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Ñâ³òëî ç Â³ôëåºìó
�Êè¿âñüê³ ïëàñòóíè ïåðåäàëè ñâÿòèé âîãîíü ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Â³òàë³þ Êëè÷êó

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ìè âèìóøåí³ 
ï³äâèùèòè ö³íó 
íà ïðî¿çä ó ìåòðî,
ùîáè âîíî 
ïðàöþâàëî 
åôåêòèâíî 
³ áåçïå÷íî»

Ìè âèìóøåí³ ï³äâèùèòè âàðò³ñòü

ïðî¿çäó ó ñòîëè÷íîìó ìåòðî, ùî-

áè âîíî ïðàöþâàëî åôåêòèâíî ³

áåçïå÷íî. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êè-

ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çó-

ñòð³÷³ ç ³í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ êè-

ÿí, ÿê³ âèñòóïàëè ïðîòè ï³äâè-

ùåííÿ òàðèô³â ó Êè¿âñüêîìó ìåò-

ðîïîë³òåí³.

«Á³ëüøå 1 ì³ëüéîíà êèÿí òà

ãîñòåé ñòîëèö³ ùîäíÿ êîðèñòóþ-

òüñÿ ìåòðî, ³ ìàéæå 50 % ³ç íèõ—

ï³ëüãîâèêè, ÿê³ ¿çäÿòü áåçêîøòîâ-

íî, é Êàáì³í íå êîìïåíñóº âñ³õ

âèòðàò, ÿê³ íåñå ì³ñòî. Ï³äâèùåí-

íÿ ö³íè—íåïîïóëÿðíèé êðîê,àëå

ìè âèìóøåí³ éîãî çðîáèòè. Ìè

áà÷èìî, ÿê çð³ñ äîëàð, ÿê ïîäî-

ðîæ÷àëè åíåðãîíîñ³¿.Íàì ïîòð³á-

íî áóäóâàòè ìåòðî íà Òðîºùèíó.

10% ðóõîìîãî ñêëàäó ìåòðîïî-

ë³òåíó âæå íå ïðàöþº, íàì ïî-

òð³áíî éîãî ðåìîíòóâàòè. Ìè ïî-

âèíí³ ãàðàíòóâàòè áåçïåêó âñ³ì

ñï³âðîá³òíèêàì ³ ïàñàæèðàì ìåò-

ðîïîë³òåíó.Íàøå çàâäàííÿ—ùîá

ìåòðî ïðàöþâàëî åôåêòèâíî ³

áåçïå÷íî»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Â³äïîâ³äàþ÷è àêòèâ³ñòàì ïðî

í³áèòî ìîæëèâ³ ì³ëüÿðäí³ äîõî-

äè â³ä ðåêëàìè ó ñòîëè÷íîìó ìåò-

ðî, Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ: «Ìè

áóäåìî âäÿ÷í³ ãðîìàäñüêèì àêòè-

â³ñòàì, ÿêùî âîíè ïîêàæóòü ñõå-

ìè ó âèïàäêó ³ñíóâàííÿ òàêèõ.Àëå

ÿ âïåâíåíèé,ùî ö³ ì³ëüÿðäí³ öèô-

ðè, ÿê³ âè íàìàëþâàëè, íåðåàë³ñ-

òè÷í³. Äàâàéòå ïðàöþâàòè íå íà

ï³àð ³ êàìåðè, à íà ðåçóëüòàò. Ï³-

ä³éä³òü äî ëþäåé,ïðàö³âíèê³â ãðî-

ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ ñòðàé-

êóþòü, ÿêèì íå âèñòà÷àº êîøò³â ³

ñêàæ³òü, ìîâëÿâ, ìè õî÷åìî ¿çäè-

òè áåçêîøòîâíî.À âîíè âàì ñêà-

æóòü, ùî ¿ì ïîòð³áíî ãîäóâàòè ä³-

òåé ³ æèòè çà ùîñü. Ìè æèâåìî ó

ðèíêîâèõ óìîâàõ»,— ñêàçàâ ìåð

Êèºâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ íàãàäàâ

ïðî ïåðåõ³ä äî åëåêòðîííîãî êâèò-

êà, ÿêèé äîçâîëèòü ïðîçîðî ïðî-

ñë³äêóâàòè ïàñàæèðîïîò³ê ³, â³ä-

ïîâ³äíî, äîõîäè ìåòðîïîë³òåíó.

«Ìè â³äõîäèìî â³ä ãîò³âêè, îñ-

ê³ëüêè òóò º êîðóïö³éíà ñêëàäîâà,

àäæå í³õòî íå ìîæå ÷³òêî ñüîãî-

äí³ ñêàçàòè, ñê³ëüêè ïðîäàºòüñÿ

æåòîí³â ïðîòÿãîì äíÿ.À åëåêòðîí-

íà ñèñòåìà äîçâîëèòü çàô³êñóâà-

òè, ñê³ëüêè ïðîéøëî ëþäåé, õòî

íà ÿê³é ñòàíö³¿ çàéøîâ, íà ÿê³é

âèéøîâ. Öå ñèñòåìà, ÿêà ïðàöþº

â óñüîìó ñâ³ò³»,— çàóâàæèâ Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

íîâèíè

ÂÆÅ ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ ïðè-
âîçèòè Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü äî
Êèºâà òà ðîçíîñèòè éîãî ïî âñ³é
êðà¿í³. Öüîãîð³÷ Êè¿âñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ ïëàñòóí³â âèð³øèëà ïåðåäà-
òè öå ñâ³òëî âñ³ì, õòî çàðàç ïîòðå-
áóº ìèðó, ñïîêîþ òà äóõîâíî¿ ï³ä-
òðèìêè. Íàâêîëî Â³ôëåºìñüêîãî
âîãíþ ñèìâîë³÷íî îá’ºäíàëèñÿ â
ìîëèòâ³ âñ³ öåðêâè ñòîëèö³. «Ñïåð-
øó ìè ïðîâîäèëè óí³êàëüíó àê-
ö³þ ïåðåäà÷³ âîãíþ á³ëÿ ñîáîðó
Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿,— ðîçïîâ³äàº ÷ëåí
Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÏËÀÑÒ Ñî-
ëîì³ÿ Áîáðîâñüêà.— Òàì ç³áðàëè-
ñÿ ñâÿùåíèêè ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî òà
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàò³â, Ãðå-
êî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, Ðèìî-êà-
òîëèöüêî¿, ñâÿùåíèêè Óêðà¿íñüêî¿
àâòîêåôàëüíî¿ öåðêâè. Âñ³ ðàçîì
ìîëèëèñÿ á³ëÿ âîãíþ ³ ïîò³ì ðîç-
íåñëè éîãî ïî ñâî¿õ öåðêâàõ. Öå
áóëî äóæå óí³êàëüíå ä³éñòâî, àäæå
ñâÿùåíèêè âñ³ ñï³ëüíî îá’ºäíàëè-
ñÿ ³ ïðîÿâèëè ñâîþ äóõîâí³ñòü,
ñâîº âì³ííÿ ëþáèòè, ÿêîãî òàê íà-

ðàç³ íå âèñòà÷àº. Òàêîæ ìè áóäå-
ìî ðîçíîñèòè âîãîíü ìèðó â ë³-
êàðí³, äèòÿ÷³ áóäèíêè, ïîñîëüñòâà
³ â Ìóçåé Ãîëîäîìîðó, öåðêâè òà
ïðàêòè÷íî â óñ³ ñîö³àëüíî âàæëè-
â³ ì³ñöÿ. Ìè ï³äòðèìóºìî îá’ºä-
íàííÿ óêðà¿íñüêî¿ öåðêâè ³ ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî íàøà àêö³ÿ õî÷à á íà
êðîê íàáëèçèòü íàñ äî ìèðó òà ºä-
íàííÿ». Ïëàñòóíè í³ íà ìèòü íå
ñóìí³âàþòüñÿ, ùî Â³ôëåºìñüêèé
âîãîíü ìàº âåëèêó áëàãîäàòíó ñè-
ëó ³ éîãî ñâ³òëî î÷èùàº òà îíîâ-
ëþº. Ïëàñòóíè òàêîæ ïðîõàþòü âî-
ëîíòåð³â ïåðåäàòè öå ñâ³òëî íà-
øèì á³éöÿì íà ïåðåäîâó. ²ç çà-
êëèêîì çâåðíóâñÿ êè¿âñüêèé ïëàñ-
òóí Àíäð³é Ëóçàí. «Íåõàé öåé âî-
ãîíü áóäå ñèìâîëîì ºäíàííÿ. Õî-
÷ó çâåðíóòèñÿ äî âîëîíòåð³â, ùîá
âîíè äîºäíàëèñÿ äî ö³º¿ àêö³¿ ³ ïå-
ðåäàëè âîãîíü ìèðó òà òåïëà íà-
øèì á³éöÿì, ùîá ò³ çíàëè, ùî ¿õ
÷åêàþòü âäîìà æèâèìè òà çäîðî-
âèìè»,— ðîçïîâ³â õëîïåöü. Óðî-
÷èñòî ï³ñëÿ ìîëèòâè Â³ôëåºìñüêèé

âîãîíü ïåðåäàëè êåð³âíèöòâó ì³ñ-
òà. Â ñâî¿é ïðîìîâ³ Àðõ³ìàíäðèò
Ìàêàð³é ³ç ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàò-
ð³àðõàòó çàçíà÷èâ, ùî öåé âîãîíü
ìàº âåëèêó äóõîâíó ñèëó ³ éîãî
ïðèâîçÿòü äëÿ òîãî, ùîá â³í ïà-
ëàâ. ² äàë³ ñâÿùåíèê ïîÿñíþº: «Ìè-
íóëîãî ðîêó òàê ñòàëîñÿ, ùî áó-
ä³âëÿ ì³ñüêî¿ ðàäè íå áóëà óäî-
ñòîºíà, àáè ñþäè ïðèâîçèëè Â³ô-
ëåºìñüêèé âîãîíü, àäæå òóò áóëî
çëî, ³ öåé âîãîíü áóâ äîñòàâëåíèé
íà Ìàéäàí. Ñüîãîäí³, ñëàâà Áîãó,
ìåð³ÿ óäîñòî¿ëàñü òîãî, ùîá ñþäè
ïðèéøîâ öåé áëàãîäàòíèé âîãîíü».
Ó ñâîþ ÷åðãó, êåð³âíèöòâî ì³ñòà
ç âåëèêîþ ÷åñòþ ïðèéíÿëî âîãîíü
³ ïîîá³öÿëî, ùî ñâÿòèíÿ áóäå äî-
ñòóïíà äëÿ âñ³õ êèÿí. «Ïîä³¿, ÿê³
çàðàç â³äáóâàþòüñÿ, äîñèòü ñèì-
âîë³÷í³,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåêñ³é Ðºçí³êîâ.— Ð³ê òîìó íà
âóëèöÿõ Êèºâà, íà Ìàéäàí³, íà
Õðåùàòèêó ïàëàâ âîãîíü — öå áóâ
âîãîíü çì³íè òà âîãîíü î÷èùåí-
íÿ ó äåðæàâ³. Ñüîãîäí³ öåé âîãîíü
î÷èùåííÿ ïàëàº íà ñõîä³ Óêðà¿íè,

³ âïåðøå ÷åðåç ð³ê íàì ïðèâåçëè
âîãîíü ³ç Â³ôëåºìó. Öåé âîãîíü
ñâÿòèé ³ â³í íå ìàº ðóéíóâàòè, à
ïîâèíåí î÷èùàòè òà áóäóâàòè, ³
ìè â³ðèìî, ùî ìàòèìåìî íîâó ñòî-
ëèöþ. ß âäÿ÷íèé ïëàñòóíàì, ÿê³
ïðèâåçëè öåé âîãîíü, ³ ïëàíóºìî
á³ëÿ âõîäó ÊÌÄÀ îáëàøòóâàòè
øîïêó, äå êîæåí êèÿíèí çìîæå
âçÿòè öåé âîãîíü ó ñâîþ îñåëþ».

Ï³ñëÿ âàæëèâî¿ íàðàäè ó Ì³íô³-
í³ íà çóñòð³÷ ³ç ïëàñòóíàìè ïðèé-
øîâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Â³í
áóâ íåáàãàòîñë³âíèé, îäíàê â³ä
óñüîãî ñåðöÿ òà ç âåëèêîþ ðàä³ñ-
òþ ïîäÿêóâàâ ïëàñòóíàì çà öå ñâ³ò-
ëî äîáðà òà ìèðó. «Äóæå äîáðå, ùî
º òàê³ òðàäèö³¿. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ,
ùî öÿ àêö³ÿ áóäå ïðîäîâæåíà, ³
öåé âîãîíü ïåðåäàº ëþáîâ òà ñâ³ò-
ëî. ß ðàäèé, ùî âîãîíü ïåðåäàëè
áóä³âë³ ÊÌÄÀ»,— çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Íàãàäàºìî, çàïàëèòè
ñâ³÷êó ³ç Â³ôëåºìñüêèì âîãíåì
çìîæå êîæåí áàæàþ÷èé. Öå ìîæ-
íà çðîáèòè ó ñòîëè÷íèõ õðàìàõ
àáî æ ó øîïö³ á³ëÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ �

Âïåðøå çà äîâãó ³ñòîð³þ êðà¿íè Â³ôëåºìñüêèé âî-
ãîíü ñÿÿòèìå â áóä³âë³ ÊÌÄÀ. Äëÿ î÷³ëüíèê³â ì³ñòà
öÿ ïîä³ÿ áóëà ñïðàâä³ ñâÿòîì. Íåçâàæàþ÷è íà òðóä-
íîù³ òà ù³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, Â³òàë³é Êëè÷êî çó-
ñòð³âñÿ ç ìîëîäèìè ïëàñòóíàìè ³ ç ðàä³ñòþ ïðèéíÿâ
ñâÿòèíþ. Ãîð³òèìå Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü ó ñò³íàõ
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. Îäíàê
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè îá³öÿþòü çà öåé ÷àñ ïîä³ëèòèñÿ
öèì ñâ³òëîì ìèðó òà äîáðà ç óñ³ìà áàæàþ÷èìè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Êè¿âñüê³ ïëàñòóíè â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ïåðåäàëè ñâÿòèé Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü ìåðó ñòîëèö³ Óêðà¿íè Â³òàë³þ Êëè÷êó

Â³ôëåºìñüêèé Âîãîíü Ìèðó— ì³æíàðîäíà ùîð³÷íà ñêàóòñüêà àêö³ÿ äî

ñâÿòêóâàíü Ð³çäâà Õðèñòîâîãî, êîòðà ïîëÿãàº ó ïîøèðåíí³ ñèìâîë³÷íî-

ãî âîãíþ, çàïàëåíîãî íà ì³ñö³ íàðîäæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà. Âïåðøå âî-

ãîíü äî Óêðà¿íè ïîòðàïèâ ùå 1992 ðîêó, àëå ÿê ïðèâàòíà ³í³ö³àòèâà

îêðåìèõ ïëàñòóí³â. Îô³ö³éíî â³äë³ê âåäåòüñÿ â³ä 1998 ðîêó, êîëè âî-

ãîíü ïåðåäàëè â Óêðà¿íó íà ìèòíîìó ïåðåõîä³. Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü,

êîòðèé ñèìâîë³çóº òåïëî, ìèð, çëàãîäó ³ ñïîä³âàííÿ, Óêðà¿íîþ ïîøè-

ðþþòü ïëàñòóíè. Âîãîíü ïåðåäàþòü â³ä ì³ñòà äî ì³ñòà é çàíîñÿòü ó öåðê-

âè, äåðæàâí³ óñòàíîâè, øêîëè, ñèðîòèíö³, ë³êàðí³.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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ÖÅÐÅÌÎÍ²ß çàïàëåííÿ âîãí³â íà
Ãîëîâí³é ÿëèíö³ Óêðà¿íè öüîãî ðî-
êó â³äáóëàñÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëî-
ù³. Â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿâ ó÷àñòü êè-
¿âñüêèé ìåð Â³òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé

ïðèâ³òàâ êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà ç Äíåì
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ³ ïðèéäåøí³ìè
íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè.

«Íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ òà
ð³çäâÿíèõ ñâÿò, ó Äåíü Ñâÿòîãî

Ìèêîëàÿ, ìè óðî÷èñòî çàïàëþºìî
âîãí³ íà Ãîëîâí³é íîâîð³÷í³é ÿëèí-
ö³. Öüîãî ðîêó ÿëèíêà (÷åðåç 60
ðîê³â!) ïîâåðíóëàñÿ â ³ñòîðè÷íå ³
äóõîâíå ñåðöå óêðà¿íñüêî¿ ñòîëè-
ö³ — äî ñò³í Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. Ìè
ïðåçåíòóºìî öþ çåëåíó êðàñó-
íþ — æèâó ÿëèíêó, ïðèêðàøåíó
á³ëèìè ãîëóáàìè — ñèìâîëàìè
ëþáîâ³ é ìèðó»,— ñêàçàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Ìåð ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ç
íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè ³ ïîáàæàâ
óêðà¿íöÿì ñïîêîþ òà ìèðó.

«Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íàñòàâ ÷àñ,
êîëè ìè ïîâèíí³ ïîáóäóâàòè äå-
ìîêðàòè÷íó ³ ñïðàâåäëèâó äåð-
æàâó. Ñàìå ç òàêèìè ñïîä³âàííÿ-
ìè, ïëàíàìè ³ íàì³ðàìè ìè âõî-
äèìî â 2015 ð³ê. Ñïîê³é, ìèð ³ ïðî-
öâ³òàííÿ — öå òå, ùî ïîòð³áíî
êîæíîìó ç íàñ ³ íàø³é êðà¿í³. ² íå-
õàé íàñòóïíèé ð³ê ñïðàâäèòü íà-
ø³ ñïîä³âàííÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ó ñòîëèö³ âïåðøå çà áàãàòî ðî-
ê³â ïîñòàâèëè æèâó ÿëèíêó. ¯¿ ïðè-
âåçëè ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñ-
ò³. ßê çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³,
íà îáëàøòóâàííÿ ð³çäâÿíîãî ì³ñ-
òå÷êà íå âèòðà÷åíî æîäíî¿ êîï³éêè
ç áþäæåòó. Íà öå áóëè âèä³ëåí³
ñïîíñîðñüê³ êîøòè �

ÂËÀÑÍÈÊÈ áëèçüêî 5 000 òèì÷à-
ñîâèõ ñïîðóä Êèºâà, à òàêîæ ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, óïîâíîâàæå-
í³ ¿õ ïðåäñòàâëÿòè, ñïðîñòóâàëè
ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî ì³òèíãó, ùî
ïðîõîäèâ ï³ä ñò³íàìè ÊÌÄÀ. Ïðî
öå éäåòüñÿ ó â³äêðèòîìó ëèñò³ Àñî-
ö³àö³¿ âëàñíèê³â ÌÀÔ³â, Êîì³òåòó
ïîðÿòóíêó á³çíåñó, à òàêîæ ñàìèõ
ï³äïðèºìö³â äî Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

«Ìè, ÿê ïðåäñòàâíèêè ñóìë³í-
íèõ ï³äïðèºìö³â, îô³ö³éíî çàÿâ-
ëÿºìî, ùî íå áðàëè ó÷àñò³ ó ì³-
òèíãó ï³ä ÊÌÄÀ 12 ãðóäíÿ 2014
ðîêó ³ íå ìàºìî æîäíîãî â³äíî-
øåííÿ äî îðãàí³çàòîð³â öüîãî çà-
õîäó. Á³ëüø òîãî, º ï³äñòàâè ââà-
æàòè, ùî ì³òèíãàð³, ìîæëèâî, ïðè-
÷åòí³ äî íåñóìë³ííèõ âëàñíèê³â

ÌÀÔ³â»,— çàçíà÷åíî ó ëèñò³.
Âîíè òàêîæ çàóâàæèëè, ùî ï³ä-

ïðèºìöÿì, ÿê³ ³ç ðîêó â ð³ê îòðè-
ìóþòü îô³ö³éí³ äîçâîëè ³ ïëàòÿòü
ïîäàòêè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, âàæ-
êî êîíêóðóâàòè ç «íåëåãàëüíèìè»
ÌÀÔàìè, âëàñíèêè ÿêèõ ðîêàìè
ïåðåøêîäæàþòü ëåãàë³çàö³¿ òîð-
ãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ó ñòîëèö³.

Àêòèâ³ñòè âèñëîâèëè ï³äòðèì-
êó ³í³ö³àòèâàì Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ùî-
äî «âèâåäåííÿ ç ò³í³» íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä,
íàãàäóþ÷è, ùî âëàñíèêè íåëåãàëü-
íèõ ÌÀÔ³â àêòèâíî íàñàäæóþòü
êîðóïö³þ ñåðåä óñ³õ ñëóæá òà îð-
ãàí³â êè¿âñüêî¿ âëàäè.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Äìèòðî
Á³ëîöåðêîâåöü âèñëîâèâ âäÿ÷-
í³ñòü ï³äïðèºìöÿì çà òå, ùî âî-
íè íå ï³ääàëèñÿ íà øàíòàæ âëàñ-
íèê³â ìåðåæåâîãî á³çíåñó â ñòî-
ëèö³: «¯õ çàÿâà ùå ðàç ï³äòâåð-
äæóº, ùî ì³òèíã áóëî îðãàí³çîâà-
íî íå ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî òà
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à ìåðåæåâè-
êàìè» �

Âëàñíèêè ï’ÿòè òèñÿ÷ ê³îñê³â ï³äòðèìàëè 
ìåðà ó áîðîòüá³ ç íåëåãàëüíèìè ÌÀÔàìè

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â ÌÓÇÅ¯ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà â³ä-
êðèëàñÿ âèñòàâêà «1989. Ê³íåöü
ñèñòåìè». Ó 1989 ðîö³ ªâðîïà ç³
ñõ³äíîãî áîêó «çàë³çíî¿ çàâ³ñè»
ñòàëà àðåíîþ íåéìîâ³ðíîãî äî-
ñâ³äó. ßê ð³äêî òðàïëÿëîñÿ â ³ñòî-
ð³¿, áàãàòî íàðîä³â óïðîäîâæ êî-
ðîòêîãî â³äð³çêà ÷àñó îòðèìàëè
øàíñ çì³íèòè ñâîþ äîëþ. Ó ñ³÷í³
ïåðåäâ³ñòÿ ñèñòåìíèõ çì³í áóëè
ëåäâå ïîì³òí³, âæå ó ãðóäí³ — íî-
âå íåçàëåæíå áóòòÿ ñòàëî ä³éñí³ñ-
òþ ó Ïîëüù³, Óãîðùèí³, ×åõîñëî-
âà÷÷èí³. Ó êðà¿íàõ, ÿê³ ïðîâåëè
äåìîêðàòèçàö³þ ³ ç ÷àñîì óâ³é-
øëè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ï³ñ-
ëÿ 25-òè ðîê³â ðåöèäèâ êîìóí³ç-
ìó çäàºòüñÿ íåïðàâäîïîä³áíèì.
Îäíàê 2014 ð³ê â Óêðà¿í³ íàãàäóº,
ùî ï³ñëÿ 1989-ãî âñÿ ªâðîïà íå

çì³íèëàñÿ, à ëèøå ïåðåñóíóëà íà
ñõ³ä ñâ³é êîðäîí. Âèñòàâêó ï³äãî-
òóâàâ îñåðåäîê «Êàðòà» ó Âàðøà-
â³. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç 29-òè ñòåí-
ä³â ç ôîòîãðàô³ÿìè òà òåêñòàìè,
ùî ñòîñóþòüñÿ íå ëèøå ïîâàëåí-
íÿ êîìóí³çìó òà ïîëüñüêîãî øëÿ-
õó äî äåìîêðàò³¿, à é âïëèâó ïî-
ä³é ó Ïîëüù³ íà âèçâîëüí³ ðóõè â
Óãîðùèí³, Áîëãàð³¿, Ðóìóí³¿, êî-
ëèøí³õ ÍÄÐ,×åõîñëîâà÷÷èí³ ³ Ïðè-
áàëò³éñüêèõ ðåñïóáë³êàõ. Åêñïî-
çèö³ÿ òðèâàòèìå äî 20 ñ³÷íÿ �

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ çàñÿÿëà Ãîëîâíà ÿëèíêà êðà¿íè

ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÓ êèÿí ðàõóíêè çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè çà ëèñòîïàä ìîæíà áóäå ñïëàòèòè äî
25 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ. Òàêèì ÷èíîì, òåð-
ì³í îïëàòè ç³ çáåðåæåííÿì çíèæêè çà ïîñëóãó ç óò-
ðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïî-
äîâæåíî é öüîãî ì³ñÿöÿ äëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí. Ó öåé
ïåð³îä, â ðîáî÷³ äí³, ðîáîòó â³ää³ëåíü ÀÒ «Îùàäáàíê»
ïðîäîâæåíî íà 1-2 ãîäèíè.

Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó â³ää³ëåíü
áàíêó ìîæíà ä³çíàòèñÿ, çàòåëåôîíóâàâøè íà íîìå-
ðè ãàðÿ÷èõ ë³í³é �

Â ñòîëèö³ çãàäóþòü ïîâàëåííÿ
êîìóí³çìó

19 ÃÐÓÄÍß íà òåðèòîð³¿ Íàö³î-
íàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè-
¿âñüêà» ó áðàì³ Çàáîðîâñüêîãî
â³äêðèëàñÿ «Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ» òà ñòàðòóâàâ Ôåñ-
òèâàëü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Çàõ³ä â³äâ³äàëè ä³òè â³êîì â³ä
9-òè äî 12-òè ðîê³â ³ç ð³çíèõ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè. Ìàëåíüê³ ãîñò³

âçÿëè ó÷àñòü â «Óðîêàõ äîáðà»,
îäèí ç ÿêèõ ïðîâåëà Ìàðèíà Ïî-
ðîøåíêî.

Çàçíà÷èìî, ùî Ñâÿòèì Ìè-
êîëàºì ñòàâ àêòîð òåàòðó ³ìåí³
²âàíà Ôðàíêà Îëåêñ³é Ïàëàìà-
ðåíêî, ÿêèé çóñòð³÷àòèìå ä³òåé
â ðåçèäåíö³¿, ñèäÿ÷è çà ñâî¿ì ðî-
áî÷èì ñòîëîì �

Â Êèºâ³ â³äêðèëàñÿ 
«Ðåçèäåíö³ÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ»

Êèÿíè ìîæóòü îïëàòèòè «êîìóíàëêó» äî 25 ãðóäíÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà âçÿâ
ó÷àñòü ó íîâîð³÷í³é ÿëèíö³ äëÿ ä³-
òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà
ïðèâ³òàâ ¿õ ³ç Äíåì Ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ òà íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè.

«Ìè â³äñâÿòêóâàëè Äåíü Ñâÿòî-

ãî Ìèêîëàÿ, çàðàç óæå ÷åêàºìî íî-
âîð³÷íèõ ñâÿò. Ïåðåä Íîâèì ðîêîì
âñ³ çàâæäè çàãàäóþòü áàæàííÿ, ³ ÿ
âïåâíåíèé,ùî ó âñ³õ âàñ âîíî º.Àëå
çíàºòå, ùî äóæå âàæëèâî? Ãîëîâ-
íå — ìð³ÿòè ³ äóæå-äóæå õîò³òè âò³-

ëèòè ñâîþ ìð³þ,òîä³ íåîäì³ííî âî-
íà çä³éñíèòüñÿ»,— çâåðíóâñÿ äî
ïðèñóòí³õ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ðîçïîâ³â ä³òÿì,
ùî ê³ëüêà äí³â òîìó ïëàñòóíè ïå-
ðåäàëè ìåð³¿ Â³ôëåºìñüêèé âîãîíü
ìèðó, òà çàêëèêàâ êîæíîãî çàïà-
ëèòè ñâîþ ñâ³÷êó â³ä öüîãî âîãíþ.

Íà çàâåðøåííÿ ä³òè ïîñï³ëêó-
âàëèñÿ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì òà çðî-
áèëè ïàì’ÿòíå ôîòî �

Ìàëÿò ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
ïðèâ³òàëè ç íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè
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Âèêîíàííÿ áþäæåòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ì³æðàéîííî¿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè

ïðàöåçäàòíîñò³ çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó

Ñòàíîì íà 01.10.2014 ð. íà îáë³êó â Ãîëîñ³¿âñüê³é ì³æðàéîíí³é âèêîíàâ÷³é

äèðåêö³¿ ÊÌÂ ÔÑÑ ç ÒÂÏ çíàõîäèëîñü 52663 ñòðàõóâàëüíèê³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî

òà Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîí³â ì. Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå

ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè,

çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì”â³ä 18.01.2014 ð.¹ 2240, ñòðàõóâàëüíèêè çîáîâ'ÿçàí³

ñâîº÷àñíî íàäàâàòè îðãàíàì Ôîíäó âñòàíîâëåíó çâ³òí³ñòü ñòîñîâíî âèêîðèñòàííÿ

êîøò³â Ôîíäó. Çâ³ò ïîäàºòüñÿ ó êâàðòàë³, â ÿêîìó â³äáóâàâñÿ ðóõ êîøò³â òà ç

íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì.

Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òíèõ äàíèõ çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ð. âèòðàòè íà âèïëàòó

âñ³õ âèä³â äîïîìîãè ñêëàëè 235 283, 2 òèñ. ãðí, ùî â ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèì

ïåð³îäîì 2013 ðîêó á³ëüøå íà 110,5 òèñ. ãðí. Âèòðàòè íà âèïëàòó äîïîìîãè

ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ çìåíøèëèñü íà 10076,2

òèñ. ãðí, àáî íà 7 % â ïîð³âíÿíí³ ç 9 ì³ñÿöÿìè 2013 ð. òà ñêëàëè 127 432,6 òèñ.

ãðí. Âèòðàòè íà âèïëàòó äîïîìîãè ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ çà 9 ì³ñÿö³â

ïîòî÷íîãî ðîêó ñêëàëè 107 278,6 òèñ. ãðí, ùî á³ëüøå íà 10138,4 òèñ. ãðí â

ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. Âèòðàòè íà âèïëàòó

äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ ñêëàëè 572 òèñ. ãðí, ùî íà 6 % á³ëüøå ïëàíîâîãî

ïîêàçíèêà, ùî ïîÿñíþºòüñÿ çá³ëüøåííÿì ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ê³ëüêîñò³ äàíîãî

âèäó ñòðàõîâèõ âèïàäê³â.

Çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ð. â äèðåêö³¿ ³ç ïðèéíÿòèõ 11476 çàÿâ-ðîçðàõóíê³â

îïðàöüîâàíî 11040 çàÿâ-ðîçðàõóíê³â òà çä³éñíåíî ô³íàíñóâàííÿ ñòðàõóâàëüíèê³â-

ðîáîòîäàâö³â äëÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì

íà çàãàëüíó ñóìó 226 534 581,51 ãðí.

Çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ð. áþäæåòîì íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ áóëî

çàïëàíîâàíî 29 099,0 òèñ. ãðí, ôàêòè÷íî îòðèìàíî òà âèäàíî ïóò³âîê íà ñóìó

28 765,8 òèñ. ãðí, ùî ñòàíîâèòü 98,9%.

Íà ô³íàíñóâàííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ çà

9 ì³ñÿö³â 2014 ð. ôàêòè÷íî âèòðà÷åíî 304,4 òèñ. ãðí, ùî ñêëàäàº 95,8 % äî

ïëàíó. Îçäîðîâëåíî 321 äèòèíó â 34 äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ.
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«ÄÅÍÜ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ — öå âå-
ëèêå ñâÿòî. Òîìó ùîðîêó íàø Ôîíä
îðãàí³çîâóº çàõ³ä äëÿ ä³òåé. Îñî-
áëèâó óâàãó ìè ïðèä³ëÿºìî ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ: áàãàòîä³òíèì ðîäèíàì
òà ä³òÿì ç îáìåæåíèìè ìîæëè-
âîñòÿìè. Ìåòà öüîãî ñâÿòà — ùî-
áè ëóíàâ äèòÿ÷èé ñì³õ. Äóæå âàæ-
ëèâî, àáè êîæíà äèòèíà â³ä÷óâà-
ëà ñåáå ùàñëèâîþ. Â ìåíå ñàìî-
ãî º îíóêè ³ ÿ äîáðå çíàþ, ÿê ä³-
òÿì ïîòð³áí³ óâàãà, òóðáîòà òà íàé-
ãîëîâí³øå — â³ðà â êàçêó. Çâ³ñíî,
âñ³ ä³òëàõè ëþáëÿòü ïîäàðóíêè,
òîìó ìè ïîäáàëè, ùîá êîæíà äè-

òèíà ñüîãîäí³ îòðèìàëà ñîëîäî-
ù³»,— ïîä³ëèâñÿ äóìêàìè Ìèõàé-
ëî ²ùåíêî. Êîëè íà ñöåíó ï³äí³-
ìàºòüñÿ Ìèõàéëî Âîëîäèìèðî-
âè÷, ùîá ïðèâ³òàòè ãîñòåé, ó çàë³
ëóíàþòü îïëåñêè — ëþäè ç ïîâà-
ãîþ ñòàâëÿòüñÿ äî ãîëîâè íàãëÿä-
îâî¿ ðàäè ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâ-
ñüêèé». Ìåøêàíö³ ðàéîíó çíàþòü,
ùî íå ëèøå ó ñâÿòà öåé ÷îëîâ³ê
ðîáèòü äîáð³ ñïðàâè.

«ß ãîëîâà áàòüê³âñüêîãî êîì³-
òåòó äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ¹ 776 ³
ïðèéøëà ñþäè, ùîá ïîäÿêóâàòè
éîìó â³ä ³ìåí³ âñ³õ áàòüê³â. Ëèø
íåùîäàâíî ìè íå çíàëè, ùî ³ ä³-

ÿòè: â ãðóï³ áóëî äóæå õîëîäíî —
9 ãðàäóñ³â, ó ñòàð³ â³êíà âåñü ÷àñ
çàäóâàâ â³òåð, ³ ä³òè ÷àñòî çàñòó-

äæóâàëèñÿ. Â³ä ³ìåí³ áàòüê³â çâåð-
íóëàñÿ äî áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ñâÿ-
òî-Ïîêðîâñüêèé» ³ç ïðîõàííÿì äî-

ïîìîãòè. Íàøó ïðîáëåìó îäðàçó
âèð³øèëè. Äåðåâ’ÿí³ â³êíà çàì³íè-
ëè íà íîâ³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Òå-
ïåð ó ãðóï³ òåïëî ³ ä³òêè ïåðåñòà-
ëè õâîð³òè»,— ðîçïîâ³äàº Îëüãà
Äåíèñåíêî. Âîíà ïîäàðóâàëà Ìè-
õàéëîâ³ ²ùåíêó ïàì’ÿòíèé ñóâå-
í³ð: êàëåíäàð ³ç â³äáèòêàìè äîëî-
íüîê ìàëþê³â — âèõîâàíö³â äèòÿ-
÷îãî ñàäî÷êà.

Ñåðåä çàïðîøåíèõ òàêîæ áóëà
êåð³âíèê ÎÑÍ «×åðí³ã³âñüêèé»
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó Âàëåíòèíà
Êà÷àíåíêî. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ¿õ-
íÿ îðãàí³çàö³ÿ — ãðîìàäñüêà ³ çàé-
ìàºòüñÿ âèð³øåííÿì ïðîáëåì ì³ñ-
öåâèõ ìåøêàíö³â. Òàêîæ ïàí³ Êà-
÷àíåíêî çàçíà÷èëà, ùî äóæå çà-
äîâîëåíà ñï³âïðàöåþ ç ÁÔ «Ñâÿ-
òî-Ïîêðîâñüêèé», çîêðåìà — ãî-
ëîâîþ éîãî íàãëÿäîâî¿ ðàäè Ìè-
õàéëîì ²ùåíêîì, ÿêèé ïîñò³éíî
äîïîìàãàº ¿ì, îï³êóºòüñÿ ìåøêàí-
öÿìè ðàéîíó òà îðãàí³çóº äëÿ íèõ
ñâÿòà.

Êåð³âíèê àíñàìáëþ ñó÷àñíî-
åñòðàäíîãî òàíöþ «Ì³ðàæ» Íàòà-
ë³ÿ Ëºíü ââàæàº òàê³ êîíöåðòè äó-
æå àêòóàëüíèìè. «Íàø àíñàìáëü
³ñíóº âæå äåñÿòü ðîê³â. Ìè âèñòó-
ïàºìî ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ äàëåêî çà
¿¿ ìåæàìè. Ââàæàþ, ùî òàê³ çàõî-
äè º íåîáõ³äíèìè, âîíè ï³äí³ìàþòü
íàñòð³é ³ âèñòóïàþ÷èì, ³ ãëÿäà-
÷àì»,— çàçíà÷àº Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³â-
íà. Âîíà ââàæàº, ùî äîáðå, êîëè â
äåðæàâ³ º ëþäè, ãîòîâ³ ïðèéòè íà
äîïîìîãó òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº,
òà çàâæäè ðàä³ äàðóâàòè ãàðíèé
íàñòð³é ³ ï³äòðèìóâàòè êèÿí ó íàø
íåñïîê³éíèé ÷àñ �

Çóñòð³÷àºìî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
� Ó Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é øêîë³ ìèñòåöòâ ¹ 3 â³äáóâñÿ çàõ³ä, îðãàí³çîâàíèé ãîëîâîþ 

íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÁÔ «Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» Ìèõàéëîì ²ùåíêîì

Âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ¹ 776 ïîäàðóâàëè Ìèõàéëîâ³ ²ùåíêó ïàì`ÿòíèé ñóâåí³ð:
êàëåíäàð ³ç â³äáèòêàìè ñâî¿õ äîëîíüîê 

ÍÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÈÊÎËÀß âñ³ ä³òè
î÷³êóþòü ïîäàðóíê³â-«ìèêîëàé-
÷èê³â» ï³ä ïîäóøêîþ. Òà ùå îäíà
ç íàéá³ëüøèõ ðàäîñòåé äëÿ íèõ —

öå ð³çäâÿíå, íîâîð³÷íå ÿëèíêîâå
ä³éñòâî. Îäíàê íå âñ³ ìîæóòü éî-
ãî ïî÷óòè, ïîáà÷èòè, ïðèéøîâøè
äî òåàòðàëüíî¿ àáî êîíöåðòíî¿ çà-

ëè. Àëå ùàñëèâå äèòèíñòâî, êàçêà
òà ðàä³ñíå ñâÿòî ìàº áóòè â óñ³õ. ²
òåàòð «Ðàéäóãà» Óêðà¿íñüêîãî òî-
âàðèñòâà ãëóõèõ çàòâåðäæóº — öå

òàê! Àäæå ñïåêòàêëü «Ðåéñ 13-13»
çà ìîòèâàìè êàçêè Ñ. Ìèõàëêîâà
«Òðóñîõâîñòèê» ñòâîðåíèé ìîâîþ
æåñò³â ³ ðóõ³â. Äëÿ òîãî, õòî íå ðî-
çóì³º ö³º¿ ìîâè ³ íå ìàº âàä ñëóõó,
âñ³ ðåïë³êè àðòèñòè÷íî îçâó÷óâà-
ëè çàêàäðîâèì òåêñòîì. Íàâ³òü ï³ñ-
í³ âèêîíóâàëèñÿ ³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì. «Öå áóëî ñïðàâæí³ì ñâÿòîì
äëÿ íàøèõ ä³òåé. Òàê³ âèñòàâè, íà
æàëü, ñòàâëÿòü ð³äêî. Âñ³ í³áè ïå-
ðåíåñëèñü ó êàçêó»,— ðîçïîâ³äàº
ìàìà ìàëåíüêîãî Àíäð³éêà.

Ãîëîâíó ðîëü ó ñïåêòàêë³ âèêî-
íóº 22-ð³÷íèé àêòîð Îëåêñàíäð
Ôîì³÷îâ, ÿêèé ïîïðè ñâ³é ìîëî-
äèé â³ê òà âàäè ñëóõó âæå íå ëèøå
âèñòóïàº íà òåàòðàëüí³é ñöåí³, àëå
é çíÿâñÿ ó ê³ëüêîõ ô³ëüìàõ, à éî-
ãî äåáþòíà ðåæèñåðñüêà ðîáîòà
«Øàíñ» ñòàëà ïåðøîþ ñòð³÷êîþ,
ñòâîðåíîþ ëþäèíîþ ç ö³ºþ ô³çè÷-
íîþ îñîáëèâ³ñòþ — ó í³é ãðàþòü
ãëóõ³ àêòîðè äëÿ ãëóõèõ ãëÿäà÷³â.
Êàðòèíà âæå îòðèìàëà 17 íàãîðîä
íà ð³çíîìàí³òíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ
òà ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñòèâàëÿõ.
Öüîãîð³÷ Îëåêñàíäð ñòàâ ïåðøèì
ñòóäåíòîì ç îáìåæåíèì ñëóõîì,
ÿêîãî çàðàõóâàëè äî Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òåàò-

ðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ ³ìåí³ ². Ê.
Êàðïåíêà-Êàðîãî.

Êóëüòóðíèé öåíòð ÓÒÎÃ — óí³-
êàëüíà óñòàíîâà, äå îñîáè ç âàäà-
ìè ñëóõó òà ìîâè ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü çàáóòè ïðî öå é â³ä÷óòè ñåáå
ïîâíîö³ííèìè ÷ëåíàìè ñóñï³ëü-
ñòâà. À ìîâè æåñò³â ³ ñóðäîïåðå-
êëàäó òóò íàâ÷àòü áóäü-êîãî, êîìó
öå íåîáõ³äíî. Ó Öåíòð³ ä³º íàðîä-
íèé àíñàìáëü òàíöþ, äðàìàòè÷-
íèé òåàòð, º ãóðòêè ïàíòîì³ìè, êëî-
óíàäè, æåñòîâî¿ ï³ñí³, ìàëèõ äðà-
ìàòè÷íèõ ôîðì ³ íàâ³òü àâòîøêî-
ëà. Íèí³ ³ñíóº ÷èìàëî ïðîôåñ³é-
íèõ ñòóä³é ïàíòîì³ìè, äå ïåðåäà-
þòü çì³ñò âèñòàâè ëèøå çà äîïî-
ìîãîþ ì³ì³÷íèõ âèðàç³â îáëè÷÷ÿ
é ïëàñòèêè ò³ëà. Êè¿âñüêèé òåàòð
ì³ì³êè ³ æåñò³â «Ðàéäóãà» — îäèí ³ç
òðüîõ ïåðøèõ òàêèõ êîëåêòèâ³â ó
ñâ³ò³ òà ºäèíèé â Óêðà¿í³, ñòâîðåíèé
ãëóõèìè àêòîðàìè é òàêèé, ùî íå-
ñå æèâå ìèñòåöòâî ëþäÿì, ÿê³ íå
ìàþòü çìîãè íàñîëîäèòèñÿ çâóêî-
âèì ð³çíîìàí³òòÿì íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà. Âæå 44 ðîêè ïî-
ñï³ëü éîãî ó÷àñíèêè òâîðÿòü ïðå-
êðàñíå ìèñòåöòâî é äîâîäÿòü óñ³ì
íàì áåçìåæí³ñòü ñïîñîá³â âèðà-
æåííÿ ëþäñüêèõ ïî÷óòò³â �

Ïðèâ³òàííÿ ìîâîþ 
æåñò³â òà ðóõ³â
� Ó Êóëüòóðíîìó öåíòð³ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ ïðîâåëè

íîâîð³÷íó âèñòàâó «Ðåéñ 13-13»

Ï³ñëÿ êîíöåðòó êîæåí ìàëåíüêèé ãëÿäà÷ îòðèìàâ ñîëîäêèé ãîñòèíåöü òà ö³êàâ³ ³ãðàøêè

Ñâÿòêîâå ä³éñòâî òà ñïåêòàêëü «Ðåéñ 13-13» çà ìîòèâàìè òâî-

ðó Ñ. Ìèõàëêîâà «Òðóñîõâîñòèê» — òàêèì áóâ ïîäàðóíîê íà

Ìèêîëàÿ â³ä òåàòðó «Ðàéäóãà» Êóëüòóðíîãî öåíòðó Óêðà¿íñüêî-

ãî òîâàðèñòâà ãëóõèõ äëÿ ä³òåé. Çàõ³ä äîïîìîãëè îðãàí³çóâà-

òè óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà

ïðàö³. Â³äêðèâ âèñòàâó ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç

ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Þð³é Êðèêó-

íîâ. Ï³ñëÿ êîíöåðòó êîæåí ìàëåíüêèé ãëÿäà÷ îòðèìàâ ñîëîä-

êèé ãîñòèíåöü òà ö³êàâó ³ãðàøêó.

Îêñàíà ÑÅÌÅÍ²Ê | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî çàõîäó «Çóñòð³÷àºìî Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ»

â³äáóâñÿ êîíöåðò ó÷í³â Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ

¹ 3. Íà çàõ³ä çàïðîñèëè ä³òåé ³ç áàòüêàìè — ìåøêàíö³â Äåñ-

íÿíñüêîãî ðàéîíó. Þí³ àðòèñòè ïîðàäóâàëè ãîñòåé ï³ñíÿìè,

òàíöÿìè òà àêòîðñüêèìè êîìïîçèö³ÿìè. Òàêîæ ïåðåä ïðèñóò-

í³ìè âèñòóïèëè àíñàìáëü ñó÷àñíî-åñòðàäíîãî òàíöþ «Ì³ðàæ»

òà çðàçêîâèé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ «Ðîñòîê».

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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ÌÀÁÓÒÜ, íåâèïàäêîâî ñòîëè÷íà îïåðåòà
â³äêðèëàñÿ 1934 ðîêó ñàìå â öèõ ùàñëèâèõ
äëÿ ìèòö³â ñò³íàõ. Òóò 1907 ðîêó Ìèêîëà Ñà-
äîâñüêèé çàñíóâàâ ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ñòà-
ö³îíàðíèé òåàòð,íà ñöåí³ ÿêîãî òâîðèëè Ìà-
ð³ÿ Çàíüêîâåöüêà,Ïàíàñ Ñàêñàãàíñüêèé,Ëåñü
Êóðáàñ, Ìèêîëà Ëèñåíêî. Ó ëîæàõ ìîæíà áó-
ëî ïîáà÷èòè Ëåñþ Óêðà¿íêó é Âîëîäèìèðà
Âèííè÷åíêà, à çà äèðèãåíòñüêèì ïóëüòîì —
Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ.

Òðàäèö³¿ êîðèôå¿â, ãîëîâíà ç ÿêèõ — ñëó-
æ³ííÿ âèñîêèì ìèñòåöüêèì ³äåàëàì, ïðî-
äîâæèëè ó íîâîñòâîðåíîìó Êè¿âñüêîìó òå-
àòð³ (íà òîé ÷àñ) ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿. Áàãàòî
ìèòö³â, ñåðåä ÿêèõ àðòèñòè Â³ðà Íîâèíñüêà,

Ëåâ Ïðåñìàí, Êàòåðèíà Ìàìèê³íà,äèðèãåíò,
êîìïîçèòîð ³ ë³áðåòèñò Îëåêñ³é Ðÿáîâ, áà-
ëåòìåéñòåð Îëåêñàíäð Ñåãàëü, ðåæèñåðè Âî-
ëîäèìèð Áåãìà, Áîðèñ Ðÿáèê³í, Áîðèñ Øàð-
âàðêî (çàâäÿêè éîãî çóñèëëÿì 1966 ðîêó Êè-
¿âñüêèé òåàòð ìóçè÷íî¿ êîìåä³¿ îòðèìàâ ñòà-
òóñ òåàòðó îïåðåòè) äîêëàëè çóñèëü äëÿ òî-
ãî, àáè îïåðåòà íåñëà ëþäÿì ðàä³ñòü ³ äó-
øåâíå çö³ëåííÿ. ¯õí³ ñâ³òëèíè é òåêñòè ïðî
ð³çí³ ïåð³îäè æèòòÿ òåàòðó ðîçì³ùåíî ó ùîé-
íî â³äêðèò³é ²ñòîðè÷í³é â³òàëüí³. Ôîòîìà-
òåð³àëè ïðî êðàù³ âèñòàâè, ãàñòðîë³ òà ôåñ-
òèâàë³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè îñòàíí³õ ðî-
ê³â ãëÿäà÷³ ìîæóòü îãëÿíóòè ó ãàëåðå¿ «Â³ä
çàäóìó äî âò³ëåííÿ» ³ òåàòðàëüí³é êàâ’ÿðí³
«Áðàâî».

Çâ³ñíî, í³ùî íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ÷àð³â-
íèìè ìåëîä³ÿìè îïåðåòè, ìþçèêëó, îïåðè-
áóôô, ÿê³ ëóíàëè ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâîãî ãðàíä-
êîíöåðòó ó âèêîíàíí³ ñîë³ñò³â ð³çíèõ ïîêî-
ë³íü òåàòðó-³ìåíèííèêà. Íà àäðåñó âñ³õ, õòî
ïðàöþº ó Íàö³îíàëüí³é îïåðåò³, çà÷èòóâàëè
â³òàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ îô³ö³éí³ — â³ä Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà,Ãîëîâè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà, ì³í³ñ-
òðà êóëüòóðè Â’ÿ÷åñëàâà Êèðèëåíêà... Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèé-
øîâ îñîáèñòî ïîçäîðîâèòè ïðàö³âíèê³â òå-
àòðó, ïîáàæàâ, ùîá «öåé çàë í³êîëè íå çàëè-
øàëè óñï³õ ³ íàòõíåííÿ». Â³í òàêîæ ïîîá³öÿâ
ïðèâåçòè äî Êèºâà ìþçèêë «Ðîêê³»,ñï³âïðî-

äþñåðàìè ÿêîãî ñòàëè áðàòè Êëè÷êî. Öþ âè-
ñòàâó âæå ç³ãðàëè â Ãàìáóðç³ òà íà Áðîäâå¿.
×èìàëî òâîð÷èõ ³ òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñòî-
ëè÷íî¿ îïåðåòè îòðèìàëè ïî÷åñí³ íàãîðîäè
é ïîäÿêè.Óäðóã³é ÷àñòèí³ ä³éñòâà ìèòö³â â³-
òàëè êîëåãè òåàòð³â Êèºâà, ³íøèõ ì³ñò Óêðà-
¿íè òà êîëåêòèâè ç Ëèòâè, Í³ìå÷÷èíè, Óãîð-
ùèíè, ç ÿêèìè Êè¿âñüêà îïåðåòà ï³äòðèìóº
òâîð÷³ êîíòàêòè.

Ïåðåñòóïèâøè ìåæó ñâîãî 80-ë³òòÿ, Êè-
¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð
îïåðåòè äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ç îïòèì³ç-
ìîì. «Ìè ïîçèö³îíóºìî ñåáå ÿê òåàòð øè-
ðîêîãî ïðîô³ëþ, ³ ñüîãîäí³ âñ³ íàø³ ïðîåê-
òè íå ñõîæ³ îäèí íà îäíîãî,— ðîçïîâ³â õó-
äîæí³é êåð³âíèê ³ äèðåêòîð Íàö³îíàëüíî¿
îïåðåòè Óêðà¿íè Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé.—
Ìàºìî íà ìåò³ ïîñòàâèòè é îïåðó, àëå ç òà-
êèì ïðèñìàêîì é ó òàêîìó ñòèë³, ùîá ïî-
êàçàòè, ùî öå ³ãðîâèé æàíð. Ìè õî÷åìî
ñòåðòè ðàìêè, â ÿê³ êîëèñü âêëàëè æàíð îïå-
ðåòè. Ïðàãíåìî, ùîá ëþäèíà ìîãëà ïîáà-
÷èòè â ñò³íàõ ìóçè÷íîãî òåàòðó íå ÿêèéñü

îäèí æàíð. Öå íàøà íàäìåòà, äî ÿêî¿ ïî-
ñòóïîâî íàáëèæàºìîñÿ ñâî¿ìè ïðîåêòàìè».

Ó ïåðåäíîâîð³÷í³ äí³, 26 ³ 27 ãðóäíÿ, íà
êèÿí ÷åêàº Øòðàóñ-êîíöåðò.Öåé ïðîåêò ñòàâ
óæå òðàäèö³éíèì, ³ ùîðîêó éîãî ïðîãðàìà
îíîâëþºòüñÿ. Ó áåðåçí³, äî Äíÿ òåàòðó, ñâ³ò-
ëî ðàìïè ñòîëè÷íî¿ îïåðåòè ïîáà÷èòü ìþ-
çèêë «Ó äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà».Ó êâ³òí³ íà ñóä
ãëÿäà÷³â ïðåäñòàâëÿòü ì³æíàðîäíèé ïðîåêò
«Ôåðåíö Ëåãàð» — ñï³ëüíó ðîáîòó Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî òåàòðó îïåðåòè é Áóäàïåøò-
ñüêîãî òåàòðó îïåðåòè ³ ìþçèêëó.Çàêðèòè ñå-
çîí ïëàíóþòü âèñòàâîþ-³ìïðîâ³çàö³ºþ ïðî
æèòòÿ éîãî âåëè÷íîñò³ Ìþçèêëó. «Êîëè ÿ
ïðèéøîâ ñþäè ïðàöþâàòè 2004 ðîêó, êè¿â-
ñüêà îïåðåòà íàãàäóâàëà ìåí³ áàáóñþ, çàðàç
âîíà ñõîæà íà ìîëîäó êðàñóíþ, â³ä ÿêî¿ íå
ìîæíà â³äâåñòè î÷åé,— ïîä³ëèâñÿ â³ä÷óòòÿ-
ìè ãîëîâíèé õîðìåéñòåð Íàö³îíàëüíî¿ îïå-
ðåòè ²ãîð ßðîøåíêî.— Öå âåëè÷åçíå äîñÿã-
íåííÿ íàøîãî õóäîæíüîãî êåð³âíèêà ³ âñ³º¿
êîìàíäè. Ñüîãîäí³ öåé òåàòð — ïîòóæíà ìó-
çè÷íà òâîð÷à ëàáîðàòîð³ÿ» �

ÊÓËÜÒÓÐÀ
23 ãðóäíÿ 2014 ð.
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Êè¿âñüê³é îïåðåò³ —
80, ³ âîíà ìîëîäøàº
� Îäèí ç ïðîâ³äíèõ ìóçè÷íèõ òåàòð³â Óêðà¿íè 

â³äçíà÷èâ þâ³ëåé
Ñâÿòêîâèé âå÷³ð ïîðàäóâàâ ñþðïðè-

çàìè òèõ, õòî çàâ³òàâ äî Íàö³îíàëüíî¿

îïåðåòè Óêðà¿íè: ïðèêðàøåíå ôîéº,

ïðåçåíòàö³¿ íîâèõ åêñïîçèö³é — ²ñòî-

ðè÷íî¿ â³òàëüí³, ãàëåðå¿ «Â³ä çàäóìó

äî âò³ëåííÿ»,òåàòðàëüíî¿ êàâ’ÿðí³ «Áðà-

âî». À êóëüì³íàö³ºþ ñòàâ ãðàíä-êîí-

öåðò «Bravo, l’Operette!» çà ó÷àñòþ â³ò-

÷èçíÿíèõ àðòèñò³â òà ãîñòåé ³ç-çà êîðäîíó.

Òåòÿíà ÊÐÎÏ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó ÁÓÄÈÍÊÓ êóëüòóðè ÊÏ², ùî íà
ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, ç³áðàëîñÿ áà-
ãàòî ìàëþê³â ³ç áàòüêàìè, à òàêîæ
äèòÿ÷³ òâîð÷³ êîëåêòèâè ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè. Íà âèñòàâö³, ïðåäñòàâëåí³é ó
õîë³,ãîñò³ çàõîäó çíàéîìèëèñÿ ç òâî-
ðàìè þíèõ ìèòö³â—ó÷àñíèê³â êîí-
êóðñó â íîì³íàö³ÿõ «Êàçêîâèé õó-
äîæíèê» ³ «Çîëîò³ ðó÷êè» ç ð³çíèõ
ðåã³îí³â êðà¿íè. «Êîëè äî íàøîãî
öåíòðó íàä³éøëî ïîëîæåííÿ ïðî
öåé êîíêóðñ, ìè âèñëàëè ôîòîãðà-
ô³¿ ñâî¿õ ðîá³ò, ç ÿêèõ æóð³ îáðàëî
ï’ÿòü,— ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ãóðò-
êà «×àð³âíà íàìèñòèíà» Õåðñîí-
ñüêîãî öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáî-
òè Ãàííà Êóáàðîâà.— Íàñ çàïðîñè-
ëè äî Êèºâà íà êîíöåðò, ³ ðîáîòè ìè
ïðèâåçëè ç ñîáîþ. Öå âèòâîðè ä³-
òåé 9-13 ðîê³â, âèãîòîâëåí³ ç á³ñå-
ðó — «Çîëîòà ðèáêà», «Âîäÿíèê»,

«Òàíîê ìàëåíüêèõ ôåé», «Ñèâêà-
áóðêà» ³ «Ñàäêî».

Î 16-é ãîäèí³ ðîçïî÷àâñÿ êîí-
öåðò ³ç âîêàëüíèìè, õîðåîãðàô³÷-
íèìè òà öèðêîâèìè íîìåðàìè ô³-
íàë³ñò³â — ïåðåìîæö³â òâîð÷îãî
êîíêóðñó «Óðîê êàçêè» ó íîì³íàö³ÿõ
«âîêàë», «õîðåîãðàô³ÿ» ³ «öèðêîâå
ìèñòåöòâî», à òàêîæ âèñòóïàìè ç³-
ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè.Ñòàðòóâàâ
â³í ç ÿñêðàâîãî òàíöþâàëüíîãî hi-
tech øîó â ñâ³òëîâèõ êîñòþìàõ ISMEN.
Ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ áàãàòî äîáðèõ
ñë³â áóëî ïðèñâÿ÷åíî ìèðó ³ ïåðåìî-
ç³ äîáðà, à ãóðò «ÒÀÐÓÒÀ» âèêîíàâ
ï³ñíþ «Íåáåñíà ñîòíÿ».Êð³ì õîðåî-
ãðàô³÷íèõ ³ òàíöþâàëüíèõ êîëåê-
òèâ³â («Ðîñèíêà» ç Ê³ðîâîãðàäà,«Âåð-
í³ñàæ» ³ç Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³,«Âå-
ñåëêà» ç ì³ñòà Âàñèëüê³â, «Ïóëüñ» ³ç
Êèºâà òà ³íø³) é âèêîíàâö³â (Àíàñ-

òàñ³ÿ Êîâàëèíñüêà ç Íåò³øèíà,Í³íî
Áàñèëàÿ òà Ðåíàòà Íàäæ³ïîâà ç Êè-
ºâà,Âëàäà Ñàâîñòþê ç Ëþáîìëÿ,Åð³ê
Ìêðò÷àí ç Õàðêîâà òîùî), ñâî¿ ï³ñ-
í³ ä³òÿì ïîäàðóâàëè äóåò «Äîì³íî»,
Îëüãà Öèáóëüñüêà,Òåòÿíà Ï³ñêàðüî-
âà, «çîëîòèé ãîëîñ» Ãðóç³¿ â Óêðà¿í³
Øìàã³ Òàã³àøâ³ë³ òà ñóïåðô³íàë³ñò
øîó «Õ-ôàêòîð — 3», á³ëîðóñüêèé
ñï³âàê ªâãåí Ë³òâ³íêîâè÷.Ó2014 ðî-
ö³ êîíêóðñ «Óðîê êàçêè» ïðîâîäè-
âñÿ íà òåìó «Äðóæáà íàðîä³â», ùî
â³äîáðàçèëîñÿ ³ ó êîíöåðòíèõ íî-
ìåðàõ, êîëè çâó÷àëè âîêàëüí³ êîì-
ïîçèö³¿ ð³çíèìè ìîâàìè (òàòàð-
ñüêîþ, â³ðìåíñüêîþ, ïîëüñüêîþ,
ãðóçèíñüêîþ),òàê ³ â òâîð÷èõ âèðî-
áàõ (ïðèñâÿ÷åí³ êàçêàì íàðîä³â ñâ³-
òó).Ó ñâ³ò ìàã³¿ ãîñòåé çàïðîñèâ ñó-
ïåðô³íàë³ñò øîó «Ôåíîìåí», ³ëþ-
ç³îí³ñò Òàºìíè÷èé MAKS. «Ñüîãî-
äí³ âðàíö³ ÿ ïðèâ³òàâ ä³òåé ó äèò-
áóäèíêó,à ïîò³ì âèñòóïèâ òóò ³ç ï³ñ-
íåþ «Ìàìà»,ùî áóëî äóæå àêòóàëü-
íî,àäæå â çàë³ ïðèñóòí³ áàãàòî ìàì,—

ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè ªâãåí Ë³ò-
â³íêîâè÷.— ×óäîâî, ùî ïîïðè âñ³
ïîä³¿ â êðà¿í³ äîðîñë³ íå îïóñêàþòü
ðóê, ïðèä³ëÿþòü óâàãó ä³òÿì, ï³ä-
òðèìóþòü ¿õíþ òâîð÷³ñòü. Òàêèõ
êîíêóðñ³â ìàº áóòè á³ëüøå,âîíè äî-
ïîìàãàþòü ðîñòè äóõîâíî ³ äàðóþòü
ãàðíèé íàñòð³é».

Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷èé ñîö³-
àëüíèé ïðîåêò«Ñâÿòî äèòÿ÷èõ ìð³é»
âæå øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü ï³äòðèìóº
òâîð÷î îáäàðîâàíèõ ä³òåé ç óñ³õ êó-
òî÷ê³â Óêðà¿íè. Öüîãîð³÷ ç-ïîíàä
200 íàä³ñëàíèõ çàÿâîê ô³íàë³ñòà-
ìè ñòàëè 60, à íà ñöåí³ ç âîêàëüíè-
ìè òà õîðåîãðàô³÷íèìè íîìåðàìè
âèñòóïèëè ìàéæå 200 ä³òåé. «Êîí-
êóðñíèé â³äá³ð «Óðîêó êàçêè» ïðî-
õîäèòü ùîðîêó ç ëþòîãî ïî ëèñòî-
ïàä. Ä³òè ïîêàçóþòü ñâî¿ êðàù³ äî-
ñÿãíåííÿ â ñåìè íîì³íàö³ÿõ (âîêàë,
õîðåîãðàô³ÿ, öèðêîâå ìèñòåöòâî,
ë³òåðàòóðà, îáðàçîòâîð÷å, äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî, êîñ-
òþì.—Ðåä.), ïåðåìîæö³ ïîòðàïëÿ-

þòü íà ãàëà-êîíöåðò — ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÂÃÎ «Äèòèíñòâî» Îêñàíà
Ìàð÷åíêî.— Öüîãîð³÷ ìè ðîáèëè
êîíêóðñ ðàçîì ³ç Äåðæàâíèì öåí-
òðîì ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàâäÿ-
êè ÷îìó ïðî íüîãî ä³çíàëîñÿ á³ëü-
øå äèòÿ÷èõ öåíòð³â, à äî íàøî¿ ë³-
òåðàòóðíî¿ íîì³íàö³¿ ïðèºäíàëàñÿ
«Êîðîíàö³ÿ ñëîâà». Çàçâè÷àé ó íàñ
áóëè àêòèâí³ Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà
îáëàñò³ òà Êðèì, ÿê³, íà æàëü, íàðà-
ç³ íå çìîãëè âçÿòè ó÷àñò³. Àëå â çà-
ë³ ïðèñóòí³ ä³òè-ïåðåñåëåíö³ ç Ëó-
ãàíñüêî¿ ³ Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé, à òà-
êîæ ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé
³ øê³ë-³íòåðíàò³â. Íàø êîíêóðñ äî-
âîäèòü, ùî â Óêðà¿í³ äóæå áàãàòî
òàëàíò³â, ³ ìè ïðàãíåìî ñòèìóëþ-
âàòè âñ³õ ä³òåé äî ó÷àñò³ â íüîìó».
Â Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ä³òëàõè íå
çàëèøèëèñÿ áåç ïîäàðóíê³â—ó÷àñ-
íèêè ãàëà-êîíöåðòó îòðèìàëè ãðà-
ìîòè,ñâîºð³äíèé ç³ðêîâèé «Îñêàð»,
ñîëîäîù³ òà ³ãðàøêè �

Ñâÿòî äèòÿ÷èõ ìð³é
� Â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ êîíöåðò ïåðåìîæö³â òâîð÷îãî êîíêóðñó

òà åñòðàäíèõ ç³ðîê

Ó ñóáîòó äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ íà ñöåí³ Êîíöåðòíîãî çàëó ÊÏ² ïðîéøëà ùîð³÷íà öåðåìî-

í³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â Âñåóêðà¿íñüêîãî òâîð÷îãî êîíêóðñó «Óðîê êàçêè», îðãàí³çîâà-

íîãî ÂÃÎ «Äèòèíñòâî», òà ãàëà-êîíöåðò «Ñâÿòî äèòÿ÷èõ ìð³é», ó÷àñòü â ÿêîìó âçÿëè ô³íàë³ñ-

òè êîíêóðñó òà â³äîì³ àðòèñòè

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Âæå âøîñòå òâîð÷î îáäàðîâàí³ ä³òè ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ìàþòü çìîãó âèñòóïèòè íà
âåëèê³é ñöåí³ â ðàìêàõ ïðîåêòó"Ñâÿòî äèòÿ÷èõ ìð³é"

Ðîçì³íÿâøè äåâ`ÿòèé äåñÿòîê, îïåðåòà ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê òåàòð øèðîêîãî ïðîô³ëþ ³ ç îïòèì³çìîì
äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

131. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо передачі будинку № 24 на вул.
Львівській у Святошинському районі від кооперативного підприємства
"Агробудіндустрія" на баланс ЖЕКу

132. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ремонту ліфтів у будинку № 19 на
вул. Героїв Космосу у Святошинському районі

133. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо асфальтування прибудинкової
території по вул. Зодчих, 78 у Святошинському районі

134. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо ремонту ліфтів, що знаходяться в
аварійному стані, у будинку № 70 на вул. Зодчих у Святошинському районі

135. СУПРУНЕНКО
Олександр Іванович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо надання матеріальної допомоги
пораненим бійцям 12 БТО "Київ"

136. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.
Щодо проведення ремонтноFбудівельних робіт фундаментної частини житлового
будинку № 4 на вул. Тельмана

137. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо реалізації міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 F 2015 роки"

138. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо недопущення ліквідації
комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин"

139. ФЕДОРЕНКО Ігор
Петрович

Начальнику ГУ МВС України у м. Києві, генералFмайору міліції Терещуку О. Д.
Щодо бездіяльності органів ГУ МВС України у м. Києві на звернення Управління
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо включення пам'яток історії та
архітектури національного значення до маршруту патрулювання

140. ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович,
ГАННОХА Богдан
Ігорович, 
ЗАКРЕВСЬКА
Людмила
Олександрівна, 
ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович,
ОНУФРІЙЧУК Вадим
Михайлович,
ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Генеральному прокурору України Яремі В. Г. Щодо контролю за розслідуванням
кримінальної справи, пов'язаної з викраденням людей, їх катуванням під час
виборчої кампанії у Деснянському районі м. Києва

141. ШЛАПАК Алла
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо недопущення
порушень надання послуг населенню м. Києва ПАТ "Київенерго"

142. ШЛАПАК Алла
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо
унеможливлення будівництва проїзної частини від житлового кварталу
Новопечерські Липки між будинками по вул. Кіквідзе, 22, 26, 28, 28Fа

143. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

Міністру освіти і науки України Квіту С. М. Про вжиття заходів з перевірки
законності наказів МОН України щодо ліквідації Київського університету
управління та підприємництва

За�інчення	додат�	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	№353/353	від	13	листопада	2014

ро�,	надр�овано�о	в	№124	(1394)	за	19	�рдня

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради О. Резніков

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення,

затвердження та виконання міських цільових програм у місті
Києві»

Рішення Київської міської ради № 361/361 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про місцеве самовряду%

вання в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і со%
ціального розвитку України», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про за%
твердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», з метою забезпечення підготовки міських цільових
програм та їх відповідності головним стратегічним ініціативам і планам розвитку секторів міського госпо%
дарства, покращення контролю за належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання програм
економічного і соціального розвитку міста Києва, враховуючи зміни в структурі виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська радаавирішила:

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

від�29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589�«Про�По-

рядо��розроблення,�затвердження�та�ви�онан-

ня�місь�их�цільових�про�рам���місті�Києві»�та-

�і�зміни:

1.1.�П�н�т�2�рішення�ви�лючити.�У�зв’яз���з

цим�п�н�ти�3 —�6��важати�відповідно�п�н�та-

ми�2 —�5.

1.2.�П�н�т�2�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«2.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації) —�відповідальним

ви�онавцям�місь�их�цільових�про�рам:

2.1.�Після�затвердження�місь�ої�цільової�про-

�рами�надавати�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

вестицій�та�Департамент��фінансів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�примірни��про-

�рами�для�облі��.

2.2.�Забезпеч�вати�що�вартально�надання

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій,�Депар-

тамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит���інформацію�про�хід�ви�онан-

ня�місь�их�цільових�про�рам.».

1.3.�У�п�н�ті�3�рішення�слова�«Головном�

�правлінню�е�ономі�и�та�інвестицій�та�Голов-

ном��фінансовом���правлінню�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)»�замінити�словами

«Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�та�Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)».

1.4.�У�підп�н�ті�3.1�п�н�т��3�рішення�слово�«но-

вих»�ви�лючити.

1.5.�У�підп�н�ті�3.2�п�н�т��3�рішення�після

слів�«�за�альнено�о�звіт�»�доповнити�словами

«та�проміжних��за�альнених�звітів».

1.6.�П�н�т�4�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«4.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

2.�Затвердити�зміни�до�Поряд���розроблен-

ня,�затвердження�та�ви�онання�місь�их�цільо-

вих�про�рам���місті�Києві,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29�жовтня

2009�ро���№ 520/2589,�ви�лавши�йо�о�в�новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�29�жовтня�2009�№ 520/2589

(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2014�№ 361/361)

ПОРЯДОК 
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті

Києві

I.�За�альні�положення

1.�Цей�Порядо��розроблено�з�метою�встановлення�єдино�о�поряд���розроблення�місь�их�ці-

льових�про�рам���місті�Києві,�моніторин���та�звітності�про�їх�ви�онання.

2.�Місь�і�цільові�про�рами��от�ються�відповідно�до�основних�принципів�розроблення�держав-

них�цільових�про�рам,�зазначених���За�оні�У�раїни�«Про�державні�цільові�про�рами»,�та�Мето-

дичних�ре�омендацій�щодо�поряд���розроблення�ре�іональних�цільових�про�рам,�моніторин��

та�звітності�про�їх�ви�онання,�затверджених�на�азом�Міністерства�е�ономі�и�У�раїни�від�04

�р�дня�2006�ро���№ 367.

3.�Місь�а�цільова�про�рама�(далі —�про�рама) —�це�с���пність�взаємопов’язаних�зав-

дань�і�заходів,��з�оджених�за�стро�ами�та�рес�рсним�забезпеченням�з��сіма�задіяними�ви-

�онавцями,�спрямованих�на�розв’язання�найа�т�альніших�проблем�розвит���міста�Києва

або�о�ремих��ал�зей�е�ономі�и�чи�соціально-��льт�рної�сфери�міста,�реалізація�я�их�здій-

снюється�за�рах�но���оштів�державно�о�бюджет�,�бюджет��міста�Києва�та�інших�джерел,�і

є�с�ладовою�щорічної�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�відповід-

ний�рі�.

Про�рама�вважається��омпле�сною,�я�що�вона�об’єдн�є�де�іль�а�про�рам�споріднених�на-

прямів�відповідної��ал�зі�або�я�що�вона�об’єдн�є�різні��ал�зі�та�сфери�діяльності�для�вирішен-

ня�проблем�розвит���міста�Києва.

4.�Ініціаторами�розроблення�про�рами�мож�ть�б�ти�Київсь�а�місь�а�рада,�деп�тати�Київсь�ої

місь�ої�ради,�департаменти�та�інші�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації.

5.�Підставами�для�розроблення�про�рами�є:

існ�вання�проблеми�на�рівні�міста,�розв’язання�я�ої�потреб�є�зал�чення�бюджетних��оштів,

�оординації�спільних�дій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�Київсь�ої�місь�ої�ради,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

відповідність�мети�про�рами��оловним�страте�ічним�ініціативам�та�планам�розвит���се�торів

місь�о�о��осподарства,�визначеним�Страте�ією�розвит���міста�Києва;

наявність�реальної�можливості�рес�рсно�о�забезпечення�ви�онання�заходів�про�рами.

6.�Про�рама�не�повинна�мати�анало�ів,�заходи�про�рами,�що�розробляється,�не�повинні�д�б-

лювати�заходи�інших�місь�их�цільових�про�рам.

II.�Порядо��розроблення�про�рам,�ор�анізація�та�звітність�про�їх�ви�онання

Основними�стадіями�розроблення�та�ви�онання�про�рами�є:

ініціювання�розроблення�про�рами;

під�отов�а�прое�т��про�рами —�визначення�заходів�і�завдань,�що�пропон�ються�для�в�лючен-

ня�до�неї;�обся�ів�і�джерел�фінанс�вання;�стро�ів�ви�онання�заходів�про�рами,�а�та�ож��олов-

них�ви�онавців�та�співви�онавців;

здійснення�е�спертизи�прое�т��про�рами;

по�одження�про�рами;

затвердження�про�рами;

затвердження�бюджетних�призначень�на�ви�онання�про�рами;

ор�анізація�ви�онання�про�рами,�здійснення��онтролю�за�її�ви�онанням;

здійснення�моніторин���та�під�отов�а�щорічних�(проміжних)�звітів�про�рез�льтати�ви�онання

про�рами;

внесення�змін�до�про�рами.

1.�Ініціювання�розроблення�про�рами

1.1.�Ініціатор�розроблення�про�рами��от�є�пропозиції�щодо�необхідності�розроблення�про-

�рами,�я�і�подаються:

першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни����олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів,�разом�із�детальним�об-

ґр�нт�ванням�необхідності�її�розроблення;

робочій��р�пі�з�реалізації�страте�ічної�ініціативи,�створеної�відповідно�до�розпорядження�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29�берез-

ня�2012�ро���№ 490;

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�та�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�і�протя�ом�10�робочих�днів��о-

т�ють�виснов�и�про�доцільність�розроблення�прое�т��про�рами�та�можливість�її�ви�онання�за

рах�но��бюджет��міста�Києва.

1.2.�У�разі�отримання�позитивно�о�виснов���за�дор�ченням�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів��от�ється�прое�т�розпорядчо�о�до��мента�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(розпорядження,�про-

то�ольне�дор�чення,�дор�чення)�про�під�отов���прое�т��про�рами,�в�я�ом��визначаються�замов-

ни��(відповідальний�ви�онавець),�розробни��та�стро��під�отов�и.�Виданий�розпорядчий�до��-

мент�є�підставою�для�під�отов�и�прое�т��про�рами.�Замовни�ом�(відповідальним�ви�онавцем)

про�рами�може�б�ти�тіль�и�юридична�особа.

2.�Під�отов�а�прое�т��про�рами

2.1.�Під�отов�а�прое�т��про�рами�здійснюється�замовни�ом�самостійно�або�визначеним�ним

розробни�ом.�Для�забезпечення�під�отов�и�прое�т��про�рами�мож�ть��творюватися��р�пи�з
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представни�ів�владних�стр��т�р,�бізнесових��іл,�на��ових�та��ромадсь�их�ор�анізацій,�політич-

них�партій�тощо.

2.2.�Прое�т�про�рами�повинен�містити�та�і�розділи:

паспорт�про�рами;

визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�про�рама;

визначення�мети�про�рами;

обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінанс�вання,�стро-

�ів�ви�онання�про�рами;

напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�про�рами�та�рез�льтативні�по�азни�и;

�оординація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�про�рами.

2.2.1.�Паспорт�про�рами

Зазначений�розділ��от�ється�за�формою�з�ідно�з�додат�ом�1�до�Поряд���і�містить���стисло-

м��ви�ляді�за�альн��хара�теристи���про�рами�(назва,�рішення�або�інший�розпорядчий�до��-

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

розроблення�про�рами,�відомості�про�розробни�а�та�перелі��співрозробни�ів�про�рами,�за-

мовни�а�(відповідально�о�ви�онавця)�про�рами�та�інших�співви�онавців,�стро�и�ви�онання�про-

�рами,�обся�и�та�джерела�фінанс�вання).

2.2.2.�Визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�про�рама

Розділ�повинен�містити�чіт�о�сформ�льоване�визначення�проблеми�та�обов’яз�ове�обґр�н-

т�вання�відповідності�про�рами��оловним�страте�ічним�ініціативам�і�планам�розвит���се�торів

місь�о�о��осподарства,�визначеним�Страте�ією�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�обґр�нт�-

вання�щодо�віднесення�про�рами�до�найважливіших�із�ви�ористанням�офіційних�статистичних

даних�не�менше�ніж�за�3�останніх�ро�и�(із�посиланням�на�джерела�інформації),�обґр�нт�вання

шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�а�та�ож�необхідності�фінанс�вання�за�рах�но��бюджет-

них��оштів.�Визначення�проблеми�є�основою�для�форм�лювання�мети�та�всіх�інших�розділів

про�рами.

2.2.3.�Визначення�мети�про�рами

Мета�про�рами�повинна�відповідати�завданням�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��

та�поєдн�вати��омпле�с�взаємопов’язаних�завдань�і�заходів,�я�і�спрямовані�на�розв’язання�най-

важливіших�проблем�розвит���міста,�о�ремих��ал�зей�е�ономі�и.�Сформ�льоване�визначення

мети�про�рами�повинно�мати�ло�ічний�зв’язо��із�її�назвою.

2.2.4.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінанс�ван-

ня,�стро�ів�ви�онання�про�рами.

У�цьом��розділі�зазначаються�шляхи�і�засоби�розв’язання�проблеми��ал�зі�або�території,�об-

ся�и�та�джерела�фінанс�вання�з�розбив�ою�за�ро�ами,�стро�и�ви�онання�про�рами.

Місь�і�цільові�про�рами�розробляються�на�період�3 —�5�ро�ів�я��середньостро�овий�інстр�-

мент�реалізації�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�я�що�інше�не�визначено�за�оно-

давством�У�раїни.

2.2.5.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань,�заходів�про�рами�та�рез�льтативні�по�азни�и

У�цьом��розділі�визначаються�напрями�та�заходи,�спрямовані�на�реалізацію�про�рами,�стро-

�и�їх�ви�онання,�ви�онавці,�очі��ваний�рез�льтат�від�ви�онання��ожно�о��он�ретно�о�заход�.

Про�рама�має�обов’яз�ово�містити�заходи,�спрямовані�на�збереження�енер�орес�рсів�по�се�-

торах�розвит���місь�о�о��осподарства.

Напрями�діяльності�про�рами —�це��он�ретні�дії,�спрямовані�на�ви�онання�завдань�про�ра-

ми,�з�визначенням�шляхів�витрачання��оштів�бюджет��міста�Києва�та�інших��оштів,�дозволених

за�онодавством�У�раїни.�Напрями�діяльності�повинні�відповідати�завданням�і�ф�н�ціям�замов-

ни�а�про�рами.

Напрями�діяльності�та�перелі��завдань�і�заходів�про�рами�форм�ються�з�ідно�з�додат�ом�2

до�Поряд��,���я�ом��визначаються:

ви�онавці;

стро�и�ви�онання�заходів�з�розбив�ою�за�ро�ами;

джерела�фінанс�вання��ожно�о�із�заходів;

очі��ваний�рез�льтат.

Очі��ваний�рез�льтат�в�обов’яз�овом��поряд���в�лючає�рез�льтативні�по�азни�и�про�рами —

�іль�існі�та�я�існі�по�азни�и,�я�і�хара�териз�ють�рез�льтати�ви�онання�про�рами�та�підтвер-

дж�ються�статистичною,�б�х�алтерсь�ою�та�іншою�звітністю,�і�на�підставі�я�их�здійснюється

оцін�а�ефе�тивності�ви�ористання��оштів�бюджет��міста�Києва�на�ви�онання�про�рами,�аналіз

дося�н�тих�рез�льтатів�та�витрат.

Розробни��про�рами�обирає�по�азни�и,�я�і��омпле�сно�і�всебічно�змож�ть�оцінити�її�ви�онан-

ня.�Система�обраних�по�азни�ів�ви�ористов�ється�для�відстеження�динамі�и�процесів�та�оцін-

�и��іль�існих�змін.

Рез�льтативні�по�азни�и�поділяються�на�та�і��р�пи:

по�азни�и�витрат�(рес�рсне�забезпечення�про�рами)�визначають�обся�и�і�стр��т�р��рес�р-

сів,�я�і�забезпеч�ють�ви�онання�про�рами.

У�зазначеном��розділі�в�аз�ються�орієнтовні�обся�и�фінансових�витрат,�необхідних�для�ви-

�онання�про�рами�в�цілом��та�диференційовано�за�ро�ами�з�визначенням�джерел�фінанс�ван-

ня.�Розрах�но��фінансових�витрат�с�проводж�ється�е�ономічним�обґр�нт�ванням.

Розробни�ом�прое�т��про�рами�обов’яз�ово�має�б�ти�роз�лян�та�можливість�її�реалізації�за

рах�но��інших�джерел�фінанс�вання,�дозволених�за�онодавством�У�раїни.�Кошти�бюджет��міс-

та�Києва�(��відповідних�відсот�ах)�роз�лядаються�я��можливе�співфінанс�вання�при�реалізації

відповідної�про�рами.

Обся��фінанс�вання,�я�ий�передбачається�на�реалізацію�про�рами,�не�повинен�перевищ�-

вати�обся��та�відсото��фінанс�вання,�передбачений�в�бюджеті�міста�Києва�на�відповідн���ал�зь

е�ономі�и�в�цілом�.

Я�що��оловний�розпорядни���оштів�одночасно�є�ви�онавцем��іль�ох�про�рам,�відведений

відсото��та�обся��фінанс�вання�на�ви�онання�про�рам�по��ал�зі�е�ономі�и�міста�Києва�не�по-

винен�перевищ�вати�за�альний�обся��бюджетних�призначень,�передбачений�в�бюджеті�міста

Києва�на�відповідний�рі��та�ом���оловном��розпорядни����оштів.

О�ремо�визначаються�рез�льтативні�по�азни�и�на�ви�онання�заходів�із�збереження�енер�о-

рес�рсів�по�се�торах���місті�Києві.

Гр�па�по�азни�ів�витрат�на�ви�онання�про�рами�с�ладається�за�формою�з�ідно�з�додат�ом

3�до�Поряд��.�Розробни��про�рами���разі�потреби�с�ладає�додат�ов��розшифров���розрах�н-

���витрат,�я�а�та�ож�додається�до�про�рами.

По�азни�и�прод��т��ви�ористов�ються�для�оцін�и�дося�нення�поставленої�мети.

По�азни�ом�прод��т��є,�зо�рема,�обся��виробленої�прод��ції,�наданих�посл���чи��іль�ість��о-

рист�вачів�товарами�(роботами,�посл��ами),�виробленими�в�процесі�ви�онання�про�рами,�я�і

ви�ористов�ються�для�оцін�и�дося�нення�цілей�про�рами.

По�азни�и�ефе�тивності�визначаються�я��співвідношення��іль�ості�вироблених�товарів�(ви-

�онаних�робіт,�наданих�посл��)�до�їх�вартості�в��рошовом��або�людсь�ом��вимірі�(витрати�ре-

с�рсів�на�одиницю�по�азни�а�прод��т�).

По�азни�и�я�ості�відображають�я�ість�вироблених�товарів�(ви�онаних�робіт,�наданих�посл��)

і�оцінюють�їх�за�рез�льтатами�дося�нення�ними�своєї�мети�або�ви�онання�завдання.

2.2.6.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�про�рами

У�цьом��розділі�зазначається��оординатор�(перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів),�я�ий�здійснює��оординацію�дій�між�ви�онавцями�про�рами�та��онтролює

її�ви�онання,�визначає�порядо��взаємно�о�інформ�вання�(із�зазначенням��он�ретних�стро�ів),

звіт�вання�тощо.

3.�Порядо��проходження�е�спертизи�про�рами

3.1.�Е�спертиза�визначення�рез�льтативних�по�азни�ів,�реальності�завдань�та�доцільно-

сті�реалізації�заходів,�в�лючених�до�під�отовлено�о�прое�т��про�рами,�здійснюється�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�та�Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�протя�ом�одно�о�місяця.�До�проведен-

ня�е�спертизи�мож�ть�зал�чатися�фахівці�інших�заінтересованих�стр��т�рних�підрозділів�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на��ові

�станови.

3.1.1.�Е�спертиза�відповідності�під�отовлено�о�прое�т��про�рами�вимо�ам�цьо�о�Поряд��

здійснюється�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ий�надає�розробни���про�рами���письмовій

формі�один�з�двох�виснов�ів:�«Прое�т�місь�ої�цільової�про�рами�відповідає�всім�формальним

вимо�ам�Поряд��»�або�«Прое�т�місь�ої�цільової�про�рами�не�відповідає�формальним�вимо�ам

Поряд���та�має�б�ти�доопрацьований�розробни�ом».

При�наданні�не�ативно�о�виснов���Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�має�надати�розробни���про-

�рами�стислі,��он�ретні�та�обґр�нтовані�за�важення,�я�і�мають�б�ти�враховані�розробни�ом

прое�т��про�рами.�Доопрацьований�прое�т�про�рами�розробни��надає�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�на�повторний�роз�ляд�не�пізніше�ніж�за�шість�місяців�після�отримання�не�ативно�о

виснов��.

3.1.2.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�повторно�роз�лядає�доопрацьований�прое�т�про�рами�та

��разі�відповідності�прое�т��про�рами�вимо�ам�Поряд���надає�розробни���про�рами���письмо-

вій�формі�позитивний�висново�:�«Прое�т�місь�ої�цільової�про�рами�відповідає�всім�формальним

вимо�ам�Поряд��».

У�разі�не�ативно�о�виснов���Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�ініціює�питання�щодо�роз�ляд�

прое�т��про�рами�на�засіданні�відповідної�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�за�рез�льтатами�роз�ляд��прое�т��про�рами�прий-

має�рішення�про�доцільність/недоцільність�подальшо�о�доопрацювання�прое�т��про�рами�та

повідомляє�про�це�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�письмовій�формі.

У�разі�прийняття�позитивно�о�рішення�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�про-

�рами�повертається�розробни���прое�т��про�рами�для�доопрацювання,���разі�прийняття�не�а-

тивно�о�рішення�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�надає�розробни���прое�т��про�рами�остаточний

не�ативний�висново��з�відповідним�обґр�нт�ванням�щодо�недоцільності�подальшо�о�роз�ляд�

прое�т��про�рами.

4.�По�одження�про�рами

4.1.�Після�отримання�позитивно�о�виснов���прое�т�про�рами�надається�Київсь�ій�місь�ій�ра-

ді�та�роз�лядається�на�засіданнях�відповідних�постійних��омісій�та�постійної��омісії�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.�Постійні��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�надають�вис-

ново��щодо�по�одження�до�роз�ляд��на�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��про�рами�або�її�по-

вторно�о�доопрацювання.

З�метою�широ�о�о�об�оворення�прое�т�про�рами�може�розміщ�ватися�на�єдином��веб-пор-

талі�територіальної��ромади�міста�Києва,�а�в�засобах�масової�інформації��ом�нальної�форми�влас-

ності —�п�блі��ватися�інформаційні�матеріали�про�прое�т�про�рами.

5.�Затвердження�про�рами

5.1.�По�оджений�на�засіданнях�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�про�рами�роз-

�лядається�на�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.2.�Прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�затвердження�про�рами��от�є�замовни��(від-

повідальний�ви�онавець).�У�прое�ті�рішення�обов’яз�ово�в�аз�ються��оловний�розпорядни�

�оштів�та�відповідальний�ви�онавець�про�рами,�терміни�та�періодичність�звіт�вання�про�хід�ви-

�онання�про�рами�на�сесіях�Київсь�ої�місь�ої�ради�тощо.

6.�Затвердження�бюджетних�призначень�на�ви�онання�про�рами,�в�лючення�про�рами�до

щорічної�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

6.1.�Після�затвердження�Київсь�ою�місь�ою�радою�про�рами��оловний�розпорядни���оштів

надає:

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації) —�бюджетний�запит�щодо�її�фінанс�вання���наст�пном��році�за�рах�но���ош-

тів�бюджет��міста�Києва;

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�до�прое�т��Про�ра-

ми�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�наст�пний�рі��об’є�тів��апітально�о�б�дів-

ництва,�передбачених�про�рамою.

6.2.�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�аналіз�є�бюджетний�запит�відповідно�до�реальних�можливостей�бюджет�

міста�Києва�і�в�лючає�пропозиції�до�прое�т��бюджет��міста�Києва�на�наст�пний�рі�.

6.3.�Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�аналіз�є�інвестиційні�пропозиції�на�предмет�відповідно-

сті�їх�Поряд���форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Ки-

єва�в�частині��апітальних�в�ладень,�затвердженом��розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02�листопада�2011�ро���№ 2026,

та�з��рах�ванням�можливостей�бюджет��міста�Києва�врахов�є�їх���прое�ті�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�наст�пний�рі�.

6.4.�Перелі��про�рам,�я�і�фінанс�ються�із�зал�ченням��оштів�бюджет��міста�Києва,�в�лючає-

ться�о�ремим�додат�ом�до�щорічної�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва.

6.5.�Фінанс�вання�про�рами�здійснюється�ви�лючно�за��мови�затвердження�бюджетних�при-

значень�на�її�ви�онання�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�бюджет�міста�Києва�на�відповід-

ний�рі��(рішенням�про�внесення�змін�до�бюджет��міста�Києва�на�відповідний�рі�)�з�ідно�з�роз-

писом�бюджет��міста�Києва.

7.�Ор�анізація�ви�онання�про�рами,�здійснення��онтролю�за�її�ви�онанням

7.1.�Ви�онання�про�рами�здійснюється�шляхом�реалізації�її�завдань�і�заходів�ви�онавцями,�за-

значеними���цій�про�рамі.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹190(4590)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

7.2.�Безпосередній�онтроль�за�вионанням�завдань�і�заходів�про�рами�здійснює�замовни�(відповідальний�ви-

онавець),�а�за�цільовим�та�ефетивним�виористанням�оштів —��оловний�розпорядни�оштів.

8.�Здійснення�моніторин���та�під�отова�щорічних�(проміжних)�звітів�про�рез�льтати�вионання�про�рами,�вне-

сення�змін�до�про�рами

8.1.�Замовни�(відповідальний�вионавець)�про�рами�щовартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за

звітним�періодом,�подає�Департамент��еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�та�постійній�омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еоно-

мічно�о�розвит��інформацію�про�стан�її�вионання.

Інформація�повинна�містити�дані�про�заплановані�та�фатичні�обся�и�і�джерела�фінанс�вання�про�рами,�вио-

нання�рез�льтативних�поазниів�за�відповідний�період�та���динаміці�з�почат��дії�про�рами�з�ідно�з�додатом�4

до�Поряд��та�пояснювальн��запис��про�робот��співвионавців�про�рами�щодо�її�вионання,���разі�невионан-

ня —�обґр�нт�вання�причин�невионання�з�ідно�з�додатом�5�до�Поряд�.

Зазначена�інформація�виористов�ється�для�аналіз��ефетивності�вионання�про�рами�та�надання�пропозицій

щодо�доцільності�продовження�її�фінанс�вання�та�вионання.

Департамент�еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)�здійснює��за�альнення�звітів�відповідальних�вионавців�про�поточне�та�остаточне�вионання�місьих�ці-

льових�про�рам,�проводить�аналіз�вазаних�звітів�та�влючає�йо�о�рез�льтати�до�щорічно�о�звіт��про�вионання�Про-

�рами�еономічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва.

8.2.�Замовни�(відповідальний�вионавець)�про�рами�щоро��здійснює�обґр�нтован��оцін��рез�льтатів�вио-

нання�про�рами�та,���разі�потреби,�розробляє�пропозиції�щодо�доцільності�продовження�тих�чи�інших�заходів,

влючення�додатових�заходів�і�завдань,��точнення�поазниів,�обся�ів�і�джерел�фінанс�вання,�перелі��вионав-

ців,�строів�вионання�про�рами�та�оремих�її�завдань�і�заходів�тощо.

У�разі�необхідності�внесення�змін�до�про�рами�проет�змін�до�неї�з��точненими�поазниами�і�заходами�прохо-

дить�еспертиз�,�по�одж�ється�та�затвердж�ється�відповідно�до�п�нтів�3 —�5�розділ��II�Поряд�.

8.3.�Щоро��в�строи,�визначені�рішенням�Київсьої�місьої�ради�про�затвердження�про�рами,�інформація�замов-

ниа�(відповідально�о�вионавця)�про�хід�вионання�про�рами�та�ефетивність�реалізації�її�заходів�засл�хов�ється

на�сесіях�Київсьої�місьої�ради�та�на�засіданнях�відповідних�постійних�омісій�Київсьої�місьої�ради.

За�ініціативою�Київсьої�місьої�ради,�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації),�замовниа�або��оловно�о�розпорядниа�оштів�про�рами�роз�ляд�проміжно�о�звіт��про�хід�вионання

про�рами,�ефетивність�реалізації�її�завдань�і�заходів,�дося�нення�проміжних�цілей�та�ефетивність�виористання

оштів�може�роз�лядатися�на�сесіях�Київсьої�місьої�ради�та�на�засіданнях�відповідних�постійних�омісій�Київсьої

місьої�ради�протя�ом�ро��в�разі�вининення�потреби.

8.4.�Вионання�про�рами�припиняється�після�заінчення�встановлено�о�стро��її�вионання,�після�чо�о�замовни

(відповідальний�вионавець)�про�рами�сладає�залючний�звіт�про�рез�льтати�її�вионання�та�подає�йо�о�на�роз-

�ляд�сесії�Київсьої�місьої�ради�разом�із�пояснювальною�записою�про�інцеві�рез�льтати�вионання�про�рами�не

пізніше�ніж���двомісячний�стро�після�заінчення�встановлено�о�стро��вионання�про�рами.

Пояснювальна�записа�до�залючно�о�звіт��містить�та��інформацію:�дося�нення�мети�про�рами,�рівня�вионан-

ня�запланованих�рез�льтативних�поазниів,�обґр�нт�вання�причин�невионання�або�недося�нення�очі�ваних�ре-

з�льтатів.

8.5.�У�разі�необхідності�замовни�(відповідальний�вионавець)�розміщ�є�на�єдином��веб-порталі�територіальної

�ромади�міста�Києва�інформацію�про�основні�дося�н�ті�рез�льтати�реалізації�про�рами,�п�блі�є�її�в�засобах�ма-

сової�інформації�ом�нальної�форми�власності.

8.6.�Достроове�припинення�вионання�про�рами�відб�вається���разі�втрати�ат�альності�основної�її�мети�за

спільною�ініціативою�замовниа�про�рами,�Департамент��еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�Департамент��фінансів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�шляхом�під�отови�замовниом�про�рами�в��становлено-

м��поряд��проет��рішення�Київсьої�місьої�ради.

Рішення�про�достроове�припинення�вионання�про�рами�приймає�Київсьа�місьа�рада.

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради О. Резніков
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Відповіді на сканворд 

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 3 ïîâåðñ³ çàãàëüíîîñâ³ò-

íüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 162 çà àäðåñîþ: âóë. Ðàõìàí³íîâà, 47,

ïëîùåþ 49,2 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â. Ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 2,61 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ

³íôëÿö³¿).

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ íàâ÷àëüíî-

âèõîâíîãî êîìïëåêñó “Äîâ³ðà” çà àäðåñîþ: âóë. Æìåðèíñüêà, 10-À,

ïëîùåþ 86,0 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü ïî êàðàòå.

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 4,57 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³í-

äåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àí-

òè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áó-

äå 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¿ (âóë. ß êóáà Êîëàñà, 6-À, ì. Êè¿â,

òåë. 274-97-00).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè, 97, êàá. 308. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Â çâ'ÿçêó ³ç ââîäîì â åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó-íîâîáóäîâè

¹ 1 íà âóë. Ìèêîëè Õâèëüîâîãî,Óñòàíîâà “28 ÓÍÐ” ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðè-

ôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-

ð³¿ ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

01.06.2011ð. ¹ 869.

Ðîçðàõóíêîâèé ðîçì³ð òàðèôó: 3,9400 ãðí çà 1 êâ. ì,

äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó — 3,5722 ãðí çà 1 êâ. ì.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó: âóë. Ìèêîëè Õâèëüî-

âîãî, 1 äî 31.12.2014 ðîêó.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 214 ïî ïðîñïåêòó

Áàæàíà 9-À â ì. Êèºâ³, âèäàíå Õàðê³âñüêèì ÐÄÀ ¹ 11620 â³ä 02.10.1996 ð.

íà ³ì'ÿ Âèíîãðàä÷î¿ Ã.Î. òà Âèíîãðàä÷î¿ Ä.Â. ââàæàòè íåä³éñíèì.

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 — 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'ºêòè îðåíäè ïåðåìîæö³ êîíêóðñó ïîâèíí³ â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ,
11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ìàº â³äøêîäóâàòè âèòðàòè íà ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42, 564-92-01.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

1
Êè¿âñüêèé öåíòð ñïîðòèâíî¿
ìåäèöèíè (01033, Òàðàñ³â-

ñüêà, 6, 6-à, 289-57-35)
1 ïîâåðõ Òàðàñ³âñüêà, 6 88,40

ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî
ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 01.12.2014

2 ðîêè 364 äí³ 212,9 18820

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ãðí

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Äàðíèöüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿

1 ïîâåðõ âóë. Ðîñ³éñüêà, 21 93,6 Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 03.12.2014

26,17 2449,87
(ïîãîäèííà îðåíäà)

2 1,2 ïîâåð-
õè âóë. Ãìèð³, 2-Â 70,92

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ÿêèé çä³éñíþº ³íøó

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 03.12.2014

37,70 2673,45 
(ïîãîäèííà îðåíäà)

3 2 ïîâåðõ âóë. Ãìèð³, 2-Ã 18,82 Çä³éñíåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 08.12.2014

43,93 826,83 
(ïîãîäèííà îðåíäà)

4 Ï³äâàë âóë. Äðàãîìàíîâà,
10-Â 186,3

Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà íà ïëîù³ 100,00 êâ. ì

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 08.12.2014 

1 ãðí íà ð³ê

Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà íà ïëîù³ 86,3 êâ. ì 7,64 659,54

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1 ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ" (01001,
Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

234-23-24)

1, 2 ïîâåð-
õè, ï³äâàë

Ãåðöåíà, 6,
ë³ò. À

50,0 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì
Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 15,24
1 ãðí íà ð³ê

22,20 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ïîíàä 50 êâ. ì 1099,16

2
1, 2 ïîâåð-
õè, ï³äâàë

Ãåðöåíà, 6,
ë³ò. À

50,0 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ äî 50 êâ. ì
Ñòàíîì íà 31.08.2014

2 ðîêè 364 äí³ 12,09
1 ãðí íà ð³ê

14,9 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ ïîíàä 50 êâ. ì 783,5

Передплата�для�піль!ових�&ате!орій
з достав&ою�!азети�в�поштов,�с&ринь&,

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ
(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ) 22094

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

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

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

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

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

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

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

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

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ÷åñòü «ïîñàäîâîãî

ìóíäèðà» äëÿ âàñ—ñâÿòàÿ

ñâÿòèõ. Íà êàðòó ïîñòàâ-

ëåíî ìàéáóòíº êàð’ºðè, à îñê³ëüêè

êîíêóðåíòè íå äð³ìàþòü,äîêëàä³òü

ìàêñèìóì çóñèëü, àáè ñÿéíóòè ïðî-

ôåñ³îíàë³çìîì íà ñëóæá³ é çàðå-

êîìåíäóâàòè ñåáå ç íàéêðàùîãî

áîêó.

ÒÅËÜÖßÌ ñë³ä óêð³ïëþ-

âàòè æèòòºâ³ ïîçèö³¿ çà äî-

ïîìîãîþ ïàðòíåð³â (øëþá-

íèõ, ä³ëîâèõ), çì³öíþâàòè êàð’ºð-

íèé ñòàòóñ,àëå í³êîãî íå ïîâ÷àòè íà

ñëóæá³. ²äåàëüí³ âçàºìèíè — öå íå

ëèøå ëþáîâ ³ äðóæáà, àëå é âçà-

ºìíà ïîøàíà.

ÁËÈÇÍÞÊÈ — ëþáîâíèé

â³âòàð âèìàãàº æåðòâ, ÿê³

º êàðì³÷íèì áîðãîì. Âè

âñòóïèëè â òðèâàëó åêñòðåìàëüíó ôà-

çó, òîæ â³çüì³òü ñåáå â ðóêè, ìóæ-

íüî çóñòð³÷àéòå âñå, ÷îãî ðàí³øå

óíèêàëè òà áîÿëèñÿ, àáè âèêîðå-

íèòè «çàÿ÷èé äóõ».

ÐÀÊÈ — ìîæëèâî, â ñâ³òë³

îñòàíí³õ ïîä³é âè äåùî

çàêîìïëåêñîâàí³ ÷åðåç íà-

õàáñòâî äåÿêèõ ëþäåé, ùî çáèâàº

ç ïàíòåëèêó, âñåëÿº çíåâ³ðó, ï³äòî-

÷óº ñèëè... Íå ïðåòåíäóéòå íà ë³-

äåðñòâî ³ çàëèøòå çà îïîçèö³éíîþ

äî âàñ ñòîðîíîþ ïðàâî âèð³øàëü-

íîãî ãîëîñó.

ÍÀ ËÅÂ²Â ÷åêàº ãàðÿ÷èé

ñëóæáîâèé ôðîíò. Îäíàê

ìåõàí³÷íèé òðóäîãîë³çì

çàðàç íå â ìîä³ — àáè ãàðíî çàðå-

êîìåíäóâàòè ñåáå ïåðåä ðîáîòî-

äàâöÿìè, âè ïîêëèêàí³ âíîñèòè äî

ðóòèííîãî òðóäîâîãî ïðîöåñó åëå-

ìåíòè òâîð÷îñò³, çàä³ÿòè ïðàêòè÷-

í³ íàâè÷êè,âèäàþ÷è «íà ãîðà» ïðî-

äóêò âèñîêî¿ ÿêîñò³.

Ó Ä²Â ñâÿòî ðîìàíòèêè,òî-

ìó ÿêùî ñåðöå ïðàãíå ðîç-

âàã, êîõàííÿ ÷è òâîð÷î¿ ñà-

ìîðåàë³çàö³¿ — íå ñòðèìóéòå áëà-

ãîñëîâåíí³ ïîðèâè! Íàñîëîäæóé-

òåñÿ ïðèºìíèìè ñþðïðèçàìè áóò-

òÿ ñàì³ é íåîäì³ííî ïîä³ë³òüñÿ òèìè

äàðàìè ç îòî÷åííÿì.

ÍÀ ÒÅÐÅÇ²Â ÷åêàþòü ñ³-

ìåéí³ ïåíàòè, äå ñë³ä äî-

êëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü,

àáè âèð³øèòè á³ëüø³ñòü íàêîïè÷å-

íèõ ïðîáëåì. Ñòàá³ë³çàö³ÿ ñåðäå÷-

íîãî áóòòÿ áåç ãàðìîí³¿ ç äîìî÷àä-

öÿìè íåìîæëèâà. Âò³ì, îð³ºíòóéòå-

ñÿ íà âëàñí³ ñìàêè é íå äîçâîëÿé-

òå ñîáîþ ìàí³ïóëþâàòè!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ó âàñ øèðîêå

êîëî çíàéîìèõ, ç ÿêèìè

ïðàêòè÷í³ ñïðàâè âäàäóòü-

ñÿ íà ñëàâó. ªäèíà ïîðàäà: íå ðîç-

ãîëîøóéòå êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìà-

ö³þ,áåðåæ³òü ñëóæáîâ³ ñåêðåòè,âå-

ä³òü ïåðåãîâîðè ò³ëüêè ç äîâ³ðåíè-

ìè îñîáàìè.Äîìî÷àäö³ òóò íàéêðà-

ù³ äðóç³, ïîì³÷íèêè òà ïîðàäíèêè.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,äåíü ñïðèÿº âäà-

ëîìó çàâåðøåííþ ñïðàâ.

Íå ïðàãí³òü äî ë³äåðñòâà,

çîñåðåäüòåñÿ íà ðåàë³çàö³¿ ïðàê-

òè÷íèõ çàâäàíü. ßêùî ðîçáàãàò³-

ºòå, ãðîøèìà íå ñì³ò³òü, âàæëèâ³

ïîêóïêè öüîãî äíÿ ðîáèòè íå ñë³ä.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,âèõîäüòå ç ï³ä-

ï³ëëÿ íà ïóáë³÷íó àðåíó—

ïðîáèâ âàø çîðÿíèé ÷àñ!

Öå äåíü ÿñêðàâèõ ïðåçåíòàö³é âëàñ-

íî¿ ïåðñîíè, çàâîþâàííÿ ñèìïàò³é

òà àâòîðèòåòó â ð³çíîìàí³òíèõ êî-

ëàõ,ùî çàêëàäàº óñï³øíèé ïëàöäàðì

äëÿ ìàéáóòí³õ çâåðøåíü íà ð³ê.

ÂÎÄÎË²¯ ïîêàæóòü ñåáå ÿê

íàä³éíèé äðóã, ãðàìîòíèé

ôàõ³âåöü,ïðîãðåñèâíî íà-

ëàøòîâàíèé îðãàí³çàòîð,ìåíåäæåð,

à òàêîæ îñîáèñò³ñòü ç îðèã³íàëüíè-

ìè, ðîçóìíèìè ³ òâåðäèìè ïåðåêî-

íàííÿìè. Ï³äñóìêè ðîáîòè áóäóòü

óñï³øíèìè, ÿêùî çóì³ºòå òðèìàòè

ÿçèê çà çóáàìè.

ÐÈÁÈ, íà âàñ ÷åêàº íåñïî-

ä³âàíà ïðàêòè÷íà äîïîìî-

ãà, âèñîêå çàñòóïíèöòâî.

Íàéá³ëüø â³ðîã³äíà ï³äòðèìêà â³ä

äðóãà, êîëåãè, îô³ö³éíîãî àáî íå-

ôîðìàëüíîãî ñï³âòîâàðèñòâà.Óâà-

ãà ÷îëîâ³êàì: äðóæáà ç æ³íêàìè âè-

ìàãàº äîäàòêîâî¿ «ïëàòè» — é ³í-

òèìí³ ðîçâàãè òàêîæ âõîäÿòü ó öåé

êàðì³÷íèé ðîçðàõóíîê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 90 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 7 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

ãîðîñêîï

23 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 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 39114
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1888 — ï³ñëÿ âîñüìè òèæí³â ñï³ëü-

íî¿ ïë³äíî¿ ïðàö³ â ì³ñò³ Àðë³ ãîë-

ëàíäñüêèé õóäîæíèê Â³íñåíò âàí

Ãîã ðîçñâàðèâñÿ ³ç Ïîëåì Ãîãåíîì

³ ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ñëîâåñíî¿ ñóòè÷-

êè âèõîïèâ áðèòâó,àëå â÷àñíî ñòðè-

ìàâñÿ ³ çîïàëó â³äð³çàâ ñîá³ ÷àñòè-

íó âóõà.

1947 — àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ Ó³ëüÿì

Øîêë³,Óîëòåð Áðàòòåéí ³ Äæîí Áàð-

ä³í ç êîìïàí³¿ Bell Laboratories

ñòâîðèëè òðàíçèñòîð, íàï³âïðîâ³ä-

íèêîâèé ï³äñèëþþ÷èé ïðèñòð³é.

Íàñòóïíîãî ðîêó âîíè îãîëîñèëè

ïðî ñâîº â³äêðèòòÿ,çà ÿêå ó 1956 ðî-

ö³ áóëè óäîñòîºí³ Íîáåë³âñüêî¿ ïðå-

ì³¿ ç ô³çèêè.

1953 — â õîä³ ñïåö³àëüíîãî çàñ³-

äàííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ âèíå-

ñåíî ñìåðòíèé âèðîê ì³í³ñòðó âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ, êåð³âíèêó àòîì-

íî¿ ïðîãðàìè ìàðøàëó Ëàâðåíò³þ

Ïàâëîâè÷ó Áåð³¿, çâèíóâà÷åíîìó ó

çìîâ³ ç ìåòîþ îäíîîñ³áíîãî çàõîï-

ëåííÿ âëàäè. Çã³äíî ç îô³ö³éíîþ

âåðñ³ºþ,öüîãî æ äíÿ Áåð³ÿ áóâ ðîç-

ñòð³ëÿíèé.

1972 — çåìëåòðóñ ñèëîþ ó 6,2 áà-

ëà, ùî ñòàâñÿ â ñòîëèö³ Í³êàðàãóà,

çàáðàâ æèòòÿ á³ëüøå 10-òè òèñÿ÷

ëþäåé ³ çàëèøèâ áåç æèòëà ïîíàä

250 òèñÿ÷ ÷îëîâ³ê, ïðàêòè÷íî ïî-

ëîâèíó íàñåëåííÿ Ìàíàãóà, ÿêå áó-

ëî çðóéíîâàíå íà 75 %.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó ÑØÀ ïðåçåíòóâàëè ëÿëüêó âóäó ç îáëè÷÷ÿì
Âîëîäèìèðà Ïóò³íà, çàêîëîòó óêðà¿íñüêèìè
ïðàïîðàìè
ÃÐÓÏÀ àêòèâ³ñò³â, ùî íàçèâàþòü ñåáå «Voodoo Politics»,
çàïóñòèëà ïðîåêò, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìàº íàì³ð áî-
ðîòèñÿ ç ïîë³òèêîþ ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëîäèìèðà Ïó-
ò³íà.

Ïðîåêò çà íàçâîþ «VATNIK: The Putin Voodoo
Magnet» ïðàãíå çàëó÷èòè $ 5000, ùîá ïî÷àòè âèðîá-
íèöòâî ëÿëüîê âóäó ç îáëè÷÷ÿì Âîëîäèìèðà Ïóò³íà
ó âèãëÿä³ ìàãí³òà, çàêîëîòèõ óêðà¿íñüêèìè ïðàïî-
ðàìè, ïîâ³äîìëÿº kickstarter.com.

Ìåð³ Ìàéñ³î ïîãîäèëàñÿ áóòè ïðåäñòàâíèêîì àíî-
í³ìíî¿ ãðóïè. Âîíà íàçâàëà «Voodoo Politics» ç êîìàí-
äîþ «ìàëåíüêèõ çåëåíèõ ÷îëîâ³÷ê³â» àíòèïóò³í³ñ-
òàìè.

Òåðì³í «çåëåí³ ÷îëîâ³÷êè» áóâ óâåäåíèé, êîëè ðî-
ñ³éñüê³ â³éñüêà, îäÿãíåí³ ó ôîðìó áåç áóäü-ÿêèõ ðîç-
ï³çíàâàëüíèõ çíàê³â, ïðèáóëè íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó
íà Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â. Ï³çí³øå ö³ ëþäè ñòàëè òàê
çâàíèìè «ìåìàìè».

Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïîòîìó ç’ÿâèâñÿ òåðì³í «âàò-
íèê». Ñïî÷àòêó â³í âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ïîçíà÷åí-
íÿ âàòÿíî¿ ò³ëîãð³éêè, îäíàê òåïåð öåé òåðì³í âè-
êîðèñòîâóþòü ó â³äíîøåíí³ Ðîñ³¿ òà ¿¿ ìåøêàíö³â,
ÿê³ «çàíàäòî òîâñò³, ùîá äèâèòèñÿ êð³çü øàð ðîñ³é-
ñüêî¿ ïðîïàãàíäè».

«ßêùî Ïóò³í ìîæå çàïåðå÷óâàòè,ùî â³í ïóñòèâ «âàò-
íèê³â» íà ñõ³ä Óêðà¿íè é ó Êðèì, òî «Voodoo» ìîæóòü
çàïåðå÷óâàòè, ùî ³ç ïðîåêòîì «VATNIK» í³÷îãî ñï³ëü-
íîãî íå ìàþòü»,— çàÿâëÿº Ìàéñ³î.

Âîíà ñòâåðäæóº, ùî ìàº óêðà¿íñüêå êîð³ííÿ. Æ³í-
êà çàëèøèëà ñâîþ ðîáîòó þðèñòà â Àìåðèö³ é ïåðå-
¿õàëà äî Óêðà¿íè â 1991 ðîö³, äå ïðîâåëà 16 ðîê³â,
ïðàöþþ÷è ðåïîðòåðîì «Los Angeles Times» ³ â ïðî-
ãðàì³ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè äëÿ óêðà¿íñüêèõ æóðíà-
ë³ñò³â. Ïîâåðíóâøèñü ó ÑØÀ, ïàí³ Ìàéñ³î íàïèñàëà
ê³ëüêà êíèã ïðî ñâ³é äîñâ³ä â Óêðà¿í³,çîñåðåäèâøè óâà-
ãó íà ×ÀÅÑ, ³ äîïîìîãëà ç³áðàòè êîøòè äëÿ äîêóìåí-
òàëüíîãî ô³ëüìó ïðî ¿¿ ³ñòîð³þ, ÿêèé îäåðæàâ ïîâíó
ï³äòðèìêó íà «Kickstarter». Àêòèâ³ñòêà ïðîäîâæèëà
ñâîþ ðîáîòó,äîïîìàãàþ÷è «Voodoo» ó ïîøóêàõ ô³íàí-
ñóâàííÿ äëÿ ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà ëÿëüêè Ïóò³íà.

«Îñíîâíà ³äåÿ ïðîåêòó ïîëÿãàº â ïðèíèæåíí³
Ïóò³íà ³ äîïîìîç³ óêðà¿íñüê³é àðì³¿»,— ñêàçàëà Ìàé-
ñ³î. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öåé ïðîåêò — ôîðìà áîéîâîãî ãó-
ìîðó, ÿêèé ñëóæèòü äóæå ïîòóæíîþ çáðîºþ â ³íôîð-
ìàö³éíèõ â³éíàõ.

Íà â³äåî çîáðàæåíî, ÿê ëÿëüêè Ïóò³íà çíèùóþ-
òüñÿ íàéð³çíîìàí³òí³øèìè ñïîñîáàìè. Íàïðèêëàä,
ïîêàçóþòü ê³øêó, ùî â³äêóøóº ëÿëüö³ Ïóò³íà ãîëîâó,
àáî ÿê ³ãðàøêà-äèíîçàâð «ç’¿äàº» éîãî.

Ìåíø í³æ çà òèæäåíü ïðîåêò ç³áðàâ ìàéæå $ 1000.
Òåïåð ó êîìàíäè ùå òðè òèæí³, ùîá ç³áðàòè ðåøòó ãðî-
øåé.

«Ïðîåêò «Kickstarter» ïðèçíà÷åíèé äëÿ çáîðó ãðî-
øåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ îäåðæàííÿ äîñòàòí³õ çàñîá³â
äëÿ òåñòóâàííÿ ðèíêîâîãî ïîïèòó íà ëÿëüêó. ×àñòè-
íà ãðîøåé òàêîæ ï³äå íà ðîçâèòîê ñàéòó é çàïóñê
ñêðîìíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ êàìïàí³¿»,— ñêàçàëà Ìàé-
ñ³î.

Ãðóïà ïðàãíå çàëó÷èòè $ 5185 äëÿ îòðèìàííÿ 500
ëÿëüîê. ßêùî êàìïàí³ÿ ïðîéäå óñï³øíî, ÷àñòèíà âè-
òîðãó â³ä ïðîäàæ³â áóäå ïåðåäàíà óêðà¿íñüê³é àðì³¿,
çîêðåìà — 92-é ìåõàí³çîâàí³é áðèãàä³. ßêùî ïðî-
äóêò ñòàíå êîìåðö³éíî óñï³øíèì, öå çàáåçïå÷èòü
ñòàá³ëüíèé ïîò³ê ïîæåðòâóâàíü â àðì³þ.

«Kickstarter» òàêîæ º âèäîì îáðàçîòâîð÷îãî ìèñ-
òåöòâà. ßêùî ïðîåêò îäåðæèòü ìàñîâó ï³äòðèìêó,
òî öå ñòàíå ïîë³òè÷íîþ çàÿâîþ»,— ñêàçàëà ïðåä-
ñòàâíèê ãðóïè �
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