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Ñâÿòî íàáëèæàºòüñÿ!
� Ñüîãîäí³ âïåðøå íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ â ñòîëèö³ çàñÿº æèâà íîâîð³÷íà êðàñóíÿ

Äî ê³íöÿ ðîêó 
âëàñíèêè ê³îñê³â 
ïîâèíí³ îôîðìèòè
äîãîâîðè ñïëàòè 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ 
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó

À ç íîâîãî ðîêó êè¿âñüêà ì³ñüêà

âëàäà ðîçïî÷íå âèäà÷ó äîçâ³ëü-

íèõ äîêóìåíò³â íà íàñòóïí³ 

5 ðîê³â, â³äïîâ³äíî äî êîìïëåêñ-

íî¿ ñõåìè ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñî-

âèõ ñïîðóä. Ïðî öå çàÿâèëè ó

ÊÌÄÀ.

Ó ñòîëè÷í³é âëàä³ òàêîæ â³ä-

çíà÷èëè, ùî ïåðåâàæíå ïðàâî

ìàòèìóòü ï³äïðèºìö³, ÿê³ ñïëàòè-

ëè ïàéîâó ó÷àñòü ó 2014 ðîö³.

Ç ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêóòèì-

÷àñîâ³ ñïîðóäè âëàñíèê³â, ÿê³ íå

ìàòèìóòü çàêîííèõ ï³äñòàâ äëÿ

¿õ ðîçì³ùåííÿ, áóäóòü äåìîíòî-

âàí³.

«Ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ áó-

äóòü ïåðåâ³ðÿòèñÿ ç îãëÿäó íà

òå, ÷è âðàõîâàí³ â ¿õ ïðîïîçè-

ö³ÿõ äî êîìïëåêñíî¿ ñõåìè âñ³

ï³äïðèºìö³, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ â³ä-

ïîâ³äàº îñíîâíèì êðèòåð³ÿì —

âîëîä³ííÿ ê³îñêîì ïîíàä 5 ðî-

ê³â ³ ÷åñíà ñïëàòà ïîäàòê³â äî

áþäæåòó»,— éäåòüñÿ ó ïîâ³äîì-

ëåíí³.

Ó ÊÌÄÀ òàêîæ çàçíà÷èëè, ùî

îôîðìëåííÿ äîãîâîð³â ùîäî ïà-

éîâî¿ ó÷àñò³ íà ÌÀÔè ñüîãîäí³

â³äáóâàºòüñÿ â åëåêòðîííîìó ðå-

æèì³. «Åëåêòðîííà âçàºìîä³ÿ çâî-

äèòü äî ì³í³ìóìó âïëèâ ëþäñüêî-

ãî ôàêòîðó, à çíà÷èòü ³ ìîæëè-

â³ñòü çëîâæèâàíü. Öå ïðàâèëî ä³º

âæå íà ñòàä³¿ ðåºñòðàö³¿ òà ä³ÿòè-

ìå ó ïîäàëüøîìó. Ïðîñò³øå êà-

æó÷è, ï³äïðèºìåöü îòðèìàº äî-

çâ³ëüíèé äîêóìåíò, à ïîò³ì 5 ðî-

ê³â íå áà÷èòèìå ÷èíîâíèê³â, à

âîíè íå òóðáóâàòèìóòü éîãî»,—

çàçíà÷èëè ó ñòîëè÷í³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿.

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Äîëÿ Áóäèíêó 
ïðîôñï³ëîê 
áóäå â³äîìà 
ï³ñëÿ åêñïåðòíî¿
îö³íêè ôàõ³âö³â»

Ïîäàëüøà äîëÿ áóä³âë³ Áóäèí-

êó ïðîôñï³ëîê áóäå â³äîìà ï³ñ-

ëÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè ôàõ³âö³â.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî â êîìåíòàð³ æóðíà-

ë³ñòàì.

«ß îòðèìàâ ³íôîðìàö³þ â³ä

áóä³âåëüíèê³â, ùî êîíñòðóêö³¿,

íà ÿêèõ òðèìàºòüñÿ áóäèíîê, äó-

æå ñèëüíî ïîøêîäæåí³. Ìè ïî-

âèíí³ îòðèìàòè îö³íêó åêñïåð-

ò³â ùîäî Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê,

ÿê³ ñêàæóòü, ÿêà ìàéáóòíÿ äîëÿ

áóä³âë³. ßêùî íåìîæëèâî ¿¿ ðå-

ìîíòóâàòè, áóäåìî äåìîíòóâàòè

òà áóäóâàòè íîâó»,— çàçíà÷èâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

íîâèíè

ÍÎÂÈÉ Ð²Ê ó Êèºâ³ áóäå ñïðàâä³
â³äçíà÷àòèñÿ ïî-íîâîìó. Çàì³ñòü
øòó÷íî¿ ÿëèíêè ñòîÿòèìå æèâå äå-
ðåâî ³ ñÿÿòèìå ð³çíîêîëüîðîâèìè
ë³õòàðèêàìè. À çàñâ³÷óâàòèìóòü
éîãî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî ³ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷-
êî. «Ïîðÿä â³äêðèºòüñÿ «Ðåçèäåí-
ö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ», ³ ñàìå äëÿ
ä³òåé ïåðøà ëåä³ êðà¿íè ïðîâåäå
«Óðîê äîáðà»,— ðîçïîâ³â ïðåçè-
äåíò ÃÎ «Ñòîëè÷í³ ³í³ö³àòèâè» ²ãîð
Äîáðóöüêèé.—Ïåðøèé «Óðîê» ïî÷-
íåòüñÿ î 13-é ãîäèí³. Ä³òè ðàçîì ³ç
Ìàðèíîþ Ïîðîøåíêî áóäóòü ïëåñ-
òè îáåðåãè äëÿ ñîëäàò. Ìè äóæå õî-
÷åìî, ùîá öå ñâÿòî Íîâîãî ðîêó áó-
ëî ä³éñíî ñïîâíåíå ìèëîñåðäÿì é

äîáðèìè â÷èíêàìè. Íàäàë³ ïðî-
ãðàìà «Óðîê³â» áóäå çì³íþâàòèñÿ,
³ ùîðàçó ä³òè â÷èòèìóòüñÿ ðîáèòè
ùîñü íîâå»,— çàóâàæèâ ²ãîð Äîá-
ðóöüêèé. Òàêîæ ïîäáàëè îðãàí³çà-
òîðè ñâÿòà ïðî ð³çíîìàí³òí³ êîí-
êóðñè, ïåðåìîæö³â ÿêèõ â³äçíà÷à-
òèìóòü ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ çàõîä³â.
«Óæå çàðàç áàãàòî óêðà¿íö³â ïðè-
ñèëàþòü ñâî¿ â³äåîïðèâ³òàííÿ òà
ðîáëÿòü ö³êàâ³ ³ãðàøêè,— ðîçïîâ³â
²ãîð Äîáðóöüêèé.—Â ïðîãðàì³ ñâÿò-
êóâàííÿ Íîâîãî ðîêó ó Êèºâ³ âæå
çàïðîâàäèëè 10 îñíîâíèõ çàõîä³â.
Öå êîíêóðñè íà ïðÿíèêîâèé áóäè-
íî÷îê òà íà ñòâîðåííÿ íîâîð³÷íî¿
³ãðàøêè... Äóæå ö³êàâèé êîíêóðñ
ôëîðèñò³â — íàéêðàùà æèâà ð³çä-

âÿíà êîìïîçèö³ÿ.Ó íàñ òðèâàº êîí-
êóðñ íà íàéêðàùó íîâîð³÷íó â³ò-
ðèíó ðåñòîðàí³â òà ìàãàçèí³â. ² ìè
ïðîïîíóºìî âñ³ì êàâ’ÿðíÿì ³ çà-
êëàäàì õàð÷óâàííÿ 19 ãðóäíÿ â³ä-
êëþ÷èòè ñâÿòêîâ³ ã³ðëÿíäè ³ óâ³-
ìêíóòè ¿õ î 18-é ãîäèí³ — ñàìå â
öåé ÷àñ çàñâ³÷óâàòèìóòü ãîëîâíó
ÿëèíêó. Õî÷åìî, ùîá óñÿ ñâ³òëîâà
³ëþì³íàö³ÿ çàñÿÿëà â ì³ñò³ â îäèí ³
òîé æå ÷àñ, àáè êîæíèé â³ä÷óâ, ùî
ñâÿòî íàñòàëî, ³ âñå íàâêîëî ïàëàº
ÿñêðàâèìè âîãíèêàìè»,— çàìð³-
ÿíî ãîâîðèòü îðãàí³çàòîð ñâÿòêóâàí-
íÿ Íîâîãî ðîêó. À íà Ñîô³éñüê³é
ñöåí³ êèÿí ðîçâàæàòèìóòü ð³çíî-
ìàí³òí³ âèñòóïè ìóçè÷íèõ êîëåê-
òèâ³â. Îðêåñòðè ãðàòèìóòü ñâ³òîâ³
ìóçè÷í³ òâîðè. Çàãàëîì çàïëàíî-
âàíî 10 êîíöåðò³â, ³ ñöåíà ñòîÿòè-
ìå ö³ëèé ì³ñÿöü. «Ìè â³äêðèâàºìî
äîðîãó òàêîæ ³ ìîëîäèì òàëàíòàì,
ÿê³ áàæàþòü âèñòóïèòè íà íîâîð³÷-
í³é ñöåí³»,—çàçíà÷èâ ïàí Äîáðóöü-
êèé.

«Çàãàëîì íà ñâÿòêóâàííÿ Ð³çä-
âà ³ Íîâîãî ðîêó Êè¿â âèòðà÷àº 1,8
ì³ëüéîíà ãðèâåíü, à ïîíàä 1 ì³ëü-
éîí ³ç ö³º¿ ñóìè áóäå ñïðÿìîâàíî
íà ïîäàðóíêè äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³-
òåé-³íâàë³ä³â òà ä³òåé ³ç çîíè
ÀÒÎ»,— ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ Ä³àíà
Ïîïîâà. «Öåé ð³ê áóâ äóæå âàæ-
êèì, ³ â ïåðøó ÷åðãó ìè õî÷åìî
ïðèä³ëèòè óâàãó ä³òÿì — ïåðåñåëåí-

öÿì ç³ ñõîäó Óêðà¿íè, à òàêîæ ä³òÿì
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ìè
ñïîä³âàºìîñü, ùî âîíè çìîæóòü
â³ä÷óòè òåïëîòó íàøèõ ñåðäåöü,» —
çàçíà÷èëà âîíà. Òàêîæ Ä³àíà Ïî-
ïîâà ï³äêðåñëèëà, ùî â óñ³õ ðàéî-
íàõ çàïëàíîâàí³ ð³çíîìàí³òí³ ö³-
êàâ³ çàõîäè, äå êîæíà äèòèíà çìî-
æå îòðèìàòè ïîäàðóíîê ³ â³ä÷óòè
àòìîñôåðó ñâÿòà. «Äëÿ êèÿí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà ïðàöþâàòèìóòü ìóí³öè-
ïàëüí³ ìóçå¿, á³áë³îòåêè, à òåàòðè
ï³äãîòóâàëè ö³êàâ³ âèñòàâè. Äóæå
áàãàòî çàõîä³â ³ç ð³çíîìàí³òíèìè
ìàéñòåð-êëàñàìè ïðîõîäèòèìóòü
íà Òðî¿öüê³é ïëîù³»,— ï³äñóìóâà-
ëà ïàí³ Ä³àíà. Âñ³ ì³ñüê³ ñëóæáè —
ì³ë³ö³ÿ, ðÿòóâàëüíèêè òà ìåäè-
êè — ïðàöþâàòèìóòü çà ïëàíîì.
Ñàìå âîíè ñòîÿòèìóòü íà âàðò³
ñïîê³éíîãî òà ãàðíîãî íîâîð³÷íî-
ãî íàñòðîþ. Îðãàí³çàòîðè ñâÿòà
Íîâîãî ðîêó òà Ð³çäâà ãîâîðÿòü:
âïåðøå ðîçðîáèëè ïðîãðàìó, ÿêà
ìîæå áóòè ñõîæà íà äîìàøíº çà-
òèøíå ñâÿòêóâàííÿ. ªäèíå, íàãî-
ëîøóþòü, ùî ôåºðâåðê³â íå áóäå.
² òàêîæ ïðîñÿòü êèÿí íå âèòðà÷à-
òè ãðîø³ «â ïîâ³òðÿ» ³ íå ñàëþòó-
âàòè — íà çíàê ïîâàãè äî òèõ âî-
¿í³â, ÿê³ çàõèùàþòü êðà¿íó. Òàêîæ
îðãàí³çàòîðè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî áà-
ãàòî íîâèõ çàõîä³â çìîæóòü ïðè-
æèòèñÿ â íàñòóïí³ ðîêè ³ ñòàòè òðà-
äèö³éíèìè äëÿ ñâÿòêóâàííÿ íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò ó ñòîëèö³ �

Òðàäèö³éíî ó ñâ³òëèé Äåíü Ìèêîëàÿ Êè¿â ïîðèíå ó
ïåðåäíîâîð³÷íó àòìîñôåðó ñâÿòà. Ñàìå öüîãî äíÿ íà
Ñîô³éñüê³é ïëîù³ î 18.00 ïîíàä 100 òèñÿ÷ ë³õòàðè-
ê³â òà 14 ê³ëîìåòð³â ã³ðëÿíä çàñÿþòü íà ãîëîâí³é íî-
âîð³÷í³é ÿëèíö³ êðà¿íè. Ó öåé ñàìèé ÷àñ çàñâ³òÿòüñÿ
ë³ñîâ³ êðàñóí³ é ïî âñ³õ ðàéîíàõ ì³ñòà. Õëîï÷àêàì ³
ä³â÷àòàì âëàøòóþòü ñïðàâæíº ñâÿòî äîáðà. Îñîáëè-
âó óâàãó ïðèä³ëÿòèìóòü ä³òÿì ³ç îñîáëèâèìè ïîòðå-
áàìè òà ïåðåñåëåíöÿì ç³ ñõîäó. Ñàìå äëÿ íèõ Ñâÿ-
òèé Ìèêîëàé óæå ïðèãîòóâàâ ïîäàðóíêè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Ñüîãîäí³ çà ó÷àñò³ êåð³âíèöòâà äåðæàâè ³ ì³ñòà íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå çàñâ³÷åííÿ ãîëîâíî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè Óêðà¿íè



«Â ÓÑ²Õ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ á³ç-
íåñ òà íàóêà éäóòü ïë³÷-î-ïë³÷. Ó
íàñ, íà æàëü, òàêå ÿâèùå ³ äîñ³ íå-
ïîïóëÿðíå. Íàóêîâèé ïàðê «Êè¿â-
ñüêà ïîë³òåõí³êà» áóëî ñòâîðåíî
ñàìå äëÿ òîãî, àáè ñêîîðäèíóâàòè
ì³ñöåâó âëàäó, á³çíåñ ³ íàóêîâö³â.
Çà ñ³ì ðîê³â ìè ðîçðîáèëè ïîíàä
150 âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ïðîäóê-
ò³â ç âèñîêèì ñîö³àëüíèì òà åêî-
íîì³÷íèì åôåêòîì. Öå âñåóêðà¿í-
ñüêèé ïðîåêò, äî ÿêîãî çàëó÷åíî
íàóêîâö³â, àñï³ðàíò³â òà ñòóäåí-
ò³â-äèïëîìíèê³â. Â³ä ó÷àñò³ â íüî-
ìó îòðèìóþòü äèâ³äåíäè âñ³ ñòî-
ðîíè: ³íâåñòîðè ìàþòü ãàðàíò³þ
âèñîêî¿ òåõíîëîã³÷íîñò³ òà ðåíòà-
áåëüíîñò³ ðîçðîáîê. Òàêîæ í³ äëÿ
êîãî íå ñåêðåò, ùî ãåíåðàö³ÿ íî-
âèõ ³äåé — ñèëà, ÿêà äîïîìàãàº á³ç-
íåñó ðîçâèâàòèñÿ. Íàóêîâö³ îòðè-

ìóþòü êîøòè íà ðåàë³çàö³þ ñâî¿õ
çàäóìîê. À ñòóäåíòè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü äîëó÷èòèñÿ äî íàóêîâî¿
ðîáîòè, îòðèìàòè ïðåêðàñíó ïðàê-
òèêó»,— ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» äè-
ðåêòîð ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ Íàóêîâîãî ïàðêó «Êè¿âñüêà ïî-
ë³òåõí³êà» ßðîñëàâ Êîëîãðèâîâ.

Ó÷àñíèêè íàðàäè-ïðåçåíòàö³¿ ó
âèñòàâêîâîìó çàë³ ³ííîâàö³éíèõ
ðîçðîáîê ìîãëè ïîáà÷èòè òàê³ ñî-
ö³àëüíî çíà÷èì³ ðîçðîáêè,ÿê Techno
Eyes — óí³êàëüíèé ïðèñòð³é, ÿêèé
äîïîìàãàº îð³ºíòóâàòèñÿ íåçðÿ÷³é
ëþäèí³ áåç äîïîìîãè ïîâîäèðÿ.Àáî
àâòîìàòèçîâàíó ñèñòåìó «Øêîëà»,
ÿêà äàñòü ìîæëèâ³ñòü àâòîìàòèçó-
âàòè ïðîöåñè óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëü-
íèì çàêëàäîì òà ïåðåäà÷ó çâ³òíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ì³æ øêîëàìè é îðãà-
íàìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ.

À ùå — åëåêòðîííèé ñòóäåíò-
ñüêèé êâèòîê, ÿêèé çàáåçïå÷èòü
âëàñíèêîâ³ ìîæëèâ³ñòü êîðèñòó-
âàòèñü ïëàñòèêîâîþ êàðòêîþ, ùî
ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà äàº ï³ëüãè íà
ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³.

«Ó çâ’ÿçêó ç íèí³øíüîþ ñèòó-
àö³ºþ, ÿêà ñêëàëàñÿ íà ñõîä³ Óêðà-
¿íè, íèçêà íàøèõ ðîçðîáîê ìàº
â³éñüêîâå ïðèçíà÷åííÿ. Òàê, áåç-
ï³ëîòíèé ë³òàëüíèé àïàðàò çàâäÿ-
êè íèçüêîìó ð³âíþ øóìó º ìàëî-
ïîì³òíèì; òàêîæ â³í ïðîñòèé ó
òðàíñïîðòóâàíí³ é ìàº îïòèìàëü-
í³ ðîçì³ðè. Íà öüîìó òèæí³ âæå

çàâåðøóºòüñÿ âèïðîáóâàííÿ áåç-
ï³ëîòíèêà, ³ ÌÎ Óêðà¿íè ïëàíóº
çàêóïèòè ó íàñ äåñÿòü òàêèõ ë³òà-
ê³â. Âèðîáíèöòâî öèõ ë³òàëüíèõ
àïàðàò³â ïëàíóºòüñÿ ðîçïî÷àòè íà
êè¿âñüêîìó çàâîä³ «Ìåðèä³àí» ³ì.
Ñ. Ï. Êîðîëüîâà,— ðîçïîâ³â ßðî-
ñëàâ Êîëîãðèâîâ.— ²íøà ðîçðîá-
êà, ÿêîþ ìè ïèøàºìîñÿ,— ìåòà-
ëîêåðàì³÷í³ ðåíòãåí³âñüê³ òðóá-
êè. Ìè áà÷èìî çàìîâíèêîì ì³ñü-
êó âëàäó. Ó êîæí³é ë³êàðí³ º ðåíò-
ãåí-àïàðàòè, â ÿêèõ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ íåäîâãîâ³÷í³ ñêëÿí³ òðóá-
êè ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òðóá-

êè, ÿê³ ìè ïëàíóºìî çàïðîïîíó-
âàòè, º á³ëüø ÿê³ñíèìè, òà íàéãî-
ëîâí³øå — âîíè âëàñíîãî âèðîá-
íèöòâà. Îòæå, ãðîø³ íå éäóòü äî
³íøî¿ êðà¿íè, à çàëèøàþòüñÿ ó íà-
ø³é äåðæàâ³, êð³ì òîãî, ñòâîðþþ-
òüñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ».

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ á³éö³
ÀÒÎ ìàþòü âåëèê³ ïðîáëåìè ç ïèò-
íîþ âîäîþ. Òðàíñïîðòóâàòè ÷èñ-
òó âîäó, ÿêó ìîæíà âæèâàòè áåç
î÷èùåííÿ, â çîíó áîéîâèõ ä³é äó-
æå ñêëàäíî. Òîìó àêòóàëüíîþ º
ðîçðîáêà î÷èñíî¿ óñòàíîâêè, ùî
âèðîáëÿòèìå ÷èñòó âîäó âæå íà
ì³ñö³.

«Ïåðåíîñíà óñòàíîâêà äëÿ î÷è-
ùåííÿ âîäè âèãëÿäàº ÿê çâè÷àéíèé
ðþêçàê.Ìàº çì³íí³ êàðòðèäæ³.Îäèí
êàðòðèäæ ìîæå âèðîáëÿòè 500 ë³ò-
ð³â ÷èñòî¿ âîäè.Ïîäà÷à ð³äèíè çä³é-
ñíþºòüñÿ ðó÷íèì íàñîñîì. Òåõíî-
ëîã³ÿ î÷èùåííÿ ïîëÿãàº ó çíåçàðà-
æåíí³ âîäè ç âèäàëåííÿì âåëèêèõ
÷àñòî÷îê çàâåñ³ òà îñòàòî÷íèõ îð-
ãàí³÷íèõ çàáðóäíåíü ³ òîíêîãî î÷è-
ùåííÿ.Òîáòî íàâ³òü ÿêùî âîäó ç áî-
ëîòà ïðîïóñòèòè ÷åðåç òàêó óñòà-
íîâêó,âîíà íå çàøêîäèòü çäîðîâ’þ.
Âèêîðèñòîâóâàòè öåé ïðèñòð³é ìîæ-
íà ñêð³çü, äå º ïðîáëåìè ç ïèòíîþ
âîäîþ»,— ïîÿñíèâ â÷åíèé.

«Âîëîíòåðè âæå çàêóïèëè äåê³ëü-
êà òàêèõ óñòàíîâîê,³ âîíè íàðàç³ äî-
ïîìàãàþòü íàøèì â³éñüêîâèì, çà
ùî á³éö³ äóæå âäÿ÷í³ íàóêîâöÿì»,—
ï³äñóìîâóº Òàðàñ Íèæíèê, íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê ÍÒÓÓ «ÊÏ²» �
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Ó÷àñíèêè íàðàäè-ïðåçåíòàö³¿ ó âèñòàâêîâîìó çàë³ ³ííîâàö³éíèõ ðîçðîáîê ìîãëè
îçíàéîìèòèñÿ ç îñòàíí³ìè äîñÿãíåííÿìè ñòîëè÷íèõ íàóêîâö³â

Ïëþñ äèòÿ÷èé ñàäîê
äëÿ ñòîëèö³
� Íà Îñîêîðêàõ-Ï³âí³÷íèõ â³äêðèëè ñó÷àñíèé ÄÍÇ

Âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ ðîçðîáêè —
íà äîïîìîãó á³éöÿì ÀÒÎ
� Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ íàðàäà-ïðåçåíòàö³ÿ äîñÿãíåíü ÍÒÓÓ «ÊÏ²» òà Íàóêîâîãî ïàðêó «Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà»

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ñâÿòîãî Ìè-

êîëàÿ ä³òêàì ³ ¿õí³ì áàòüêàì

³ç æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîð-

êè-Ï³âí³÷í³ ì³ñòî çðîáèëî ðîç-

ê³øíèé ïîäàðóíîê — â³äêðèâ-

ñÿ íîâèé äèòÿ÷èé ñàäî÷îê

¹ 445.Äëÿ ìåøêàíö³â ì³êðî-

ðàéîíó, ÿêèé íàçèâàþòü «ìî-

ëîä³æíèì» ÷åðåç ê³ëüê³ñòü ñ³-

ìåé ³ç ìàëèìè ä³òêàìè, öå —

íåïåðåñ³÷íà ïîä³ÿ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ñåðåä ñ³ðèõ äâàäöÿòèïîâåðõî-
âèõ âèñîòîê îøàòíèé òðèïîâåð-
õîâèé áóäèíî÷îê, ïîôàðáîâàíèé
â òåïë³ ñèíüî-îðàíæåâî-æîâò³ êî-
ëüîðè, îäðàçó æ âïàäàº â îêî. Íà
íîâèé äèòñàäî÷îê, ÿêèé çâåëè çà
äâà ðîêè, áàòüêè ÷åêàëè ç íåòåð-
ï³ííÿì. Íàâ³òü ñòâîðèëè ñï³ëüíî-

òó â ìåðåæ³ «Ôåéñáóê», äå îáãîâî-
ðþâàëè ïèòàííÿ, ÿê «ñòèìóëþâà-
òè» áóä³âåëüíèê³â òà ÷èíîâíèê³â
ÿêîìîãà øâèäøå çäàòè ñàäîê â
åêñïëóàòàö³þ. Õî÷à ï³äðÿäíèêè
ÂÀÒ «Òðåñò Ì³ñüêáóä-3» ðîáèëè
âñå, àáè âêëàñòèñÿ ó òåðì³íè, àäæå
äëÿ ì³ñòà, äå ÷åðãà ó äèòÿ÷³ ñàäêè
ñÿãàº 12-òè òèñÿ÷, êîæåí íîâèé çà-
êëàä íà âàãó çîëîòà. Òîæ íà â³ä-
êðèòòÿ îá’ºêòó çàâ³òàëè ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî, çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî,
ñòîëè÷í³ äåïóòàòè òà ÷èìàëà «àð-
ì³ÿ» ìàì ³ç òàòàìè, áàáóñü ³ ä³äó-
ñ³â ³ç ä³òëàõàìè.

«Äóæå ïðèºìíî â³äêðèâàòè òà-
ê³ çàêëàäè. ß áà÷èâ ð³çí³ äèòñàäêè.
Âàì ñüîãîäí³ ìîæóòü ïî-äîáðîìó
çàçäðèòè: ñó÷àñíèé, êðàñèâèé, îá-
ëàøòîâàíèé ³ç äóøåþ... ß ðàäèé, ùî
ââîäèìî òàê³ çàêëàäè â åêñïëóàòà-
ö³þ. Öå âç³ðåöü òîãî, ÿêèì ïîâè-
íåí áóòè ñó÷àñíèé äèòñàäîê. Ìè
áóäåìî ïðàöþâàòè íàä òèì, ùîáè
òàêèõ îá’ºêò³â áóëî äîñòàòíüî â

óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà»,— ñêàçàâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Çàõîïëþâàòèñÿ º ä³éñíî ÷èì.Ñà-
äî÷îê ðîçðàõîâàíèé íà 8 ãðóï, ³ äëÿ
ä³òåé òàì ñòâîðåí³ ÷óäîâ³ óìîâè: º
ñïîðòçàë ³ç òðåíàæåðàìè,àêòîâà çà-
ëà ç åëåêòðîííèì ï³àí³íî, có÷àñíî
îáëàäíàíèé êîìï’þòåðíèé êëàñ,
ÿê³ñí³ äèòÿ÷³ ìåáë³.À ùå íàïåðåäî-
äí³ ñâÿòà Ìèêîëàÿ Âîëîäèìèð Ãîí-
÷àðîâ—äåïóòàò Êè¿âðàäè,îáðàíèé
ó öüîìó îêðóç³, ïîäàðóâàâ ñàäî÷êó
ñò³ëüêè ³ãðàøîê,ùî âîíè ëåäâå âì³ñ-
òèëèñÿ ó âàíòàæíèõ ÃÀÇåëÿõ.

Ïðîòå íà ñâÿò³ ìåð çãàäàâ ³ ïðî
ïðîáëåìó, ç ÿêîþ ñòèêíóëàñÿ ì³ñü-
êà âëàäà — êàòàñòðîô³÷íîþ íåñòà-
÷åþ ì³ñöü ó äèòñàäêàõ. Îñîáëèâî
çâàæàþ÷è íà òå, ùî Êè¿â ëèøå çà
îñòàíí³é ð³ê ïðèéíÿâ ó ñàäî÷êè
ìàéæå 15 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ ä³òåé
òà ìàéæå 2,5 òèñÿ÷³ ïåðåñåëåíö³â
ç³ ñõîäó Óêðà¿íè òà Êðèìó.

«Ìè øóêàºìî ð³çíèõ øëÿõ³â âè-
ð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ, à ñàìå:
â³äíîâëþºìî íåïðàöþþ÷³ ÄÍÇ,

çâ³ëüíÿºìî ¿õ ïðèì³ùåííÿ â³ä îðåí-
äè, ðåîðãàí³çóºìî çà ïîòðåáè øêî-
ëè-äèòñàäêè ó äîøê³ëüí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè òà áóäóºìî íîâ³ óñòà-
íîâè. Çà îñòàíí³õ ï³âðîêó ìè ïðî-
âåëè àóäèò ìåðåæ³ äèòñàäê³â ó Êè-
ºâ³ ³ ç’ÿñóâàëè, ùî á³ëüøå 100 îá’ºê-
ò³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå çà ïðè-
çíà÷åííÿì! Ìè ðîçïî÷àëè ïîâåð-
òàòè ¿õ ì³ñòó. Âæå 7 òàêèõ çàêëà-
ä³â ïîâåðíóòî ãðîìàä³»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð çàçíà÷èâ, ùî íàñòóïíîãî
ðîêó áóäå â³äêðèòèé ùå îäèí äèò-

ñàäîê ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, â³í
âæå ãîòîâèé íà 70 %. Ïðîòå íàâ³òü
öüîãî íå âèñòà÷èòü, àáè çàáåçïå-
÷èòè âñ³õ ìàëåíüêèõ äàðíè÷àí ì³ñ-
öÿìè, òîìó äóæå âàæëèâîþ º ñî-
ö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàáóäîâ-
íèê³â. Óæå íåçàáàðîì ó ì³ñò³ áóäå
çì³íåíî ïðèíöèï çåìëåâ³äâåäåí-
íÿ é óñ³ì ³íâåñòîðàì äîâåäåòüñÿ
âèêîíóâàòè ñòàð³ ðàäÿíñüê³ íîð-
ìàòèâè — «Áóäóºø æèòëî — íå çà-
áóâàé ïðî ñîö³àëüíó ñôåðó — ñàä-
êè ³ øêîëè!» �

Íàóêîâèé ïàðê «Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà» áóëî ñòâîðåíî â 2007

ðîö³. Öå ôîðìà îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó,

ÿêà ñïðèÿº êîìåðö³àë³çàö³¿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê.

Òîáòî íàóêîâö³ ñòâîðþþòü ðîçðîáêó, ÿêà ìîæå çàö³êàâèòè

ïðåäñòàâíèê³â âëàäè àáî áóòè êîðèñíîþ äëÿ á³çíåñó. Äëÿ òî-

ãî, ùîá çàïðîâàäèòè ¿¿ ó âèðîáíèöòâî, ïîòð³áí³ ³íâåñòîðè. Îä-

íèì ³ç çàâäàíü íàóêîâîãî ïàðêó º ïîøóê ³íâåñòîð³â, à òàêîæ

ðîçðîáêà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ïî-

ïèòîì.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà â³äêðèòòÿ íîâîãî äèòñàäêà çàâ³òàëè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî,
äåïóòàòè Êè¿âðàäè òà ÷èìàëà «àðì³ÿ» ìàì ³ç òàòàìè, áàáóñü òà ä³äóñ³â ç ä³òëàõàìè
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ÑÒÎËÈ×ÍÈÉ ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî ïîîá³öÿâ íàâåñ-
òè ëàä ³ç ÌÀÔàìè äî âåñíè.

«Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ, êî-
æåí äåíü ó Êèºâ³ äåìîíòóþòü áëèçüêî 10 ÌÀÔ³â. Áóâ
âåëèêèé ñóïðîòèâ: «îäí³ äåìîíòóºìî — ³íø³ ñòàâ-
ëÿòü». ß ïîðóøèâ öå ïèòàííÿ ïåðåä êåð³âíèêàìè ì³-
ë³ö³¿, ùîáè òàêîãî íå â³äáóâàëîñÿ.À òàêîæ íàãîëîøóþ,
ùî î÷³ëüíèêè ðàéîí³â íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. ßêùî íîâ³ ÌÀÔè áóäóòü ñòàâèòè, áóäåìî
ïîðóøóâàòè ïèòàííÿ ïðî ïîäàëüøå ïåðåáóâàííÿ òà-
êèõ êåð³âíèê³â íà ïîñàäàõ, àäæå âîíè ñë³äêóþòü çà
ïîðÿäêîì â ðàéîí³. Âïåâíåíèé, ùî äî âåñíè ëàä ç
ÌÀÔàìè íàâåäåìî. Öå êëþ÷îâå çàâäàííÿ. ² ÿ éîãî
âèêîíàþ»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ ç ÌÀÔàìè
ïîñòóïîâî íàëàãîäæóºòüñÿ, à ñòîëè÷íà âëàäà çàëó÷àº
äîäàòêîâó òåõí³êó äëÿ äåìîíòàæó íåçàêîííèõ ê³î-
ñê³â. Ìåð Êèºâà òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðåçåíòóº çàãàëüíó ñõåìó
ðîçì³ùåííÿ ÌÀÔ³â ó ñòîëèö³. «ÌÀÔè íå ïñóâàòè-
ìóòü çîâí³øí³é âèãëÿä ì³ñòà, íå çíàõîäèìóòüñÿ ó

«÷åðâîíèõ ë³í³ÿõ» ³ íå çàâàæàòèìóòü ïåðåñóâàííþ
êèÿí»,— ï³äêðåñëèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³ �

ÌÀÔè íå ïñóâàòèìóòü çîâí³øí³é âèãëÿä ì³ñòà 
³ íå çàâàæàòèìóòü ïåðåñóâàííþ êèÿí

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ïîï³êëóâà-
ëàñÿ ïðî ðîäèíè çàãèáëèõ ³ ïî-
ðàíåíèõ á³éö³â — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
òà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ çðîáèòè
ðåìîíòè â ¿õí³õ ïîìåøêàííÿõ.
Óæå ðîçïî÷àòî ðîáîòè â êâàð-
òèðàõ âî¿í³â 12-ãî áàòàëüéîíó
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè «Êè¿â»».
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìè-
ëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíîãî
äîðó÷åííÿ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà áóâ ñòâîðåíèé îïå-
ðàòèâíèé øòàá ç ôàõ³âö³â æèò-
ëîâî-ãîñïîäàð÷î¿ ãàëóç³ çà ó÷àñ-

òþ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Í³êîíîâà òà çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàí-
òåëåºâà. Ôàõ³âö³ ÊÏ «Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» îáñòåæè-
ëè êâàðòèðè, ùî íàëåæàòü ð³ä-
íèì âîÿê³â, òà ðàçîì ³ç âëàñíè-
êàìè ïðèì³ùåíü óçãîäèëè íå-
îáõ³äí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Òàê, ó
òðüîõ ïðèì³ùåííÿõ íà Äí³ïðîâ-
ñüê³é íàáåðåæí³é, ïðîñïåêò³ Âîç-
ç’ºäíàííÿ òà âóë. Êàøòàíîâ³é çà-
ðàç óæå ðåìîíòóþòü áàëêîíè,
âñòàíîâëþþòü ñêëîïàêåòè, ï³ñëÿ
÷îãî ïðîâåäóòü ðîáîòè ç óòåï-
ëåííÿ áàëêîí³â òà ñò³í �

ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â 2015-2018
ðîêàõ ùîð³÷íî âñòàíîâëþâàòè-
ìå çà ðàõóíîê êîøò³â ³íâåñòïðî-
ãðàìè, ô³íàíñóâàííÿ ÿêî¿ çàêëà-
äåíî äî òàðèôó íà îïàëåííÿ òà
ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ, 2 òèñ. áó-
äèíêîâèõ âóçë³â îáë³êó òåïëîâî¿
åíåðã³¿ ùîð³÷íî. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ äèðåêòîð ÑÂÏ «Êè¿âñüê³ òåï-
ëîâ³ ìåðåæ³» Êè¿âåíåðãî» ªâãåí
Ãëóøàê ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó
«Ïëàí ïåðøî÷åðãîâèõ ä³é ó ñòî-
ëèö³ äëÿ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ñèñ-
òåìè ÆÊÃ â óìîâàõ ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè».

Êîìïàí³ÿ ÿê òåïëîïîñòà÷àëü-
íà îðãàí³çàö³ÿ âêðàé çàö³êàâëå-
íà ³ â åíåðãîçáåðåæåíí³, ³ â êî-
ðåêòíîìó îáë³êó òåïëà. Í³ äëÿ êî-
ãî íå º ñåêðåòîì, ùî âíóòð³øíüî-
áóäèíêîâ³ ñèñòåìè ðîçáàëàíñî-
âàí³, ïðîåêòí³ íàâàíòàæåííÿ áó-
äèíê³â íå â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíî-
ìó ñòàíó ðå÷åé. Âñòàíîâëþþòüñÿ
äîäàòêîâ³ îïàëþâàëüí³ ïðèëàäè,
ïðîâîäèòüñÿ îïàëåííÿ ïðèì³-
ùåíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåê-
òîì. Äî òîãî æ, ÿêùî íàðàõîâó-

âàòè îïëàòó çã³äíî ç íîðìàòèâîì,
òî âñòàíîâèòè áåç ë³÷èëüíèê³â
ðåàëüí³ îáñÿãè ñïîæèâàííÿ íå-
ìîæëèâî. Îñîáëèâî ÿêùî â êâàð-
òèð³ ïðîïèñàíà îäíà ëþäèíà, à
ïðîæèâàº ï’ÿòåðî,— çàçíà÷èâ ªâ-
ãåí Ãëóøàê.— Ùîá îõîïèòè ïðè-
ëàäàìè âñå ì³ñòî, íàì ðàçîì ³ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ òðåáà âñòàíîâè-
òè áëèçüêî 13 òèñÿ÷ ë³÷èëüíèê³â».

Òåïëîë³÷èëüíèêè â³ä åíåðãå-
òèê³â âèçíà÷àþòü ðåàëüíå ñïî-
æèâàííÿ êîíêðåòíîãî áóäèíêó,
ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ñêîðîòèòè
âèòðàòè íà îïëàòó òåïëà. ßê ñâ³ä-
÷èòü äîñâ³ä Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³, äå 80 % æèòëî-
âèõ áóäèíê³â âæå îáëàäàí³ ë³-
÷èëüíèêàìè, â òàêèé ñïîñ³á ìîæ-
íà äîñÿãòè 15-20 % åêîíîì³¿ â
ðàõóíêàõ çà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó
âîäó. Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî
âñòàíîâëåííÿ âóçë³â îáë³êó òåï-
ëîåíåðã³¿ ñòèìóëþº ñïîæèâà÷³â
äî åíåðãîçáåðåæåííÿ, àäæå áåç
òåïëîë³÷èëüíèêà íåìîæëèâî îö³-
íèòè åôåêòèâí³ñòü åíåðãîçáåð³-
ãàþ÷èõ çàõîä³â �

Ñòîëè÷íà âëàäà ï³êëóºòüñÿ 
ïðî êèÿí — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

«Êè¿âåíåðãî» âñòàíîâèòü ó ñòîëèö³
äâ³ òèñÿ÷³ áóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî
çâ³òó ÊÏ «Ôàðìà-
ö³ÿ», íà ñüîãîäí³ â
Êèºâ³ ïðàêòè÷íî
â³äñóòí³ ìåäè÷í³
çàêëàäè, äå íåìàº
ïðåäñòàâíèöòâà
ö³º¿ êîìóíàëüíî¿
àïòåêè. Ïðî öå â
åô³ð³ ÒÐÊ «Êè¿â»
çàÿâèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-
õàéëî Ðàäóöüêèé,
êîìåíòóþ÷è íàÿâ-
íó ðàí³øå ìîíîïî-
ë³þ äåÿêèõ àïòåê â
òèõ ÷è ³íøèõ ë³êàðíÿíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà.

«Â³ä ïî÷àòêó ðîáîòè íàøî¿ êîìàíäè ìè ïîñòàâèëè âèìîãó —
ùîá â êîæíîìó ìóí³öèïàëüíîìó ë³êàðíÿíîìó çàêëàä³ áóëî ïðè-
íàéìí³ 2-3 àïòå÷íèõ ê³îñêè, àáè ïàö³ºíò ìàâ âèá³ð ³ ïðåïàðàò³â, ³
ö³í íà íèõ. Öå äîçâîëèëî íå ëèøå çàïðîâàäèòè êîíêóðåíö³þ ñåðåä
àïòå÷íèõ çàêëàä³â, à é ïîçáàâèòèñÿ çàâèùåíèõ ö³í â íèõ»,— ïîÿñ-
íèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âîäíî÷àñ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé äîäàâ, ùî äåÿê³ ãîëîâí³ ë³êàð³ ÷è-
íÿòü çíà÷íèé ñïðîòèâ òà íàìàãàþòüñÿ íå äîïóñòèòè äî î÷îëþâà-
íèõ íèìè ìåäçàêëàä³â ³íø³ àïòå÷í³ ïóíêòè �

Ó ì³ñò³ áîðÿòüñÿ ç àïòå÷íèìè 
ìîíîïîë³ÿìè

Ï²Ä ×ÀÑïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ê³ëü-
êîõ ïðåäñòàâíèöòâ êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿
â³äîìî¿ â Óêðà¿í³ ìåðåæ³ ìàãàçèí³â
«Ö» ç ïðîäàæó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â
òà ³íøèõ åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â,
ñòîëè÷í³ ô³ñêàëè âèÿâèëè ñóòòºâ³
ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî òà ïîäàòêî-
âîãî çàêîíîäàâñòâà ïîñàäîâèìè îñî-
áàìè êîìïàí³¿. Ïðî öå «Õðåùàòè-
êó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÄÔÑ
ì³ñòà Êèºâà.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, êåð³âíèöòâî
âêàçàíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íàðàõî-
âóº ìàéæå 80 ñïåö³àë³çîâàíèõ ìà-
ãàçèí³â òà ìàº ó øòàò³ ïîíàä äâ³
ñîòí³ ñï³âðîá³òíèê³â, á³ëüøå í³æ
ï³âòîðà ðîêó íàðàõîâóâàëî çàðî-
á³òíó ïëàòó, íèæ÷ó â³ä çàêîíîäàâ-
÷î âñòàíîâëåíîãî ð³âíÿ.

Êð³ì òîãî, ïîñàäîâö³ êîìïàí³¿
âèð³øèëè çåêîíîìèòè ÿê íà âè-
ïëàòàõ ïðàö³âíèêàì,òàê ³ íà ñïëà-
ò³ ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á.
Äëÿ öüîãî ïðè íàðàõóâàíí³ çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì âîíè
áåçï³äñòàâíî çàñòîñîâóâàëè ïî-
äàòêîâó ñîö³àëüíó ï³ëüãó.

Òàê, â ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðêè ô³-
íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ï³äïðèºìñòâà «Ö», ôàõ³âö³ ïî-
äàòêîâî¿ âèÿâèëè, ùî çàñòîñóâàí-
íÿ äî ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ï³ëüãè ó ïåðåâàæí³é á³ëü-
øîñò³ â³äñóòíº. Íàòîì³ñòü çà íà-
ÿâíîþ ïîäàòêîâîþ çâ³òí³ñòþ ï³ä-
ïðèºìñòâà çà ôîðìîþ ¹ 1-ÄÔ
ï³ëüãà áóëà çàñòîñîâàíà äî êîæíî-
ãî ïðàö³âíèêà. Âíàñë³äîê òàêî¿ çóõ-

âàëîñò³ ç áîêó êåð³âíèöòâà â³äî-
ìî¿ êîìïàí³¿ äåðæáþäæåò íåäî-
îòðèìàâ ïîíàä 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ï³ä-
ïðèºìñòâó «Ö» äîíàðàõîâàíî ðà-
çîì ç³ øòðàôíèìè ñàíêö³ÿìè
ÏÄÔÎ íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 350
òèñÿ÷ ãðèâåíü �

Â³äîìèé ìàãàçèí åëåêòðîí³êè 
îøòðàôîâàíèé íà 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Äí³ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó äëÿ ìàëÿò

ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ² çèìîâèõ øê³ëüíèõ êàí³êóë ñòàëî äîá-
ðîþ òðàäèö³ºþ ïðîâåäåííÿ Äí³â áåçïåêè äîðîæíüî-
ãî ðóõó — ïîâ³äîìèëà «Õðåùàòèêó» ïðåñ-ñëóæáà ÓÄÀ²
ì³ñòà Êèºâà. Àäæå ó öåé ÷àñ íà äîðîãàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ

çíà÷íî á³ëüøå ìàëåíüêèõ ï³øîõîä³â. Ä³òè ÷àñò³øå
áóâàþòü íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, áàâëÿòüñÿ íà âóëèö³.

Ñàìå òîìó ïðàö³âíèêè â³ää³ëó ÄÀ² çàâ³òàëè äî
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 54, àáè íàãàäàòè ó÷íÿì
ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà àâòîäîðîç³. ²íñïåêòîð ç ïðî-
ô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ïðîâåëà ç ó÷íÿìè ðîç’ÿñíþâàëü-
íó áåñ³äó é ðîçïîâ³ëà, ÿê áåçïå÷íî ïåðåõîäèòè äîðî-
ãó, ÿê³ áóâàþòü íàñë³äêè íåäîòðèìàííÿ Ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ïåðåêîíóâàëà ä³òëàõ³â ó íåîáõ³ä-
íîñò³ äîòðèìóâàòèñü íîðì ïîâåä³íêè íà ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³. Òàêîæ ³íñïåêòîð çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî
âçèìêó çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ âèäèì³ñòü íà äîðîãàõ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìàëåíüêèì ï³øîõîäàì âàæëèâî íî-
ñèòè íà îäÿç³ ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷³ åëåìåíòè, àáè áóòè
ïîì³òí³øèìè íà äîðîç³ òà íå íàðàæàòè íà íåáåçïå-
êó ñåáå é îòî÷óþ÷èõ.

Çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ ó íåâèìóøåí³é àòìîñôåð³. Ó÷-
í³ 5-ãî êëàñó ñòâîðèëè ñâîþ íîâîð³÷íó ÿëèíêó çà äî-
ïîìîãîþ äîðîæí³õ çíàê³â, ÿê³ âèãîòîâèëè ñàìîñò³é-
íî. Íàïðèê³íö³ çàíÿòòÿ ïðàö³âíèêè ÄÀ² âðó÷èëè ä³-
òÿì ïàì’ÿòêè ïðî ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà äîðîç³ â çè-
ìîâèé ÷àñ — «Óâàãà! Îæåëåäèöÿ!» �

Ï²ÑËß Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè ³ â³ä-
ïî÷èíêó 20-ãî ãðóäíÿ â³äêðèþòü
ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê. Ïðàöþâàòè-
ìå â³í äî 28-ãî ëþòîãî 2015 ðîêó.

Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ
ï³äïèñàâ Â³òàë³é Êëè÷êî, ÷èì ï³ä-
òðèìàâ ³í³ö³àòèâó Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ì.
Êèºâà.

Îêð³ì ð³çäâÿíîãî ÿðìàðêó, îð-
ãàí³çàòîðè ïëàíóþòü âñòàíîâè-
òè ëüîäîâó êîâçàíêó á³ëÿ Àðêè
äðóæáè íàðîä³â. Ðîáîòè ç ¿¿ ñïî-
ðóäæåííÿ ðîçïî÷íóòüñÿ çà óìî-
âè ì³íóñîâî¿ òåìïåðàòóðè. Ïëà-
íóºòüñÿ, ùî ïðàöþâàòèìå êîâ-
çàíêà äî 15-ãî áåðåçíÿ 2015 ðî-
êó — îäíàê öå çàëåæàòèìå â³ä ïî-
ãîäè �

Á³ëÿ Àðêè äðóæáè íàðîä³â 
ñòâîðÿòü êîâçàíêó

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Ô
îò

î 
w

w
w

.v
i.i

ll
.in

.u
a



Çóñòð³÷³ ç³ Ñâÿòèì Ìèêîëàºì òà ÿëèíêè

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ Ôåñòèâàëþ Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ 19 ãðóäíÿ î
13.00 íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³ä-
íèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà». Òóò ïðàöþâàòèìå
«Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ», ê³ëüêà âè-
ñòàâêîâèõ ïàâ³ëüéîí³â, ëüîäîâå êàôå ³ äè-
òÿ÷à çàë³çíèöÿ, ïðîéäå ñïðàâæí³é êàðíàâàë
íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê â³ä 10-òè ðàéîí³â ñòî-
ëèö³. Öüîãî æ äíÿ Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíå ñå-
ëèùå â ñòèë³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ç’ÿâèòü-
ñÿ íà Òðî¿öüê³é ïëîù³.

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, äå çàïàëÿòü ãîëîâ-
íó íîâîð³÷íó ÿëèíêó ì³ñòà,äëÿ ä³òåé â³äêðè-
þòü ê³ìíàòó Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ç ìàéñòåð-êëà-
ñàìè òà óðîêàìè äîáðà, ïîêàæóòü 20 äèçàé-
íåðñüêèõ ÿëèíîê ³ 30 íîâîð³÷íèõ êîìïîçè-
ö³é â³ä äèçàéíåð³â ³ ôëîðèñò³â ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè. Òóò ïðàöþâàòèìå êîâçàíêà, ìàëà ðåçè-
äåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ì³í³-çîîïàðê, ÿð-
ìàðîê. 21 ãðóäíÿ â³äáóäåòüñÿ áëàãîä³éíèé
«Çàá³ã Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ».20-21 ãðóäíÿ â Óêðà-

¿íñüêîìó äîì³ ïðîéäå áëàãîä³éíèé «ßðìà-
ðîê Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ».

19 ãðóäíÿ íîâîð³÷í³ ÿëèíêè ç³ ñâÿòêîâîþ
ïðîãðàìîþ â³äêðèþòüñÿ ³ â ðàéîíàõ ì³ñòà.
Çîêðåìà,ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó—ïåðåä ÒÐÖ «Ocean
Plaza»,â Øåâ÷åíê³âñüêîìó—ó ïàðêó ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, â Îáîëîíñüêîìó — íà ìàé-
äàí÷èêó á³ëÿ ÒÐÖ «Dråàm town». À ñâÿòêóâà-
òè Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ êèÿí çàïðîøóþòü
ó Öåíòðàëüíèé ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó,
ïàðêè «Ïåðåìîãà» òà «Ïàðòèçàíñüêà ñëàâà».

Çà ïîäàðóíêàìè

Äî 21 ãðóäíÿ ó «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³»
òðèâàº ÿðìàðîê «Ð³çäâÿíèé Àðñåíàë».Íà â³ä-
â³äóâà÷³â ÷åêàº ÷àð³âíà ð³çäâÿíà àòìîñôåðà,
à òàêîæ ïîäàðóíêè íà óñ³ ñìàêè, íîâ³ äèòÿ÷³
êíèæêè, ÿëèíêîâ³ ïðèêðàñè, àâòîðñüê³ ëèñ-
ò³âêè, ÿðìàðîê ðóêîòâîðíèõ âèðîá³â â³ä ïî-
íàä 120-òè ìàéñòð³â Óêðà¿íè, ìàéñòåð-êëà-
ñè,âèñòàâè,ìóçè÷í³ âèñòóïè,êàçêîâ³ ÷èòàí-
íÿ òà ÷àñòóâàííÿ. 19 ãðóäíÿ ç 17.00 äî 19.00

ä³òëàõàì âëàøòóþòü çóñòð³÷³ ç³ Ñâÿòèì Ìèêî-
ëàºì. Âàðò³ñòü êâèòêà: 50 ãðí, äëÿ øêîëÿð³â,
ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â — 20 ãðí.

20 ³ 21 ãðóäíÿ â ãàëåðå¿ «Ëàâðà» ç 11.00 äî
20.00 ïðîéäå ôåñòèâàëü ïîäàðóíê³â UaMade
Fest, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ïðîäóêö³þ óêðà¿í-
ñüêèõ âèðîáíèê³â.Êð³ì ÿðìàðêó, ãîñòÿì ï³ä-
ãîòóâàëè ñâÿòêîâ³ ñîëîäîù³, ³ãðè, ìàéñòåð-
êëàñè òà ³íø³ ðîçâàãè. Â ö³ æ äí³ â³äáóäåòüñÿ
³ «don’t Take Fake Christmas Market» â D12 íà
âóë. Äåñÿòèíí³é.

Þâ³ëåé îïåðåòè, øëÿãåðè 
â³ä «Õðåùàòèêà» òà êîíöåðò íà ï³äòðèìêó
«Æîâòíåâîãî ïàëàöó»

19 ãðóäíÿ î 19.00 ó Êè¿âñüêîìó áóäèíêó â÷å-
íèõ (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 45-à) â ðàìêàõ ïðî-
åêòó «Íîâà ô³ëàðìîí³ÿ» â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò
àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî õîðó «Õðåùàòèê».
Ñòîëè÷íèì øàíóâàëüíèêàì êëàñè÷íî¿ òà
äæàçîâî¿ ìóçèêè ïðåçåíòóþòü ñïåö³àëüíó
ñâÿòêîâó àâòîðñüêó ïðîãðàìó õîðó «Øëÿãå-
ðè çâ³äóñ³ëü» ç êîìïîçèö³ÿìè Ôðåää³ Ìåð-
ê’þð³, The Beatles, Ôðåíêà Ñ³íàòðè, Äæî Äàñ-
ñåíà, ABBA, Ìàéêëà Äæåêñîíà, Åëòîíà Äæî-
íà. Ðàçîì ç õîðîì «Õðåùàòèê» ãðàòèìóòü

äðóç³ êîëåêòèâó, äæàçîâ³ ìóçèêàíòè. Êâèò-
êè: 50-130 ãðí.

Ï³ñëÿ áóðõëèâèõ ³ òðàã³÷íèõ ïîä³é 2014
ðîêó Ì³æíàðîäíèé öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
«Æîâòíåâèé ïàëàö» îïèíèâñÿ íà ìåæ³ âèæè-
âàííÿ.Äëÿ çáîðó êîøò³â íà â³äíîâëåííÿ ³ â³ä-
ðîäæåííÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè 20 ãðóäíÿ î
19.00 ïðîéäå áëàãîä³éíèé êîíöåðò«The Palace
must go on!». Ó íüîìó â³çüìóòü ó÷àñòü Âåëè-
êèé îðêåñòð íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â ÌÖÊÌ,
äæàçîâèé êîëåêòèâ ÌÖÊÌ «Ìusic Lab», à òà-
êîæ ñïåö³àëüí³ ãîñò³ — àíñàìáëü ñîë³ñò³â Íà-
ö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî îðêåñòðó íàðîä-
íèõ ³íñòðóìåíò³â, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð Âàñèëåíêî,Þð³é Ãîäî,El Êðàâ÷óê,
Âîëîäèìèð Òêà÷åíêî òà äæàçîâèé êîëåêòèâ
«Beauty Band». Ó ïðîãðàì³ ïðîçâó÷àòü â³äî-
ì³ êëàñè÷í³ òâîðè,íàðîäí³ ìåëîä³¿ â óí³êàëü-
í³é îáðîáö³,îðèã³íàëüíå ïðî÷èòàííÿ ðîêîâèõ
êîìïîçèö³é òà äæàç. Êâèòêè: 30-160 ãðí.

Ó Íàö³îíàëüí³é îïåðåò³ Óêðà¿íè 19 ãðóäíÿ
î 19.00 â³äáóäåòüñÿ âå÷³ð «Bravo l’Operette!» ç
íàãîäè 80-ð³÷íîãî þâ³ëåþ.Äî ñâÿòà â³äêðèþòü
«²ñòîðè÷íó â³òàëüíþ», ï³äãîòóâàëè âèñòàâêè,
ïðåçåíòàö³¿,â³êòîðèíè òà Ãðàíä-êîíöåðòç êðà-
ùèìè õ³òàìè òà âèñòóïàìè òâîð÷èõ êîëåêòè-
â³â òåàòð³â Óêðà¿íè òà ãîñòåé ³ç-çà êîðäîíó �

ÊÓËÜÒÓÐÀ
19 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹189(4589)

4

Ñâÿòî Ìèêîëàÿ,
ÿëèíêè òà ÿðìàðêè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
Äî Íîâîãî ðîêó çàëèøèëîñÿ ìåíøå äâîõ òèæí³â, ³ ì³ñòî àêòèâíî ãîòóºòüñÿ äî

ñâÿòêóâàíü. 19 ãðóäíÿ â ñòîëèö³ çàïàëàþòü ÿëèíêè, à â «Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é» â³ä-

êðèºòüñÿ Ôåñòèâàëü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.Ïîäàðóíêè äî ñâÿò êèÿíè çìîæóòü îáðà-

òè íà ÷èñëåííèõ ÿðìàðêàõ, à ìåëîìàí³â çàïðîøóþòü ïîñëóõàòè êðàù³ õ³òè ð³ç-

íèõ æàíð³â â Áóäèíêó â÷åíèõ, â Òåàòð³ îïåðåòè òà ÌÖÊÌ «Æîâòíåâèé ïàëàö».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

ÀÂÒÎÐÑÜÊÀ ëÿëüêà — öå íå ïðîñ-
òî ³ãðàøêà,à ñïðàâæí³é âèòâ³ð ìèñ-
òåöòâà,ùî îäíî÷àñíî ïîºäíóº ó ñî-
á³ ñêóëüïòóðó, æèâîïèñ òà äèçàéí
îäÿãó.Äî åêñïîçèö³¿ óâ³éøëè ðîáî-
òè 25-òè ëÿëüêàð³â ³ç óñ³º¿ Óêðà¿íè,
à òàêîæ æèâîïèñí³ òâîðè ²ãîðÿ ªë³-
ñººâà òà ãðàô³êà Íàä³¿ Ìàõíèöüêî¿.
Ãîëîâíèé àêöåíò çðîáëåíèé íà ðå-
ïðåçåíòàö³¿ òâîð÷îñò³ ìàéñòð³â êè-
¿âñüêî¿ øêîëè, ùî ñòîÿòü á³ëÿ âè-
òîê³â óêðà¿íñüêîãî ëÿëüêàðñòâà. ª
òàêîæ ðîáîòè ç Õàðêîâà,Â³ííèö³ òà
Ëüâîâà. «Ó 2011 ðîö³ ìè çàñíóâàëè
Êè¿âñüêó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ
ëÿëüêàð³â «ÄåÑòèëü»,— ðîçïîâ³äàº

êóðàòîð ïðîåêòó ²ðèíà Ï³ëüê³â.—
Âîíà çàðîäèëàñÿ ÿê îá’ºäíàííÿ ñòî-
ëè÷íèõ ìàéñòð³â ³ ïîêëèêàíà ñòâî-
ðþâàòè ö³êàâ³ òà ÿê³ñí³, íå ÿðìàð-
êîâîãî ôîðìàòó, ïðîåêòè.Öüîãîð³÷
ìè íå ïëàíóâàëè âèñòàâêè, îñê³ëü-
êè áàãàòî ìèòö³â çàä³ÿí³ â áëàãî-
ä³éíèõ ôîíäàõ,ïðàöþþòü ó âîëîí-
òåðñüêèõ ñîòíÿõ.Àëå çðîçóì³ëè,ùî
öåé ïðîåêò ïîòð³áåí, ëþäè âòîìè-
ëèñÿ â³ä â³éíè ³ òðèâîãè,ïðàãíóòüñâÿ-
òà. Ðîçê³øíèé ð³çäâÿíèé ïîäàðó-
íîê ìèòöÿì çðîáèâ ìóçåé, íàäàâ-
øè âèñòàâêîâ³ çàëè áåçêîøòîâíî.
Â Óêðà¿í³ àâòîðñüêà ëÿëüêà º ùå äó-
æå ìîëîäèì ìèñòåöòâîì,ïðîòå âæå

ìàºìî ñâî¿õ êîðèôå¿â, ö³êàâèõ àâ-
òîð³â».

Ó çàë³ ïðàâîðó÷ ðîçòàøóâàëèñÿ
ëÿëüêè çíàíèõ ìèòö³â ç âï³çíàâà-
íîþ ñòèë³ñòèêîþ, áàãàòî ç íèõ âè-
õîâàëè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ëÿëüêà-
ð³â.«Àâòîðñüêó ëÿëüêó â Óêðà¿í³ ïî-
÷àëè ðîáèòè òåàòðàëüí³ õóäîæíè-
êè, ÿê³ çàê³í÷èëè Àêàäåì³þ ìèñ-
òåöòâ,òîìó äëÿ íå¿ ïðèòàìàííà ì³-
ôîëîã³÷íà ³ òåàòðàëüíà òåìàòèêà,—
ãîâîðèòüëÿëüêàðêà Ðîêñàíà Ðóá³ñ.—
Ïåðåâàæíî öå ñòàö³îíàðí³ ³íòåð’ºð-
í³ ëÿëüêè ç ôàêòóðàìè ³ òåõí³êàìè,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ â òåàòð³».Ñå-
ðåä àâòîð³â — ²ðèíà ªë³ñººâà, Êàòå-
ðèíà Ïåòðèê, Òåòÿíà Äåðåâ³íñüêà,
Íàòàëÿ Ðóäþê, Íàòàëÿ Äîëãàíí³êî-
âà. «Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â Àêàäåì³¿
ìèñòåöòâ íàì âèêëàäàëè ñêóëüïòó-
ðó ³ ÿ çàö³êàâèëèñÿ ðîáîòîþ ç 
îá’ºìîì ó ïîºäíàíí³ ç êîëüîðàìè ³
ôàêòóðîþ,—çãàäóº ²ðèíà ªë³ñººâà.—
Ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿëèñÿ ïåâí³ îáðàçè.
Ïåðøèìè ëÿëüêàìè áóëè ï³äâ³ñí³ ç
ðóõîìèìè ñóãëîáàìè, äî ÿêèõ ÿ ùå

ïëàíóþ ïîâåðíóòèñÿ. Íà âèãîòîâ-
ëåííÿ îäí³º¿ ëÿëüêè éäå ì³ñÿöü ðî-
áîòè, à íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì º
êíèãè ç ³ñòîð³¿ êîñòþì³â òà æóðíàëè
ìîä. Íàðàç³ ÿ âèêëàäàþ ëÿëüêîâó
ñêóëüïòóðó òà òåõí³êó ë³ïêè ³íøèì
ìàéñòðàì».Íà îêðåìîìó ñòåíä³ ïðåä-
ñòàâëåí³ àíòèêâàðí³ ºâðîïåéñüê³ ³ã-
ðàøêè ê³íöÿ XIX–ïî÷àòêó XX ñòîë³òü
òà ÿëèíêîâ³ ðàäÿíñüê³ ïðèêðàñè 1930-
40-õ ðîê³â ç êîëåêö³¿ Ëàäè Ëóç³íî¿.

Çàëà ë³âîðó÷ çíàéîìèòü ³ç âèòâî-
ðàìè ìàéñòð³â ìîëîäøîãî ïîêîë³í-
íÿ.Çîêðåìà,Îëåíà Çîëîòîâà â³äðî-
äæóº ñòàðîâèíí³ ìåòîäè âèãîòîâ-
ëåííÿ ÿëèíêîâèõ ³ãðàøîê â òåõí³ö³
âàòíî¿ ñêóëüïòóðè, à Ëþäìèëà Ë³ò-
â³íîâà êð³ì âàòíî¿ ñêóëüïòóðè ðî-
áèòü â³íòàæí³ ïðèêðàñè â³êòîð³àí-
ñüêî¿ äîáè. Ìàéñòðèí³ ²ðèíà Ê³ð-
øèíà òà Îêñàíà Öþïà ñòâîðþþòü
òåêñòèëüí³ ëÿëüêè.Òàêîæ â³äâ³äóâà-
÷³ ìàþòü çìîãó ïîáà÷èòè ð³çíîìà-
í³òí³ ³íòåðïðåòàö³¿ îáðàçó âåäìå-
äèêà Òåää³ â³ä òàëàíîâèòèõ óêðà¿í-
ñüêèõ «òåääèñò³â», ñåðåä ÿêèõ Îëå-

íà Âàñ³ëüºâà òà Ñâ³òëàíà Ñìàãëîâà.
Ëÿëüêè ôðàíöóçüêî¿ àâòîðêè Àííè
Ì³òðàí³ ç êîëåêö³¿ Òåòÿíè Ñàçîíî-
âî¿ º ìàéæå êîï³ÿìè ñïðàâæí³õ ä³ò-
ëàõ³â...Äî ëÿëüîê ó âèãëÿä³ ñòèë³çî-
âàíèõ ä³òåé çâåðòàþòüñÿ ³ êè¿âñüê³
ìàéñòðè.

Ïðîåêò «Ëÿëüêîâ³ ðîçâàãè»

òðèâàº â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà
(âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 7) äî 11 ñ³÷-
íÿ, ðîçêëàä ðîáîòè: ïí. ç 10.00 äî
16.00, âò.- íä. ç 10.00 äî 18.00. Â
ðàìêàõ ïðîåêòó íà â³äâ³äóâà÷³â
÷åêàþòü ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè, ëåêö³¿
òà ìàéñòåð-êëàñè. Çîêðåìà, 20 ñ³÷-
íÿ î 15.00 êîëåêö³îíåðêà Òåòÿíà
Ñàçîíîâà ðîçêàæå, ÿê çì³íþâàëè-
ñÿ ìàòåð³àëè,òåõí³êè òà êîíöåïö³¿
ïðè ñòâîðåíí³ ëÿëüêè â ïåð³îä ç
ê³íöÿ ÕIÕ ñòîë³òòÿ äî íàøèõ äí³â
òà ïîä³ëèòüñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì
êîëåêö³îíóâàííÿ. Öüîãî æ äíÿ î
17.00 Îëåíà Çîëîòîâà ïðîâåäå ìàé-
ñòåð-êëàñ «Íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè ç
âàòè». Ðåºñòðàö³ÿ çà òåëåôîíîì
(044) 520-28-27 �

Ëÿëüêîâèé ñâ³ò
�Â Êèºâ³ ïîêàçóþòü ðîáîòè óêðà¿íñüêèõ ìàéñòð³â

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà â³äêðèâñÿ íîâîð³÷íèé ìóëüòèìåä³éíèé ïðîåêò

«Ëÿëüêîâ³ ðîçâàãè». Êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìàþòü çìîãó ïîçíàéîìèòèñÿ ç ìèñòåöòâîì àâòîðñüêî¿

ëÿëüêè, çàíóðèòèñÿ â ñâÿòêîâó àòìîñôåðó ôàíòàç³éíèõ îáðàç³â òà êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці 

на просп. Маяковського, 3 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 376/376 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 51 — 53 Закону України «Про природно%заповідний фонд
України», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис%
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�за�альною�пло-

щею� 0,61� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:002:131)�на�просп.�Мая�овсь�о-

�о,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с

с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвер-

дження�Про�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Києва

до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання�зелених

насаджень�в�центральній�частині�міста»�(із�зміна-

ми�та�доповненнями),�а�саме:�додати�с�вер�з�ід-

но�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення�до�перелі���с�ве-

рів�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва�(таблиця�2).

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�за�альною�пло-

щею� 0,61� �а� (�адастровий� номер

8000000000:62:002:131)�на�просп.�Мая�овсь�о-

�о,�3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

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

но�оприлюднити����азеті�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на бульварі Лесі Українки, 3%а у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 377/377 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно%заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову%
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,3��а�за

рах�но��місь�их�земель,�не�наданих���власність

чи��орист�вання,�на�б�льварі�Лесі�У�раїн�и,�

3-а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с�с�ве-

р�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,

та�продовжених�на�період�2010 —�2015�ро�ів

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�ви-

значен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Печерсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,3��а�на

б�льварі�Лесі�У�раїн�и,�3-а���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 353/353 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Регламенту Київської міської ра%
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

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

ном��засіданні�Київради�13.11.2014,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�де-

п�татам�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�мо-

мент��отримання�запит�.

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

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

ретаря�Київради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київради

13.11.2014�№ 353/353

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київради та підтримані 
на пленарному засіданні Київради 13.11.2014

3. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Про скасування розпорядження Київської
міської державної адміністрації № 2266 від 06.12.2011 "Про реконструкцію вул.
Житлової на ділянці від буд. № 5 по вул. Михайла Драгомирова до буд. № 22 по
вул. Кіквідзе у Печерському районі"

4. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо створення робочої групи для
врегулювання конфлікту між забудовником та мешканцями будинку № 37 на вул.
Малишка у Дніпровському районі м. Києва

5. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо забезпечення фінансування робіт з підготовки житлового фонду до роботи в
зимових умовах

6. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо виконання робіт з капітального ремонту доріг у мікрорайоні малоповерхової
забудови Бортничі в Дарницькому районі

7. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо зміни маршруту № 104 муніципального автобуса у Дарницькому районі

8. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо удосконалення функціонування електронної системи запису дітей до
дошкільних навчальних закладів

9. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо розробки комплексної програми по боротьбі з небезпечною рослиною >
амброзією полинчастою

10. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо надання дозволу на перенесення та встановлення світлофорного об'єкта

11. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо функціонування бюветних комплексів у Дарницькому районі

12. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо передбачення коштів для будівництва ліцею на 22 класи в шостому
мікрорайоні на ділянці 13 житлового масиву Осокорки>Північні у Дарницькому
районі

13. БАЛЕНКО Артур
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо виділення коштів для погашення наявної кредиторської заборгованості

14. БЕЗПАЛИЙ Олексій
Ігорович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до Програми
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік фінансування робіт по
благоустрою дитячого майданчика на вул. Мате Залки, 4>б в Оболонському районі

15. БЕЗПАЛИЙ Олексій
Ігорович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до Програми
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік фінансування робіт по
благоустрою прибудинкової території на вул. Героїв Сталінграда, 13

16. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І. В.
Щодо вирішення питання асфальтування проїзних частин доріг Південної
Борщагівки та вулиць селища Михайлівська Борщагівка

17. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) Бортнику О. М. Щодо
вирішення питання асфальтування проїзних частин доріг Південної Борщагівки та
вулиць селища Михайлівська Борщагівка

18. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до Програми
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік заходів по
проведенню робіт згідно з проектом реконструкції Жулянського мосту та організації
автотранспортної розв'язки

19. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Голові Державного агентства автомобільних доріг України Підгайному С. Г. Щодо
включення до Програми будівництва та реконструкції автомобільних доріг на 2015
рік робіт згідно з проектом реконструкції Жулянського мосту та організації
автотранспортної розв'язки

20. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І. В.
Щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах житлового масиву
Південна Борщагівка з метою забезпечення належного їх функціонування

21. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І. В.
Щодо відкликання дозволу на порушення благоустрою, виданого ТОВ
"Торговельний універсал"

22. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до Програми
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік заходів з утеплення
навчальних закладів масиву Південна Борщагівка, заміни зношених інженерних
мереж ХВП, ГВП та ЦО, встановлення індивідуальних теплових пунктів

23. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо включення до Програми
економічного та соціального розвитку міста Києва на 2015 рік заходів з утеплення
медичних установ масиву Південна Борщагівка, заміни зношених інженерних
мереж ХВП, ГВП та ЦО, встановлення індивідуальних теплових пунктів

24. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І. В.
Щодо включення до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на
2015 рік заходів з утеплення навчальних закладів масиву Південна Борщагівка,
заміни зношених інженерних мереж ХВП, ГВП та ЦО, встановлення індивідуальних
теплових пунктів

25. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І. В.
Щодо включення до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на
2015 рік заходів з утеплення медичних установ масиву Південна Борщагівка, заміни
зношених інженерних мереж ХВП, ГВП та ЦО, встановлення індивідуальних
теплових пунктів

26. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І. В.
Щодо включення до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на
2015 рік заходів з утеплення житлових будинків масиву Південна Борщагівка, заміни
зношених інженерних мереж ХВП, ГВП та ЦО, встановлення в них індивідуальних
теплових пунктів

27. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Директору Департаменту житлово>комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Новицькому Д. Ю. Щодо включення до Програми економічного та соціального
розвитку міста Києва на 2015 рік заходів з утеплення житлових будинків масиву
Південна Борщагівка, заміни зношених інженерних мереж ХВП, ГВП та ЦО,
встановлення індивідуальних теплових пунктів

28. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Віце>прем'єр>міністру України, Міністру регіонального розвитку, будівництва та
житлово>комунального господарства Гройсману В. Б. Щодо виділення фінансування
на 2015 рік по завершенню робіт з реконструкції Жулянського мосту та організації
автотранспортної розв'язки згідно з затвердженим проектом

29. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Про фінансування робіт по очищенню річки
Нивка у мікрорайоні Південна Борщагівка за рахунок екологічного фонду у 2015 році

30. БІЛИЧ Віктор
Олександрович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. Про
розірвання договорів оренди земельних ділянок від 16.07.2007 № 75>6>00351 та від
16.07.2007 № 75>6>00352, укладених на підставі рішення Київради № 537/1198 від
24.05.2007 "Про передачу ТОВ "Торговельний універсал" земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку
з паркінгом на вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі"

31. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) Щодо внесення стадіону "Старт" до
Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд

№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Київському міському голові Кличку В. В. Начальнику управління ДАІ ГУ МВС
України в м. Києві Макаренку М. М. Щодо вжиття заходів безпеки на Шулявському
шляхопроводі

2. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо неефективної
роботи комунальних служб, на балансі яких знаходиться територія Оболонської
набережної м. Києва
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32. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) 
Щодо внесення змін до Генерального плану міста Києва у зв'язку із зміною стану
земельної ділянки на вул. Шолуденка, 26>28/4

33. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації Щодо законності
проведення будівельних робіт на території, прилеглій до стадіону "Старт"

34. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Начальнику Шевченківського відділу Оболонського міжрайонного управління
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Чумаку С. П. 
Щодо надання погодження на здійснення будівництва на вул. Шолуденка, 26>28/4

35. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

В. о. начальника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві
Бондаренку І. Г. Про надання правовстановчих копій документів щодо земельної
ділянки на вул. Шолуденка, 26>28/4

36. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Департаменту Державної архітектурно>будівельної інспекції у м. Києві Щодо видачі
дозвільних документів на виконання певних робіт ТОВ "ГОЛДЕН ХАУС" для
реконструкції спортивного комплексу "Старт"

37. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Начальнику Шевченківського районного управління Головного управління ДСНС
України у м. Києві Головашу М. І. Про надання інформації щодо проведених згідно з
державним наглядом у сфері техногенної та пожежної безпеки перевірок
спортивного комплексу "Старт"

38. БОНДАРЕНКО
Дмитро Сергійович

Управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Про отримання інформації
стосовно статусу спортивного комплексу — стадіону "Старт" як об'єкта культурної
спадщини

39. БРИЧУК Костянтин
Григорович

Директору Центральної геофізичної лабораторії Косовцю О. О. Про надання
інформації щодо забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтів у розрізі 10
адміністративних районів міста Києва

40. БРИЧУК Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо надання кімнати
у гуртожитку гр. Новику Валентину Васильовичу за адресою: вул. Кіквідзе, 17/10 у
Печерському районі

41. БРИЧУК Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо питання
поновлення пільгової квартирної черги гр. Комановській К. М., яка мешкає за
адресою: вул. Кіквідзе, 1/2, кв. 63 у Печерському районі

42. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо порушень
житлового законодавства України посадовими особами Департаменту будівництва
та житлового забезпечення при розподілі квартир пільговим категоріям киян у буд.
№ 40>а на вул. Клавдіївській

43. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. Про
заміну фонограми Гімну України, що звучить під час пленарних засідань Київської
міської ради

44. ГАЛУШКА Олена
Михайлівна

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П. Про надання інформації
щодо заборгованості по заробітній платі та системи преміювання працівників КП
"Київпастранс"

45. ГАННОХА Богдан
Ігорович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо фінансування фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб сім'ї,
дітей та молоді міста Києва за кошти міського бюджету

46. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ефективності використання
комунального майна та надходжень від орендної плати за користування майном,
що перебуває у комунальній власності, до бюджету м. Києва

47. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Про упорядкування і систематизацію
інформації про укладені договори оренди земельних ділянок комунальної власності
та надходження до бюджету міста Києва

48. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо стягнення боргу до бюджету міста
Києва у розмірі 736 млн. грн. за оренду землі та комунального майна зі 132
інвесторів

49. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ситуації із надходженням коштів від
пайової участі власників МАФів в утриманні об'єктів благоустрою до бюджету міста
Києва у 2014 році та прогнозними показниками за цією статтею на 2015 рік

50. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо публічного звіту стосовно причин
невиконання бюджету міста Києва по кожній із дохідних статей за 10 місяців 2014
року та про причини суттєвого відхилення в сторону зменшення окремих статей
бюджету у 2014 році у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року

51. ГОЛОВНЯ Роман
Григорович

Начальнику ГУ МВС України в м. Києві, генерал>майору міліції Терещуку О. Д. Щодо
розгляду кримінальної справи, пов'язаної із вбивством гр. Смєтюхова В. В., та
вжиття заходів оперативного реагування щодо посадових осіб ЖБК "Річковик>2"

52. ГОЛОВНЯ Роман
Григорович

Прокурору міста Києва, старшому раднику юстиції Юлдашеву С. О. Щодо розгляду
кримінальної справи, пов'язаної із вбивством гр. Смєтюхова В. В., та вжиття заходів
оперативного реагування щодо посадових осіб ЖБК "Річковик>2"

53. ГОЛОВНЯ Роман
Григорович

Начальнику Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жукову Б. В. Військовому
прокурору Київського гарнізону Центрального регіону України, старшому раднику
юстиції Вітку В. А. Начальнику Територіальної державної інспекції з питань праці у
м. Києві Андрієнку В. С. В. о. начальника ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у 
м. Києві Римарській Н. І. Генеральному директору Державного концерну
"УкрОборонПром" Романову Р. А. Щодо перевірки діяльності керівництва
Державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" в
частині грубих порушень прав та законних інтересів трудового колективу
підприємства

54. ГОЛОВНЯ Роман
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Про надання
інформації щодо наявності та стану позабюджетного приватизаційного житлового
фонду Київської міської ради

55. ГОЛОВНЯ Роман
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Про оприлюднення
інформації стосовно квартирних черг громадян, які були взяті на облік за місцем
проживання у м. Києві, надання звіту про стан справ з квартирними чергами та
перевірки фактів зловживань посадових осіб при упорядкуванні квартирних черг

56. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо фінансування будівництва ліцею
"Інтелект" у 6>му мікрорайоні житлового масиву Осокорки>Північні у Дарницькому
районі м. Києва

57. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо недофінансування ТОВ
"Гандбольний клуб "Київ>Спартак" ім. І. Є. Турчина"

58. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович

Київському міському голові Кличку В. В. Про незаконне встановлення малих
архітектурних форм на вул. Електротехнічній, 7 > 11 у Деснянському районі

59. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович

Київському міському голові Кличку В. В. Про припинення стихійної торгівлі по
проспекту Маяковського, 17 у Деснянському районі

60. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович,
СЕВЕРИНЕНКО
Василь
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Про незаконне встановлення малих
архітектурних форм поблизу станції метро "Чернігівська" у Деснянському районі

61. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович,
СЕВЕРИНЕНКО
Василь
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Про незаконне встановлення малих
архітектурних форм поблизу зупинки громадського транспорту "Райдужна" (просп.
Генерала Ватутіна) у Деснянському районі

62. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович,
ЧЕРНІКОВ
Олександр
Михайлович,
КАРПЕНКО Анатолій
Якович, ОПАДЧИЙ
Ігор Михайлович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Про правомірність дій слідчого управління
ГУ МВС України у м. Києві

63. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо створення
робочої групи з метою розробки концепції муніципальної поліції у місті Києві

64. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Головам районних в
місті Києві державних адміністрацій Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Щодо
надання матеріальної допомоги членам сімей киян, загиблих під час проведення
АТО, згідно з міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 >
2015 роки

65. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо виняткової
важливості створення структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань допомоги учасникам
антитерористичної операції

66. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо повернення до
комунальної власності територіальної громади міста Києва земельної ділянки на
вул. Стрілецькій, 10/1

67. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відзначення річниці Євромайдану 21
листопада 2014 року на Майдані Незалежності

68. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Про повернення київській громаді
приміщень кінотеатру "Зоряний" та надання їх у користування колективу кінотеатру
"Жовтень"

69. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо зростання цін на продукти для киян
та необґрунтовані орендні платежі за користування торговельними місцями на
ринках м. Києва

70. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо неналежного утримання будинку 
№ 8/15>б на вул. Анищенка у Печерському районі

71. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо термінового ремонту покрівлі
будинку № 10/2 на вул. Мечникова у Печерському районі

72. КОНОБАС Максим
Петрович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П. Щодо необхідності
збільшення рухомого складу тролейбусів та оптимізації графіку руху транспортного
маршруту № 17

73. КОНОБАС Максим
Петрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. Щодо необхідності відновлення штатної одиниці медичного працівника
у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

74. КОСТЕНКО Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо підвищення ефективності роботи
КБУ "Контактний центр міста Києва 15>51"

75. КОСТЕНКО Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо блокування роботи Національної
спілки театральних діячів України Департаментом культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

76. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Директору Департаменту житлово>комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д. Ю.
Щодо передбачення коштів в Програмі економічного і соціального розвитку м.
Києва на 2015 рік на поліпшення експлуатаційного стану існуючих прибудинкових
територій у Дарницькому районі міста Києва

77. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо незадовільного
санітарно>технічного стану бюветів у Дарницькому районі м. Києва на вул. А.
Ахматової, 16>в, вул. Ревуцького, 7>а, 11>г)

78. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо очищення озера
Лебедине, що знаходиться у вкрай занедбаному стані, по проспекту Миколи Бажана
Дарницького району

79. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо неналежного
розгляду звернення громадської організації "Ліга Інвалідів Софія" структурними
підрозділами Київської міської державної адміністрації

80. КУСТОВА Вікторія
Валентинівна

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Демчишину В. В. Щодо розповсюдження
механізму формування цін і тарифів, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.2014 № 198

81. ЛАПШОВ Олександр
Васильович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О.
Щодо встановлення загальнобудинкового приладу обліку теплової енергії у
житловому будинку на вул. Сабурова, 17>а

82. ЛЕВАДА Сергій
Якович

Міністерству оборони України Щодо усунення порушень законних прав учасника
АТО гр. Борисюка М. В.

83. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо виділення земельних ділянок
постраждалим внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції

84. ЛИМАР Юлія
Володимирівна

Директору Департаменту житлово>комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) Голові правління
> генеральному директору ПАТ АТ "Київводоканал" Генеральному директору ПАТ
"Київенерго" Про вирішення питання якісного водопостачання холодної води,
ремонту внутрішньобудинкової електромережі житлового будинку № 5 на вул.
Новоукраїнській у Шевченківському районі м. Києва

85. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації Животовському О. М. Щодо невиконання ПАТ "Укртелеком" рішення
Київської міської ради № 378/5765 "Про питання впорядкування діяльності суб'єктів
господарювання в галузі зв'язку та інформаційних технологій"

86. ЛУЦЕНКО Ігор
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо надання місця
постійної дислокації 12>му територіальному батальйону м. Києва

87. ЛУЦЕНКО Ігор
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо введення
посади заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань АТО

88. ЛУЦЕНКО Ігор
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо звернення Київського міського
голови до Кабінету Міністрів України з приводу внесення змін у законодавство

89. ЛУЦЕНКО Ігор
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо підстав
направлення на розгляд проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його
приміської зони до 2025 року

90. ЛУЦЕНКО Ігор
Вікторович

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. Щодо
підстав затягування розгляду проекту рішення Київради "Про визнання таким, що
втратив чинність пункт 32 рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 31/905"

91. МАЛЯРЕВИЧ Олесь
Вікторович

В. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Субботіну В. М. Щодо проведення
благоустрою та озеленення території парку на вул. Флоренції

92. МАЛЯРЕВИЧ Олесь
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо негайного
демонтажу двох тимчасових споруд, що знаходяться на площі > поряд з станцією
метрополітену "Лівобережна" > зі сторони зупинки автобусних маршрутів № 46 та № 70

93. МАЛЯРЕВИЧ Олесь
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо ремонту
асфальтового покриття пішохідної зони від вул. Туманяна до станції метро
"Лівобережна"

94. МАЛЯРЕВИЧ Олесь
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо покращення
житлових умов багатодітної родини (7 дітей) гр. Гіріч С. В., що проживає у
мікрорайоні Русанівка

95. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович 

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо включення у Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015
рік фінансування робіт з благоустрою прибудинкової території буд. № 3 на вул. 
В. Дубініна 

96. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович 

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 27, корп. 3 на вул. Васильківській у
Голосіївському районі 

97. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович 

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо включення фінансування робіт з ремонту будинку № 14 у пров. Жуковського
до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік 

98. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович 

Заступнику міського голови > секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо включення фінансування робіт з ремонту будинку № 3 на вул. Стельмаха до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік 
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99. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо включення фінансування робіт з ремонту буд. № 11/8 на вул. А. Бубнова до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

100
.

МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо включення фінансування робіт з ремонту буд. № 15 на просп. 40�річчя Жовтня до Програми
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

101. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення повірки лічильників на водопостачання

102. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо переведення квартири № 1 на вул. Празькій, 32 у нежитлове приміщення

103. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо покращення транспортного обслуговування мешканців житлового масиву ДВРЗ

104
.

МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ремонту системи опалення у дошкільному навчальному закладі № 675 у Дніпровському районі

105. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення обмежень руху вантажного транспорту на вул. Празькій

106
.

МУХА Вікторія
В'ячеславівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо стану фінансування закупівлі продуктів харчування для хворих у медичних закладах міста Києва

107. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки дотримання меж шумового режиму підприємством (автомийка), яке функціонує за
адресою: вул. Стальського, 27, Дніпровського району

108
.

ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання роз'яснень про механізм нарахування щомісячного об'єму спожитої холодної та гарячої води
мешканцями квартир, в яких відсутні лічильники споживання води

109
.

ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заміни зношеної газової плити інваліду ІІ групи пенсіонеру Худі С. М., який проживає за адресою:
Київ, вул. Райдужна, 2�б, кв. 88

110. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ремонту спортивного майданчика, що розташований поблизу спеціалізованої школи I � III ступенів 
№ 120, за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Райдужна, 17�б

111. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Про необхідність заміни ігрових елементів на
дитячому майданчику за адресою: м. Київ, бульвар Перова, 23�а, Дніпровський район

112. ОКОПНИЙ Олексій
Юрійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо незавершеного будівництва між буд. № 14�а та № 20�б на просп. Г. Гонгадзе

113. ОКОПНИЙ Олексій
Юрійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо незавершеного будівництва біля буд. № 8 на просп. Г. Гонгадзе

114. ОКОПНИЙ Олексій
Юрійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо забезпечення подальшого фінансування створення Навчально�реабілітаційного центру для дітей з
тяжкими порушеннями мовлення

115. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вжиття належних заходів для забезпечення реалізації права громадян на приватизацію житлових
приміщень у гуртожитку, що розташований на вул. Горлівській, 124/4 у Дарницькому районі

116. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту під'їздів та підвальних приміщень будинку 5/9 на вул. Петрицького у Святошинському районі

117. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення нового дитячого майданчика за адресою: вул. Якуба Коласа, 1�а у Святошинському районі

118. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту сходових клітин, які знаходяться у вкрай незадовільному стані та потребують проведення
відновлювальних робіт, у буд. № 62 на вул. Зодчих Святошинського району

119. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту ліфтів у будинку № 23�а на вул. Якуба Коласа Святошинського району

120. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо захисту зеленої зони та дитячого майданчика від стихійного паркування автомобілів на
прибудинковій території на вул. Кіпріянова, 2 у Святошинському районі

121. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення робіт по утепленню фасаду будинку за адресою: вул. Якуба Коласа, 3/1 
у Святошинському районі

122. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт по укріпленню зовнішніх стін будинку, заміни ліфту та благоустрою
прибудинкової території на вул. Якуба Колоса, 23�б у Святошинському районі

123. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту ліфтів у будинку № 19�а на вул. Героїв Космосу Святошинського району

124. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо утеплення будинку, встановлення загальнобудинкових лічильників, проведення благоустрою
прибудинкової території на проспекті Перемоги, 89�а у Святошинському районі

125. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту та проведення санітарної обробки під'їздів у будинку № 13�б на вул. Ромена Роллана у
Святошинському районі

126. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту під'їздів у будинку № 4 на вул. Кіпріянова у Святошинському районі

127. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту під'їздів, підвальних приміщень, заміни тепломереж та магістральних трубопроводів у
будинку № 11 на вул. Ромена Роллана у Святошинському районі

128. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту сходових клітин, що знаходяться у вкрай незадовільному стані, на вул. Зодчих, 64 у
Святошинському районі

129. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо проведення ремонтних робіт у будинку № 7 на вул.
Петрицького у Сятошинському районі

130. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту під'їздів у будинку № 6�а на вул. Кіпріянова у Святошинському районі

Продовження
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наст�пном�
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Â³äïîâ³äíî äî ï.4 Ïîðÿäêó âíåñåííÿ, ïîâåðíåííÿ òà ïåðåðàõóâàí-
íÿ ãðîøîâî¿ çàñòàâè íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ, çàòâåðäæåíîþ Ïîñòàíîâîþ
ÖÂÊ â³ä 17.04.2014ð. ¹ 300, òà Ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ â³ä 17.04.2014ð. ¹ 301,
Êè¿âñüêà ì³ñüêà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî ãðîøîâà çàñòàâà íà
ì³ñöåâèõ ïðîì³æíèõ âèáîðàõ ñòàíîâèòü 866,00 ãðèâåíü (â³ñ³ìñîò ø³ñò-
äåñÿò ø³ñòü ãðí. 00 êîï.), ÿê³ ìîæíà ïåðåðàõîâóâàòè íà íèæ÷å âêàçà-
í³ ðåêâ³çèòè:

Êîìó: Êè¿âñüêà ì³ñüêà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 26124610
Áàíê: ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³
ÌÔÎ: 820019
Ð/ðàõ: 37326800049346
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: ãðîøîâà çàñòàâà (â³ä Ï. ². Á.) êàíäèäàòà â

äåïóòàòè â îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðèòàðíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹

Голова Київської міської виборчої комісії 
М. Б. Терещенко

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóîá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü —
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 1. âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ¹ 24-á,
ÄÍÇ ¹ 534, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì — 47,56, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ñóá'ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü,ïîãîäèííî-10 ãîä.íà òèæäåíü,
îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. ( áåç ÏÄÂ) —2,89 ãðí,çà òèæäåíü ( áåç ÏÄÂ) —28,90 ãðí,òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 2.âóë.Ìàðøàëà Æóêîâà,47-á,ÄÍÇ ¹ 520,2 ïîâåðõ,çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì- 76,30, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäóòà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ
ä³ÿëüí³ñòü, ïîãîäèííî — 6 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. ( áåç ÏÄÂ) —
4,54 ãðí,çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —27,24 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ
ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ
ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
áåç (ÏÄÂ) ó ãðí.êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,êàá.222.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-07-49, 546-20-71.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà" (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè

òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,4 êâ. ì öîêîëüíîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë.Ëþòåðàíñüêà,3,äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.10.2014 —

3630,0 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). 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. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè

290400 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì

280-15-39.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 23.12.2014 ðîêó î 10.00

ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà "Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ "Ïðîâ³äíà"äî Àâåðê³ºâà Ñåðã³ÿ Ñåðã³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ

ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàííÿ â ïîðÿäêó ðåãðåñó.Àâåðê³ºâ Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ âèêëèêàºòüñÿ

ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü

â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;

- ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ³íñïåêòîðà â³ää³ëó äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ³íñïåêòîð³â;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ô³íàíñîâîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ (òèì÷àñîâà).

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³

íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11, òåë. 280-69-98.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü 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 äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ

Îðåíäîäàâåöü — Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(àäðåñà, òåëåôîí)

Õàðàê-
òåðèñòè-

êà

Ì³ñöå çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
ÿêà íàäàºòüñÿ â

îðåíäó

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü
1 êâ. ì ó ãðí

áåç ÏÄÂ

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä
ó ãðí (áåç ÏÄÂ) çà ïåð-

øèé ì³ñÿöü îðåíäè

1
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè-

¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86

Àêòîâèé
çàë

ì. Êè¿â, âóë.
Êðóãëîóí³âåðñè-

òåòñüêà, 9
177,6 

Ðîçì³ùåííÿ çàêëàäó,
ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ

ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
27900,90 26,88

А Х І Д П У П К Р

Д А Р В І Н Р О Д О П И

О Е Р А П А С С А Д

Н Щ И П Ц І О М А Н

І А Т А О Б Л И Ч Ч Я

С Е Т З О Н А Ш О М

М И Л О С Е Р Д Я Х А

Б У К Н А Р Д Е К И

Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ïëàòà

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí.

1

Êè¿âñüêèé óí³âåð-
ñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà
Ãð³í÷åíêà (04053,
âóë. Âîðîâñüêîãî,
18/2, 272-19-02)

4 ïî-
âåðõ

Òèìîøåí-
êà Ìàð-
øàëà,
13-Á

139,27

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþþº ³íøó ä³ÿëü-

í³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó
(ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî-
õîðåîãðàô³÷íèõ çàíÿòü)

Ñòàíîì íà 01.10.2014

2 ðîêè 364 äí³
(ïîãîäèííî) 

ïí. 16.30-22.00 
âò. 16.30-22.00 
ñð. 16.30-22.00 
÷ò. 16.30-22.00 
ïò. 16.30-22.00 
ñá. 11.00-15.00

13,52 ãðí 
çà 1 ãîäèíó

31 ãîä. 30 õâ.
íà òèæäåíü

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà âèçíà÷àºòü-
ñÿ çã³äíî ç ãðàô³-
êîì âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåíü

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñ-
òóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-
øåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,
10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà, ó ðàç³ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðå-
ìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêî-
äóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàð-
òàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ
äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,æèòòÿ íàáèðàº êðó-

òîãî ïîâîðîòó, âè âñ³ì ºñ-

òâîì ïðàãíåòå ç³éòè íà

êàð’ºðíèé îë³ìï, ùî òàê çàáàâëÿº

äåñïîòè÷íå ñàìîëþáñòâî.. . ³ ï³ä-

ðèâàº îñîáèñòó ðåïóòàö³þ. Ëþäè ó

âàø³é îðá³ò³, ÿê íà âóëêàí³: òî ã³ï-

íîòè÷íî ïðèâ’ÿçóþòüñÿ, òî ÷èíÿòü

íåùàäíèé îï³ð, â³ä÷óâàþ÷è êîëî-

ñàëüíó òàºìíó ñèëó.

ÒÅËÜÖ²Â ö³êàâèòèìå ñìèñë

áóòòÿ, ïîøóêè ³ñòèíè ïðî-

ëÿãàòèìóòü ÷åðåç áðåõíþ,

çàìàñêîâàíó ï³ä ñïðàâåäëèâ³ñòü.

Ïîâîäüòåñÿ ùèðî, íå òèðàíüòå ëþ-

äåé íàñòàíîâàìè, íå àã³òóéòå çà

âëàñí³ ³äå¿, ó êîæíîãî ñâîÿ ïðàâäà

³ øëÿõ äî íå¿.

ÁËÈÇÍÞÊÈ ñõèëüí³ âïà-

äàòè â êðàéíîù³,âèòèñêàþ-

÷è ç ïàðòíåð³â âñ³ ñîêè,

âèïîòðîøóþ÷è ¿õí³ ãàìàíö³, ³ öå

ôàòàëüíà ïîìèëêà! À òðåáà íàâ÷è-

òèñÿ ðîçóì³òè àëõ³ì³÷í³ ïðîöåñè â

ìàòåð³àëüí³é ³ ïñèõîëîã³÷í³é ñôå-

ð³, ç ïîâàãîþ ñòàâèòèñÿ äî ³íòåðå-

ñ³â ñóïóòíèê³â.

ÐÀÊÈ, áàæàííÿ áóòè â ïà-

ð³, ïðîäóêòèâíî ñï³âïðà-

öþâàòè — êîëîñàëüíå, îä-

íàê ÷îãî âè íàñïðàâä³ õî÷åòå â³ä

ïàðòíåðà?.. Äîñë³ä³òü, ÿêó õâîðîá-

ëèâó ñòðóíêó âñåðåäèí³ â³í çà÷³ïàº,

³ ÷è ãîòîâ³ ïðèáîðêàòè âëàñíèõ äå-

ìîí³â, ùî ãëèáîêî ïðè÷à¿ëèñü, òðè-

ìàþ÷è âàñ â ðàáñòâ³?..

ËÅÂ²Â î÷³êóþòü çì³íè íà

ñëóæá³, òóò íàì³÷àþòüñÿ

ñåðéîçí³ ðåîðãàí³çàö³¿ ç

äîäàòêîâèìè òðóäîâèìè íàâàíòà-

æåííÿìè. Ïîñòàðàéòåñÿ ãàðìîí³é-

íî âïèñàòè â ³ºðàðõ³þ «íà÷àëüíèê-

ï³äëåãëèé», ÷àðóéòå õàðèçìîþ ³ êå-

ðóéòå ç ïðèòàìàííèì âàì ïðàêòè-

öèçìîì.

Ä²ÂÈ, òÿæ³ííÿ äî ïóðè-

òàíñüêèõ ñìàê³â ö³ëêîì

âïèñóºòüñÿ ó âàø òåìïå-

ðàìåíò. ßêùî ëþáèòè, òî çà ùîñü,

âèìîãè äî îáðàíöÿ ðàö³îíàëüí³,

â³ðòóîçè-ñïîêóñíèêè âèêëþ÷åí³

ç³ ñïèñêó ïðåòåíäåíò³â íà ñåðöå

òà ðóêó ³ íå ìàðíóéòå ñèëè íà ¿õ

îõìóðÿííÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, çîñåðåäüòåñÿ íà

äîìàøí³õ òóðáîòàõ, ïîä-

áàéòå ïðî ðîäèíó, áàòü-

ê³â, ä³òåé. ßêà âàøà ðîëü â ñ³ì’¿, ùî

âè óñïàäêóâàëè â³ä ïðåäê³â, ³ ÷îìó

íå òàê, ÿê õîò³ëîñÿ, ñêëàäàþòüñÿ

âçàºìèíè ç ð³äíèìè?

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ëîã³÷íå ìèñëåííÿ —

öå ñâÿòå, ðàö³îíàëüíî âè-

êîðèñòîâóéòå îáñòàâèíè,

ðîçóìíî ³ ïðàêòè÷íî ï³ä-

õîäüòå äî çíàéîìñòâ, àëå ïîøóêè

áðàòåðñüêî¿ äóø³ º ãîëîâíèìè, äå

îáèðàþòü íå âàñ, à âè ðîáèòå âè-

á³ð íà âëàñíèé ñìàê.

ÑÒÐ²ËÜÖ² îäåðæèì³ ìàòå-

ð³àëüíèìè àïåòèòàìè: õî-

÷ó âñå ³ çàðàç! Ãðîø³ — öå

âàø ïàí ³ ñëóãà, ìîæëèâ³ñòü òðèìà-

òè ï³ä êàáëóêîì íóæäåííèõ, ìàí³-

ïóëþâàòè ñëàáàêàìè àáî äæåðåëî

äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ.

Ó ÊÎÇÎÐÎÃ²Â âñåðåäèí³ âè-

ðóº íåáåçïå÷íèé âóëêàí

ïðèñòðàñòåé, ñòâîðþþ÷è

êîíôðîíòàö³éíå íàïðóæåííÿ,öå ëÿ-

êàº. Òîìó âàñ ëþáëÿòü ³ îäíî÷àñíî

íåíàâèäÿòü,áàéäóæèõ ïîðÿä íåìàº,

õî÷à âè äîñèòü áåçðîçñóäíî ñòàâè-

òåñÿ äî âëàñíî¿ ìàã³÷íî¿ ïðèðîäè,à

ïîò³ì íà¿âíî äèâóºòåñÿ, ÷îìó ëþäè

òàê íåçðîçóì³ëî ïîâîäÿòüñÿ ç âàìè.

ÂÎÄÎË²¯ ðóõàþòüñÿ êàð-

ì³÷íèì ðóñëîì,«ïðîæèâà-

þ÷è» ñöåíàð³¿ ç ìèíóëîãî,

äå çëî òà äîáðî ïåðåïëåëîñÿ. Ãî-

ëîâíå—íå «ïðîâàëèòèñÿ» ç ðåàëü-

íîñò³ â ³íøèé â³ðòóàëüíèé âèì³ð ³

ãàðìîí³çóâàòè ñåáå íà âíóòð³øíüî-

ìó ð³âí³.

ÐÈÁÈ íà äðóæí³õ òåðåíàõ

áðàòåðñüêèõ âçàºìèí ìà-

þòü ïðîéòè ÷åðåç ãîðíè-

ëî âèïðîáóâàíü.Àáè ïîçáóòèñÿ òî-

ãî, ùî ñåáå ìîðàëüíî âè÷åðïàëî,

âàì ïîòð³áí³ íå ïóñòîìåë³, à ïðàã-

ìàòè÷í³ òîâàðèø³, ÿê³ ì³öíî ñòîÿòü

íà çåìë³, ç ÿêèìè ìîæíà òâîðèòè

âåëèê³ ä³ëà, â³äáóäîâóâàòè êàð’ºðó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -2o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 88 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 78 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 81 %

ãîðîñêîï

21—27 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ãðóäíÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Ì³æíàðîäíèé äåíü äîïîìîãè á³ä-
íèì.
1917—çàäëÿ óñóíåííÿ Öåíòðàëüíî¿

Ðàäè ç äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî æèò-

òÿ êðà¿íè çà äîïîìîãîþ êîíòðîëüîâà-

íîãî á³ëüøîâèêàìè âèáîð÷îãî ïðî-

öåñó âñåðåäèí³ Ðàä, êè¿âñüê³ á³ëü-

øîâèêè çà ³í³ö³àòèâîþ Ãðèãîð³ÿ Ï’ÿòà-

êîâà ñêëèêàëè ó Êèºâ³ I Âñåóêðà¿í-

ñüêèé ç’¿çä ðàä,íà ÿêîìó ïðîãîëîñè-

ëè Óêðà¿íó ðåñïóáë³êîþ ðàä,âèçíà-

ëè ¿¿ ÷àñòèíîþ Ðîñ³¿ ³ ïîøèðèëè íà

íå¿ ÷èíí³ñòü ëåí³íñüêèõ äåêðåò³â.

1917—ó Êàíàä³ ³ãðàìè â Ìîíðåàë³

³ Òîðîíòî ñòàðòóâàâ ïåðøèé ÷åìï³î-

íàòÍàö³îíàëüíî¿ Õîêåéíî¿ Ë³ãè (ÍÕË).

1927—ó Ìîñêâ³ çàê³í÷èâñÿ XV ç’¿çä

ÂÊÏ(á), íà ÿêîìó áóëî ïðîãîëîøå-

íî êóðñ íà êîëåêòèâ³çàö³þ.

2002 — çäàíî â åêñïëóàòàö³þ ìîð-

ñüêèé íàôòîâèé òåðì³íàë «Ï³âäåí-

íèé».

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ä²ªÑËÎÂÎ shirtfront, âèêîðèñòà-
íå àâñòðàë³éñüêèì ïðåì’ºðîì Òî-
í³ Åááîòòîì ïåðåä çóñòð³÷÷þ ç ïðå-
çèäåíòîì Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðîì Ïó-
ò³íèì, îòðèìàëî íîâå çíà÷åííÿ â
ñëîâíèêàõ ³ áóëî íàçâàíå «ñëîâîì
ðîêó» â Àâñòðàë³¿, ðîçïîâ³äàº ÂÂÑ
Óêðà¿íà.

Ó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó Ìàê-
êóîð³ æîðñòêèé ïðèéîì â àâñòðà-
ë³éñüêîìó ôóòáîë³, çà äîïîìîãîþ
ÿêîãî îäèí ãðàâåöü çáèâàº ³íøî-
ãî óäàðîì â ãðóäè, ùîá çàâîëîä³òè
ì’ÿ÷åì, òåïåð îòðèìàâ ³ çíà÷åííÿ
«âèñòóïàòè ïðîòè áóäü-êîãî ç íå-
âäîâîëåííÿì ³ ñêàðãàìè». Îäíàê
â àâñòðàë³éñüêèõ ñîöìåðåæàõ âè-
ðàç Åááîòòà íàä³ëèëè òðåò³ì çíà-
÷åííÿì — «ùå îäíà íåâèêîíàíà
îá³öÿíêà». Òîí³ Åááîòò âæèâ ä³º-
ñëîâî shirtfront, êîëè çàÿâèâ, ùî
âèìàãàòèìå â³ä Ïóò³íà â³äïîâ³äåé
íà ïèòàííÿ ïðî çàãèáåëü àâñòðà-
ë³éö³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà áîðòó
«Áî¿íãà», çáèòîãî â ëèïí³ íàä ñõ³ä-
íîþ Óêðà¿íîþ.

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ ïàí Åááîòò
ïîîá³öÿâ «øîðòôðîíòóâàòè» Ïó-
ò³íà íà ñàì³ò³ «Âåëèêî¿ äâàäöÿò-
êè» â àâñòðàë³éñüêîìó Áð³ñáåí³.
Öþ ôðàçó àâñòðàë³éñüêîãî ïðåì’ºðà
ìîìåíòàëüíî ï³äõîïèëè êîðèñ-
òóâà÷³ ³íòåðíåòó, ÇÌ² ³ íàâ³òü ³í-
ø³ ïîë³òèêè. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âå-
ëèêî¿ Áðèòàí³¿ Äåâ³ä Êåìåðîí âè-
êîðèñòîâóâàâ ¿¿, ðîçïîâ³äàþ÷è
ïðî çóñòð³÷ ç àâñòðàë³éñüêèì ì³-
í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ. Çà
ñëîâàìè ïàíà Êåìåðîíà, êîëè íà
ñàì³ò³ â ²òàë³¿ â³í ïîáà÷èâ, ùî ÷è-
íîâíèê ÷åðåç âñþ ê³ìíàòó ïîïðÿ-
ìóâàâ äî íüîãî, â³í ïîäóìàâ, ÷è
íå ÷åêàº íà íüîãî «òå, ùî çàðàç
ìè ñòàëè íàçèâàòè øîðòôðîíòèí-
ãîì».

Çàïàì’ÿòàëîñÿ öå ñëîâî ³
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó ²íä³¿ Íàðåíäð³
Ìîä³. «Öüîãî òèæíÿ ÿ — âæå òðå-
ò³é ãîëîâà óðÿäó, ÿêîãî âè ñëóõà-
ºòå,— çàóâàæèâ â³í íà çóñòð³÷³ ç
àâñòðàë³éñüêèìè ïàðëàìåíòàðÿ-
ìè.— Ìîæå,òàê ïðåì’ºð Åááîòò âàñ
øîðòôðîíòóº».

Â àâñòðàë³éñüêîìó Twitter ñïîð-
òèâíèé òåðì³í, ùî îäåðæàâ äðóãå
æèòòÿ,òåæ íå çàëèøèâñÿ ïîçà óâà-
ãîþ. Íàéáóðõëèâ³øó äèñêóñ³þ â³í
âèêëèêàâ â³äðàçó ï³ñëÿ ñàì³òó «Âå-
ëèêî¿ äâàäöÿòêè», ùî â³äáóâñÿ â
ñåðåäèí³ ëèñòîïàäà. Êðèòèêè ïà-
íà Åááîòòà çâåðíóëè óâàãó íà òå,
ùî æîäíî¿ æîðñòêî¿ ðîçìîâè ç Ïó-
ò³íèì íå â³äáóëîñÿ, ³ îá³öÿíèé
«øîðòôðîíòèíã» îáåðíóâñÿ ÷åð-
ãîâèì ðîç÷àðóâàííÿì ó âëàä³. À
ôîòîãðàô³þ Åááîòòà ³ Ïóò³íà ç
êîàëàìè íå ïðîêîìåíòóâàâ òîä³
ëèøå ë³íèâèé.

«Õòî á ì³ã ïîäóìàòè, ùî øîðò-
ôðîíò ïî-ðîñ³éñüêè îçíà÷àº ãðóïî-
âó ôîòîãðàô³þ ç êîàëàìè»,— ïè-
ñàâ Simon Banks.

«ßêùî íå ìîæåø øîðòôðîíòó-
âàòè Ïóò³íà, äàé éîìó êîàëó»,— ðà-
äèâ Benjamin Dean.

Ä³éøëî äî òîãî, ùî ïàí Åááîòò
îòðèìàâ ïð³çâèñüêî Captain
#ShirtFront. «Âñå öå — íå á³ëüøå,
í³æ ïðîñòî ðîçìîâè»,— çàçíà÷àâ
Allan Grogan, ÿêèé íàçâàâ ïðåì’ºðà
«çàäèðàêîþ ³ áîÿãóçîì».

Adam Todd çàïèòóº, ÷è ìîæíà
ðîçãëÿäàòè â³äñóòí³ñòü æàðò³â ç³ ñëî-
âîì «øîðòôðîíò» â ìîâ³ êèòàéñüêî-
ãî ë³äåðà Ñ³ Öç³íüï³íà îáðàçîþ.

Ïèòàííÿ ó êîðèñòóâà÷³â ñîöìå-
ðåæ âèêëèêàâ ³ âèá³ð «ñëîâà ðîêó».
Caroline Young çàçíà÷àº, ùî øîðò-
ôðîíò — öå «îáðàçà, ³ ñëîâî, ÿêå
éîãî ïîçíà÷àº, íå ïîâèííî ñòàòè
ñèìâîëîì äóðîñò³ íàö³¿» �

Æîðñòêèé âèñë³â íà àäðåñó Ïóò³íà ñòàâ 
«ñëîâîì ðîêó» â Àâñòðàë³¿
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