-

íè ñâî¿ì ìàëîçàáåçïå÷åíèì

ï³äîï³÷íèì áåçêîøòîâíî, íå-

çàëåæíî â³ä ¿õ íàö³îíàëüíî-

ñò³ é ðåë³ã³¿.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÊÈ¯ÂÑÜÊÅ îá’ºäíàííÿ Ñàìàðèòÿí
áóëî ñòâîðåíå â 1993 ðîö³. Çàðàç
äî íüîãî âõîäèòü 5 òèñ. ÷ëåí³â. Îð-
ãàí³çàö³ÿ âåäå ä³ÿëüí³ñòü çà ðàõó-
íîê âíåñê³â ñâî¿õ ÷ëåí³â (â³ä 10
ãðí ùîì³ñÿöÿ), à òàêîæ çàâäÿêè çà-
ëó÷åíèì ãðàíòàì ³ ïîæåðòâóâàí-
íÿì ºâðîïåéñüêèõ ñï³ëîê Ñàìàðè-
òÿí. Çà ê³ëüê³ñòþ âäàëèõ áëàãîä³é-
íèõ ïðîåêò³â îá’ºäíàííÿ Ñàìàðè-
òÿí ìîæíà ïîð³âíþâàòè ëèøå ç
×åðâîíèì Õðåñòîì. Àëå íà â³äì³-
íó â³ä îñòàííüîãî öÿ îðãàí³çàö³ÿ
äîïîìàãàº ëþäÿì ó ìèðíèé ÷àñ.

«Çà 21 ð³ê ðîáîòè Êè¿âñüêå
îá’ºäíàííÿ Ñàìàðèòÿí ñòâîðèëî
ìîá³ëüíó ñëóæáó äîãëÿäó çà íå-
ì³÷íèìè ñòàðèìè âäîìà, ñëóæáó
òðàíñïîðòóâàííÿ ëåæà÷èõ õâî-
ðèõ ñïåö³àëüíî îñíàùåíèìè àâ-
òîìîá³ëÿìè, ñîö³àëüíèé öåíòð
ö³ëîäîáîâîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ
ä³òåé ³ç òÿæêîþ ôîðìîþ ÄÖÏ,
áðàëî àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåí-
í³ Óêðà¿íñüêîãî ìåäè÷íîãî öåí-
òðó ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé ç îðãà-
í³÷íèìè óðàæåííÿìè íåðâîâî¿
ñèñòåìè ³ áàãàòî ³íøîãî. Òàêîæ
ìè ï³äòðèìóºìî ô³íàíñîâî é îð-
ãàí³çîâóºìî ñâÿòà äëÿ ä³òëàõ³â ç
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â òà ³íòåðíàò³â. Íà
âñå öå ïîòð³áí³ âåëè÷åçí³ êîøòè,
ÿê³ ìè çíàõîäèìî ñàìîñò³éíî. Òà-
êîæ ìè íàâ÷àºìî âîëîíòåð³â. Ïðè
íàøîìó îá’ºäíàíí³ ä³þòü ìîá³ëü-
í³ øêîëè-êóðñè, äå êîæåí áàæà-
þ÷èé ìîæå íàâ÷èòèñÿ íàäàâàòè
ïåðøó äîïîìîãó. Äëÿ öüîãî ïðîñ-
ò³øå çà âñå ñòàòè ÷ëåíîì íàøî¿
îðãàí³çàö³¿.

Ñòàâëåííÿ äî ñòàðèõ ³ ä³òåé —
ïîêàçíèê öèâ³ë³çîâàíîñò³ äåðæà-

âè. Ó íàø³é êðà¿í³, íà æàëü, ëþäè-
íà, íå çäàòíà ïîäáàòè ïðî ñåáå ñà-
ìîñò³éíî, âèÿâëÿºòüñÿ âèêèíóòîþ
ç íîðìàëüíîãî æèòòÿ. Ó Êèºâ³ º áà-
ãàòî ëåæà÷èõ ñòàðèõ, ³íâàë³ä³â,
ÿêèìè íåìà êîìó îï³êóâàòèñÿ. Íà-
ø³ ôàõ³âö³-ôåëüäøåðè â³äâ³äóþòü
öèõ ëþäåé, çàáåçïå÷óþòü ã³ã³ºí³÷-
íèé äîãëÿä çà íèìè, ïðèíîñÿòü ¿ì
ïðîäóêòîâ³ íàáîðè òà äîïîìàãà-
þòü ïî ãîñïîäàðñòâó. ², ùî âàæëè-
âî, ï³äòðèìóþòü ìîðàëüíî. Àäæå
êîæåí ðîçóì³º, ÿê áàãàòî îçíà÷àº
äëÿ ñàìîòíüî¿ ëåæà÷î¿ ëþäèíè
ìîæëèâ³ñòü ïðîñòî ïîãîâîðèòè ç
êèìîñü. Òàêîæ íàø³ ïðàö³âíèêè é
âîëîíòåðè òðàíñïîðòóþòü òàêèõ
ëþäåé äî ë³êàðåíü òà ïîë³êë³í³ê ³
çàáèðàþòü ¿õ ï³ñëÿ âèïèñêè»,—

ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð îá’ºäíàííÿ
Ñàìàðèòÿí Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà Ëåâ-
êîâñüêà.

Òåïåð ìàëÿòà âçèìêó
íå çìåðçíóòü

«Óñÿ äîïîìîãà, ÿêó ìè íàäà-
ºìî, àäðåñíà. Òîáòî êîøòè âèä³-
ëÿþòüñÿ íà ïåâíó êàòåãîð³þ ëþ-
äåé: íà ä³òåé, íà ³íâàë³ä³â àáî íà
ñàìîòí³õ ó÷àñíèê³â ÂÂÂ. Íà çàðî-
á³òíó ïëàòó, íàïðèêëàä, ìè íå ìàº-
ìî ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè àäðåñ-
íó ô³íàíñîâó äîïîìîãó. Çî äâà ðî-
êè òîìó ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ ìîæëè-
â³ñòü äîïîìîãòè ä³òÿì-ñèðîòàì.
Ìè çâåðíóëèñÿ äî äèðåêòîðà äè-
òÿ÷îãî áóäèíêó ó Âîðçåë³ é ç’ÿñó-

âàëè, ùî ìàëÿòàì íå âèñòà÷àº íà-
â³òü åëåìåíòàðíîãî — ìîëî÷íèõ
ïðîäóêò³â. Òîä³ ìè çìîãëè îïëà-
òèòè ä³òëàõàì õàð÷óâàííÿ, à çãî-
äîì ïî÷àëè ¿ì ðåãóëÿðíî äîïîìà-
ãàòè. Âëàøòîâóºìî ìàëÿòàì ñâÿ-
òà, äàðóºìî ïîäàðóíêè. Àäæå äëÿ
áóäü-ÿêî¿ äèòèíè ñâÿòî äóæå áà-
ãàòî îçíà÷àº, à ùî âæå ãîâîðèòè
ïðî ñèð³ò. Íåùîäàâíî ìè äîâ³ä-
àëèñÿ, ùî âèõîâàíöÿì öüîãî äèò-
áóäèíêó íåìàº â ÷îìó çóñòð³÷àòè
çèìó — ó ä³òåé íåìàº çèìîâèõ êóð-
òî÷îê. Çàâäÿêè ì³æíàðîäí³é îð-
ãàí³çàö³¿ «Ì³ñò äî Êèºâà» (ì. Ìþí-
õåí), ÿêó âæå 20 ðîê³â î÷îëþº ïà-
í³ Åë³çàáåò Õüîëüöüëü (âîíà çáè-
ðàëà ïîæåðòâóâàííÿ), ä³òî÷êàì
ïîäàðóâàëè çèìîâèé îäÿã. Âè á
ò³ëüêè áà÷èëè, ÿê³ ùàñëèâ³ áóëè
îáëè÷÷ÿ ó ìàëÿò»,— ä³ëèòüñÿ ïàí³
Ñâ³òëàíà.

Äîïîìîãà íàéçíåäîëåí³øèì

Ó 2009 ðîö³ â Êèºâ³ áóëî â³äêðè-
òî ñîö³àëüíèé öåíòð òèì÷àñîâîãî
ïåðåáóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â «Îñî-
áëèâà äèòèíà». Öå ïåðøèé öåíòð
ö³ëîäîáîâîãî äîãëÿäó äëÿ ä³òåé ³ç
ÄÖÏ â Óêðà¿í³. Â³í ðîçðàõîâàíèé
íà ìàëÿò, ÿê³ íå õîäÿòü, êîòð³ ç ÿêè-
õîñü ïðè÷èí çàëèøèëèñÿ áåç äî-
ãëÿäó àáî ÿêèì ðàçîì ç ìàìàìè
í³äå æèòè.

«Ïðèïóñòèìî, ìàì³ ìàëþêà íå-
îáõ³äíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ. Êóäè ïî-
ä³òè äèòèíó â òàêîìó âèïàäêó, òà
ùå é òÿæêîõâîðó? Îòóò ³ ïðèõî-
äèòü íà äîïîìîãó íàø öåíòð. Ìè
ïîñåëÿºìî òàì äèòèíó, çàáåçïå-
÷óºìî âñ³ì íåîáõ³äíèì.

Îñòàíí³ì ÷àñîì öåíòð «Îñî-
áëèâà äèòèíà» ñòàâ äóæå ïîòð³á-
íèì ùå îäí³é êàòåãîð³¿ íàøèõ ãðî-
ìàäÿí — á³æåíöÿì. Ìè çíàéøëè
íà âîêçàë³ á³æåíêó ç³ Ñòàíèö³ Ëó-

ãàíñüêî¿ ç äâîìà ä³òüìè-³íâàë³-
äàìè. Æ³íêà á³ãëà â³ä â³éíè ó ÷î-
ìó ñòîÿëà, ó íå¿ íå áóëî ïðè ñîá³ í³
òåïëèõ ðå÷åé, í³ ãðîøåé, ¿é í³äå
áóëî æèòè. Òåïåð âîíà ðàçîì ç
ä³òüìè çíàéøëà ïðèòóëîê ó íà-
øîìó öåíòð³. Ìè íàäàºìî ï³äîï³÷-
íèì ¿æó, îäÿã. Òàêîæ ùîá ìàìà
ìîãëà â³äïî÷èòè, ïðàö³âíèêè öåí-
òðó äîãëÿäàþòü ä³òåé»,— ðîçïîâ³-
äàº äèðåêòîð îá’ºäíàííÿ Ñàìàðè-
òÿí.

Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ ìàéäàí³âö³ 
âèÿâèëèñÿ í³êîìó íå ïîòð³áí³

Ùîäíÿ ìè ÷èòàºìî çàêëèêè ïðî
äîïîìîãó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ó
çîí³ ÀÒÎ. Ïîòð³áíî âñå: áðîíåæè-
ëåòè, êàñêè, òåïë³ øêàðïåòêè, ÷àé,
êàâà. Âèõîäèòü, ùî âñÿ òóðáîòà ïðî
ïîòðåáè àðì³¿ ëÿãàº íà ÷óéíèõ,
äîáðèõ ëþäåé,âîëîíòåð³â.Ïàðàäîê-
ñàëüíî, ùî ëþäè, ÿê³ çàõèùàþòü
íàøó çåìëþ, ó âèïàäêó ïîðàíåí-
íÿ, ³íâàë³äíîñò³ ñòàþòü íå ïîòð³á-
íèìè ò³é äåðæàâ³, çà ö³ë³ñí³ñòü ÿêî¿
áîðþòüñÿ. Ïîðàíåíèõ íå çàáåçïå-
÷óþòü í³ ñó÷àñíèìè ë³êàìè, í³ áåç-
êîøòîâíîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ. Âîíè
ìîæóòü ñïîä³âàòèñÿ ò³ëüêè íà ëþ-
äåé ç âåëèêèì ñåðöåì.

«Íàøèõ ïîñòðàæäàëèõ íà Ìàé-
äàí³ ïðèéìàëè íà ë³êóâàííÿ â Ïîëü-
ù³, Í³ìå÷÷èí³, ×åõ³¿. Êîëè ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ðåàá³ë³òàö³¿ âîíè ïîâåð-
òàëèñÿ íà áàòüê³âùèíó,òóò ïðî íèõ
îäðàçó çàáóâàëè. Ñï³ëêà Ñàìàðèòÿí
Êèºâà ïðîô³íàíñóâàëà á³ëüø í³æ
30 ó÷àñíèêàì ªâðîìàéäàíó ë³êó-
âàííÿ, ïðîòåçóâàííÿ òà ðåàá³ë³òà-
ö³þ â ñàíàòîð³ÿõ Óêðà¿íè. Ö³ ëþ-
äè ïîñòðàæäàëè çà ºâðîïåéñüêå
ìàéáóòíº íàøî¿ äåðæàâè, òîìó ³
äîïîìîãó ¿ì ïîòð³áíî íàäàòè íà
ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³»,— ãîâîðèòü
Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà.

Ìîæíîâëàäö³ ïîâèíí³ ïî÷óòè
ñâî¿õ ãðîìàäÿí

Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî áþ-
ðîêðàò³ÿ òà êîðóïö³ÿ, ìàáóòü, íàé-
á³ëüø³ ïðîáëåìè íàøîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Àëå íàéñòðàøí³øå, ùî òîé,
õòî ïðàãíå äîïîìîãòè, íå ìîæå
öüîãî çðîáèòè ÷åðåç áþðîêðàòè÷-
í³ ðåàë³¿. À ò³, äëÿ êîãî ïðèçíà-
÷àºòüñÿ öÿ äîïîìîãà, íå îäåðæó-
þòü ¿¿.

«Íà êîðäîí ïîñò³éíî íàäõîäÿòü
õóðè ç ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ
äëÿ á³æåíö³â ³ âîÿê³â.Îäíàê âîíè íå
ìîæóòü ä³éòè äî àäðåñàòà,òîìó ùî
ðîçìèòíåííÿ êîøòóº âåëè÷åçíèõ
ãðîøåé. Òàêà æ ñàìà ïðîáëåìà ³ ç
ïîäàðóíêàìè äëÿ ä³òåé. Ìè íå ìî-
æåìî ¿õ ïåðåäàòè äî ³íòåðíàò³â òà
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â, ïîêè íà öå íå
äàäóòü äîáðî ÷èíîâíèêè. Äóæå á
õîò³ëîñÿ, ùîá äåðæàâà ñï³âïðàöþ-
âàëà ç ëþäüìè,ÿê³ âèð³øóþòü ïðîá-
ëåìè ¿¿ ãðîìàäÿí, ùîá ìè ìîãëè
ïîòðàïèòè íà ïðèéîì äî ìåðà àáî
äî éîãî çàñòóïíèê³â, äèðåêòîð³â
äåïàðòàìåíò³â ³ îáãîâîðèòè, êîìó
íà ñüîãîäí³ íàøà äîïîìîãà íåîá-
õ³äíà íàéá³ëüøå. Ìè ïðàãíåìî áó-
òè ïî÷óòèìè»,— ï³äñóìîâóº äèðåê-
òîð.

Óêðà¿íà íàëàøòîâàíà ââ³éòè
äî ªâðîïè ÿê ïîâíîö³ííà ºâðî-
ïåéñüêà äåðæàâà. Àëå æ óñ³ ìè çíà-
ºìî ïðî ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè òà
ñòàâëåííÿ äî òèõ, õòî ïîòðåáóº äî-
ïîìîãè. Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî
êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó áåðå
àêòèâíó ó÷àñòü ó äîáðîä³éíîñò³, à
äåðæàâà ñï³âïðàöþº òà ï³äòðèìóº
³í³ö³àòèâè ãðîìàäÿíñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà. Îòæå, íàì º äî ÷îãî ïðàã-
íóòè �

Ëþäè ç âåëèêèì
ñåðöåì
� Äî Êè¿âñüêîãî îá’ºäíàííÿ Ñàìàðèòÿí íàðàç³ âõîäèòü

5 òèñÿ÷ ÷ëåí³â

Êè¿âñüêå îá`ºäíàííÿ Ñàìàðèòÿí áóëî ñòâîðåíå â 1993 ðîö³, íàðàç³ äî íüîãî âõîäèòü 5 òèñ. ÷ëåí³â 

Ñàìàðèòÿíè äîñòàâëÿþòü ïðîäóêòè äîäîìó äëÿ ëåæà÷èõ êèÿí, ñòâîðèëè ìîá³ëüíó ñëóæáó äîãëÿäó çà íåì³÷íèìè ñòàðèìè



Çà åêçîòèêîþ òà ìîäíèìè 
ðå÷àìè — íà áëàãîä³éí³ 
ðîçïðîäàæ³

Ïîñîëüñòâà 32-õ êðà¿í ñâ³òó â³çü-
ìóòü ó÷àñòü ó 22-ìó Áëàãîä³éíî-
ìó ÿðìàðêó, îðãàí³çîâàíîìó Ì³æ-
íàðîäíèì æ³íî÷èì êëóáîì Êèºâà.
Ïðîäàâàòèìóòü íàö³îíàëüí³ ñòðà-
âè ³ ïðîäóêö³þ: îäÿã, åëåêòðîí³êó,
ñóâåí³ðè, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
ßðìàðîê º ÷óäîâîþ íàãîäîþ â³ä-
â³äàòè îäíî÷àñíî áàãàòî êðà¿í. Òóò
âèñòóïëÿòü ìóçè÷í³ òà òàíöþâàëü-
í³ êîëåêòèâè ç óñüîãî ñâ³òó, à äëÿ
ìàëþê³â áóäå îáëàøòîâàíî äèòÿ-
÷èé êóòî÷îê. Îòðèìàí³ êîøòè â³ä
ïðîäàæó òîâàð³â ï³äóòü íà äîáðî-
÷èíí³ñòü, çîêðåìà — íà äîïîìîãó
âèìóøåíèì ïåðåñåëåíöÿì ç³ Ñõî-
äó Óêðà¿íè òà Êðèìó. ßðìàðîê ïðî-
éäå íà ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» 6 ãðóä-
íÿ ç 10.00. Âàðò³ñòü êâèòêà: 50 ãðí,
äëÿ ï³äë³òê³â 12-18 ðîê³â — 10 ãðí,
ä³òåé ïóñêàòèìóòü áåçêîøòîâíî.

Òðåòÿ Áëàãîä³éíà Áàðàõîëêà «The

New Old Barakholka» òðèâàòèìå 7
ãðóäíÿ ç 11.00 äî 21.00 íà òåðèòî-
ð³¿ «Ïëàòôîðìà àðò-çàâîä» (á³ëÿ
«Äàðèíêó»). Òóò òîðãóâàòèìóòü ðå-
÷àìè, ùî áóëè ó âæèòêó, à òàêîæ
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ìîäíèé îäÿã
³ àêñåñóàðè â³ä ìîëîäèõ óêðà¿í-
ñüêèõ äèçàéíåð³â àáî æ îñîáèñò³
ðå÷³ ç³ðîê, çîêðåìà — êîíöåðòí³
ñóêí³ Äæàìàëè. Â³äâ³äóâà÷àì îá³-
öÿþòü ãàðíó ìóçèêó ³ âóëè÷íó ¿æó.
Íà «áàðàõîëö³» çáèðàòèìóòü êîø-
òè äëÿ äîïîìîãè õâîðèì ä³òÿì (ôîíä
«Òàáëåòî÷êè», Óêðà¿íñüêà á³ðæà
áëàãîä³éíîñò³). Áëàãîä³éíèé âíå-
ñîê ç â³äâ³äóâà÷à — 10 ãðí.

Ê³íîìàíàì: êîðîòêîìåòðàæíå,
äîêóìåíòàëüíå ³ çèìîâå ê³íî

Ç 4 ãðóäíÿ ó ê³íîòåàòð³ «Êè¿â»
òðèâàþòü ïîêàçè «Winter Shorts» â³ä
ôåñòèâàëþ «New Vision». Â ïðî-
ãðàì³ — 5 êîðîòêîìåòðàæíèõ ðî-
á³ò: àí³ìàö³ÿ, ì³ñòèêà, äåòåêòèâ-
íèé òðèëåð ³ êîìåä³ÿ. Ñåàíñè î

15.50 ³ 19.00, âàðò³ñòü êâèòê³â: 40-
50 ãðí.

6 òà 7 ãðóäíÿ î 19.00 â ê³íîòåàò-
ð³ «Ê³íîïàíîðàìà» ïðîõîäèòèìå
ôåñòèâàëü åêñòðåìàëüíî êîðîòêî-
ãî ê³íî «100 ô³ëüì³â çà 100 õâè-
ëèí». Öå ïîâíîö³íí³ ô³ëüìè, êî-
æåí ç ÿêèõ àïåëþº äî ãëÿäà÷à òà
ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³¿, ÿê³, çäàâàëîñÿ
á, íåìîæëèâî âêëàñòè â îäíó õâè-
ëèíó. Âàðò³ñòü êâèòê³â — 50 ãðí (40
ãðí ó ïåðåäïðîäàæ³).

Ç íàãîäè Äíÿ ïðàâ ëþäèíè
«Amnesty International» â Óêðà¿í³
âëàøòîâóº ñåð³þ ïîêàç³â ô³ëüì³â
íà ïðàâîçàõèñíó òåìàòèêó â Äîì³
îñâ³òè òà êóëüòóðè «Ìàéñòåð Êëàñ».
Ê³íîïîêàçè â³äáóâàòèìóòüñÿ â ðàì-
êàõ ïðàâîçàõèñíîãî çàõîäó «Ìà-
ðàôîí íàïèñàííÿ ëèñò³â», ìåòà
ÿêîãî — äîïîìîãòè êîíêðåòíèì
ëþäÿì, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè êðè-
÷óùèõ ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè.
Ï³ñëÿ ïåðåãëÿä³â êîæåí çìîæå íà-
ïèñàòè ëèñòà íà çàõèñò æåðòâ ïî-
ðóøåíü ïðàâ ëþäèíè, ùîá ïîñïðè-
ÿòè ñïðàâåäëèâîñò³. 6 ãðóäíÿ ïî-
êàæóòü ñòð³÷êó «Â³äüìè ¥àìáà´è»
ïðî äîë³ æ³íîê, ÿêèõ ââàæàþòü
«â³äüìàìè» òà ïåðåñë³äóþòü ó âëàñ-
í³é îáùèí³, à 7 ãðóäíÿ — «Ìèñ-
òåöüêó â³éíó» (³ñòîð³þ ïðî ºãèï-
òÿí, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ñâîþ òâîð-
÷³ñòü â êîíòåêñò³ íàñë³äê³â Àðàá-
ñüêî¿ âåñíè), 9 ãðóäíÿ ìîæíà ïåðå-
ãëÿíóòè êàðòèíó Îëåãà Ñåíöîâà

«Ãàìåð». Ïî÷àòîê ê³íîïîêàç³â î
19.30, âõ³ä â³ëüíèé.

Òàíåöü ºäíàº Óêðà¿íó

6 ãðóäíÿ î 13.00 â³äáóäåòüñÿ áëà-
ãîä³éíèé êîíöåðò äèòÿ÷èõ êîëåê-
òèâ³â íà ï³äòðèìêó ä³òåé ç ñ³ìåé
ïåðåñåëåíö³â «Òàíåöü ºäíàº Óêðà-
¿íó». Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå â Àêòîâ³é
çàë³ ô³çèêî-òåõí³÷íîãî êîðïóñó Íà-
ö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì. Î. Áîãîìîëüöÿ (ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 34). Àêö³ÿ ñòàðòóâàòèìå çà
ï³äòðèìêè Êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ÊÌÄÀ «Àãåíòñòâî ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ òåàòðàëüíî¿ òà êîíöåðò-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³». Äî îðãàí³çàö³¿ çà-
õîäó áóäóòü çàëó÷åí³ âîëîíòåðè,
ÿê³ çáèðàòèìóòü êîøòè íà ïîòðå-
áè ä³òåé. Îêð³ì òîãî, äî ïðîâåäåí-
íÿ áëàãîä³éíîãî êîíöåðòó äîëó÷è-
ëèñÿ Íàö³îíàëüíà õîðåîãðàô³÷íà
ñï³ëêà Óêðà¿íè òà Äåïàðòàìåíò
êóëüòóðè ÊÌÄÀ. Ó êîíöåðò³ çàä³-
ÿí³ êðàù³ òâîð÷³ êîëåêòèâè Êèºâà,
ñåðåä ÿêèõ «Ìè ç Óêðà¿íè» Àêàäå-
ì³¿ òàíöþ Ëèôàðÿ, «Êàøòàí», «Áàð-
â³íî÷îê», «Â³òàì³í÷èê», «Ëþáàâóø-
êà», «Öâ³ò ïàïîðîò³», êîëåêòèâ óí³-
âåðñèòåòó ³ìåí³ Äðàãîìàíîâà,«Êðà-
¿íà òàíö³â», à òàêîæ «Áàðâ³íîê» ç

Ëóãàíñüêà òà êðèìñüêà ñï³âà÷êà ³
õîðåîãðàô Ëåíàðà Îñìàíîâà ç òðà-
äèö³éíèì êðèìñüêî-òàòàðñüêèì
òàíöåì. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ïåðø³ ñâÿòêîâ³ äèâà

6 ãðóäíÿ î 12.00 â àóòëåò-ì³ñ-
òå÷êó «Ìàíóôàêòóðà» ïîáëèçó Êè-
ºâà â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ íîâîð³÷-
íî¿ ÿëèíêè. Äëÿ ãîñòåé ïðîâîäèò-
èìóòü ìàéñòåð-êëàñè ç äåêîðóâàí-
íÿ íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê ³ â³íê³â, ç
îçäîáëåííÿ ³ãðàøîê ³ ïðèêðàñ,ñòâî-
ðåííÿ ñâÿòêîâèõ ëèñò³âîê. Òàêîæ
â³äêðèºòüñÿ íîâîð³÷íèé ÿðìàðîê,
à íà ìàëåíüêèõ â³äâ³äóâà÷³â ÷åêà-
òèìå Ä³ä Ìîðîç.Âõ³ä â³ëüíèé.

Â ïîíåä³ëîê, 8 ãðóäíÿ, î 12.00
â «Ìàìàºâ³é Ñëîáîä³» âøîñòå â³ä-
êðèºòüñÿ «Ãîëîâíà Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ» â Óêðà¿í³ó ñóïðîâîä³
ïî÷åñíà âàðòà êîçàê³â-ñåðäþê³â
âåðõè íà êîíÿõ. Çàâ³òàâøè äî «Ãî-
ëîâíî¿ Ðåçèäåíö³¿ Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ», âñ³ îõî÷³ çìîæóòü â³äâ³äàòè
÷èñëåíí³ ìàéñòåð-êëàñè, ñåðåä
ÿêèõ — âèï³êàííÿ ïå÷àòíèõ ìåäî-
âèõ ïðÿíèê³â «Ìèêîëàé÷èê³â» ó
ïå÷³ óêðà¿íñüêî¿ õàòè. Ìàéñòåð-
êëàñè ìîæíà çàìîâèòè ç 8-ãî ïî
30-òå ãðóäíÿ. �

ÊÓËÜÒÓÐÀ
5 ãðóäíÿ 2014 ð.
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ßðìàðêè, íàðîäíèé 
òàíåöü ³ ê³íî
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó âèõ³äíèõ

Â ïåðøèé â³êåíä ãðóäíÿ êèÿíè ìàþòü çìîãó ïðèêóïèòè ñîá³ ö³-

êàâèõ ðå÷åé íà ðîçïðîäàæàõ, ïåðåãëÿíóòè ôåñòèâàëüíå ê³íî,

â³äâ³äàòè áëàãîä³éíèé êîíöåðò äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â, à òàêîæ

çàâ³òàòè íà â³äêðèòòÿ ÿëèíêè ³ ðåçèäåíö³¿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÎËÅÊÑ²É Áåëþñåíêî — îäèí ³ç ñîòåíü òèñÿ÷
óêðà¿íö³â, ÿê³ ìèíóëî¿ çèìè âèéøëè íà Ìàé-
äàí. ßê ìèòåöü â³í ñïðîáóâàâ õóäîæíüî îñ-
ìèñëèòè öåé ñâ³é äîñâ³ä. «Äëÿ ìåíå Ìàéäàí
áóâ äóæå âàæëèâèì: ÿ íå î÷³êóâàâ â³ä ñåáå
òàêèõ â÷èíê³â ³ äóìîê, ÿê³ Ìàéäàí äîïîì³ã
ìåí³ â ñîá³ âèÿâèòè,— ïîä³ëèâñÿ ç «Õðåùà-
òèêîì» àâòîð.— Â ïåðøó ÷åðãó, ÿ íå äóìàâ,
ùî, áóäó÷è ³íäèâ³äóàë³ñòîì òà åñòåòîì, ÿ
â³ä÷óþ ñïîð³äíåí³ñòü òà ºäíàííÿ ç³, çäàâà-
ëîñÿ áè, ñòîðîíí³ìè,äóæå ð³çíèìè ëþäüìè.
ß — íå ãåðîé Ìàéäàíó... Ðîáèâ, ùî ì³ã: íî-
ñèâ öåãëèíè, øèíè, âàíòàæèâ ì³øêè, ôîòî-
ãðàôóâàâ. Íåî÷³êóâàíî äëÿ ñàìîãî ñåáå ÿ çðî-

çóì³â, ùî ìîæó ä³ÿòè, íåçâàæàþ÷è íà ñòðàõ
áîëþ. Ì³é äðóã Ì³òÿ (õóäîæíèê Ìàòâ³é Âàéñ-
áåðã.— Ðåä.). íàâ³òü ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ðàçîì ç³
ìíîþ õîäèâ òóäè ùîäíÿ. Ìàéäàí ïîêàçàâ,
õòî º õòî, ó êîãî ÿê³ ö³ííîñò³».

Ñåð³ÿ ðîá³ò, ùî âèíèêëà ÿê ðåôëåêñ³ÿ íà
ìèíóëîð³÷í³ ïîä³¿, íàçèâàºòüñÿ «Ùîäåííè-
êè åêñòðåì³ñòà». Ó ñ³÷í³ Îëåêñ³é ïîáà÷èâ íà
Ìàéäàí³ ä³â÷èíó ç íàïèñîì íà êàñö³ «ß — åêñ-
òðåì³ñòêà» ³ çðîçóì³â, ùî âñ³ òóò — «åêñòðå-
ì³ñòè» é öå ºäèíà ìîæëèâ³ñòü âïëèíóòè íà
ñèòóàö³þ. Â åêñïîçèö³¿, ùî âèñòàâëåíà íà
÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ ìóçåþ — áëèçüêî ñîðî-
êà ðîá³ò íåâåëèêîãî ðîçì³ðó, ÿê³ é ñïðàâä³

íàãàäóþòü íîòàòêè. Êàðòèíè íå ìåíø ïðî-
ìîâèñòî çà ôîòîãðàô³¿ ïåðåäàþòü àòìîñôå-
ðó Ìàéäàíó, çîáðàæóþ÷è ñèëóåòè ëþäåé òà
áóä³âåëü íà ôîí³ áàãðÿíèõ âîãíèù, ÷îðíî-
ãî äèìó, á³ëîãî ñí³ãó, ñèíüî-æîâòèõ êîëüî-
ð³â óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðó. Íà äåÿêèõ ³ç ðî-
á³ò äðóç³ Îëåêñ³ÿ âï³çíàâàëè é ñåáå. «Ïî÷àâ
ïðàöþâàòè âæå íàâåñí³,— ïðèãàäóº õóäîæ-
íèê. — Ê³ëüêà ðàç³â íàìàãàâñÿ íàáëèçèòè-
ñÿ äî ö³º¿ òåìè: îäíîãî ðàçó ïî÷àâ ìàëþ-
âàòè — ³ í³÷îãî íå âèéøëî, ³íøîãî — òå æ
ñàìå. À ïîò³ì — ÿê ïðîðâàëî... Ïî çàâåð-
øåíí³ ñòàâ ïî÷óâàòèñÿ ÿêîñü ³íàêøå — ÿê-
ùî ðàí³øå ñíèëèñÿ ïîä³¿,òåïåð ñíÿòüñÿ êàð-

òèíè ç òèìè ñàìèìè åìîö³ÿìè, àëå òðîõè
ëåãøå. Íå òàê òèñíå. Âò³ì, êîëè çàðàç áóâàþ
íà Õðåùàòèêó ³ ïðîõîäæó ïîâç ë³õòàð³, áó-
ä³âë³, ç ï³äñâ³äîìîñò³ âèðèíàþòü ïåðåæèò³
íåáåçïå÷í³ ìîìåíòè».

Âèñòàâêà æèâîïèñó Îëåêñ³ÿ Áåëþñåí-
êà «Ùîäåííèê åêñòðåì³ñòà»

Êîëè: äî 18 ãðóäíÿ, ðîçêëàä ðîáîòè: 
ïí. ç 10.00 äî 16.00, âò.-íä. ç 10.00 äî 18.00

Äå: Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà,âóë.Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 7, òåë.: (044) 520-28-26

Âàðò³ñòü êâèòê³â äî ìóçåþ: 30 ãðí, äëÿ
ñòóäåíò³â, øêîëÿð³â, ïåíñ³îíåð³â — 15 ãðí �

Õðîí³êè Ìàéäàíó
ó æèâîïèñ³
� Îáðàçè ãåðî¿÷íî¿ ³ñòîð³¿ â³äòâîðèâ êè¿âñüêèé 

õóäîæíèê Îëåêñ³é Áåëþñåíêî

Ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà «Ùîäåííèêè åêñòðåì³ñòà»

õóäîæíèêà-ðåñòàâðàòîðà, òàëàíîâèòîãî æèâîïèñöÿ Îëåêñ³ÿ Áåëþñåíêà. Äëÿ

àâòîðà öÿ ñåð³ÿ ñòàëà ñâîºð³äíîþ òåðàï³ºþ, ùî äîçâîëèëà ïåðåíåñòè âëàñíèé

äîñâ³ä ðåâîëþö³¿ íà ïîëîòíà.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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2.�Засідання�Президії�Київради,�на�я�ом�

роз�лядається�прое�т�поряд���денно�о�чер�о-

во�о�пленарно�о�засідання�Київради,�прово-

диться�не�пізніше,�ніж�за�чотирнадцять�днів�до

дня�відповідно�о�пленарно�о�засідання�Київ-

ради.

3.�Се�ретаріат�Київради�не�пізніше,�ніж�за

три�дні�до�дня�проведення�засідання�Президії

Київради,�інформ�є�членів�Президії�про�час,

місце�проведення�та�питання,�я�і�передбачає-

ться�внести�на�роз�ляд�Президії�Київради,�а

та�ож�надає�відповідні�матеріали�для�роз�ля-

д��на�засіданні�Президії.

4.�На�засіданні�Президії�Київради�члени�Пре-

зидії�засл�хов�ють�пропозиції�до�прое�т��поряд-

���денно�о�чер�ово�о�пленарно�о�засідання

Київради,�роз�лядають�прое�ти�рішень�та�вис-

нов�и�щодо�них�постійних��омісій�Київради�та

�правління�правово�о�забезпечення�діяльно-

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради,�надають�ре�омен-

дації�щодо�форм�вання�прое�т��поряд���ден-

но�о�пленарно�о�засідання�Київради.

На�засіданні�Президії�не�в�лючаються�до�про-

е�т��поряд���денно�о�пленарно�о�засідання

Київради�прое�ти�рішень,�що�не�роз�лян�ті�від-

повідно�до�вимо��статті�23�цьо�о�Ре�ламент�.

5.�Президія�Київради�має�право:

5.1.�Ре�оменд�вати�доопрацювати�відповід-

ний�прое�т�рішення�постійним��омісіям�Київра-

ди�з��рах�ванням�висловлених�на�засіданні

Президії�Київради�за�важень�та�пропозицій.

5.2.�Ре�оменд�вати�ви�лючити�із�прое�т��по-

ряд���денно�о�прое�т�рішення,�що�містить�не

�с�нені�за�важення�профільної�постійної��омі-

сії�та��правління�правово�о�забезпечення�ді-

яльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.�Прое�т�рішення�може�б�ти�від�ли�аний

с�б’є�том�подання�до�роз�ляд��прое�т��поряд-

���денно�о�пленарно�о�засідання�Президією

Київради.

Після�роз�ляд��прое�т��поряд���денно�о�пле-

нарно�о�засідання�Президією�Київради�прое�т

рішення�може�б�ти�від�ли�аний�за�ініціативою

с�б’є�та�подання�процед�рним�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

7.�Доповідачем�по�прое�т��рішення,�внесе-

но�о�ви�онавчим�ор�аном�Київради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією),�є��олова

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

�ої�державної�адміністрації),�йо�о�заст�пни�

відповідно�до�розподіл��ф�н�ціональних�обо-

в’яз�ів�або��ерівни��відповідно�о�стр��т�рно-

�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�роз-

робляв�відповідний�прое�т�рішення�Київради.

8.�Уз�оджений�Президією�Київради�прое�т

поряд���денно�о�пленарно�о�засідання�Київ-

ради�подається�на�роз�ляд�Київради�Київсь�им

місь�им��оловою�або�заст�пни�ом�місь�о�о��о-

лови —�се�ретарем�Київради.

9.�Прое�ти�рішень�та�інші�матеріали�для�роз-

�ляд��на�пленарном��засіданні�Київради�над-

силаються��правлінням�ор�анізаційно�о�та�до-

��ментально�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�не�пізніше,�ніж�за�сім�днів�до�дня

проведення�пленарно�о�засідання�Київради�на

еле�тронн��пошт��деп�татів�Київради,�а�за

письмовою�заявою�деп�тата�Київради�надаю-

ться�йом����той�же�термін���др��ованом��ви-

�ляді�на�паперовом��носії.

Стаття�26.�Пленарне�засідання�Київради

1.�Перед�почат�ом�пленарно�о�засідання

здійснюється�письмова�реєстрація�деп�татів

Київради.

2.�Пленарне�засідання�Київради�є�правомоч-

ним,�я�що�в�ньом��бере��часть�більше�полови-

ни�деп�татів�Київради�від�за�ально�о�с�лад�

Київради.

3.�Пленарні�засідання�Київради�від�риває,

проводить�і�за�риває�Київсь�ий�місь�ий��оло-

ва,�а���випад�ах,�передбачених�за�онами�У�ра-

їни�та�Ре�ламентом�Київради,�заст�пни��місь-

�о�о��олови —�се�ретар�Київради.

4.�Голов�ючий�на�пленарном��засіданні�пе-

ред�почат�ом�роз�ляд��питань�поряд���денно-

�о�підтвердж�є�правомочність�пленарно�о�за-

сідання�Київради,�про�що�робиться�відповід-

на�відміт�а�в�прото�олі�пленарно�о�засідання

Київради.

5.�У�випад�ах,�передбачених�частиною�чет-

вертою�статті�20�цьо�о�Ре�ламент�,�пленарне

засідання�Київради�від�риває�за�дор�ченням

�р�пи�деп�татів�Київради�один�з�деп�татів�Ки-

ївради.�За�рішенням�Київради�проводить�пле-

нарне�засідання,�підпис�є�рішення�та�прото-

�ол�пленарно�о�засідання�один�із�деп�татів�Ки-

ївради�(�олов�ючий�на�пленарном��засіданні).

6.�За�пропозицією��олов�ючо�о�на�пленар-

ном��засіданні�або�деп�тата�Київради,�підтри-

маною�не�менш�я��однією�третиною�деп�татів

Київради,�під�час�засідання�може�проводитися

поіменна�реєстрація�за�процед�рою�поімен-

но�о��олос�вання,�в�том��числі�шляхом�опит�-

вання.�Поіменна�реєстрація�деп�татів�Київра-

ди�проводиться�в�залі�засідань.�Реєстрація�де-

п�татів�проводиться�за�допомо�ою�еле�трон-

ної�системи�для��олос�вання�або�в�інший,�ви-

значений�Київрадою,�спосіб.

7.�При�роз�ляді�прое�т��рішення�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�доповідачем�є�с�б’-

є�т�подання�зазначено�о�прое�т��рішення.�У

разі�йо�о�відс�тності —��олова,�заст�пни��або

се�ретар�профільної�постійної��омісії�Київра-

ди�з�попередньо�о�роз�ляд��відповідно�о�про-

е�т��рішення.

Стаття�27.�Затвердження�поряд���ден-

но�о�та�поряд���роботи�пленарно�о�засі-

дання�Київради

1.�Київрада�проводить�свої�пленарні�засідан-

ня,�я��правило,�в�четвер�з�10�до�18��одини.�За

необхідності�під�час�пленарно�о�засідання��о-

лов�ючим�о�олош�ється�обідня�перерва.�Піс-

ля��ожних�двох��одини�роботи�пленарно�о�за-

сідання�Київради��олов�ючим�може�о�олош�-

ватися�перерва�на�15�хвилин.

Пленарне�засідання�може�б�ти�продовжено

�олов�ючим�після�18.00��одини�не�більше,�ніж

на�30�хвилин.�Рішення�про�продовження�пле-

нарно�о�засідання�після�18.00��одини�більше,

ніж�на�30�хвилин,�приймається�більшістю��о-

лосів�деп�татів�від�за�ально�о�с�лад��Київра-

ди.

2.�Пленарне�засідання�Київради�починаєть-

ся�з�повідомлення��олов�ючо�о�на�пленарно-

м��засіданні�Київради�про��іль�ість�прис�тніх�де-

п�татів�Київради�з�ідно�з�даними�письмової

реєстрації,�або�інформації�еле�тронної�систе-

ми�для��олос�вання.

Після�підтвердження��олов�ючим�правомоч-

ності�пленарно�о�засідання�Київради�роз�ляда-

ється�прое�т�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�Київради.

3.�Питання,�в�лючені�до�прое�т��поряд���ден-

но�о,�мож�ть�за�пропозиціями��олов�ючо�о,

постійних�та�тимчасових��онтрольних��омісій�Ки-

ївради,�деп�татсь�их�фра�цій,��р�п,�деп�татів

Київради�ви�лючатися.

4.�У�винят�ових�випад�ах,���разі�невід�лад-

ності,�за�пропозицією�с�б’є�тів�подання�про-

е�тів�рішень�Київради,�передбачених�части-

ною�першою�статті�21�цьо�о�Ре�ламент�,�про-

е�т�поряд���денно�о�пленарно�о�засідання�Ки-

ївради�може�б�ти�доповнений�прое�тами�рі-

шень�Київради.�Зазначені�прое�ти�рішень�ма-

ють�б�ти�оформлені,�попередньо�опрацьова-

ні�відповідно�до�вимо��цьо�о�Ре�ламент�.�Не-

від�ладність�роз�ляд��прое�т��рішення�Київ-

ради�повинна�б�ти�письмово�обґр�нтована

с�б’є�том�подання.

Голов�ючий�на�пленарном��засіданні�не�ста-

вить�на��олос�вання�пропозиції�про�в�лючен-

ня�до�прое�т��поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�прое�тів�рішень�Київради,�я�і�не�роз-

�лян�ті�відповідно�до�вимо��статті�23�цьо�о�Ре�-

ламент�.

5.�Всі�прое�ти�рішень�Київради,�що�надійш-

ли�додат�ово�на�роз�ляд�Київради,�ставляться

на��олос�вання�в�поряд���надходження.

6.�Рішення�про�в�лючення�або�ви�лючення

питання�з�прое�т��поряд���денно�о�пленарно-

�о�засідання�Київради�приймається�більшістю

�олосів�деп�татів�від�за�ально�о�с�лад��Київра-

ди.

7.�Прое�т�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�Київради,�сформований�відповідно�до

вимо��цьо�о�Ре�ламент�,�затвердж�ється�в�ці-

лом��більшістю��олосів�деп�татів�від�за�аль-

но�о�с�лад��Київради.�Після�затвердження�по-

ряд���денно�о�пленарно�о�засідання�Київради

�олов�ючий�на�пленарном��засіданні�може�за-

пропон�вати�порядо��роботи�пленарно�о�за-

сідання,�я�ий�затвердж�ється�процед�рним�рі-

шенням�Київради.�Порядо��роботи�пленарно-

�о�засідання�Київради�ре��лює�питання�трива-

лості�пленарно�о�засідання,�час�перерви�та�ін-

ші�питання,�що�стос�ються�ор�анізації�роботи

пленарно�о�засідання�Київради.

8.�Чер�овість�роз�ляд��питань�поряд���ден-

но�о�пленарно�о�засідання�може�б�ти�зміне-

на�відповідно�до�процед�рно�о�рішення�Київ-

ради.

9.�Після�затвердження�поряд���денно�о�пле-

нарно�о�засідання�Київради�відводиться�час��

межах�45�хвилин�для�о�олошення�деп�татами

Київради�своїх�деп�татсь�их�запитів,�заяв,�о�о-

лошень,�пропозицій�чи�повідомлень.�Слово�для

о�олошення�надається�деп�татам���поряд��

чер�овості�відповідно�до�запис��в�еле�тронній

системі�для��олос�вання.

Після�за�інчення�відведено�о�час��деп�тати,

я�і�не�всти�ли�о�олосити�свої�запити,�надають

їх���письмовій�формі��олов�ючом�,�я�ий�о�о-

лош�є�стислий�зміст�деп�татсь�их�запитів,�по-

даних�завчасно�до�се�ретаріат��Київради�або

під�час�пленарно�о�засідання�Київради�до�по-

чат���роз�ляд��питань�поряд���денно�о.

10.�За�рішенням�Київради,�прийнятим�біль-

шістю��олосів�деп�татів�від�за�ально�о�с�лад�

Київради,�о�олошення�деп�татсь�их�запитів,

відповідей�на�деп�татсь�і�запити,�заяв�та�о�о-

лошень�здійснюється�після�роз�ляд��питань

поряд���денно�о.

Стаття�28.�Порядо��роз�ляд��питань�по-

ряд���денно�о�на�пленарном��засіданні

Київради

1.�Кожне�питання�поряд���денно�о�об�ово-

рюється�на�пленарном��засіданні�Київради.�Рі-

шення�Київради�з�питання�поряд���денно�о

може�б�ти�прийняте�без�об�оворення,�я�що

жоден�з�деп�татів�не�запереч�є�проти�цьо�о.

2.�Гарантоване�право�на�вист�п���об�ово-

ренні�питань�поряд���денно�о�мають�деп�тат-

сь�і�фра�ції,��р�пи�Київради.

3.�Процед�ра�роз�ляд��питання�поряд���ден-

но�о�на�пленарном��засіданні�Київради�в�лю-

чає�та�і�етапи,�для�я�их�встановлюються,�я�

правило,�та�і�обмеження�час�:

1)�доповідь�з�питання�поряд���денно�о —�до

10�хв.;

2)�співдоповіді —�до�5�хв.��ожна;

3)�запитання�та�відповіді�на�них�по�доповіді

та�співдоповідях —�до�20�хв.;

4)�об�оворення�питання�поряд���денно�о,

що�в�лючає:

4.1.)��арантований�вист�п�в�об�оворенні�від

деп�татсь�их��р�п,�фра�цій —�до�3�хв.;

4.2.)�вист�пи�деп�татів —�до�1�хв.;

5)��олос�вання.

4.�Порядо��роз�ляд��відповідно�о�питання

поряд���денно�о�визначається�процед�рним

рішенням�Київради�за�пропозицією��олов�ючо-

�о.

5.�Запрошені�та�прис�тні�на�пленарном��за-

сіданні�представни�и�ор�анів�державної�вла-

ди�та�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�мають�право�на�вист�п

��поряд��,�визначеном��процед�рним�рішенням

Київради.

6.�Під�час�об�оворення�питань�поряд���ден-

но�о��олов�ючий�надає�слово�деп�татам,�я�і

бажають�вист�пити�з�місця,�за��мови�запис�

деп�тата�в�чер���на�вист�п,�я�ий�здійснюєть-

ся�натис�анням��ноп�и�«Слово�з�місця»�на�п�ль-

ті�еле�тронної�системи�для��олос�вання.�До

момент��висвітлення�інформації�про�надання�сло-

ва�на�табло�о�олошень�деп�тат�може�відмови-

тись�від�вист�п�,�натисн�вши��ноп���«Відмо-

ва».�Списо��деп�татів�Київради,�я�і�бажають

вист�пити�з�місця,�обов’яз�ово�висвіч�ється

на�табло�о�олошень�еле�тронної�системи�для

�олос�вання.

7.�Під�час�пленарно�о�засідання�деп�тат�Ки-

ївради�може�зверн�тися�з�однією�із�нижчена-

ведених�пропозицій�щодо�поряд���роботи�пле-

нарно�о�засідання�Київради:

1)�про�перерв����пленарном��засіданні�Ки-

ївради;

2)�про�завершення�об�оворення�питання�по-

ряд���денно�о;

3)�про�послідовність�роз�ляд��питань�поряд-

���денно�о.

8.�Об�оворення�питання�поряд���денно�о

може�достро�ово�припинятися�за�пропозицією

�олов�ючо�о�або�деп�тата�Київради�на�підста-

ві�процед�рно�о�рішення�Київради.�Після�прий-

няття�процед�рно�о�рішення�про�припинення

об�оворення�питання�поряд���денно�о��оло-

в�ючий�обов’яз�ово�надає�слово�для��аранто-

вано�о�вист�п��від�деп�татсь�их�фра�цій,��р�п,

я�і�ще�не�вист�пили�і�наполя�ають�на�цьом�.

Перед��олос�ванням�право�на�за�лючне�сло-

во�мають�доповідач�та�співдоповідачі�по�1�хв.

на��ожно�о.

9.�Голос�вання�прое�т��рішення�Київради�на

пленарном��засіданні�в�лючає�в�себе:

1)�прийняття�прое�т��рішення�в�цілом����ра-

зі�відс�тності�за�важень,�пропозицій�та�попра-

во�,��рім�реда�ційних�право�;

2)�прийняття�прое�т��рішення�за�основ��для

�олос�вання�за�важень,�пропозицій�та�попра-

во�,�внесених�деп�татами�на�пленарном��за-

сіданні�Київради�під�час�об�оворення�прое�т�

рішення;

3)��олос�вання�і�прийняття�або�відхилення

за�важень,�пропозицій�та�поправо�,�внесених

деп�татами�на�пленарном��засіданні�Київради

під�час�об�оворення�прое�т��рішення;

4)�прийняття�прое�т��рішення�в�цілом��з��ра-

х�вання�прийнятих�за�важень,�пропозицій�та

поправо�;

5)�схвалення�основних�положень�прое�т��рі-

шення�Київради�і�прийняття�йо�о�за�основ�

(перше�читання)�для�направлення�на�доопра-

цювання�до�постійної��омісії�і�під�отов�и�про-

е�т��рішення�до�др��о�о�читання;

6)�відхилення�прое�т��рішення.

10.�Після�за�інчення�об�оворення,�я�що�де-

п�татами�не�внесені�за�важення,�пропозиції�та

поправ�и,��рім�реда�ційних�право�,�прое�т�рі-

шення�Київради�ставиться�на��олос�вання�для

прийняття�в�цілом�.�В�іншом��разі�прое�т�рі-

шення�Київради�приймається�за�основ��для

�олос�вання�і�прийняття�або�відхилення�пропо-

зицій,�за�важень,�поправо�.

11.�Усі�пропозиції,�за�важення,�поправ�и,�що

надійшли�від�деп�татів�Київради�під�час�об�о-

ворення,�ставляться�на��олос�вання�в�поряд-

���надходження.�Прое�т�рішення�може�б�ти

прийнятий�в�цілом��лише�після��олос�вання

всіх�за�важень,�пропозицій�і�поправо�,�внесе-

них�деп�татами�на�пленарном��засіданні�Ки-

ївради�під�час�об�оворення�прое�т��рішення.�Го-

лов�ючий�може�об’єдн�вати�для��олос�вання

подібні�за�змістом�пропозиції,�за�важення,�по-

прав�и.�Голов�ючий�не�ставить�на��олос�ван-

ня�пропозиції,�за�важення,�поправ�и,�я�і�є�аль-

тернативою�(взаємно�ви�лючаються)�вже�під-

триманих�пропозицій,�за�важень,�поправо�.

12.�У�разі,�я�що�для�врах�вання�за�важень,

пропозицій�і�поправо�,�внесених�деп�татами

на�пленарном��засіданні�Київради�під�час�об-

�оворення,�прое�т�рішення�потреб�є�доопра-

цювання,�останній�може�б�ти�прийнятий�за�ос-

нов��(перше�читання)�і�направлений�до�постій-

ної��омісії�для�під�отов�и�до�др��о�о�читання.

13.�Рішення�Київради,�прийняте�за�основ�
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(в�першом��читанні),�письмово�оформлюєть-

ся�постійною��омісією�Київради�з�поперед-

ньо�о�роз�ляд��відповідно�о�прое�т��рішен-

ня�з�дотриманням�вимо��статті�34�цьо�о�Ре�-

ламент�.

14.�Постійна��омісія,�я�ій�направлено�про-

е�т�рішення�для�під�отов�и�до�др��о�о�читан-

ня,�збирає�та��за�альнює�пропозиції�деп�та-

тів�Київради�до�прое�т��рішення�Київради,�що

подаються�протя�ом�5-ти�днів�після�пленар-

но�о�засідання,�на�я�ом��прое�т�рішення�прий-

нято�за�основ��(перше�читання).�Пропозиції,

за�важення,�поправ�и�до�прое�т��рішення�Ки-

ївради�подаються�на�ім’я��олови�постійної��о-

місії,�до�я�ої�прое�т�рішення�направлено�на�до-

опрацювання,�через�се�ретаріат�Київради.�Про-

позиції,�за�важення,�поправ�и�подаються��

письмовій�формі,���ви�ляді�порівняльної�табли-

ці,�з�обов’яз�овим�обґр�нт�ванням�необхідно-

сті�їх�врах�вання.�Постійна��омісія�не�роз�ля-

дає�пропозиції,�за�важення,�поправ�и,�що�по-

дані�з�пор�шенням�встановлено�о�поряд��.�По-

стійна��омісія�зобов’язана�під�от�вати�прое�т

рішення�Київради�до�др��о�о�читання�протя-

�ом�30-ти�днів�після�сплив��стро��,�встанов-

лено�о�для�подання�деп�татами�пропозицій�до

прое�т��рішення.�Прое�т�рішення�до�др��о�о

читання��от�ється���ви�ляді�порівняльної�таб-

лиці,�в�я�ій�ви�ладаються�всі�реда�ції�поло-

жень�прое�т��рішення�відповідно�до�пропози-

цій�деп�татів.�Постійна��омісія�може�об’єдн�-

вати�подібні�за�змістом�пропозиції�в�одній�ре-

да�ції.

15.�Роз�ляд�прое�т��рішення�Київради���др�-

�ом��читанні�на�пленарном��засіданні�Київра-

ди�в�лючає�в�себе:

1)�об�оворення�і��олос�вання�о�ремо��ож-

ної�норми�положення�прое�т��рішення;

2)�прийняття�прое�т��рішення�в�цілом�.

16.�Під�час�об�оворення�прое�т��рішення�Ки-

ївради���др��ом��читанні�деп�тати�не�мають

права�на�пленарном��засіданні�Київради�вно-

сити�пропозиції�та�поправ�и,�що�не�б�ли�роз�ля-

н�ті�постійною��омісією�під�час�доопрацювання.

17.�Рішення�Київради�вважається�прийня-

тим,�я�що�на�пленарном��засіданні�за�ньо�о

про�олос�вало�більше�половини�деп�татів�від

за�ально�о�с�лад��Київради�(61��олос).�При

встановленні�рез�льтатів��олос�вання�до�за-

�ально�о�с�лад��Київради�в�лючається�Київ-

сь�ий�місь�ий��олова,�я�що�він�бере��часть��

пленарном��засіданні�Київради,�і�врахов�єть-

ся�йо�о��олос.

18.�Я�що�прое�т�рішення�на�пленарном��за-

сіданні�не�прийнято,�повторний�роз�ляд�та�о-

�о�прое�т��рішення�можливий�на�наст�пном��пле-

нарном��засіданні�Київради�без�прийняття�до-

дат�ово�о�рішення�за�винят�ом�випад�ів,�перед-

бачених�цим�Ре�ламентом.

19.�Я�що�при�проведенні��олос�вання�з�пи-

тання�поряд���денно�о�рішення�Київради�не

прийнято,�повторний�роз�ляд�цьо�о�питання

можливий�не�більше�одно�о�раз��на�пленар-

ном��засіданні�Київради�відповідно�до�рішен-

ня,�прийнято�о�більшістю��олосів�деп�татів�від

за�ально�о�с�лад��Київради.

20.�Я�що�прое�т�рішення�на�пленарном��за-

сіданні�не�прийнято,��олов�ючий�на�пленарно-

м��засіданні�за�власною�ініціативою�або�за�про-

позицією�деп�татів�Київради�може�поставити

на��олос�вання�питання�про�відхилення�про-

е�т��рішення.

21.�У�разі�я�що�рішення�з�питання�поряд��

денно�о�не�прийнято,�за�пропозиціями�деп�-

татів�Київради��олов�ючий�може�надати�дор�-

чення�профільній�постійній��омісії�з�поперед-

ньо�о�роз�ляд��відповідно�о�прое�т��рішення

додат�ово�опрацювати�зазначений�прое�т�рі-

шення�з��рах�ванням�висловлених�на�пленар-

ном��засіданні�пропозицій�та�за�важень.

22.�Я�що�прое�т�рішення�Київради�двічі�не

прийнятий�(незалежно�від�то�о�на�поточній�чи

наст�пній�сесіях�Київради�відб�вався�повтор-

ний�роз�ляд�прое�т�)���випад�ах,�передбаче-

них�частинами�вісімнадцятою�та�дев’ятнадця-

тою�цієї�статті,�або�я�що�Київрада�відхилила

прое�т�рішення�більшістю��олосів�деп�татів�від

за�ально�о�с�лад��Київради,�та�ий�прое�т�рі-

шення�вважається�відхиленим�і�повертається

профільною�постійною��омісією�с�б’є�т��по-

дання.�Подальший�роз�ляд�відхилено�о�про-

е�т��рішення�або�я�ий�дослівно�чи�по�с�ті�по-

вторює�відхилений�прое�т�рішення�можливий

на�наст�пній�сесії�в�поряд��,�передбаченом�

статтями�21�та�23�цьо�о�Ре�ламент�.

23.�У�разі�пор�шення�встановленої�цим�Ре�-

ламентом�процед�ри�при�роз�ляді�й��олос�-

ванні�прое�т��рішення�деп�тат�Київради�може

зверн�тися�до��олов�ючо�о�на�пленарном��за-

сіданні�із�відповідною�заявою�та�пропозицією

щодо�с�ас�вання�рез�льтатів�відповідно�о��о-

лос�вання�та�повернення�до�роз�ляд��прое�-

т��рішення.�Рішення�про�с�ас�вання�рез�льта-

тів��олос�вання�та�повернення�до�роз�ляд�

прое�т��рішення�може�б�ти�прийняте�до�за-

�інчення�відповідно�о�пленарно�о�засідання

Київради�більшістю��олосів�деп�татів�від�за-

�ально�о�с�лад��Київради.

24.�Прое�ти�рішень�про�передач��земель-

них�діляно����власність��ромадянам�мож�ть�по-

даватися�і��олос�ватися�я��одне�за�альне�рішен-

ня,�в�я�ом���ожен�п�н�т�може�об�оворювати-

ся�о�ремо.

25.�Роз�ляд�прое�тів�рішень�Київради�з�пи-

тань�містоб�д�вання,�земле�орист�вання�та

землевідведення�с�проводж�ється�демонстра-

цією�на�е�рані�місця�розташ�вання�відповід-

ної�земельної�ділян�и�(�адастровий�план)�та

фотофі�сації�її�фа�тично�о�стан�.�Крім�то�о,�в

необхідних�випад�ах�за�пропозицією��олов�-

ючо�о�або�деп�татів�Київради,�на�підставі�про-

цед�рно�о�рішення,�демонстрацією�відео-�та

фото-�зйом�и�на�е�рані�може�с�проводж�вати-

ся�роз�ляд�б�дь-я�о�о�іншо�о�питання�поряд-

���денно�о�пленарно�о�засідання�Київради.

Стаття�29.�Порядо���олос�вання�на�пле-

нарном��засіданні�Київради

1.�Голос�вання�на�пленарном��засіданні�Ки-

ївради�проводиться�за�допомо�ою�еле�трон-

ної�системи�для��олос�вання�в�та�их�режимах:

1)�поіменне��олос�вання —�фі�с�ються�ре-

з�льтати��олос�вання��ожно�о�деп�тата�Київ-

ради;

2)�таємне��олос�вання —�підрахов�ється

тіль�и�за�альний�рез�льтат��олос�вання�і�не

ідентифі��ється��олос��ожно�о�деп�тата�Київ-

ради.

2.�Голос�вання�здійснюється�деп�татом�Ки-

ївради�особисто.�Голос�вання�за�допомо�ою

еле�тронної�системи�для��олос�вання�прово-

диться�лише�в�період�появи�на�табло�спеці-

альної�застав�и�з�лічильни�ом�час��та�зв��ово-

�о�с�провод�.

3.�Рез�льтати��олос�вання�висвіч�ються�на

табло�та�о�олош�ються��олов�ючим�на�пле-

нарном��засіданні�Київради.

4.�Голос�вання�на�пленарних�засіданнях�Ки-

ївради�без�застос�вання�еле�тронної�системи

для��олос�вання�проводиться:

1)�від�рите —�шляхом�підняття�(не�підняття)

деп�татами�р��;

2)�поіменне —�шляхом�опит�вання;

3)�таємне —�шляхом�подачі�бюлетенів.

У�та�ом��разі��іль�ість��олосів�«за»,�«проти»,

«�тримались»�підрахов�є�обрана�деп�татами

лічильна��омісія,�я�а�форм�ється�з�представни-

�ів�різних�деп�татсь�их�фра�цій,��р�п�або��пов-

новажених�представни�ів�деп�татсь�их�фра�цій,

�р�п�до�момент��обрання�лічильної��омісії.

5.�У�разі�пор�шення�вимо��особисто�о��оло-

с�вання�деп�татами�Київради�при�прийнятті

Київрадою�рішення��олов�ючий�може�за�про-

позицією��олів�або��повноважених�представ-

ни�ів�деп�татсь�их�фра�цій,��р�п�Київради�по-

ставити�відповідне�рішення�Київради�на�по-

вторне��олос�вання.

6.�На�прохання�деп�татів�Київради,�деп�тат-

сь�их�фра�цій,��р�п�Київради��олов�ючий�ін-

форм�є�про�рез�льтати��олос�вання�по�фра�-

ціях,��р�пах.

7.�Таємне��олос�вання�обов’яз�ово�проводить-

ся���випад�ах,�передбачених�За�оном�У�раїни

«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні».�Та-

ємне��олос�вання�може�проводитись�та�ож�і

в�інших�випад�ах�за�рішенням�Київради,�прий-

нятим�більшістю��олосів�деп�татів�від�за�аль-

но�о�с�лад��Київради.

8.�Форма�таємно�о��олос�вання�(за�допо-

мо�ою�бюлетенів�чи�за�допомо�ою�еле�трон-

ної�системи�для��олос�вання)�визначається�рі-

шенням�Київради,�прийнятим�більшістю��оло-

сів�деп�татів�від�за�ально�о�с�лад��Київради.

9.�Процед�ра��олос�вання�за�допомо�ою

бюлетенів�визначається�процед�рним�рішен-

ням�Київради�і�передбачає�створення�лічиль-

ної��омісії,�ви�отовлення�бюлетенів,�реєстра-

ції�деп�татів,��олос�вання�та�підрах�н����оло-

сів.

10.�Лічильна��омісія�деп�татів�створюється

відповідно�до�пропорційно�о�представництва

деп�татсь�их�фра�цій,��р�п.�Таємне��олос�-

вання�вважається�та�им,�що�відб�лося,�я�що

�іль�ість�деп�татів,�що�взяли��часть����олос�-

ванні,�становить�більше�половини�від�за�аль-

но�о�с�лад��Київради.�Після�за�інчення��оло-

с�вання�лічильна��омісія�проводить�підрах�-

но���олосів�і�с�ладає�прото�ол��олос�вання.

Прото�ол�підпис�ють�всі�прис�тні�члени�лічиль-

ної��омісії.�У�разі�нез�оди�б�дь-�о�о�з�членів

лічильної��омісії�з�прото�олом�він���письмовій

формі�ви�ладає�свою�о�рем��д�м��,�я�а�до-

дається�до�прото�ол��і�о�олош�ється�на�пле-

нарном��засіданні.�Про�рез�льтати�таємно�о

�олос�вання��олова�лічильної��омісії�або�ви-

значений��омісією�член��омісії�доповідає�на

пленарном��засіданні.�У�разі�виявлення�лічиль-

ною��омісією�пор�шення�поряд����олос�ван-

ня,�рез�льтати�цьо�о��олос�вання�о�олош�ю-

ться�недійсними.�Про�пор�шення�лічильна��о-

місія�доповідає�Київраді,�я�а�приймає�проце-

д�рне�рішення�щодо�розслід�вання�фа�т��по-

р�шення�і�наслід�ів��олос�вання.

11.�Кожен�деп�тат�Київради�за�йо�о�письмо-

вим�зверненням�має�право�протя�ом�трьох�днів

отримати�роздр��ів���з�еле�тронної�системи

для��олос�вання�рез�льтатів�поіменно�о��оло-

с�вання�з�питань�поряд���денно�о�пленарно�о

засідання�сесії�Київради.

12.�Питання�поряд���денно�о,�що�не�б�ли

роз�лян�ті�на�відповідном��пленарном��засі-

данні�Київради,�в�лючаються�до�поряд���ден-

но�о�наст�пно�о�пленарно�о�засідання�Київра-

ди,�я�що�Київрадою�не�прийнято�щодо�них�ін-

шо�о�рішення.

13.�Рішення�з�процед�рних�питань�приймаю-

ться�за�підтрим�и�не�менше�однієї�третини�де-

п�татів�(40�деп�татів)�Київради,��рім�випад�ів,

передбачених�цим�Ре�ламентом.�Процед�рним

вважається�питання�ре��лювання�роботи�пле-

нарно�о�засідання�Київради.�Процед�рне�рі-

шення�не�ви�отовляється�я��до��мент.�Проце-

д�рне�рішення�заноситься�до�прото�ол��пле-

нарно�о�засідання�Київради.

Стаття�30.�Порядо��проведення�деп�тат-

сь�их�сл�хань�та�засл�хов�вання�Київра-

дою�звітів

1.�З�метою�реалізації�основних�принципів�ді-

яльності�Київради,�що�вартально���Київраді

проводяться�деп�татсь�і�сл�хання�з�питань,�що

становлять�с�спільний�інтерес.

2.�Деп�татсь�і�сл�хання�проводяться���по-

ряд��,�визначеном��цим�Ре�ламентом�для�с�ли-

�ання�і�проведення�пленарних�засідань�(сесій)

Київради,�з��рах�ванням�особливостей,�перед-

бачених�цією�статтею.

3.�Рішення�про�проведення�деп�татсь�их�сл�-

хань�доводиться�до�відома�деп�татів�Київради

і�населення�міста�Києва�не�пізніше�ніж�за�три-

дцять�днів�до�дати�проведення�деп�татсь�их

сл�хань.

4.�Порядо��денний�деп�татсь�их�сл�хань�за-

твердж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою�або

заст�пни�ом�місь�о�о��олови-се�ретарем�Ки-

ївради�за�по�одженням�із�Президією�Київради.

5.�Пропозиції�щодо�питань�поряд���денно�о

деп�татсь�их�сл�хань�мож�ть�б�ти�внесені�Ки-

ївсь�им�місь�им��оловою,�заст�пни�ом�місь�о-

�о��олови —�се�ретарем�Київради,�постійними

�омісіями,�деп�татсь�ими�фра�ціями,��р�пами,

деп�татами�Київради,�а�та�ож�членами�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�за�рез�льтата-

ми�за�альних�зборів�за�місцем�проживання��

поряд��,�визначеном��Стат�том�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

Пропозиції�подаються�до�се�ретаріат��Київ-

ради���письмовом��ви�ляді�не�пізніше�ніж�за

двадцять�днів�до�дати�проведення�деп�татсь�их

сл�хань.

У�пропозиції�обґр�нтов�ється�необхідність

об�оворення�питання,�зазначаються�особи,�я�і

мають�б�ти�запрошені�для�об�оворення�питан-

ня�з�метою�об’є�тивно�о�і�всебічно�о�йо�о�роз-

�ляд�,�визначаються�доповідач�та�співдопові-

дачі�із�об�оворювано�о�питання,�а�та�ож�захо-

ди�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Ре�-

ламент�,�що�мають�б�ти�вжиті�за�рез�льтата-

ми�роз�ляд��питання.�Пропозиції,�що�подані�з

пор�шенням�встановлено�о�поряд��,�не�прий-

маються�до�роз�ляд�.

6.�Усі�прийняті�до�роз�ляд��пропозиції�на-

правляються�в�постійні��омісії�Київради�для

ознайомлення�деп�татів�Київради.�Деп�тати

Київради�мож�ть�доповнювати�списо��осіб,�що

підля�ають�запрошенню�для�об�оворення�питан-

ня,�а�та�ож�ре�оменд�вати�інші�заходи�відпо-

відно�до�чинно�о�за�онодавства�та�цьо�о�Ре�-

ламент�,�що�мають�б�ти�вжиті�за�рез�льтата-

ми�роз�ляд��питання.

7.�Для��часті���деп�татсь�их�сл�ханнях�за-

прош�ються�посадові�особи�ор�анів�державної

влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�представ-

ни�и�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�а�та-

�ож��ромадсь�ості,�прис�тність�я�их�необхід-

на�для�об’є�тивно�о�і�всебічно�о�роз�ляд��від-

повідно�о�питання�поряд���денно�о.

Участь�посадових�осіб�ор�анів�державної�вла-

ди�та�місцево�о�самовряд�вання,��ерівни�ів

підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�запроше-

них�на�деп�татсь�і�сл�хання,�є�обов’яз�овою.

8.�З�метою�під�отов�и�інформації�для�деп�тат-

сь�их�сл�хань�Київсь�им�місь�им��оловою,�за-

ст�пни�ом�місь�о�о��олови —�се�ретарем�Київ-

ради�мож�ть�надаватися�відповідні�дор�чення.

9.�Голов�ючим�на�деп�татсь�их�сл�ханнях�мо-

же�б�ти�Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст�пни�

місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради�або�деп�-

тат�Київради,�визначений�Президією�Київради.

10.�Деп�татсь�і�сл�хання�є�правомочними

незалежно�від��іль�ості�деп�татів�Київради,�що

бер�ть���них��часть.�Для��часті�в�деп�татсь�их

сл�ханнях�деп�тати�Київради�реєстр�ються.�Під

час�проведення�деп�татсь�их�сл�хань�прис�т-

ні�деп�тати�Київради�не��олос�ють�і�не�прийма-

ють�рішення.

11.�Деп�татсь�і�сл�хання�починаються�з�о�о-

лошення��олов�ючим�поряд���денно�о.�Питан-

ня�поряд���денно�о�роз�лядаються�в�поряд��

чер�овості.

Під�час�об�оворення�питання�поряд���ден-

но�о�право�на�вист�п�мають�деп�тати�Київра-

ди,�я�і�зареєстр�вались�і�отримали��арт�и�для

еле�тронно�о��олос�вання.

Запрошені�особи�під�час�об�оворення�питан-

ня�поряд���денно�о�мають�право�лише�відпові-

дати�на��точнюючі�запитання�деп�татів�Київради.

12.�На�роз�ляд�питання�поряд���денно�о�від-

водиться�не�більше�однієї��одини,�я�що�інший

час�не�визначено�Президією�Київради�під�час

під�отов�и�поряд���денно�о.�Після�за�інчення

цьо�о�час���олов�ючий�обов’яз�ово�надає�за-

�лючне�слово�доповідач��і�співдоповідачам�по

1�хв.�на��ожно�о�і�після�надання�відповідних�до-

р�чень�ставить�на�роз�ляд�інше�питання�поряд-

���денно�о.

13.�За�рез�льтатами�роз�ляд��питання�по-

ряд���денно�о��олов�ючий�надає�дор�чення

під�от�вати�відповідний�прое�т�рішення�Київ-

ради,�провести�перевір��,�надати�інформацію

або�вжити�інших�заходів�відповідно�до�за�оно-

давства�та�цьо�о�Ре�ламент�.

14.�Гласність�деп�татсь�их�сл�хань�забезпеч�є-

ться�шляхом�їх�прямої�трансляції�по�телебаченню

і�радіо,�розміщення�стено�рафічно�о�звіт��деп�тат-

сь�их�сл�хань�Київради�та�наданих�дор�чень�на

офіційном��веб-сайті�Київради�(www.�kmr.�gov.�ua)

та�п�блі�ації�їх����азеті�Київради�«Хрещати�».

15.�Раз�на�рі�,�починаючи�з�дати�першої�се-

сії�Київради�VII�с�ли�ання,�на�пленарном��засі-

данні�деп�тати�Київради�звіт�ють�про�свою�ро-

бот�,�а�деп�татсь�і�фра�ції�про�ви�онання�пе-

редвиборчої�про�рами.

Продовження
�
наст�пних
номерах
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ

íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì îðåíäè:
- íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë.

Êðàñíîâà, 8 ïëîùåþ 44,0 êâ. ì äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè; ïëîùåþ 29,5 êâ. ì; — äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíîãî
ôîíäó;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³, çà àäðåñîþ: âóë. Ê³ëüöåâà,
äîðîãà, 5-Á, ïëîùåþ 38,70 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³, çà àäðåñîþ: âóë. Êîðî-
ëüîâà, 9-Á, ïëîùåþ 37,80 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. ²ðï³íñüêà,
63/5, ïëîùåþ 47,80 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ïî
ðåìîíòó îäÿãó);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ çà àäðåñîþ: âóë. Ñèìèðåíêà,
2/19, ïëîùåþ 37,44 êâ. ì òà 57,42 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³
ïî ðåìîíòó îäÿãó).

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" (ì. Êè¿â,
âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì, Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª.Ïóõîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Âèùåçàçíà÷åíå ìàéíî ïðîïîíóºòüñÿ äî îðåíäè çàãàëîì ÿê ãðóïè îá'ºêò³â (9,1+9,0), (14,7+8,0), (14,0+10,0). Çàÿâè ïðî
íàì³ð ùîäî ÷àñòèíè îá'ºêòà îðåíäè ðîçãëÿäó íå ï³äëÿãàþòü.

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî,
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

(ïîâíà íàçâà óñòàíîâè)

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Å. Ïîòüº, 9. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 456-46-30.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

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

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü
êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

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

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,
ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 565 çà àäðåñîþ: âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 25-À, ïëîùåþ
69,00 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ¹ 599 çà àäðåñîþ: âóë. Â. Ñòóñà, 26-À, ïëîùåþ 26,20 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 214 çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Êîòåëüíèêîâà, 44, ïëîùåþ
59,60 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 789 çà àäðåñîþ: âóë. Ï³äë³ñíà, 4, ïëîùåþ 18,00 êâ. ì;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 547 çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 8-À, ïëîùåþ
9,00 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü — çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6-À, òåë. 274-97-00).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97,
êàá. 308. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÃÀÇ" ïîâ³äîìëÿº
Ïîñòàíîâàìè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.11.2014 ¹426 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ

ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðîìèñëîâèõ ñïîæèâà÷³â
òà ³íøèõ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ", â³ä 28.11.2014 ¹425 "Ïðî
âñòàíîâëåííÿ ãðàíè÷íîãî ð³âíÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ óñòàíîâ òà
îðãàí³çàö³é, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â" ç
1 ãðóäíÿ 2014 ðîêó çàòâåðäæåíà ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 5900,00 ãðí
çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà
ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿ íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ,
ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì. Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ
â³ä 28.11.2014 ¹427 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ
ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é" ç 1 ãðóäíÿ 2014 ðîêó çàòâåðäæåíà ö³íà
ïðèðîäíîãî ãàçó íà ð³âí³ 2950,00 ãðí çà 1000 ì3 áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ,
çáîðó äî çàòâåðäæåíîãî òàðèôó íà ïðèðîäíèé ãàç ó âèãëÿä³ ö³ëüîâî¿
íàäáàâêè, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ë ³ ïîñòà÷àííÿ çà
ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

Çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ¹ 472/14/12-3/009-14 â³ä 31.10.2014

ðîêó ÒÎÂ "Í³êà-Íîâèé Ñâ³ò" ìàº íàì³ð ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè Ïðîåêò "Ðåñòàâðàö³ÿ,

ðåàá³ë³òàö³ÿ òà ïðèñòîñóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ç ÷àñòêîâîþ ðåêîíñòðóêö³ºþ

ïðèáóäèíêîâî¿ ñïîðóäè ï³ä ãîòåëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð ç ïðèì³ùåííÿìè

òîðãîâî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,

29 (ë³òåðà "À", "Á") ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ

ïðîñèìî íàäñèëàòè çà àäðåñîþ: 04070, ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, 29.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà,
31-À, (êàá. ¹ 310), âèêëèêàº íà 16.12.2014 ðîêó î 10.30 â³äïîâ³äà÷à Ãåðàñèìåíêà
Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òêà÷åíêî ²ðèíè Â³òàë³¿âíè äî
Ãåðàñèìåíêà Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè ïîçèêè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ïðîâîäèòü êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ ïîñëóã ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè,
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿
âîäè äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà ãóðòîæèòê³â. Ç óìîâàìè êîíêóðñó òà äîâ³äêîâîþ
³íôîðìàö³ºþ ìîæëèâî îçíàéîìèòèñü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Åæåíà Ïîòüº, 9,
òåë. 456-46-30.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1
ÒÌÎ "Ïñèõ³àòð³ÿ" ó

ì. Êèºâ³ (04080, Ôðóí-
çå, 103-à, 503-86-96)

öîêîëü-
íèé ïî-

âåðõ

Ôðóíçå,
103-À,
ê. 11

96,20

äëÿ ðîçì³ùåííÿ êà-
ôåòåð³þ, ùî íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.10.2014

2 ðîêè 364 äí³ 70,45 6777,33

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Ñòàíîì íà 30.06.2014

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²Ä-
ÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅ-
ÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 2
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"

(ì. Êè¿â, ïðîñï. Òè÷èíè, 22, ò. 550-71-88)

1 ïîâåðõ

ÒÈ×ÈÍÈ
ÏÀÂËÀ

ÏÐÎÑÏ.,
22

20,30

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈ-
ÂÀÒÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß
(ìåäè÷íà ïðàêòèêà)

2 ðîêè 364 äí³ 87,85 1783,33

Íàçâà òà
ïîâíà õà-
ðàêòåðèñ-
òèêà îá'ºê-
òà îðåíäè

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ
îá'ºêòà
îðåíäè

Çà-
ãàëüíà
ïëî-

ùà, ì2

Íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòó
(ïðèì³ðíèé îáñÿã âêëàäåíü), ³íø³ óìîâè

Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
îá'ºêòà îðåíäè

îðåíäàðåì

Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè, âèçíà÷åíà
íåçàëåæíîþ îö³í-

êîþ / Àêòîì îö³íêè
â³ä 31.05.2014 ð.

Ñòàâêà îðåíä-
íî¿ ïëàòè çà
ïîñòàíîâîþ

ÊÌÓ â³ä
04.10.95 ¹ 786

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí / 1 ì2

(áåç ÏÄÂ)

Ìàêñèìàëü-
íèé ñòðîê

îðåíäè

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Íåæèòëîâ³
ïðèì³-
ùåííÿ 

Ï³äâàëüíå
ïðèì³-
ùåííÿ

ì. Êè¿â,
âóë.

Å. Ïî-
òüå, 9

144,9

Íå â³äðåìîíòîâàíå. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè
îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïî-

â³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñïëàòà çà-
áîðãîâàíîñò³ ïî îðåíäí³é ïëàò³ ïîïåðåäíüîãî

îðåíäàðÿ ïåðåä ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ðîçì³ùåííÿ êà-
ôå, áàð³â, çàêó-
ñî÷íèõ, áóôåò³â,
êàôåòåð³¿â, ùî

çä³éñíþþòü ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

581411 ãðí 15 50,16 ãðí

30.09.2017 ð.

Ñòðîê îðåíäè
Çàïðîïîíî-

âàíî îðåíäà-
ðåì

Íåæèòëîâ³
ïðèì³-
ùåííÿ 

Öîêîëüíå
ïðèì³-
ùåííÿ

ì. Êè¿â,
âóë.

Å. Ïî-
òüå, 9

277,80

Íå â³äðåìîíòîâàíå. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè
îá'ºêòà îðåíäè, îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó ó â³äïî-

â³äíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñïëàòà çà-
áîðãîâàíîñò³ ïî îðåíäí³é ïëàò³ ïîïåðåäíüîãî

îðåíäàðÿ ïåðåä ÄÆÊÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Ðîçì³ùåííÿ êà-
ôå, áàð³â, çàêó-
ñî÷íèõ, áóôåò³â,
êàôåòåð³¿â, ùî

çä³éñíþþòü ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

1387785,00 ãðí 15 62,45 ãðí

30.09.2017 ð.

Ñòðîê îðåíäè
Çàïðîïîíî-

âàíî îðåíäà-
ðåì

¹
ï/ï

Íàçâà îðãà-
íó óïðàâ-

ë³ííÿ

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

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

Íàéìåíóâàííÿ òà
ì³ñöåçíàõîäæåí-
íÿ îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé íî-
ìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàé-
íà çà íåçà-

ëåæíîþ îö³í-
êîþ, ãðí

Ìàêñèìàëü-
íî ìîæëè-
âèé ñòðîê

îðåíäè

Ìåòà
âèêîðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Íàö³îíàëü-
íà àêàäå-
ì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì ìîäåëþ-
âàííÿ â åíåðãåòèö³

³ì. Ã.ª.Ïóõîâà, 03164,
ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà

Íàóìîâà, 15, òåë. 424-91-62

Íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ íà 12-ìó
ïîâåðñ³ ³íæåíåð-
íî-ëàáîðàòîðíîãî

êîðïóñó

358555780000
9,1

14,7
14,0

41027,28
66274,83
63118,88

Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ
îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êà-
ö³é, ÿêèé íàäàº ïîñëóãè
ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî)

çâ'ÿçêó òà àíòåí

2

Íàö³îíàëü-
íà àêàäå-
ì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì ìîäåëþ-
âàííÿ â åíåðãåòèö³

³ì. Ã.ª.Ïóõîâà, 03164,
ì. Êè¿â, âóë. Ãåíåðàëà

Íàóìîâà, 15, òåë. 424-91-62

×àñòèíà äàõó áó-
ä³âë³ ³íæåíåðíî-
ëàáîðàòîðíîãî

êîðïóñó

358555780000
9,0
8,0

10,0

310058,33
275607,41
344509,26

Äâà ðîêè òà
îäèíàäöÿòü

ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ
îïåðàòîðà òåëåêîìóí³êà-
ö³é, ÿêèé íàäàº ïîñëóãè
ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî)

çâ'ÿçêó òà àíòåí

¹
ç/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Îðåíä-
íà ïëàòà

çà
1 êâ. ì,

ãðí

Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè,

çàïðîïîíî-
âàíèé çàÿâ-

íèêîì

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè,

ãðí

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅ-
ÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002, ì. Êè¿â,
âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, ò. 516-86-50)

Íàï³â-
ï³äâàë

ÁÀÆÎÂÀ
ÂÓË.,
7/21

66,43

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎ-
ÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª

ÂÈÐÎÁÍÈ×Ó Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â

2 ðîêè 
364 äí³ 

Ñòàíîì íà 31.07.2014

31,27 2077,25

2.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅ-
ÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002, ì. Êè¿â,
âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, ò. 516-86-50)

Íàï³â-
ï³äâàë

ÁÀÆÎÂÀ
ÂÓË.,
7/21

77,83

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ'ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎ-
ÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª

ÂÈÐÎÁÍÈ×Ó Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÍÅÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â

2 ðîêè 
364 äí³ 

Ñòàíîì íà 31.07.2014

31,27 2433,67

3.

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅ-
ÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊÖ²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002, ì. Êè¿â,
âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, ò. 516-86-50)

Íàï³â-
ï³äâàë

ÁÀÆÎÂÀ
ÂÓË.,
7/21

42,74

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÎ¯ ÎÐ-
ÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ ÂÈ-
ÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÀÄ-
ÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²-

ßËÜÍÎÑÒ², ÍÅ Á²ËÜØÅ ßÊ 50 ÊÂ. Ì

2 ðîêè 
364 äí³ 

Ñòàíîì íà 01.11.2014

1 ãðí.
íà ð³ê

1 ãðí.
íà ð³ê

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍ²Â ïåñòóº ôîðòóíà,

ñâ³òîáà÷åííÿ íàáèðàº êðà-

ñèâèõ äóõîâíèõ áàðâ,éäå

çì³íà ³äåàë³â, â÷îðàøí³ ñòåðåîòè-

ïè ðóéíóþòüñÿ, âè äîðîñë³øàºòå

íà î÷àõ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ìóä-

ðåöÿ. Íå ñòðèìóéòå ³äåéíèé ôîí-

òàí, âàø³ çàäóìêè ÷óäîâ³, ïåðñïåê-

òèâí³ ³ ìàþòü ïðàâî íà æèòòÿ, âò³-

ëþéòå ¿õ ðàçîì ç ä³ëîâèìè, øëþá-

íèìè ïàðòíåðàìè.

ÒÅËÜÖ², ÿê äîñÿãòè ãàð-

ìîí³¿ ì³æ «õî÷ó» ³ «òðå-

áà»? Ïèòàííÿ ñòàíå ðóáà,

çìóñèâøè ðîçêóðêóëþâàòè áëàãî-

â³ðíèõ, äîìî÷àäö³â (³ âîíè äîñèòü

ùåäð³). Íå ïåðåãí³òü ïàëèöþ àïå-

òèò³â, íà ÷àøó òåðåç³â ïîêëàäåíî

ëþáîâ òà ãðîø³, òîæ ÿêùî õî÷åòå

áóòè óëþáëåíèìè òà æàäàíèìè â

ïàð³, ïîñòàâòå âèìîãè ïàðòíåð³â

íà ÷³ëüíå ì³ñöå.

ÁËÈÇÍÞÊÈ—íîñ³é ùàñ-

òÿ òà äîáðà, ÿêîãî ïóáë³-

êà âñþäè çóñòð³÷àº ç ðà-

ä³ñòþ òà ùèðîþ ëþáîâ’þ, ãîëîâ-

íå — â êëîïîòàõ çà ÷óæèìè ïðîá-

ëåìàìè íå çàíåäáàòè îñîáèñòå

áóòòÿ. Ïîäðóæí³ ñòîñóíêè íàáèðà-

þòü äèíàì³÷íèõ îáåðò³â, êîæíà

ìèòü íà âàãó çîëîòà: äàéòå îáðàí-

öþ â³ä÷óòè ñåáå ñèëüíîþ ñàìîäî-

ñòàòíüîþ îñîáèñò³ñòþ.

ÐÀÊÈ, òðóäîâèé ìàðàôîí

ó ðîçïàë³, ÿê ôàõ³âåöü âè

ñàìà äîñêîíàë³ñòü, ìàé-

ñòåð íà âñ³ ðóêè.Äàéòå ôîðè ëåäà-

ðÿì òà íåïðîôåñ³îíàëàì, âçÿâøè

øòóðìîì îë³ìï ä³ëîâèõ äîñÿãíåíü

ÿê ê³ëüê³ñòþ,òàê ³ ÿê³ñòþ.Âò³ì ³ ïëà-

òà ìàº áóòè åêâ³âàëåíòíîþ, òîð-

ãóéòåñÿ ç ïðàöåäàâöÿìè ³ íå ïðî-

äàâàéòåñÿ çà ì³çåðí³ êîøòè. Çàðàç

âàì ïîòð³áåí ÿê ïîñàäîâèé ïîðò-

ôåëü, òàê ³ òîâñòèé ãàìàíåöü, âè

öå çàñëóæèëè.

ËÅÂÈ, ÿêùî ñåðöþ õî-

÷åòüñÿ ñâÿòà, íå ñòðè-

ìóéòå òîé ôåºðè÷íèé ïî-

ðèâ, ï³ðí³òü ó âèð ðîìàíòè÷íèõ

ðîçâàã ³ êàéôóéòå! Âè òàê³ âåëè÷-

í³, ³ìïîçàíòí³, òîæ ðîçáèòè ÷èºñü

ñåðöå òðóäíîù³â íå ñêëàäå, õî-

÷åòüñÿ êîõàòèñÿ — çàïóñêàéòå

àìóðí³ ñòð³ëè ³ äåðçàéòå, ÿíãîëè

äîïîìîæóòü!

Ä²ÂÈ, ñ³ì’ÿ — öå êîëèñêà

äóõîâíîñò³ òà æèòòºäàé-

íèé ãåíåðàòîð,òóò âè ðîç-

âèâàºòåñÿ, ÷åðïàºòå çåðíà íåáåñ-

íî¿ ìóäðîñò³. Â ñòîñóíêàõ «áàòü-

êè-ä³òè», «íà÷àëüíèê-ï³äëåãëèé»

òðèâàþòü ùàñëèâ³ ÷àñè ïðåîáðà-

æåííÿ,ò³ëüêè íå àô³øóéòå ïðî çäî-

áóòêè, áî â³äëÿêàºòå ôîðòóíó.Óñà-

ì³òíåííÿ â äîì³ çö³ëèòü äóøó, çà-

ðÿäèòü æèòòºâèé àêóìóëÿòîð.

ÒÅÐÅÇÈ çäàòí³ äî àäàï-

òàö³¿ â áóäü-ÿêèõ îáñòà-

âèíàõ! Â³ðòóîçíî çìóñè-

òè òàíöþâàòè ïóáë³êó ï³ä ñâîþ äóä-

êó, çàã³òóâàòè çà âèñîêó ³äåþ—ìàñ-

òàê íà âñ³ ñòî. Æèòòºâà ìóäð³ñòü,

ïðàêòèöèçì ïëþñ âèñîêà åðóäè-

ö³ÿ, ä³ëîâà îá³çíàí³ñòü çäàòí³ òâî-

ðèòè ÷óäåñà óñï³õó òàì, äå ïðîöâ³-

òàº íåõëþéñòâî òà áåçãðàìîòí³ñòü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ — ïðàöåëþ-

áè í³âðîêó,òîæ ëîâ³òü âè-

ã³äíó ä³ëîâó ïðîïîçèö³þ

÷è ðåíòàáåëüíå çàìîâëåííÿ, àáè

äîëó÷èòèñÿ äî ô³íàíñîâèõ äæå-

ðåë, ÿê³ äëÿ âàñ ùåäðî ñòðóìåíÿòü,

³ ìîë³òüñÿ íà øåôà! Êàð’ºðíå ìàé-

áóòíº â éîãî ðóêàõ.Îäíàê ñë³ä òðè-

ìàòè ðóêó íà ìàòåð³àëüíîìó ïóëü-

ñ³, çáàëàíñóâàòè ïðèáóòêè òà âè-

òðàòè, àáè íàäõîäæåííÿ äî ãàìàí-

öÿ (ùî îá³öÿþòü áóòè âèñîêèìè!)

íå ïåðåâèùóâàëè òðàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ õî÷ ðîç³ðâèñü:

òî ñë³ä âîþâàòè íà ïåðå-

äîâ³é,òî «ïàðòèçàíèòè» íà

òàºìíîìó ôðîíò³, äîãîäæàþ÷è íà-

÷àëüñòâó.×àðóéòå ïóáë³êóåðîòèçìîì,

³íòåëåêòîì,ïðåçåíòàáåëüí³ñòþ,óñï³ø-

íî âò³ëþéòå íåîðäèíàðí³ ³äå¿ ïîêè

âàñ ëþáëÿòüòà ö³íóþòü,áî öÿ ìàííà

ïîïóëÿðíîñò³, âåç³ííÿ íå â³÷íà.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, îïòèìàëüíà

ñàìîðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷å-

íà âäàëèí³ â³ä ñóñï³ëüíî¿

ìåòóøí³. Îïàíîâóéòå ä³àëåêòèêó

ï³çíàííÿ âèùî¿ ³ñòèíè, â³äâ³äóéòå

õðàìè,áîãîñëóæ³ííÿ,âèâ÷àéòå ô³-

ëîñîôñüêó ë³òåðàòóðó,÷èòàéòå Á³á-

ë³þ, äîëó÷àéòåñÿ äî ñâÿòèõ ñêàðá-

íèöü. ² í³êîãî íå ñóä³òü, à ìîë³òüñÿ.

ÂÎÄÎË²̄ ,êëþ÷ äî ùàñòÿ ïî-

äðóææÿ ó âàøèõ ðóêàõ.Ãî-

ä³ ñèðîò³òè,îáðàíö³ âàñ êî-

õàþòü âñ³ì ñåðöåì! ² æîäí³ ñóìí³âè

íå ïîâèíí³ çàòüìàðèòè ñÿéâî íàñî-

ëîäè âçàºìíèõïî÷óòò³â.Äðóæáà ³ êî-

õàííÿ ç³ëëþòüñÿ âîºäèíî,ï³äíÿâøèñü

äî åêñòàòè÷íèõâåðøèí ³äèë³¿ â ïàðò-

íåðñòâ³.Â÷³òüñÿ â³ääàâàòè íàâ³òüñî-

á³ â çáèòîê,ïðèáîðêàâøè åãî¿çì,òî-

ä³ äð³áí³ ïîñòóïêè ñòàíóòü òðàìïë³-

íîì äî ìàñøòàáíèõ çâåðøåíü.

ÐÈÁÈ, ðåïåðòóàð òðóäî-

âèõ îáîâ’ÿçê³â øèðîêèé

(ùî â ðàä³ñòü), ó ðîáîòî-

äàâö³â âè â ôàâîð³, ïëþñ íèí³øíÿ

ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äàº ôàõîâîìó ïî-

êëèêàííþ.Âïåâíåíî íàòèñêàéòå íà

ïðîôåñ³éí³ ïåäàë³ é çàâçÿòî ðóõàé-

òåñü äî êàð’ºðíîãî îë³ìïó, îìð³ÿíà

ïîñàäà—öå ðåàëüíî.ßêùî â ä³ëî-

â³é êîìàíä³ º êîíêóðåíòè, ïîäðó-

æ³òüñÿ ç íèìè, îá’ºäíóþ÷èì ñòèìó-

ëîì ñòàíå ñï³ëüíà ìàòåð³àëüíà çà-

ö³êàâëåí³ñòü,äå ³íòåðåñè ñóïåðíè-

ê³â ìàþòü áóòè íà ïåðøîìó ì³ñö³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -17o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -6o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -12o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

ãîðîñêîï

7 — 13 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 5 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 38865
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.
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Áîéîâèêè çàïðîøóþòü ³íîçåìíèõ òóðèñò³â 
â ãîñò³ ó Äîíåöüê ³ Ëóãàíñüê
CÈÒÓÀÖ²ß â «Íîâîðîñ³¿» ç ô³íàí-
ñîâèì çàáåçïå÷åííÿì ïîã³ðøèëà-
ñÿ íàñò³ëüêè, ùî áîéîâèêè, ÿê³ î÷î-
ëþþòü òåðîðèñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿
ÄÍÐ ³ ËÍÐ, íàïîëåãëèâî øóêàþòü
íîâ³ ñïîñîáè çàðîáèòè, ïîâ³äîì-
ëÿº joinfo.ua. Ðàí³øå ìè âæå ðîçïî-
â³äàëè ïðî îäèí ³ç íèõ: îäíîäåííèõ
ïî¿çäêàõ íà òåðèòîð³þ «âåëèêî¿»
Óêðà¿íè çà ïåíñ³ÿìè. Ëóãàíñüêèì
³ äîíåöüêèì ïåíñ³îíåðàì ïðîïî-
íóºòüñÿ «êîìôîðòàáåëüíèé àâòî-
áóñ», îôîðìëåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ
ïàïåð³â äëÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó òà
êóðàòîð â³ä áîéîâèê³â â ÿêîñò³ ñó-
ïðîâîäæóþ÷îãî.

Òåïåð æ, ðîçãðîìèâøè Äîíáàñ,
òåðîðèñòè âèð³øèëè ï³äçàðîáèòè...
íà òóðèçì³. Ïðèíàéìí³, ïðî öåé ¿õ
íàì³ð ïîâ³äîìèâ ñï³âãîëîâà òàê
çâàíîãî Íàðîäíîãî ôðîíòó Íîâî-
ðîñ³¿ Êîñòÿíòèí Äîëãîâ. Íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³
Facebook òåðîðèñò çàÿâëÿº ïðî òå,
íàñê³ëüêè âàæëèâî â³äâ³äóâàííÿ
³íîçåìíèìè òóðèñòàìè òåðèòîð³é
Äîíáàñó,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä êîíòðî-
ëåì òåðîðèñò³â. «Äîíåöüêó, Ëóãàí-
ñüêó òà ³íøèì íàøèì ì³ñòàì çàðàç
ÿê í³êîëè ïîòð³áí³ òóðèñòè ç óñüîãî
ñâ³òó»,—ïåðåêîíàíèé òåðîðèñò Äîë-
ãîâ. «²íàêøå ïðî ÿêå ì³æíàðîäíå

âèçíàííÿ Íîâîðîñ³¿ ìè ãîâîðè-
ìî?» — ðèòîðè÷íî çàïèòóº â³í.

Ïðî ÿêèé ñàìå âèä òóðèçìó éäå
ìîâà, Äîëãîâ íå óòî÷íþº. Ìîæëè-
âî, äî òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê áîéî-
âèêè â³äíîñÿòü íåäàâíî âëàøòî-
âàíå «àãåíòîì íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè» Ìèõàéëîì Ïîðå÷åíêîâèì
«ñàôàð³» íà ìèðíèõ æèòåë³â Äî-
íåöüêà ï³ä ïðèêðèòòÿì êàñêè ç íà-
ïèñîì «Ïðåñà». Àáî æ òóðèñòîì º
îä³îçíèé àêòîð-ñâÿùåííîñëóæè-
òåëü ²âàí Îõëîáèñò³í, ÿêèé ïðè-
¿õàâ ó ãîñò³ äî òåðîðèñò³â, ùîá çðî-
áèòè ñåëô³ ç ðÿäæåíèìè «êîçàêà-
ìè» �

1484 — Ïàïà Ðèìñüêèé ²íîêåíò³é âèäàâ áóëëó, â ÿê³é

íàäàâàâ ³íêâ³çèòîðàì øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ â ñïðàâ³

ïîëþâàííÿ íà â³äüîì.

1492 — ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ïåðøî¿ åêñïåäèö³¿ Õðèñòîôîð Êî-

ëóìá â³äêðèâ îñòð³â Ñàíòî-Äîì³íãî (òåïåð Ãà¿ò³). Ïåðåä

òèì â³í â³äêðèâ Áàãàìñüê³ îñòðîâè.

1791 — ó Â³äí³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè íàä «Ðåêâ³ºìîì», çàìîâ-

ëåíèì ãðàôîì ôîí Øòóïïàõîì, íà 36-ìó ðîö³ æèòòÿ

ïîìåð âèäàòíèé àâñòð³éñüêèé êîìïîçèòîð Âîëüôãàíã

Àìàäåé Ìîöàðò.

1917 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî Óêðà¿íñüêó äåðæàâíó àêàäå-

ì³þ ìèñòåöòâ. Ïåðøèì ¿¿ ðåêòîðîì ñòàâ âèäàòíèé óêðà-

¿íñüêèé ãðàô³ê Ãåîðã³é Íàðáóò (1886-1920).

1936 — â îñòàíí³é äåíü ðîáîòè VIII íàäçâè÷àéíèé ç’¿çä

Ðàä ÑÐÑÐïðèéíÿâ íîâóêîíñòèòóö³þ êðà¿íè («ñòàë³íñüêó»).

1971 — ó Áóåíîñ-Àéðåñ³ (Àðãåíòèíà) â³äêðèëè ïàì’ÿò-

íèê Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó.

1994 — â îáì³í íà â³äìîâó Óêðà¿íè â³ä ÿäåðíî¿ çáðî¿

ó Áóäàïåøò³ ï³äïèñàíî ìåìîðàíäóì ïðî íàäàííÿ Óêðà-

¿í³ ãàðàíò³é áåçïåêè ç áîêó ÿäåðíèõ äåðæàâ — ÑØÀ,

Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà Ðîñ³¿.

2000 — íàçàâæäè çóïèíåíî 3-é ðåàêòîð ×îðíîáèëü-

ñüêî¿ ÀÅÑ. Â³äòîä³ ×ÀÅÑ ïðèïèíèëà ãåíåðàö³þ åëåêòðî-

åíåðã³¿.

2013 — ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ áóëî âêëþ÷åíî äî Ðå-

ïðåçåíòàòèâíîãî ñïèñêó íåìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè ëþäñòâà ÞÍÅÑÊÎ.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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