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Øàíñ äëÿ òâàðèí-áåçõàò÷åíê³â
�Ìåð Êèºâà çâ³ëüíèâ ç ïîñàäè äèðåêòîðà ÊÏ «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí»,

à íà ñàìå ï³äïðèºìñòâî ÷åêàº ðåîðãàí³çàö³ÿ

Äàðíèöüêà ÒÅÖ 
çàáåçïå÷åíà ïàëèâîì
äî ê³íöÿ 
îïàëþâàëüíîãî 
ïåð³îäó

Áëèçüêî 80 òèñÿ÷ òîíí âóã³ëëÿ

íàðàç³ çíàõîäèòüñÿ íà ñêëàäàõ

ÒÎÂ «ªâðîðåêîíñòðóêö³ÿ» òà ùå

áëèçüêî 80 òèñÿ÷ òîíí ïåðåáó-

âàº íà ñòàä³¿ òðàíñïîðòóâàííÿ.

Ö³ çàïàñè äîçâîëÿòü çàáåçïå-

÷èòè íîðìàëüíó ðîáîòó Äàð-

íèöüêî¿ òåïëîåëåêòðîöåíòðàë³

äî ê³íöÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçî-

íó. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ

ïåðåâ³ðêè ðîáîòè Äàðíèöüêî¿

ÒÅÖ çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ Ïåòðîì Ïàíòåëåºâèì.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïåðå-

â³ðèâ íàÿâí³ çàïàñè ïàëèâà òà

âèêîíàííÿ ãðàô³ê³â ïîñòàâîê

ïðèäáàíîãî âóã³ëëÿ. «Íà ñüîãî-

äí³ Äàðíèöüêà ÒÅÖ ïîñòà÷àº

òåïëî â á³ëüø ÿê òèñÿ÷ó æèòëî-

âèõ áóäèíê³â ³ â ïîíàä 120 ìå-

äè÷íèõ òà îñâ³òí³õ çàêëàä³â Äí³ï-

ðîâñüêîãî òà Äàðíèöüêîãî ðàéî-

í³â ñòîëèö³. Íàäçâè÷àéíî âàæëè-

âî, ùî çàãàëüí³ îáñÿãè ïàëèâà

äëÿ Äàðíèöüêî¿ ÒÅÖ äîçâîëÿ-

þòü íàì ãîâîðèòè ïðî ¿¿ ñòàá³ëü-

íó ðîáîòó íà íàéáëèæ÷³ òðè ì³-

ñÿö³, òîáòî äî ê³íöÿ îïàëþâàëü-

íîãî ïåð³îäó»,— ï³äêðåñëèâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ïåðåâ³ðèâ

ïðîöåñ ðîçâàíòàæåííÿ âóã³ëëÿ

íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàë³, à òà-

êîæ îçíàéîìèâñÿ ³ç òåõí³÷íèì

ñòàíîì îñíîâíîãî îáëàäíàííÿ

ñòàíö³¿.

Íîâèé ïîäàòîê 
íà æèòëîâó 
íåðóõîì³ñòü

Ïîäàòîê íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü

ó Êèºâ³ ìîæå áóòè âñòàíîâëåíèé

íà ð³âí³ 2 ãðí íà ì³ñÿöü çà êâàä-

ðàòíèé ìåòð. Òàêó ïðîïîçèö³þ

âæå ï³äãîòîâëåíî, ïîâ³äîìèâ ó

Facebook ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³-

ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³-

êîâ.

«Ìè áóäåìî ïðîïîíóâàòè âñòà-

íîâèòè ïîäàòîê íà æèòëîâó íå-

ðóõîì³ñòü ó Êèºâ³ çà ìàêñèìàëü-

íîþ ñòàâêîþ, äîçâîëåíîþ çàêî-

íîì. Öå áóäå âñüîãî 2 ãðí íà ì³-

ñÿöü çà êâàäðàòíèé ìåòð. Íàãà-

äàþ, ùî îïîäàòêîâóºòüñÿ ò³ëüêè

ïëîùà, ÿêà ïåðåâèùóº 60 êâ. ì

êâàðòèðè àáî 120 — áóäèíêó»,—

ïîâ³äîìèâ â³í.

Ùî ñòîñóºòüñÿ íåæèòëîâî¿ íå-

ðóõîìîñò³, òî, çà ñëîâàìè ïàíà

Ñòðàíí³êîâà, øâèäøå çà âñå, áó-

äå âñòàíîâëåíèé äèôåðåíö³éî-

âàíèé ï³äõ³ä, îñîáëèâî ùîäî âè-

ðîáíè÷èõ ïëîù.

íîâèíè

ØÎÊÓÞ×² ôîòîãðàô³¿ ñîáàê, ùî
çàìêíåí³ ó âîëüºðàõ òà çíàõîäÿòü-
ñÿ ôàêòè÷íî íà ìåæ³ æèòòÿ òà ñìåð-
ò³, ó ñîöìåðåæàõ ðîçì³ñòèëà îäíà
ç âîëîíòåðîê. ² ìàéæå îäðàçó íà
íèõ â³äðåàãóâàâ êåð³âíèê àïàðà-
òó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.
Ðàçîì ³ç êîëåãàìè â³í â³äâ³äàâ êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî. «Ïðèâåç-
ëè êîðì. Ñèòóàö³ÿ äàëåêî íå òàêà
êðèòè÷íà, ÿê õîò³ëè ïîêàçàòè äå-
ÿê³ àêòèâ³ñòè. Ñîáàêè ó âîëüºðàõ,
â òåïë³, íàãîäîâàí³. Ìîæëèâî, íå
«â³ä ïóçà», àëå â ö³é åêîíîì³÷í³é
ñèòóàö³¿ — ïðèñòîéíî»,— éäåòüñÿ
ó ïîâ³äîìëåíí³ ïàíà Áîíäàðåíêà
â ìåðåæ³ Facebook.

Àáè ðîç³áðàòèñÿ ç ñèòóàö³ºþ,

â÷îðà äî ïðèòóëêó íàâ³äàâñÿ Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Òèì, ùî ïîáà÷èâ, â³í áóâ
íåïðèºìíî âðàæåíèé. «ß áà÷ó ïî-
êèíóòó áàçó, íà ÿê³é áàðäàê ³ ÿêà
á³ëüøå ñõîæà íà çâàëèùå»,— ä³-
ëèòüñÿ ç æóðíàë³ñòàìè ìåð ñòîëè-
ö³ òà çâåðòàºòüñÿ äî äèðåêòîðà ï³ä-
ïðèºìñòâà.— ß ðîçóì³þ, ùî íåäî-
ñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ. Ïðîáëåìè
çàðàç º âñþäè, àëå íàâåñòè õî÷à á
åëåìåíòàðíèé ïîðÿäîê íà òåðè-
òîð³¿ ìîæíà, öå íå ïîòðåáóº äî-
äàòêîâèõ âèòðàò. Âè íàïèñàëè çà-
ÿâó íà çâ³ëüíåííÿ, ïîò³ì ¿¿ â³äêëè-
êàëè. Òîìó îáðàæàéòåñÿ-íå îáðà-
æàéòåñÿ, àëå ÿ âïåâíåíèé, ùî íà
öüîìó ì³ñö³ ìàº áóòè ëþäèíà, ÿêà

«õâîð³º» öèì, ÿêà öèì æèâå, ÿêà
ëþáèòüòâàðèí.Òîìó ð³øåííÿ ïðèé-
íÿòî — âè â³ä ñüîãîäí³ íå º äèðåê-
òîðîì öüîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà». Õòî î÷îëèòü ïðèòó-
ëîê, ïîêè íå â³äîìî — äëÿ öüîãî
ïðîâåäóòü êîíêóðñ. Íå âèêëþ÷å-
íî, ùî öå ìîæå áóòè õòîñü ³ç âî-
ëîíòåðñüêî¿ ñï³ëüíîòè.

Òàðàñ Ñìóðíèé, âæå êîëèøí³é
äèðåêòîð çàêëàäó, âèïðàâäîâóºòü-
ñÿ — ó 2014-ìó ï³äïðèºìñòâî âïåð-
øå çà 11-ð³÷íó ³ñòîð³þ ³ñíóâàííÿ
íå îòðèìàëî ô³íàíñóâàííÿ íà âñ³
ïîòðåáè. «Êîðìè, ìåäèêàìåíòè,
íàâ³òü êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìè îïëà-
÷óâàëè çà ðàõóíîê âëàñíèõ íàäõî-
äæåíü. Îêð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî,
êð³ì ïðèòóëêó, âèêîíóº ³íø³ ôóíê-
ö³¿: öå ³ âèëîâëþâàííÿ áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí, ³ âèð³øåííÿ ³íøèõ íå-
ñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é, ùî ïîâ’ÿçà-
í³ ç óêóñàìè ÷îòèðèëàïèõ, ñêàçîì,
ÿêèé ïåð³îäè÷íî âèíèêàº ó ñòîëè-
ö³»,— â³äçíà÷èâ ïàí Ñìóðíèé.

Â ö³ëîìó íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðà-
öþº ïîíàä 70 ëþäåé, áëèçüêî 23
çàä³ÿí³ â ðîáîò³ ïðèòóëêó. Ïðè öüî-
ìó 7,7 ìëí ãðí, ÿê³ áóëè âèä³ëåí³ ç
áþäæåòó ìèíóëîãî ðîêó, âèòðà÷å-
í³ íà ¿õí³ çàðïëàòè. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
áëàãîóñòðîþ òà îõîðîíè íàâêîëèø-

íüîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ Äìèòðà
Á³ëîöåðê³âöÿ, íàðàç³ òàêîæ ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ðåîðãàí³-
çàö³¿ òà îá’ºäíàííÿ òðüîõ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ — «Ïðèòó-
ëîê äëÿ òâàðèí», «Âåòåðèíàðíà êë³-
í³êà» òà «Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâà-
ðèí». ßê ñòâåðäæóº ïîñàäîâåöü, ó
2015 ðîö³ ïåðåäáà÷åíî ñïðÿìóâàí-
íÿ 600 òèñ. ãðí íà ïðèäáàííÿ êîð-
ìó äëÿ òâàðèí ³ ùå 400 òèñ. ãðí —
íà ïàëüíå äëÿ àâòî. Íàðàç³ ó ïðè-
òóëêó çíàõîäèòüñÿ ³ç 350 áðàò³â
íàøèõ ìåíøèõ.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî â³äâ³äàâ ³ ïðèòóëîê Êè-
¿âñüêîãî òîâàðèñòâà çàõèñòó òâàðèí
ó Ãîñòîìåë³. «ß âðàæåíèé. Òóò ïå-
ðåáóâàº áëèçüêî òèñÿ÷³ ÷îòèðèëàïèõ,
à îáñëóãîâóº ïðèòóëîê âñüîãî ÷åò-
âåðî îñ³á. ²ñíóº çàêëàä çà âíåñêè 
âîëîíòåð³â», — â³äçíà÷èâ ìåð 
ñòîëèö³.

Äèðåêòîð òîâàðèñòâà Àñÿ Ñåð-
ï³íñüêà çàçíà÷àº — íå ïîòðåáóº
äîïîìîãè â³ä äåðæàâè, áî çâèêëà
ðîçðàõîâóâàòè ëèøå íà âëàñí³ ñè-
ëè. Âîíà ãîòîâà íàâ³òü âçÿòè ÷àñ-
òèíó òâàðèí ç êîìóíàëüíîãî ïðè-
òóëêó. «Äëÿ òîãî, ùîáè äàòè öüî-
ìó ðàäó, ïîòð³áíî áóòè ÷åñíîþ ëþ-
äèíîþ òà ëþáèòè òâàðèí»,— ïå-
ðåêîíàíà çîîçàõèñíèöÿ �

«Êîíöòàá³ð äëÿ òâàðèí» — òàê çà 11-ð³÷íó ³ñòîð³þ
³ñíóâàííÿ ÊÏ «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí» éîãî îõðåñ-
òèëè âîëîíòåðè òà íåáàéäóæ³ êèÿíè. Äíÿìè ñòî-
ëè÷íó ñï³ëüíîòó ñêîëèõíóëè ïîøèðåí³ ó ñîöìåðå-
æàõ ôîòîãðàô³¿ âèñíàæåíèõ ñîáàê, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
â ïðèòóëêó. Â÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî îñî-
áèñòî â³äâ³äàâ çàêëàä. ßê ðåçóëüòàò — äèðåêòîðà
çâ³ëüíåíî, à íà ï³äïðèºìñòâî ÷åêàº ðåîðãàí³çàö³ÿ.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî îñîáèñòî â³äâ³äàâ ÊÏ «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí». ßê ðåçóëüòàò – äèðåêòîðà çâ³ëüíåíî, à íà ï³äïðèºìñòâî ÷åêàº ðåîðãàí³çàö³ÿ 
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11 Ñ²×Íß ðîçïî÷àòî çàõîäè ³ç äåç³íôåêö³¿ âîäîãî-
íó, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïîñòà÷àííÿ âîäè íàñåëåííþ
ì³êðîðàéîíó Áîðòíè÷³ (Äàðíèöüêèé ðàéîí ñòîëèö³).
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ
ñï³ëüíî ç Äàðíèöüêîþ ÐÄÀ òà Äåðæàâíîþ ÑÅÑ ïðî-
âåäåíî ðåòåëüíó ïåðåâ³ðêó ùîäî ïîøóêó ìîæëè-
âîãî äæåðåëà òà ôàêòîð³â ïåðåäà÷³ ãîñòðî¿ êèøêî-
âî¿ ³íôåêö³¿, ÿêà ñòàëà ïðè÷èíîþ ãîñï³òàë³çàö³¿ 45
ìåøêàíö³â Áîðòíè÷³â. Çîêðåìà ïðîâåäåíî îáñòå-

æåííÿ âîãíèù ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. Çà ïîïå-
ðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âñòàíîâëåíî, ùî
ìîæëèâèì ôàêòîðîì çàðàæåííÿ ñòàëà âîäà, ÿêîþ íà-
ñåëåííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ â³ä êîìóíàëüíîãî ëîêàëü-
íîãî âîäîïðîâîäó Âåðõí³õ Áîðòíè÷³â, ùî çíàõî-
äèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë». Ôàõ³âöÿ-
ìè ñòîëè÷íî¿ ÑÅÑ ïðîâåäåíèé â³äá³ð âîäè äëÿ
äîñë³äæåííÿ çà áàêòåð³îëîã³÷íèìè òà ô³çèêî-õ³ì³÷íè-
ìè ïîêàçíèêàìè. Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî ïðîâå-
äåííÿ äåç³íôåêö³¿ âîäîãîíó òà àðòåç³àíñüêèõ ñâåðä-
ëîâèí.

Ïðîòÿãîì äåç³íôåêö³¿ ìåøêàíö³ áóäóòü çàáåçïå-
÷åí³ ïðèâîçíîþ âîäîþ â ïîâíîìó îáñÿç³. Ùîäåííî
ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» ïîñòà÷àòèìå äî ì³êðî-
ðàéîíó Áîðòíè÷³ ÷îòèðè àâòîöèñòåðíè ïèòíî¿ âî-
äè.

Ó çâ`ÿçêó ç ðîçòàøóâàííÿì íà òåðèòîð³¿ ì³êðî-
ðàéîíó äâîõ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÄÍÇ ¹
790 çà àäðåñîþ: âóë. Ëåí³íà, 20, ÄÍÇ ¹ 792 çà àäðå-
ñîþ âóë. Ëåí³íà, 49) íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàõîä³â ðåêîìåíäîâàíî ïðèçóïèíèòè ðîáî-
òó äàíèõ çàêëàä³â.

Ñèòóàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà êîíòðîë³ ÊÌÄÀ òà Äåð-
æàâíî¿ ÑÅÑ Óêðà¿íè �
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Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ðîçïî÷àòî äåç³íôåêö³þ âîäîãîíó òà àðòåç³àíñüêèõ
ñâåðäëîâèí, ùî ïîñòà÷àþòü ïèòíó âîäó ìåøêàíöÿì
Áîðòíè÷³â 

Ãðàô³ê ïðèéîìó ãðîìàäÿí
êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Â³êòîð³âíà ÑÒÀÐÎÑÒÅÍÊÎ

âóë. Õðåùàòèê, 36 (ê³ìíàòà 319) — êîæíî¿
äðóãî¿ ñåðåäè ç 16.00 äî 17.00. Òåëåôîí 202-
74-03.

Äåñíÿíñüêà ÐÄÀ — êîæíî¿ ÷åòâåðòî¿
ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 

Äí³ïðîâñüêà ÐÄÀ—òðåòüî¿ ñåðåäè ç 16.00.
«Ãàðÿ÷³» òåëåôîíí³ ë³í³¿ — êîæíîãî

ïåðøîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî 11.00,
òåë. 202-76-76.

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿
âçÿëè ó÷àñòü â àêö³¿ áåçîïëàòíî¿
çäà÷³ êðîâ³.

Íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ó÷èëèùà ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â
ì³ë³ö³¿ ïðîõîäèâ äåíü àêö³¿ äîá-
ðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ êðîâ³. Äîíîðñüêó
êðîâ âèêîðèñòàþòü äëÿ ë³êóâàííÿ
òà ðåàá³ë³òàö³¿ á³éö³â âíóòð³øí³õ
â³éñüê òà ñï³âðîá³òíèê³â ÌÂÑ, ÿê³
ïîñòðàæäàëè â çîí³ ïðîâåäåííÿ

ÀÒÎ. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äî-
ìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì³ñò³ Êèºâ³.

Ñåðåä äîíîð³â áóâ òàêîæ ³ íà-
÷àëüíèê êè¿âñüêî¿ ì³ë³ö³¿ ãåíå-
ðàë-ìàéîð Îëåêñàíäð Òåðåùóê.
«Ñüîãîäí³ ëþäè, ÿê³ ïîñòðàæäà-
ëè â çîí³ ÀÒÎ, öüîãî ïîòðåáóþòü,
öå ñïðàâà íåîáõ³äíà, — ðîçïîâ³â
ïðî àêö³þ áåçîïëàòíî¿ çäà÷³ êðîâ³
Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷. — Ðàçîì

ç òèì óæå â öüîìó ðîö³ ìè â³äïðà-
âèëè àâòîìîá³ë³ ç ôðóêòàìè, îâî-
÷àìè, ïàëüíèì, ãðîøèìà äëÿ
ï³äòðèìêè á³éö³â, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ íà ñõîä³». Ï³äñóìêîì àêö³¿ ñòà-
ëè ñëîâà ñëóõà÷à Êè¿âñüêîãî ó÷è-
ëèùà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, ä³â÷èíè ²ðè-
íè Ïàìïóõè: «ßêå ùàñòÿ óñâ³äîì-
ëþâàòè òå, ùî, ñòàâøè äîíîðîì,
òè ìîæåø âðÿòóâàòè ÷èºñü æèòòÿ.
ß ââàæàþ, ùî ïðèéòè ñþäè ³ çäà-
òè êðîâ — îáîâ`ÿçîê êîæíîãî, õòî
ìîæå öå çðîáèòè. Äîïîìîæè
á³éöÿì ÀÒÎ! Äîïîìîæè ñâî¿é
êðà¿í³!» �

Ïðè÷èíà ïîæåæ³ â ê³íîòåàòð³
«Ê³íîïàíîðàìà» 

ÇÀ ÏÎÏÅÐÅÄÍ²ÌÈ äàíèìè,
³ìîâ³ðíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåí-
íÿ ïîæåæ³ â ïðèì³ùåíí³ ê³íîòå-
àòðó «Ê³íîïàíîðàìà» ñòàëî íå-
ñïðàâíå åëåêòðîîáëàäíàííÿ. ßê
ïîâ³äîìèëè â Óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ, íà-
ðàç³ òðèâàþòü ñë³ä÷³ ä³¿ äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ îñòàòî÷íèõ ïðè÷èí çàé-
ìàííÿ. Íàãàäàºìî, 8 ñ³÷íÿ â ê³íî-
òåàòð³ «Ê³íîïàíîðàìà» íà áàëêîí³
âåëèêîãî ê³íîçàëó á³ëÿ ê³íîïðî-
åêòîðíî¿ ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ô³ëü-

ìó ñòàëîñÿ çàéìàííÿ,
íàé³ìîâ³ðí³øå – â³ä ê³íîïðîåêòî-
ðà. Ïîæåæó ëîêàë³çîâàíî òà ë³êâ³äî-
âàíî ïðîòÿãîì 30—40 õâ. Æåðòâ
òà ïîòåðï³ëèõ íåìàº» �

Íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíà êàìïàí³ÿ «Äèâà ïî÷èíàþòüñÿ â Êèºâ³» 
òðèâàòèìå äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ 

ÍÎÂÎÐ²×ÍÎ-Ð²ÇÄÂßÍÀ ïðîìî-êàìïàí³ÿ «Äèâà ïî-
÷èíàþòüñÿ â Êèºâ³» òðèâàòèìå äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ 2015
ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Óïðàâë³íí³ òóðèçìó ÊÌÄÀ.

Òàê, ïðîìî-êàìïàí³ÿ ñòàðòóâàëà ùå 1 ãðóäíÿ 2014
ðîêó. Óïðàâë³ííÿì òóðèçìó áóëî ðîçðîáëåíî çàãàëüíó
êîíöåïö³þ íîâîð³÷íèõ ñâÿòêóâàíü â ì³ñò³ ï³ä ºäèíèì
ãàñëîì «Äèâà ïî÷èíàþòüñÿ â Êèºâ³». Ó÷àñíèêè ïðîìî-
êàìïàí³¿ (ãîòåë³,ðåñòîðàíè,øîï³íã-öåíòðè) ï³äãîòóâà-
ëè ñïåö³àëüí³ ïðîïîçèö³¿,ïîäàðóíêè,çíèæêè äëÿ âñ³õ ãîñ-
òåé ñòîëèö³.

Êàìïàí³ÿ «Äèâà ïî÷èíàþòüñÿ â Êèºâ³» ïðîõîäèòü
â ºäèíîìó ìàðêåòèíãîâîìó ñòèë³, òîìó, ïðè¿æäæà-
þ÷è â ì³ñòî, âæå ç àåðîïîðòó ÷è âîêçàëó, íà îñíîâ-
íèõ â`¿çäàõ äî ñòîëèö³ ìîæíà â³ä÷óòè ñâÿòêîâó àò-
ìîñôåðó. Íàãàäàºìî, ùî íà òóðèñòè÷íîìó ïîðòàë³
Êèºâà ðîçì³ùåí³ âñ³ íîâîð³÷í³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ ñ³ìåé-
íîãî â³äïî÷èíêó, áþäæåòíîãî â³äïî÷èíêó, ÿê³ ïðî-
õîäÿòü â ðàìêàõ ïðîìî-êàìïàí³¿ «Äèâà ïî÷èíàþòü-
ñÿ â Êèºâ³».

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî àêö³¿ ðîçì³ùåíà íà
ñàéò³ www.kyivcity.travel �

Ðîçïî÷àâñÿ ïðèéîì äîêóìåíò³â íà á³îìåòðè÷í³ ïàñïîðòè 
Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 12 ñ³÷íÿ, â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ïðèéìàòè äî-
êóìåíòè íà á³îìåòðè÷í³ ïàñïîðòè.

Ñèñòåìà ïîêè ïðàöþº â òåñòîâîìó ðåæèì³. À âæå ç
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ çðîáèòè ñîá³ íîâèé á³îïàñïîðò ìîæ-
íà áóäå â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿
ñëóæáè.

Á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò âèãëÿäàòèìå ÿê çâè÷àéíèé,
àëå ìàòèìå åëåêòðîííèé ÷³ï ç îñîáèñòèìè äàíèìè
âëàñíèêà, â³äöèôðîâàíèì ôîòî, ï³äïèñîì òà â³äáèò-
êîì ïàëüö³â. Êîøòóâàòèìå äîêóìåíò, çàëåæíî â³ä
òåðì³íó âèãîòîâëåííÿ, â³ä 518 äî 1028 ãðèâåíü.

Óðÿä ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ªâðîñîþç â òðàâí³ öüîãî ðîêó
ñêàñóº â³çîâèé ðåæèì äëÿ óêðà¿íñüêèõ âëàñíèê³â á³îìåò-
ðè÷íèõ äîêóìåíò³â �
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Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Âîëîäèìèðîâè÷ Í²ÊÎÍÎÂ

âóë. Õðåùàòèê, 36 —
ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî
18.00. Òåëåôîí 202-74-40.

Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ—òðåòüîãî
â³âòîðêà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç
17.00 äî 18.00 

Øåâ÷åíê³âñüêà ÐÄÀ —
÷åòâåðòèé â³âòîðîê êîæíîãî
ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00.

«Ãàðÿ÷³» òåëåôîíí³ ë³í³¿ —
êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00
äî 18.00, òåë. 202-76-76.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀÏåòðî
Îëåêñàíäðîâè÷ ÏÀÍÒÅËÅªÂ 

âóë. Õðåùàòèê, 36 — êîæíîãî
äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00.
Òåëåôîí 202-74-56.

Ñâÿòîøèíñüêà ÐÄÀ — êîæíîãî
ïåðøîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 

Ñîëîì`ÿíñüêà ÐÄÀ — êîæíîãî
òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00.

«Ãàðÿ÷³» òåëåôîíí³ ë³í³¿ —
êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç
16.00 äî 17.00, òåë. 202-76-76.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî
Áîðèñîâè÷ ÐÀÄÓÖÜÊÈÉ

âóë. Õðåùàòèê, 36 (ê³ìíàòà 516) — êîæíî¿
òðåòüî¿ ï`ÿòíèö³ ç 12.00 äî 14.00. Òåëåôîíè
202-76-16, 202-77-21.

Ãîëîñ³¿âñüêà ÐÄÀ — êîæíîãî ïåðøîãî
ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00.

Äàðíèöüêà ÐÄÀ — òðåòüî¿ ï`ÿòíèö³ ç 16.00
äî 17.00.

«Ãàðÿ÷³» òåëåôîíí³ ë³í³¿ — êîæíîãî ïåðøîãî
â³âòîðêà ç 11.00 äî 12.00, òåë. 202-76-76.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïàâëî Áîðèñîâè÷
ÐßÁ²Ê²Í

âóë. Õðåùàòèê, 36 — êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ
ç 16.00 äî 17.00 òà êîæíî¿ òðåòüî¿ ñåðåäè ç 16.00 äî
17.00. Òåëåôîíè 202-77-04, 202-77-05.

Îáîëîíñüêà ÐÄÀ — ó äðóãó ñåðåäó ç 16.00.
Ïîä³ëüñüêà ÐÄÀ — ÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ç 16.00.
«Ãàðÿ÷³» òåëåôîíí³ ë³í³¿ — êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà

ç 14.00 äî 15.00, òåë. 202-76-76.

Ìàéáóòí³ êè¿âñüê³ ì³ë³ö³îíåðè çäàëè
êðîâ äëÿ ïîñòðàæäàëèõ ó çîí³ ÀÒÎ
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ÍÅÇÀÄÎÂÃÎ äî Íîâîãî ðîêó â íà-
ö³îíàëüí³é ñï³ëö³ æóðíàë³ñò³â Óêðà-
¿íè ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìà-
äè Êèºâà îáãîâîðèòè äîö³ëüí³ñòü
³ ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæåííÿ ìî-
ðàòîð³þ íà âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä çà-
áóäîâó ó ñòîëèö³. Òðåáà â³äçíà÷è-
òè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì â çâ’ÿçêó ³ç
ïðîâåäåííÿì ÀÒÎ áàãàòî õòî ïå-
ðåîñìèñëèâ ö³íó óêðà¿íñüêî¿ çåì-
ë³. Çàõèùàþ÷è ¿¿, ìîëîä³ õëîïö³
â³ääàþòü æèòòÿ. Íó, à êè¿âñüê³ ãåê-
òàðè äîðîã³ ùå é â ãðîøîâîìó âè-
ì³ð³. Ì³æ òèì â îáãîâîðåíí³ íå âçÿ-
ëî ó÷àñò³ ìàéæå æîäíî¿ ìîëîäî¿
ëþäèíè. Ç äâàäöÿòè ó÷àñíèê³â 15
óæå ñèâ³, 5 ç ëèñèíîþ, 5 íàâïàêè
ç ïèøíèìè áîðîäàìè. Öÿ ïîâàæ-
íà êîìïàí³ÿ ìàéæå îäíîãîëîñíî
ñòâåðäæóâàëà: ïîòð³áåí ìîðàòî-

ð³é íà âèä³ëåííÿ çåìë³ ï³ä çàáó-
äîâó! Ìîâëÿâ, ó Êè¿âðàä³ ïðàöþº
ñïðàâæí³é êîíâåºð ³ç ðîçäàâàííÿ
ä³ëÿíîê, íà ïîâíèé õ³ä ä³º ñõåìà
«äåðèáàíó» ÷àñ³â Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî. Íà çåìåëüí³é êîì³ñ³¿
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè íå ìîæóòü
âèòðèìàòè áåç çàñïîê³éëèâîãî,
àáî é âçàãàë³ ¿õ òóäè íå ïóñêàþòü,
ÿê-îò Â³òàë³ÿ ×åðíÿõîâñüêîãî. Çíà-
íèé ïðîòåñòóâàëüíèê ðîçïîâ³â, ùî
ÿêîñü íå çì³ã ïîäîëàòè ïîòð³éíèé
êîðäîí ñèëîâèê³â äîâêîëà Êè¿â-
ðàäè, êîëè òàì â³äáóâàëîñÿ çàñ³-
äàííÿ ñåñ³¿. Âò³ì, â³í äîïîâ³â, ùî
çà ïåð³îä ç 2002 ïî 2014 ð³ê âêëþ÷-
íî äåïóòàòè ðîçäàëè ï³ä çàáóäî-
âó 31 òèñÿ÷ó ä³ëÿíîê. Á³ëüø³ñòü —
íåçàêîííî. ² çàðàç öåé ïðîöåñ òðè-
âàº. Ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ âèñòó-

ïèëè çà ìîðàòîð³é. Ïðîëóíàëà ïðî-
ïîçèö³ÿ ïðî ñòâîðåííÿ Ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè ç çåìåëüíèõ ïèòàíü,
àáî ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü, ÿê³ á ðîçãëÿäàëè ïðîåêòè ð³-
øåíü ïðî âèä³ëåííÿ çåìë³, ïîãî-
äæóâàëè ¿õ ÷è â³äêèäàëè.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè
òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â íàçâàâ çàêèäè â á³ê íè-
í³øíüî¿ Êè¿âðàäè áåçï³äñòàâíè-
ìè. «Çà ÷àñ íàøî¿ ðîáîòè áóëî âè-
ä³ëåíî áëèçüêî òèñÿ÷³ ä³ëÿíîê. Àëå
ÿ ÷³òêî ïîÿñíèâ, ùî öå çà çåìëÿ.
Öå ò³ ä³ëÿíêè, çà ÿê³ ìè áîðåìîñÿ
³ áóäåìî âèä³ëÿòè ¿õ äàë³. Öå ïðè-
âàòèçàö³ÿ ¿õ íàä³ë³â ïðîñòèìè ëþäü-
ìè, ç ÿêèõ ðàí³øå âèìàãàëè õàáà-
ð³, à çàðàç ìè öå ðîáèìî ïðîñòî íà
âèìîãó çàêîíó. Ìè âèä³ëÿºìî çåì-
ëþ ëþäÿì, ÿê³ öüîãî çàñëóãîâóþòü,
ï³ä ¿õí³ìè áóäèíêàìè, ï³ä ìàéíîì.
Á³ëüøå òîãî, âèä³ëåííÿ çåìë³ öå íå
ïðîáëåìà, à íàâïàêè.Ó íàñ îôîðì-
ëåíî ç âñ³º¿ êè¿âñüêî¿ çåìë³ 12%.
Ðåøòà íå ïëàòÿòü ãðîø³ äî ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó. Íàøà çàäà÷à, âñ³õ ëþ-
äåé, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ çåìåëüíè-
ìè ä³ëÿíêàìè ïî ôàêòó, çîáîâ’ÿçà-
òè çà öå ïëàòèòè. Íå ïîòð³áíî ïëó-
òàòè êðàäåííÿ çåìë³ ³ ¿¿ çàêîííå
âèä³ëåííÿ. Öå çîâñ³ì ð³çí³ ðå÷³. ßê-
ùî îäíå íåïðèïóñòèìå, òî äðóãå
âêðàé íåîáõ³äíå»,— ïîÿñíèâ î÷³ëü-
íèê çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿.

Â³í òàêîæ çàïåâíèâ, ùî êîì³-
ñ³ÿ ïðàöþº àáñîëþòíî â³äêðèòî.

«Ïðîçîð³ñòü ðîáîòè íàøî¿ êîì³-
ñ³¿ — íàäáàííÿ, ÿêèì ÿ ïèøàþñÿ.
Òàê íå ïðàöþº, ìàáóòü, æîäíà ³í-
øà. ²íîä³ íà íàøèõ çàñ³äàííÿõ ëþ-
äåé ïðèñóòíüî á³ëüøå, í³æ ï³ä ÷àñ
ñåñ³¿. ª ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè,
ïðåäñòàâíèêè óñ³õ ôðàêö³é. Âñ³ ïè-
òàííÿ, äî ÿêèõ âèíèêàþòü çàñòå-
ðåæåííÿ, âèâ÷àþòüñÿ äîäàòêîâî ç
³íøèìè êîì³ñ³ÿìè, ç ìåøêàíöÿ-
ìè. Â ñåñ³éíó çàëó âèíîñÿòü ïðîåê-
òè, ïèòàíü äî ÿêèõ íåìà. Àëå ÿêùî
³ òàì âèíèêàþòü çàóâàæåííÿ, ïè-
òàííÿ çí³ìàºòüñÿ, àáî ïðèéìàºòü-
ñÿ ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó çàáóäîâ-
íèêó. Ùîá ó íüîãî íå âèíèêàëî
ñïîêóñè ç êèìñü êîðóïö³éíî äî-
ìîâèòèñü ³ ùîá íå òðèìàòè ìåø-
êàíö³â ó íàïðóç³ — ðàïòîì äîçâ³ë
ðàíî ÷è ï³çíî äàäóòü»,— ðîçïîâ³â
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â. Â³í òàêîæ
äîäàâ, ùî íå ïðîòè ñòâîðåííÿ çå-
ìåëüíî¿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, ãîòî-
âèé äåëåãóâàòè äî íå¿ ïðåäñòàâ-
íèê³â êîì³ñ³¿ ³ çàáåçïå÷èòè âñå-
á³÷íå ñïðèÿííÿ ¿¿ ðîáîò³.

²äåþ òîòàëüíîãî ìîðàòîð³þ
íà âèä³ëåííÿ çåìë³ ïàí Ïðîêî-
ï³â íàçâàâ, ì’ÿêî êàæó÷è, íåðîçóì-
íîþ â ö³é ñèòóàö³¿. Ïðîòå ïîâ³-
äîìèâ, ùî òàêèé ìîðàòîð³é ââå-
äóòü ùîäî öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè
ì³ñòà. «ª ðå÷³ äëÿ íàñ ïðèíöèïî-
â³. Öå òå, ùî ãàíüáèòü Êè¿â. ßê-
îò çàáóäîâà áóôåðíî¿ çîíè Ñîô³¿
Êè¿âñüêî¿, ³íøèõ ä³ëÿíîê â öåí-
òðàëüí³é, ³ñòîðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà. Îò ñàìå òóò ³ áóäå ââåäåíî ìî-
ðàòîð³é íà íîâå áóä³âíèöòâî. Ïðî-
åêò ïðîéøîâ íàøó êîì³ñ³þ íå-
ùîäàâíî. Ïðîãíîçóþ, ùî â³í áó-
äå âèíåñåíèé íà ñåñ³þ 22 ñ³÷íÿ.
Çà ìîºþ ³íôîðìàö³ºþ, ãðîìàä-
ñüê³ñòü äî öüîãî ìîðàòîð³þ íå
ìàº æîäíèõ çàóâàæåíü. Á³ëüøå
òîãî, àêòèâ³ñòè íàïîëÿãàëè íà
òåðì³íîâîìó ðîçãëÿä³ öüîãî ïè-
òàííÿ, òîìó ùî äî 1 ëþòîãî ìè
ïîâèíí³ ïðîçâ³òóâàòè ÞÍÅÑÊÎ
ïðî íàø³ ð³øåííÿ â öüîìó íà-
ïðÿì³»,— ïî³íôîðìóâàâ Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â �

Ìîðàòîð³é íà âèä³ëåííÿ çåìë³ 
áóäå ÷àñòêîâèì

Íåùîäàâíî ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè Êèºâà âèñëîâèëè çàíåïî-

êîºííÿ íà÷åáòî ïðîäîâæåííÿì çåìåëüíîãî «äåðèáàíó» ³ çà-

êðèò³ñòþ ðîáîòè Êè¿âðàäè. Âèìàãàëè âïðîâàäèòè ìîðàòîð³é

íà âèä³ëåííÿ ä³ëÿíîê ï³ä íîâå áóä³âíèöòâî ³ ñòâîðèòè çåìåëü-

íó Ãðîìàäñüêó ðàäó. Ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè â³äêèíóëà ö³

çâèíóâà÷åííÿ, ïîÿñíèâøè, ùî çåìëþ âèäàþòü ïðîçîðî ³ íà-

ñàìïåðåä — äëÿ ïðîñòèõ êèÿí. Òàêîæ ïîâ³äîìèëè ïðî íàì³ð

óïðîâàäèòè ìîðàòîð³é íà çàáóäîâó öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñ-

òà. Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ âèíåñóòü íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ âæå

22 ñ³÷íÿ.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

� Íîâå áóä³âíèöòâî çàáîðîíÿòü ëèøå â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèºâà

Âè ïåðåâ³ðÿºòå ëåã³òèìí³ñòü ð³øåíü ïîïåðåäí³õ ñêëèêàíü
ì³ñüêðàäè. ßê îö³íþºòå ðîáîòó íèí³øíüîãî ñêëàäó? Ïðåäñòàâ-
íèêè ãðîìàäè êàæóòü ïðî ïðîäîâæåííÿ çåìåëüíîãî «äåðè-
áàíó» ³ âèìàãàþòü âïðîâàäæåííÿ ìîðàòîð³þ íà íîâå áóä³â-
íèöòâî.

Ò. Ì.: Õî÷ó ñêàçàòè — ÿêùî ïîð³âíÿòè âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ

ä³ëÿíîê çà ÷àñ³â ×åðíîâåöüêîãî ³ ñüîãîäí³øíº,òî º ð³çíèöÿ. Áî

ÿêùî ðàí³øå âèíîñèëèñÿ ïèòàííÿ â ñåñ³éíó çàëó áåç ïðîåêò³â

ð³øåíü àáî íå âèñòà÷àëî íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ äîêóìåíò³â äëÿ

òîãî, ùîá äåïóòàòè ìîãëè âèâ÷èòè, òî çàðàç òàêîãî íåìàº. Àëå

æ áàæàííÿ çàáóäîâíèê³â, êðóïíîãî á³çíåñó âèð³øèòè ñâî¿ ïè-

òàííÿ ëèøàºòüñÿ. Â öüîìó, çäàºòüñÿ, í³÷îãî íå çì³íþºòüñÿ. Çíà-

ºòå, âîíè ïðîñî÷óþòüñÿ ì³æ äåïóòàòàìè, ÿê âîäà.Çóïèíèòè öåé

ïðîöåñ íåìîæëèâî. Õ³áà ùî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

Æáóðíóëè êàì³íü ³ ó âàøó ãðÿäêó. Êàæóòü, âàøà êîì³-
ñ³ÿ ïðîáóêñîâóº ïèòàííÿ â³äì³íè íåçàêîííèõ ð³øåíü ïðî âè-
ä³ëåííÿ çåìë³.

Ò. Ì.: Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ïðàêòè÷-

íî âñ³ ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ ïðè ×åðíîâåöüêîìó. Ðåçóëüòàòè âè-

â÷åííÿ ìè âèíåñëè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Çàõîäèëè òà-

êîæ êîíêðåòí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí. Â äåêîòðèõ âèïàäêàõ, êî-

ëè áóâ ïîâíèé ïàêåò äîêóìåíò³â, àáî öå ñòîñóâàëîñÿ ðåçî-

íàíñíèõ ð³øåíü ùîäî ñêâåðó, ïàðêó, ïåðåõðåñòü, ïðèáóäèíêî-

âî¿ òåðèòîð³¿ é áóëè âñ³ ï³äñòàâè ïðî âèçíàííÿ ¿õ òàêèìè, ùî

âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ìè ðåàãóâàëè ìèòòºâî. Íàñòóïíå — áóëè òà-

ê³ ìîìåíòè, êîëè çàõîïëþâàëèñü âåëèê³ ä³ëÿíêè, çàáóäîâíèê

ìàâ ïîáóäóâàòè ïðîäîâæ 3-õ ðîê³â, àëå íå çðîáèâ öüîãî. Òî

òåæ º ìîæëèâ³ñòü ðîçðèâàòè òàê³ äîãîâîðè â îäíîñòîðîííüî-

ìó ïîðÿäêó. Ìè öå ðîáèëè ïî ìàêñèìóìó ³ ïðîäîâæóºìî ðîç-

ãëÿäàòè òàê³ ïèòàííÿ. Çâ³ñíî, êèÿíè õî÷óòü ñïðàâåäëèâîñò³

áóäü-ÿêèì ÷èíîì ³ íåãàéíî. Ïðîòå º þðèäè÷í³ íþàíñè, ÿê³ íå

ìîæíà ïðîñòî ïåðåñòóïèòè. ²íàêøå öå íå çíàéäå ³ íå çíàõî-

äèòü ï³äòðèìêè â ñåñ³éí³é çàë³. ª ïèòàííÿ, âèð³øèòè ÿê³ ìîæ-

íà âæå ëèøå ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. Â òèõ âèïàäêàõ ìè çâåðòà-

ºìîñÿ äî ïðîêóðàòóðè, äî êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ùîá ñóäî-

â³ ñïðàâè áóëè ³í³ö³éîâàí³. Íó, ³ ùå îäèí ìîìåíò ó çâ’ÿçêó ç

âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ñêëàä íàøî¿ êîì³ñ³¿ çì³íèâñÿ,

îñê³ëüêè äåêîòð³ äåïóòàòè ïåðåéøëè äî ïàðëàìåíòó. Ìè î÷³-

êóºìî ï³äïèñó ì³ñüêîãî ãîëîâè ï³ä îíîâëåíèì ñêëàäîì, òîä³

ò³ëüêè çìîæåìî ïðîäîâæèòè ðîáîòó. Òðîõè çàòÿãíóëîñÿ öå.

Ìàéæå 2 ì³ñÿö³ çâîë³êàííÿ.

Äî ðå÷³, àêòèâ³ñòè íå áóëè ïî³íôîðìîâàí³, ùî, çàâäÿêè
âàø³é ðîáîò³, íà îäí³é ç ìèíóëèõ ñåñ³é ïðèéíÿòî 11 ð³øåíü,
ÿêèìè ãðîìàä³ ïîâåðíóòî 18 ãà çåëåíèõ çîí. Ñêàæ³òü, êóäè
çâåðòàòèñÿ êèÿíàì, ÿêùî º ðèçèê íåçàêîííî¿ çàáóäîâè, ÷è
âæå ùîñü çâåäåíî?

Ò. Ì.: Ïèñàòè òðåáà ñêð³çü. Ïåðøå — öå Êè¿âðàäà ³ ¿¿ âèêî-

íàâ÷èé îðãàí ÊÌÄÀ. Áóäü-ÿêå çâåðíåííÿ ìàº áóòè ðîçãëÿíó-

òî ³ ìàêñèìàëüíî ïðîòÿãîì 30 äí³â ïîâèííà áóòè íàäàíà ëþ-

äÿì â³äïîâ³äü.Äðóãå, ÿêùî öå ñòîñóºòüñÿ áóä³âíèöòâà, òî ìîæ-

íà çàïèòóâàòè â ñòðóêòóð³ Ì³íðåã³îíáóäó. Öå äåðæàâíà ³í-

ñïåêö³ÿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ. Âîíè ìàþòü

âñþ áàçó äàíèõ. ßêùî äàâàëè äîçâ³ë íà ïî÷àòîê áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, â íèõ çàô³êñîâàíî. ßêùî âæå çáóäîâàíà áóä³âëÿ, òî âî-

íè ìàëè á âèäàòè äåêëàðàö³þ ïðî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà. Çàëåæ-

íî â³ä òîãî, ùî ñàìå ö³êàâèòü, òî ó â³äïîâ³äíèé îðãàí âàðòî

çâåðòàòèñÿ.Àëå íàâ³òü ÿêùî

âè ùå íå ðîç³áðàëèñÿ ö³ë-

êîâèòî â ñïðàâ³,òî âàøå çâåð-

íåííÿ äî ÊÌÄÀ áóäå ñïðÿ-

ìîâàíå äî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá

³ ôàõ³âö³â.

Àêòèâ³ñòè âèñëîâèëè ³äåþ ñòâîðåííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðà-
äè ç çåìåëüíèõ ïèòàíü ïðè Êè¿âðàä³, ÷è ïðîâåäåííÿ â³äïî-
â³äíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, äå á ðîçãëÿäàëèñÿ ïðîåêòè ð³-
øåíü. Ùî âè äóìàºòå ïðî òàêó ïðîïîçèö³þ?

Ò. Ì.: Õî÷ó ñêàçàòè: òîé ç ãðîìàäñüêîñò³, õòî õî÷å ïðàöþ-

âàòè, â³í ïðàöþº. Äâåð³ íà ñüîãîäí³ íå çà÷èíåí³. Õî÷åòå ïðî-

ÿâèòè ñåáå ó çåìåëüí³é ãàëóç³? Áóäü ëàñêà! Íà ñàéò³ Êè¿âðàäè

ïóáë³êóºòüñÿ ðîçêëàä ³ ïîðÿäîê äåííèé çàñ³äàíü çåìåëüíî¿

êîì³ñ³¿. Ìîæíà ïðèõîäèòè ³ âêëþ÷àòèñÿ â ðîáîòó. Ïðîõîäèòü

´ðóíòîâíå îáãîâîðåííÿ âñ³õ ïèòàíü. ª ãðóïà àêòèâ³ñò³â, ÿê³ âæå

íà÷å ïîñò³éí³ ÷ëåíè êîì³ñ³¿. Öå âæå, ïî-ñóò³, ³ º íåôîðìàëüíà

Ãðîìàäñüêà ðàäà. ² ö³ æ àêòèâ³ñòè ï³ä ÷àñ ïëåíàðíîãî çàñ³äàí-

íÿ âñòèãàþòü ïåðåäàâàòè íàì äîêóìåíòè.ß ïîñì³õàþñü çàâæäè

³ êàæó — äàâàéòå íàì äîäàòêîâó ðîáîòó. Äå òîé ïåðåë³ê ïè-

òàíü, ïî ÿêèõ ó âàñ º çàóâàæåííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî? ²ç çà-

äîâîëåííÿì êîðèñòóºìîñü ï³äêàçêàìè, áî áóäü-ÿêèé äåïóòàò

íå ìîæå äîñêîíàëî çíàòè ñèòóàö³þ â óñ³õ äâîðàõ ì³ñòà. ß îñî-

áèñòî çàâæäè â³äêðèòà, ãîòîâà âèñëóõàòè ³ ä³ÿòè ðàçîì ç ëþäü-

ìè. Ìîÿ ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ Ðà-

äóíñüêà, 18 íà Òðîºùèí³.Òåëåôîí 534-89-26. Ç çàäîâîëåííÿì

çàâæäè ñëóõàþ ëþäåé. ßêùî º ÿêàñü íåáåçïåêà, ïåðøà ñòàþ

íà çàõèñò ³íòåðåñ³â êèÿí.

??

??

??

??

Òåòÿíà ÌÅË²ÕÎÂÀ: «Ïèñàòè òðåáà ñêð³çü»
голова Тимчасової контрольної комісії з питань перевірки легітимності рішень Київради 
попередніх каденцій розповіла «Хрещатику», як киянам боротися із загрозою незаконної забудови:
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ÀÏÐÈÂÎÄ²Â ïèñàòè ïðî öþ ïîä³þ ê³ëüêà. Íà-
ñàìïåðåä, öå âèñòóï ó Êèºâ³ Êèðèëà Êàðàáè-
öÿ,òàëàíîâèòîãî ìîëîäîãî äèðèãåíòà, óñï³-
õàìè ÿêîãî çà êîðäîíîì óêðà¿íö³ ìîæóòü ïè-
øàòèñÿ. Â³í íàâ÷àâñÿ ó Íàö³îíàëüí³é ìóçè÷-
í³é àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ì.Ï.×àéêîâñüêîãî (êëàñ
äèðèãóâàííÿ Ðîìàíà Êîôìàíà ³ Ëüâà Âåíå-
äèêòîâà), à ïîò³ì ó Â³äåíñüê³é àêàäåì³¿ ìó-
çèêè (êëàñ ïðîôåñîðà Óðîøà Ëàéîâ³öà). Äè-
ðèãóâàâ Ëîíäîíñüêèì ô³ëàðìîí³÷íèì îð-
êåñòðîì ³ Êîðîë³âñüêèì ñèìôîí³÷íèì îð-
êåñòðîì Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, ñèìôîí³÷íèìè
îðêåñòðàìè Ñàí-Ôðàíöèñêî, Ëîñ-Àíäæåëåñà
³ Âàøèíãòîíà, Áåðë³íñüêèì ñèìôîí³÷íèì
îðêåñòðîì, îðêåñòðîì Ôðàíêôóðòñüêîãî ðà-
ä³î, Ô³ëàðìîí³÷íèì îðêåñòðîì Òîê³î òà ³í-
øèìè.Ïðàöþº òàêîæ ÿê îïåðíèé äèðèãåíò—
áóâ çàïðîøåíèé íà ïîñòàíîâêè â îïåðí³ òå-
àòðè Ëîíäîíà, Æåíåâè, Ñòðàñáóðãà, Ë³îíà,
Îñëî, Íàíñ³. Âîñòàííº â Êèºâ³ ïàí Êàðàáèöü
âèñòóïàâ ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó ðàçîì ³ç
ìîëîä³æíèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì «I,
CULTURE Orchestra» (äî ðå÷³, âïåðøå â ³ñòî-
ð³¿ öüîãî ³íòåðíàö³îíàëüíîãî êîëåêòèâó âêëþ-
÷èâøè â ïðîãðàìó ãàñòðîëåé òâ³ð óêðà¿íñüêî-
ãî êîìïîçèòîðà — Áîðèñà Ëÿòîøèíñüêîãî).

Âàðòèé îñîáëèâî¿ óâàãè ³ òîé ìîìåíò, ùî
â ïðîãðàì³ êè¿âñüêîãî êîíöåðòó Êèðèëà Êà-
ðàáèöÿ—ºäèíà îïåðà óãîðöÿ Áåëè Áàðòîêà «Çà-
ìîê ãåðöîãà Ñèíÿ Áîðîäà» çà ìîòèâàìè ï’ºñè
Ìåòåðë³íêà. Òâ³ð ïðîçâó÷àâ ÷è íå âïåðøå â
Óêðà¿í³ çà ñòî ðîê³â â³ä äíÿ íàïèñàííÿ.

Öå îïåðà ç äèâíèì ñþæåòîì... ª â³í ³ âî-
íà. Â³í —ïðîêëÿòèé ëþäüìè æîðñòîêèé ãåð-
öîã Ñèíÿ Áîðîäà, âëàñíèê òàºìíè÷îãî çàìêó
³ «ïîæèðà÷ æ³íî÷èõ ñåðäåöü». Âîíà — þíà
êðàñóíÿ Þä³ô, ÿêà çàðàäè íüîãî çðåêëàñÿ îò-
÷îãî äîìó, ð³äí³ òà íàðå÷åíîãî.Ä³â÷èíà ïðî-
ñèòü ñâîãî êîõàíîãî â³ä³ìêíóòè âñ³ ñ³ì êîâà-
íèõ çàë³çîì òàºìíè÷èõ äâåðåé éîãî çàìêó.
Ãåðöîãó öÿ ³äåÿ, çâ³ñíî, íå ïîäîáàºòüñÿ, àëå
â³í ï³ääàºòüñÿ áëàãàííÿì æ³íêè. Çà ïåðøè-
ìè äâåðèìà âèÿâëÿºòüñÿ êàò³âíÿ, çà äðóãè-
ìè — çáðîÿ, îêðîïëåíà êðîâ’þ, çà òðåò³ìè —
êóïà ñêàðá³â,íà ÿêèõ º êðîâ’ÿí³ êðàïë³ òà ïëÿ-
ìè, à íà ïåëþñòêàõ òðîÿíä, ùî çà ÷åòâåðòè-
ìè äâåðèìà, âèáëèñêóþòü áàãðÿíöåì ëþä-
ñüêî¿ êðîâ³ ùå é âèäîâèùà,ïðèõîâàí³ çà ï’ÿ-
òèìè äâåðèìà. Çà øîñòèìè — îçåðî ñë³ç, à çà
ñüîìèìè — òðè ïîïåðåäí³ äðóæèíè Ñèíüî¿
Áîðîäè, êóäè çðåøòîþ ïðÿìóº é ÷åòâåðòà —
Þä³ô.

Ïðåäñòàâëåíà ó âåðñ³¿ êîíöåðòí³é, îïå-
ðà í³ â ÷îìó íå ïðîãðàº ãîëîâí³é — òóò ïðî
âñå ãîâîðèòü ìóçèêà (íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-
ñàéò³â öåé òâ³ð Áàðòîêà çàðàõóâàëè äî òà-
êèõ, ùî «ïðîâîêóþòü åìîö³¿ ñòðàõó»). Öå íà-
ïðóæåííÿ â³ä î÷³êóâàííÿ, íåòåðïëÿ÷å óëåñ-
ëèâå æ³íî÷å áëàãàííÿ, âîëüîâ³ é âîäíî÷àñ
ðèòóàëüíî-ïðîïîâ³äíèöüê³ ³íòîíàö³¿ (ìî-
íîëîã ãåðöîãà ³íêîëè íàãàäóº ïðîïîâ³äü ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëÿ).Ì³æ ³íøèì,ÿê ³ â êàòîëèöü-
ê³é ìåñ³, òóò çâó÷èòü îðãàí — âñå öå ïåðå-
äàº îðêåñòð. Òîìó ðîëü ñîë³ñò³â-ñï³âàê³â,
ÿêèõ â îïåð³ âñüîãî ëèøå äâîº, äîñèòü óìîâ-
íà. Ó êè¿âñüê³é ïðåì’ºð³ âèñòóïèëè ëàóðå-
àòè ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â Àíäðå Ñàíòî
(ìåöî-ñîïðàíî) ³ Êð³ñò³àí ×åð (áàñ) ç Óãîð-
ùèíè. Ì³í³ìóì ðóõ³â ³ æåñò³â, ðîçòàøóâàí-

íÿ íà ñöåí³ íå ïîðó÷ îäíå ³ç îäíèì, à ïî
îáèäâ³ ðóêè äèðèãåíòà — âñå öå ñòâîðþâà-
ëî åôåêò íåâèäèìî¿ ñò³íè, ùî ðîçä³ëÿëà ïà-
ðó çàêîõàíèõ ³ ïåðåäáà÷àëà òðàã³÷íèé ô³-
íàë.

Ó ïåðøîìó â³ää³ëåíí³ öüîãî ìèñòåöüêî-
ãî âå÷îðà (â îäíîìó êîíöåðò³ ç îïåðîþ, ÿêà
òðèâàº áëèçüêî ãîäèíè) áóëî âèêîíàíî ñèì-
ôîí³þ ¹ 94 Éîçåôà Ãàéäíà (â³äîìó ï³ä íà-
çâîþ «Ñþðïðèç»). Òóò, ÿê ³ â îïåð³ Áàðòîêà,
çâó÷àòü ëèòàâðè, ùî ¿õ êîìïîçèòîð ³ç ïðè-
òàìàííèì éîìó ïî÷óòòÿì ãóìîðó âèêîðèñ-
òîâóº îäðàçó ï³ñëÿ «piano», ÿê «ãð³ì ³ç ÿñíî-
ãî íåáà». Çà æàðò³âëèâîþ âåðñ³ºþ — ç ìå-
òîþ, àáè ðîçáóäèòè ñëóõà÷à, ÿêèé âæå çà-
äð³ìàâ. Àëå êîëè á³ëÿ äèðèãåíòñüêîãî ïóëü-
òà Êèðèëî Êàðàáèöü, í³õòî íå çàñíå... �

«Ó ÍÀÑ ³ñíóº òðàäèö³ÿ — ùîðîêó
ïðîâîäèòè âåëèêó âèñòàâêó, ùî
çíàéîìèòü ç âèäàòíèìè õóäîæíè-
êàìè,ïèñüìåííèêàìè ÷è ìóçèêàí-
òàìè,—ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» óïî-
ðÿäíèê åêñïîçèö³¿ Àëåâòèíà Ñóêà-
ëî.— Â 2013 ðîö³ ìè ïðîâîäèëè âè-
ñòàâêó, ïðèñâÿ÷åíó òâîð÷îñò³ õó-
äîæíèêà Îëåêñàíäðà Áîãîìàçîâà,
ó 2014-ìó — êîìïîçèòîðà Â³òàë³ÿ
Ãóáàðåíêà. Çàðàç ìè âèð³øèëè íå
àêöåíòóâàòè íà êîíêðåòí³é îñîá³,
à çîñåðåäèëèñÿ íà ïëåÿä³ áîé÷óê³ñ-
ò³â, ¿õí³õ â³äíîñèíàõ òà ïåðåïèñö³,
ñï³ëüíèõ ðîáîòàõ òîùî. Ìè çóïè-
íèëèñÿ íà 12 ïåðñîíàõ,ñåðåä ÿêèõ—
ôóíäàòîð ìèñòåöüêîãî ðóõó Ìè-
õàéëî Áîé÷óê,éîãî ó÷í³ Âàñèëü Ñåä-
ëÿð, ßðîñëàâà Ìóçèêà, ²âàí Ïàäàë-
êà, Îíóôð³é Á³çþêîâ, Îëåíà Ñàõ-

íîâñüêà, Îêñàíà Ïàâëåíêî òà ³íø³.
Ìè íå îáìåæóâàëèñÿ ëèøå óêðà¿í-
ñüêèì ìîíóìåíòàëüíèì ìèñòåö-
òâîì, à é ìîâîþ äîêóìåíò³â íàìà-
ãàëèñÿ ïîêàçàòè ³ñòîð³þ æèòòÿ ïëå-
ÿäè áîé÷óê³ñò³â».

Íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ áîé÷ó-
ê³ñòè ï³äêîðèëè ªâðîïó, ï³ñëÿ Ïà-
ðèçüêîãî «Ñàëîíó íåçàëåæíèõ» ó
1909 ðîö³ òâîð÷³ñòü áîé÷óê³ñò³â ñòà-
ëè íàçèâàòè íåîâ³çàíòèçìîì. Ñàì
Ìèõàéëî Áîé÷óê ïîõîäèòü ³ç ñåëà
Ðîìàí³âêà, ùî íà Òåðíîï³ëüùèí³.
Éîãî òàëàíò ïðîÿâèâñÿ ùå â äèòèí-
ñòâ³ — â³í ïî¿õàâ äî Ëüâîâà,äî ñòó-
ä³¿ Þë³àíà Ïàíüêåâè÷à, à ïîò³ì íà-
â÷àâñÿ ³ ïðàöþâàâ ó Ïîëüù³,Í³ìå÷-
÷èí³,Ôðàíö³¿.Òâîð³â Ìèõàéëà Áîé-
÷óêà (éîãî áóëî ðîçñòð³ëÿíî ó 1937
ðîö³, à á³ëüø³ñòü ðîá³ò ìàéñòðà —

çíèùåíî) çàëèøèëîñÿ äîñèòü ìà-
ëî, âîíè çáåð³ãàþòüñÿ â ìóçåÿõ òà
ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ. Âëàñíå, ïðî
Áîé÷óêà ñêëàäíî ãîâîðèòè îêðåìî
â³ä éîãî øêîëè. Â³í ïðàöþâàâ ðà-
çîì ç ó÷íÿìè, íàâ³òü äåÿê³ ðîáîòè
ï³äïèñàí³ ÿê «Ìàéñòåðíÿ Áîé÷óêà».
² ñàìå éîãî ïîñë³äîâíèêàì âäàëî-
ñÿ çáåðåãòè äåùî ç³ ñïàäùèíè â÷è-
òåëÿ — çîêðåìà åñê³çè ðîá³ò.

Ñâîºð³äíîþ ïàì’ÿòêîþ ìîíó-
ìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà áîé÷óê³ñ-
ò³â º ì³ñòî Íîâà Êàõîâêà. Ó 1950-ò³
ðîêè ôàñàäè áóäèíê³â,ñåðåä ÿêèõ äè-
òÿ÷èé ñàäîê ³ øêîëà, îçäîáëþâàâ
ïîñë³äîâíèê Áîé÷óêà Ãðèãîð³é Äîâ-
æåíêî.Ñüîãîäí³ ö³ ñòàð³ áóä³âë³ îïè-
íèëèñÿ ï³ä çàãðîçîþ çíèùåííÿ —
ïðåäñòàâíèêè Íîâîêàõîâñüêîãî òî-
âàðèñòâà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ¿õ ïëàíó-
þòü çíåñòè, à íà öüîìó ì³ñò³ çâåñòè
íîâ³ ñïîðóäè.

Äî åêñïîçèö³¿ «Ïëåÿäà áîé÷ó-
ê³ñò³â» óâ³éøëè îðèã³íàëè òà ôîòî-

êîï³¿ ðîá³òìèòö³â,ïðèâàòíå òà ñëóæ-
áîâå ëèñòóâàííÿ,ñâ³òëèíè,ïðèæèò-
òºâ³ äðóêîâàí³ âèäàííÿ, äîêóìåí-
òè ç ôîíä³â äîñë³äíèê³â òâîð÷îñò³
ïëåÿäè ìèòö³â òîùî. Îñíîâó ñêëà-
ëè ôîíäè Îêñàíè Ïàâëåíêî òà Ïàí-
òåëåéìîíà Ìóñ³ºíêà, ÷îëîâ³êà Í³-
íè Ôåäîðîâî¿. «Äóæå áàãàòî ö³êà-
âîãî ìîæíà çíàéòè â ïåðåïèñö³,ÿêà
ñòîñóºòüñÿ ÿê îñîáèñò³ñíèõ ñòîñóí-
ê³â,òàê ³ ³ñòîð³¿ òîãî ïåð³îäó,— ï³ä-
êðåñëþº Àëåâòèíà Ñóêàëî.—Íàïðè-
êëàä, ëèñò, ÿêèé Áîé÷óê íàïèñàâ
Îêñàí³ Ïàâëåíêî òà Âàñèëþ Ñåäëÿ-
ðó,äå â³í çãàäóâàâ ñòàòòþ ó «Âå÷³ð-
íüîìó Êèºâ³» ï³ä íàçâîþ «Æèâî-
ïèñ íà ôàíåð³», ÿêà òåæ ó íàñ ïðåä-
ñòàâëåíà, à òàêîæ â³äïîâ³äü ìèòöÿ
«Áîé÷óê òà áîé÷óê³çì» äî ðåäàêö³¿
ãàçåòè». Ö³êàâèì º é ëèñò Îêñàíè
Ïàâëåíêî,ÿêà âñòóïèëà äî ìàéñòåð-
í³ ìîíóìåíòàëüíîãî æèâîïèñó ï³ä
êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà Áîé÷óêà.
Â íüîìó õóäîæíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî
Ìèõàéëî Áîé÷óê äóæå íåîõî÷å áå-

ðå äî ñåáå ä³â÷àò, ââàæàþ÷è ¿õ «íå-
íàä³éíèìè», ïîáîþþ÷èñü, ùî âè-
òðà÷àòèìå íà íèõ ÷àñ ³ ñèëè, à ä³â-
÷àòà ïîò³ì âèéäóòü çàì³æ ³ ïîêè-
íóòü ìèñòåöòâî.

Â ñ³÷í³ â ðàìêàõ åêñïîçèö³¿ ïëà-
íóþòü ïðîâîäèòè òâîð÷³ çóñòð³÷³,
ëåêö³¿, à òàêîæ ïîêàç ô³ëüìó Îëåê-
ñàíäðà Ìóðàòîâà «Áîé÷óê ³ áîé÷ó-
ê³çì». «Ìåíå çàö³êàâèëà òðàã³÷íà
äîëÿ öüîãî ìèòöÿ, ÿêèé áóâ ºâðî-
ïåéöåì ïî äóõó, àëå çáåð³ã ó òâîð-
÷îñò³ íàðîäíå ï³ä´ðóíòÿ,—ïîä³ëèâ-
ñÿ àâòîð êàðòèíè.— Çáèðàþ÷è ìà-
òåð³àëè, ÿ íàìàãàâñÿ çðîçóì³òè âè-
òîêè öüîãî ìèñòåöòâà».

Âèñòàâêà «Ïëåÿäà áîé÷óê³ñò³â»
òðèâàº ó Öåíòðàëüíîìó äåðæàâíî-
ìó àðõ³â³-ìóçå¿ ë³òåðàòóðè ³ ìèñ-
òåöòâà Óêðà¿íè (âóë. Âîëîäèìèð-
ñüêà, 22-À,òåðèòîð³ÿ Íàö³îíàëüíî-
ãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà»)
äî 6 ëþòîãî. Âõ³ä â³ëüíèé. Çàïèñ íà
åêñêóðñ³¿ çà òåë. (044) 278-44-81
(Îêñàíà Îë³éíèê) �

Ãîëîâíèé äèðèãåíò Áîðíìóòñüêîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, ñèí óêðà¿íñüêîãî

êîìïîçèòîðà ²âàíà Êàðàáèöÿ Êèðèëî Êàðàáèöü íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ç³ãðàâ ó

ñòîëè÷í³é ô³ëàðìîí³¿ ç Íàö³îíàëüíèì ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì Óêðà¿íè îïå-

ðó «Çàìîê ãåðöîãà Ñèíÿ Áîðîäà» Áåëè Áàðòîêà.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Â öåíòð³ îïåðè çà ìîòèâàìè ï`ºñè Ìåòåðë³íêà – æîðñòîêèé ãåðöîã Ñèíÿ Áîðîäà òà þíà êðàñóíÿ Þä³ô

Áîé÷óê³çì â îáëè÷÷ÿõ
� Ó ñòîëèö³ ïîêàçóþòü àðõ³âí³ äîêóìåíòè, ïðèñâÿ÷åí³ æèòòþ 

òà òâîð÷îñò³ Ìèõàéëà Áîé÷óêà, éîãî ó÷í³â òà ïîñë³äîâíèê³â

Ãð³ì ³ç ÿñíîãî íåáà
� Êèðèëî Êàðàáèöü ïðåäñòàâèâ ó Êèºâ³ âèñòàâó

ïðî Ñèíþ Áîðîäó

Äîêóìåíòè ðîçïîâ³äàþòü ïðî æèòòÿ,òâîð÷³ñòü òà ñòîñóíêè ìèòö³â ç ïëåÿäè áîé÷óê³ñò³â
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Ó Çåëåí³é çàë³ Öåíòðàëüíîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó-ìóçåþ ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà Óêðà¿íè òðè-

âàº äîêóìåíòàëüíî-õóäîæíÿ âèñòàâêà «Ïëåÿäà áîé÷óê³ñò³â». Íà í³é óïåðøå êîìïëåêñíî ïðåä-

ñòàâëåí³ â³äîìîñò³ ïðî ìèòö³â, ÿê³ íàëåæàòü äî ñëàâåòíî¿ øêîëè áîé÷óê³ñò³â.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1.�Звільнити�Ма�омедова�М�рада�Гамідови-

ча,�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївтранспар�сервіс»,�з�займаної�посади�29��р�д-

ня�2014�ро���за���одою�сторін�(п.�1�ч.�1�ст.�36

КЗпП�У�раїни).

2.�Призначити�Першина�Володимира�Ген-

надійовича�на�посад��дире�тора��ом�наль-

но�о�підприємства�«Київтранспар�сервіс»

з�30��р�дня�2014�ро���на��онтра�тній�осно-

ві.

3.�П�н�т�2�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�04�вересня�2014�ро���№ 217�«Про

відсторонення�від�посади�Ма�омедова�М.�Г.»�ви-

знати�та�им,�що�втратив�чинність.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про комунальне підприємство 
«Київтранспарксервіс»

Розпорядження № 542 від 29 грудня 2014 року
Відповідно до Кодексу законів про працю України та Порядку укладання контрактів з керівниками підпри#

ємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за#
твердженого розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 (в редакції розпоря#
дження Київського міського голови від 10 жовтня 2014 року № 311):

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

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

ном��засіданні�Київради�09.12.2014,�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

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 511/511 від 9 грудня 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 16 Регламенту Київської міської ра#
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�Надточія�Ми�ол��Івановича,�ди-

ре�тора��ом�нально�о�підприємства�з��три-

мання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеці-

ально�о�призначення�«Спецжитлофонд»,�з�зай-

маної�посади�31��р�дня�2014�ро�����зв’яз���із

за�інченням�стро����онтра�т��(п.�2�ч.�1�ст.�36

КЗпП�У�раїни).

2.�Призначити�Федотова�Костянтина�Павло-

вича�на�посад��дире�тора��ом�нально�о�під-

приємства�з��тримання�та�е�спл�атації�житло-

во�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�з�01�січня�2015�ро���на��онтра�тній

основі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про комунальне підприємство з утримання та експлуатації 
житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»

Розпорядження № 547 від 30 грудня 2014 року
Відповідно до Кодексу законів про працю України та Порядку укладання контрактів з керівниками підпри#

ємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за#
твердженого розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 (в редакції розпоря#
дження Київського міського голови від 10 жовтня 2014 року № 311), враховуючи лист#попередження Київ#
ського міського голови від 11 листопада 2014 року № 001#01#171:

Додато�
до�рішення�Київради

09.12.2014�№ 511/511

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київради та підтримані 

на пленарному засіданні Київради 09.12.2014

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО  Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо проведення
позапланової контрольно(ревізійної перевірки бюджетних витрат у I півріччі 2014
року

2. АНДРЕЙКО  Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Начальнику
комунального підприємства "Київський метрополітен" Брагінському В. В.  Щодо
отримання інформації стосовно рекламної діяльності на території приміщень КП
"Київський метрополітен"

3. АНДРЕЙКО  Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Директору
Департаменту суспільних комунікацій Хонді М. П.  Щодо діяльності муніципальних
газет "Вечірній Київ" та "Українська столиця"

4. АНДРІЙКО  Руслан
Юрійович

Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г.
Щодо відновлення асфальтного покриття бігових доріжок та тренажерів стадіону
гімназії № 179 у Голосіївському районі

5. БІЛИЧ  Віктор
Олександрович

Державна інспекція сільського господарства України Щодо нецільового
використання земельної ділянки та заборони незаконного будівництва житлового
комплексу на вул. Булгакова, 12 Святошинського району та завершення будівництва
спортивного комплексу за цією адресою

6. БІЛИЧ  Віктор
Олександрович

Державна інспекція сільського господарства України Щодо нецільового
використання земельної ділянки СПД(ФО Остащенком С. С. та скасування
державного акта на право власності на земельну ділянку від 18.02.2006 № 05(8(
00055 на вул. Симиренка, 17(б Святошинського району

7. БРИГИНЕЦЬ  Павло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо необхідності
знесення на вимогу громадськості МАФу на вул. Попудренка Дніпровського району

8. БРИГИНЕЦЬ  Павло
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо надання статусу об'єкта садово(
паркового мистецтва земельній ділянці на вул. Попудренка Дніпровського району

9. БРИЧУК  Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо вирішення
питання відновлення дитячих майданчиків та благоустрою прибудинкової території
житлових будинків №№ 28, 28(а на бульварі Лесі Українки у Печерському районі

10. БРИЧУК  Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо вирішення
питання демонтажу незаконно встановлених паркувальних пристроїв на гостьовій
стоянці біля будинку № 17 на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі

11. БРИЧУК  Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо вирішення
питання відновлення роботи продуктового магазину на 1(му поверсі житлового
будинку на вул. Тверський тупик, 6/8 у Печерському районі

12. БРОДСЬКИЙ
Олександр Якович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо встановлення
пристроїв примусового зниження швидкості руху на перехресті вулиць 
Берлинського ( Котовського

13. БРОДСЬКИЙ
Олександр Якович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо прокладання каналізаційних мереж
у приватному секторі на вулицях Бердянській, Ясногірській та у провулку
Бердянському

14. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Начальнику ГУ МВС України в м. Києві генерал(майору міліції Терещуку О. Д.  Щодо
незаконної ліквідації ДНЗ № 386 на вул. Красноармійській, 35(б Печерського району

15. ВОВЧЕНКО
Олександр Леонідович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.  Щодо незаконної ліквідації ДНЗ № 386 на
вул. Красноармійській, 35(б Печерського району

16. ВОВЧЕНКО
Олександр Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо фахової перевірки фактичної
вартості інженерних мереж, включеної до рахунку сплати пайових внесків у
розвиток інфраструктури міста

17. ВОВЧЕНКО
Олександр Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо відсутності ремонту асфальтового
покриття, пошкодженого під час проведення аварійних робіт на території ДНЗ № 80
Святошинського району

18. ВОВЧЕНКО
Олександр Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо включення у
Програму соціального та економічного розвитку на 2015 рік фінансування
ремонтних робіт у дитячо(підліткових клубах Дарницького району

19. ГАПЧУК  Максим
Миколайович

Міністру соціальної політики України Розенку П. В.  Щодо надання державної
допомоги, захисту конституційних прав та законних інтересів вимушених внутрішніх
мігрантів

20. ГАПЧУК  Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В.  Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.
Щодо перевірки наявності фактів зловживання службовим становищем деякими
посадовими особами КП "Київпастранс"

21. ГАПЧУК  Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В.  Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.
Щодо перевірки наявності фактів зловживання службовим становищем
керівництвом КП "Київпастранс" в частині невиплати заробітної плати працівникам
підприємства

22. ГАПЧУК  Максим
Миколайович

Першому заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово(
комунального господарства України Кістіону В. Є.  Щодо розроблення нових
типових договорів на надання послуг з централізованого постачання холодної та
гарячої води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем)

23. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В.  Про надання
інформації щодо фактичного пасажиропотоку у Київському метрополітені за 2012 (
2013 рр. та за три квартали 2014 року

24. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В.  Про надання
інформації щодо вагонів, які використовуються у роботі Київського метрополітену,
за 2012 ( 2013 рр. та за три квартали 2014 року

25. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П.  Щодо надання
розгорнутого фінансового звіту за 2013 рік, три квартали 2014 року та надання
фінансового плану на 2015 рік КП "Київпастранс"

26. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П.  Про надання інформації
щодо фактичного пасажиропотоку у комунальному громадському транспорті за 2012 (
2013 роки, три квартали 2014 року, кількісний та якісний склад комунального
транспорту

27. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Генеральному директору КП "Київавтодор" Жукову В. А.  Щодо надання
розгорнутого фінансового звіту за 2013 рік, три квартали 2014 року та надання
фінансового плану на 2015 рік з постатейною розбивкою як доходної, так і витратної
частини

28. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Про надання
інформації щодо функціонування комунального транспорту м. Києва

29. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П.  Щодо надання
інформації стосовно умов розміщення всіх видів реклами з фінансовим звітом за
2013 рік та три квартали 2014 року

30. ГОЛОВНЯ  Роман
Григорійович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В.  Щодо надання
інформації стосовно умов розміщення всіх видів реклами з фінансовим звітом за
2013 рік та три квартали 2014 року

31. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо надання відповіді на депутатський
запит та здійснення термінових заходів по будівництву світлофорного об'єкта на
перетині вулиць Центральної ( Колекторної у Дарницькому районі

32. ГУСОВСЬКИЙ  Сергій
Михайлович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.  Щодо перевірки правомірності передачі
цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" до державної
власності

33. ГУСОВСЬКИЙ  Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо дотримання вимог
Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

34. ГУСОВСЬКИЙ  Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо створення
робочої групи з узгодження механізмів та шляхів вирішення проблемних питань
діяльності ПРаТ "Київспецтранс"

35. ГУСОВСЬКИЙ  Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо черговості
розгляду питань містобудування та землекористування
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36. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо безпідставного стягнення платні за не
підключені до системи рушникосушильники в будинку № 17 на вулиці П. Мирного

37. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо встановлення електромеханічного
замка в 2 під'їзді будинку № 14 на вулиці І. Мазепи

38. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо утримання у незадовільному стані
будинку № 19 на вул. Суворова, що знаходиться на балансі КП "Печерськжитло"

39. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо підвищення заробітних плат
працівникам бюджетної сфери та пенсій

40. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо зупинення будівельних робіт за
адресою: вул. Лейпцизька, 13

41. ДІДЕНКО  Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо якості питної води у бюветі на вул.
Суворова, 1

42. КОНОБАС  Максим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо встановлення пам'ятника загиблим
воїнам(інтернаціоналістам та загиблим воїнам в зоні АТО на території
Солом'янського району міста Києва

43. КОСТЕНКО  Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо реконструкції Будинку профспілок
України

44. КОСТЮК  Сергій
Анатолійович

Прокурору міста Києва ( старшому раднику юстиції Юлдашеву С. О.  Щодо
розміщення газової заправки на зеленій зоні міста Києва (навпроти кінцевої зупинки
громадського транспорту, поблизу станції метрополітену "Позняки")

45. КОСТЮК  Сергій
Анатолійович

Прокурору міста Києва ( старшому раднику юстиції Юлдашеву С. О.  Щодо
незаконного видобутку піску на прибережній території річки Дніпро, за адресою:
Голосіївський район, 26 км, Башта, поруч з базою відпочинку "Поліграфіст"

46. КУЗИК  Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В.  Прокурору міста Києва ( старшому раднику
юстиції Юлдашеву С. О.  Щодо розгляду звернення мешканців Деснянського району
та вжиття необхідних заходів реагування

47. ЛАПШОВ  Олександр
Васильович

Генеральному директору ДП "Укржитлосервіс" Презло М. М.  Про звільнення від
сплати житлово(комунальних послуг учасника АТО

48. ЛЕЩЕНКО  Юрій
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо демонтажу малих архітектурних
форм по округу № 33 в Оболонському районі

49. ЛЕЩЕНКО  Юрій
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо виділення земельної ділянки
постраждалому внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО

50. ЛИМАР  Юлія
Володимирівна

Директору Департаменту житлово(комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.
Ю.  Щодо проведення ремонтних робіт у житлових будинках з метою підвищення
енергозбереження та ремонту асфальтного покриття на прибудинкових територіях та
міжквартальних проїздах

51. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо покращення
житлових умов гр. Щербак О. Ф.

52. НЕПОП  В'ячеслав
Іванович

Київському міському голові Кличку В. В.  Про надання дозволу на встановлення у
Солом'янському районі пам'ятника загиблим воїнам(інтернаціоналістам та загиблим
героям в антитерористичній операції на сході України

53. ОВРАМЕНКО  Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо ремонту бювету
на вул. Райдужній, поряд із церквою Воскресіння Христового у Дніпровському районі

54. ОВРАМЕНКО  Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо вирішення
питання добудови естакади розвороту швидкісного трамваю та ремонту під'їзної
дороги до території ГБК "Райдужний", зруйнованої при будівництві залізничної
платформи "Троєщина(2" міської електрички, та естакади розвороту швидкісного
трамваю від проспекту Ватутіна до додаткової залізничної платформи "Троєщина(2"

55. ОВРАМЕНКО  Олена
Вікторівна

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

56. ОВРАМЕНКО  Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо передбачення у
бюджеті міста Києва на 2015 рік коштів на проведення ремонтних робіт у будинку за
адресою: просп. Генерала Ватутіна, 22(а (під'їзди №№ 3, 4)

57. ОПАДЧИЙ  Ігор
Михайлович

Верховній Раді України Міністерству юстиції України Щодо внесення змін у Закон
України "Про судоустрій і статус суддів"

58. ПАБАТ  Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо реконструкції та благоустрою скверів
на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова, на перетині
вулиці Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса, на перетині вулиці Велика Окружна
та вулиці Зодчих (вздовж озера Віра) та очистки штучного озера Віра

59. ПАБАТ  Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В.  Директору Департаменту комунальної
власності м. Києва Гудзю А. А.  Директору Департаменту містобудування та
архітектури Целовальнику С. А.  Директору Департаменту земельних ресурсів
Поліщуку О. Г.  Директору Департаменту культури Поповій Д. О.  Щодо знищення
кінотеатру імені Довженка на проспекті Перемоги, 24(а

60. ПАБАТ  Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо утеплення навчальних закладів
Святошинського району м. Києва

61. ПАБАТ  Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо виготовлення та погодження
проектно(кошторисної документації на об'єкти соціально(бюджетної сфери

62. ПАБАТ  Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо присутності корупційної складової в
діяльності керівництва комунального підприємства "Госпкомобслуговування"

63. ПАВЛИК  Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо вжиття невідкладних заходів з
відновлення діяльності Київської міської міжвідомчої координаційно(методичної
ради з правової освіти населення

64. ПАВЛИК  Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо неналежного виконання окремими
посадовими особами Київської міської державної адміністрації рішення Київради
"Про затвердження Порядку надання допомоги киянам ( учасникам
антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час проведення
антитерористичної операції" від 09.10.2014 № 271/271

65. ПАВЛИК  Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо вжиття заходів з недопущення
порушення прав споживачів підприємствами ПАТ АК "Київводоканал" та ПАТ
"Київенерго"

66. ПАВЛИК  Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо забезпечення участі громадськості у
роботі колективних органів, утворених виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією)

67. ПЕТРОВЕЦЬ  Олег
Федорович

Заступнику міського голови ( секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вжиття заходів, направлених на недопущення внесення до порядку денного
пленарного засідання Київради проектів рішень "з голосу", та надання інформації
щодо кількості таких проектів за період VII скликання Київради

68. ПЕТРОВЕЦЬ  Олег
Федорович

Заступнику міського голови ( секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо забезпечення своєчасного оприлюднення порядків денних засідань постійних
комісій та матеріалів до них

69. ПИШНЯК  Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо ремонту кімнати та заміни вхідних
дверей в підлітковому клубі "Фотон"

70. СТОЛАР  Вадим
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо забруднення повітря в Оболонському
районі міста Києва

71. СТОЛАР  Вадим
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо впровадження регульованого
пішохідного переходу від будинку № 1 до будинку № 6 на вулиці Героїв Дніпра в
Оболонському районі міста Києва

72. ТЕРЕНТЬЄВ  Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо відновлення проїзду по вул. Анрі
Барбюса у Печерському районі

73. ТЕРЕНТЬЄВ  Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо заборони будівництва житлового,
офісно(торговельного комплексу із вбудованим закладом для роботи з дітьми на
земельній ділянці на вул. Анрі Барбюса, 28(а, що у Печерському районі

74. ТЕРЕНТЬЄВ  Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  Про внесення пропозицій до Програми
соціального та економічного розвитку міста Києва на 2015 рік

75. ЧЕРНЕЦЬКИЙ  Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із
повідомленнями про замінування об'єктів інфраструктури міста Києва

76. ЧЕРНЕЦЬКИЙ  Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо готовності комунальних та
рятувальних служб до надзвичайних ситуацій природного характеру у місті Києві

77. ЧЕРНІКОВ
Олександр
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо передачі бюджетних призначень
киянам ( учасникам АТО та членам сімей воїнів, загиблих у антитерористичній
операції на сході України

78. ЧУМАКОВА  Наталія
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В. В.  Про надання комунальних послуг з гарячого
водопостачання та опалення житлових будинків на вулиці Бударіна

79. ШЛАПАК  Алла
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  Щодо заборони
скасування безкоштовного харчування в столичних школах та дитячих садочках

80. ЯЛОВИЙ  Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо відновлення благоустрою навколо
входів та виходів станції метрополітену "Нивки"

Київський міський голова В. Кличко

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України 

Кваші Віктора Івановича
Рішення Київської міської ради № 514/514 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже#
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541#III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216#IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У�раїни�Кваші�Ві�тора�Іва-

новича —�ви�он�ючо�о�обов’яз�и�дире�тора

державно�о�підприємства�«Машиноб�дівна�фір-

ма�«Артем»�за�ва�омий�особистий�внесо���

розвито��промисловості,�ба�аторічн��с�млін-

н��працю,�висо�ий�професіоналізм.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

під�от�вати��лопотання�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�Кваші�Ві�тора�Іва-

новича —�ви�он�ючо�о�обов’яз�и�дире�тора

державно�о�підприємства�«Машиноб�дівна�фір-

ма�«Артем»�за�ва�омий�особистий�внесо���

розвито��промисловості,�ба�аторічн��с�млін-

н��працю,�висо�ий�професіоналізм.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова В. Кличко

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України 

Цірука Віктора Григоровича
Рішення Київської міської ради № 515/515 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже#
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541#III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216#IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звільнення 
гр. Дашко Л. І. від сплати пайової участі (внеску) 

у створенні соціальної та інженерно#транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 522/522 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ#
ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповненнями), врахову#
ючи звернення гр. Дашко Л. І. від 28.10.2014 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бю#
джету та соціально#економічного розвитку від 26.11.2014 № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на�ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�Цір��а�Ві�тора

Гри�оровича —��оловно�о�інженера,�першо�о

заст�пни�а��олови�правління�приватно�о�а�-

ціонерно�о�товариства�«На��ово-виробниче

об’єднання�«Київсь�ий�завод�автомати�и�ім.

Г.�І.�Петровсь�о�о»�за�ба�аторічн��с�млінн�

працю,�висо�ий�професіоналізм,�ва�омий�осо-

бистий�внесо����розвито��машиноб�д�вання

У�раїни.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�на�ород�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

під�от�вати��лопотання�про�на�ородження�По-

чесною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Ці-

р��а�Ві�тора�Гри�оровича —��оловно�о�інже-

нера,�першо�о�заст�пни�а��олови�правління

приватно�о�а�ціонерно�о�товариства�«На��о-

во-виробниче�об’єднання�«Київсь�ий�завод�ав-

томати�и�ім.�Г.�І.�Петровсь�о�о»�за�ба�аторіч-

н��с�млінн��працю,�висо�ий�професіоналізм,

ва�омий�особистий�внесо����розвито��маши-

ноб�д�вання�У�раїни.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Звільнити��р.�Даш�о�Л.�І.�від�сплати�па-

йової��часті�(внес��)���створенні�соціальної

та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри

м.�Києва�в�с�мі�36,85�тис.��рн�(без�ПДВ)��

зв’яз���з�б�дівництвом�садово�о�б�дин���літ.

«А»�за�альною�площею�375,60��в.�м�(��т.�ч.

�араж�площею�23,30��в.�м)�(за�даними�тех-

нічно�о�паспорта�КМБТІ)�на�в�л.�Абри�осо-

вій,�діл.�11�(с/т�«Флора»)���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова В. Кличко
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Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції�

26��р�дня�2014�р.�за�№ 55/1108

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року

№ 1055 «Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної 
допомоги, які надаються державними та комунальними закладами охорони

здоров’я у м. Києві»
Розпорядження № 1460 від 17 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення пов&
новажень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Мініс&
трів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охо&
рони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних
послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�24�вересня�2014�ро���№ 1055�«Про�встанов-

лення�тарифів�на�платні�посл��и�зі�стоматоло�ічної�до-

помо�и,�я�і�надаються�державними�та��ом�нальними�за-

�ладами�охорони�здоров’я���м.�Києві»,�зареєстроване�в

Головном���правлінні�юстиції���м.�Києві�07�жовтня�2014

ро���за�№ 33/1086,�новими�п�н�тами�5-6�та�о�о�зміст�:

«5.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�стомато-

ло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�нальне�не�омерційне

підприємство�«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр�ди-

тячий�Дарниць�о�о�район��м.�Києва»,�що�додаються.

6.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі�стомато-

ло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�нальне�не�омерціине

підприємство�«Конс�льтативно-діа�ностичний�центр»

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва,�що�додаються.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�5-7�вважати�відповідно�п�н�-

тами�7-9.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції�

30��р�дня�2014�р.�за�№ 57/1110

Про внесення зміни до Тарифів на теплову енергію, що виробляється 
підприємствами, установами та організаціями, на балансі яких знаходяться 

котельні, для потреб населення
Розпорядження № 1474 від 17 грудня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачан&
ня», статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла&
ди», з метою приведення нормативно&правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�Тарифах�на�теплов��енер�ію,�що�виробляється

підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�на�ба-

лансі�я�их�знаходяться��отельні,�для�потреб�населення,

затверджених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�31�травня�2011�р.�№ 857,�зареєстрованим

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�06�червня

2011�р.�за�№ 20/879,�позицію�№ 4�ви�лючити.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 

«Про бюджет міста Києва на 2014 рік»
Розпорядження № 1396 від 1 грудня 2014 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про

внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04

люто�о�2014�ро���№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва

на�2014�рі�»,�що�додається.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�подати�на�роз�ляд�та�затвердження�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�прое�т�рішення�«Про�внесення�змін�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�люто�о�2014�№ 6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�за-

лишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà  àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

Ñòàíîì íà 31.07.2014

1
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀ-
Ö²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 ïî-
âåðõ

ÁÓÄ²ÂÅËÜ-
ÍÈÊ²Â

ÂÓË., 37
145,40

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎ-
ÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ïî ï³äãîòîâö³ âîä³¿â) (ïîãîäèííî) 

2 ðîêè 364 äí³ 52,01 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà
ïëàòà 520,10 ãðí 

Ïí-Ïò: 19.00-21.00

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

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ ñòàòóñíèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí.

Äî êîíêóðñóçàïðîøóþòüñÿ 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.

М І Н А Х Р Е Щ А Т И К

І Л О Н А Л І В Р Р

Ц І Н Н І С Т Ь Т У М А

К А С А А Р О Д І Н

Е Д Е Л Ь В Е Й С Н

В А Н И А Н О Т А Ц І Я

И С Н Е Г О Д А Р

Ч М У А Р П А Р А Д

Відповіді на сканворд 

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëîãî áóäèíêó
ïëîùåþ 510,7 êâ. ì íà âóë. Êóäðÿâñüê³é, 9, ë³ò.“Á”

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 510,70 êâ. ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 9, ë³ò.“Á”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 510,70 (ï'ÿòñîò äåñÿòü ö³ëèõ ñ³ìäåñÿò ñîòèõ) êâ. ì. Îá'ºêò

ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 492,44 êâ. ì (êîä 91:134:005), ÿêà
îáë³êîâóºòüñÿ çà Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ” íà ï³äñòàâ³
òåõí³÷íîãî çâ³òó ç³ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè áóäèíîê — îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿
ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 17 ëèñòîïàäà
1987 ðîêó ¹ 1112 çàíåñåíî äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 4 312 183 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìäåñÿò
òðè) ãðèâí³.

ÏÄÂ — 862 436 (â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà òðèäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 5 174 619 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè
òèñÿ÷³ ø³ñòñîò äåâ'ÿòíàäöÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 517 461
(ï'ÿòñîò ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ 96 êîï³éîê.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì

ïîðÿäêó.
3.Âñ³ âèòðàòè,ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ —ïðîäàæó îá'ºêòó ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
4.1 ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿

á³ðæ³ “Óêðñïåöðåñóðñ” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòó,
ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ;

4.2 äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó óêëàñòè ç Óïðàâë³ííÿì îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â
ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 3 ëþòîãî 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 49-à, çàë “Òâ³íñ”, Òîâàðíà

á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”. Ïî÷àòîê î 10.00.
6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

49-à, çàë “Òâ³íñ”, òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé
òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006010041283 â ÀÁ “Ï³âäåííèé”, êîä áàíêó 328209, êîä 37200607, îòðèìóâà÷: òîâàðíà
á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”.

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 517 461,96 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿
ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006010041283 â ÀÁ “Ï³âäåííèé”, êîä áàíêó
328209, êîä 37200607, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”.

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
10.Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êóäðÿâñüêà,9,ë³ò.“Á”.
11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

49-à, çàë “Òâ³íñ”, òîâàðíà á³ðæà “Óêðñïåöðåñóðñ”, òåë. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

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 4 ïîâåðñ³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 40 çà àäðåñîþ: âóë. Ëüâ³âñüêà, 6/3, ïëîùåþ 52,5 êâ.ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü
ç øàõ³â. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 3,29 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 3 ïîâåðñ³ Êè¿âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ “Ñõ³äíèõ ìîâ” ¹ 1
çà àäðåñîþ: âóë. Ëüâ³âñüêà, 25, ïëîùåþ 52,9 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç â ãàëóç³ íàðîäíî¿
õîðåîãðàô³¿. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 3,40 ãðí áåç ÏÄÂ (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.

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

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

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

Æèòîìèðñüêèé ðàéîííèé ñóä Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº Ñòðàäåöüêîãî Êîñòÿíòèíà
Ãåîðã³éîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî â³äáóäåòüñÿ îá 11.30 23 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà
àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ùîðñà, 92, êàá. 16, â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹755/21879/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàò Áàíê” ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Â ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñëóõàííÿ ñïðàâè äåíü ³ ÷àñ âè ìàºòå ïðàâî ç'ÿâèòèñü äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³.

Ãîòóâàòèñü äî ñëóõàííÿ ñïðàâè, ó âèïàäêó ïðèéíÿòòÿ ó í³é ó÷àñò³, ïðîøó çàâ÷àñíî, äî
äàòè, âèçíà÷åíî¿ äëÿ ñëóõàííÿ ñïðàâè.

Êð³ì òîãî, ïîâ³äîìëÿþ, ùî â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âè ïîâèíí³ íàäàòè âñ³ îðèã³íàëè
äîêóìåíò³â, ÿêèìè îá´ðóíòîâóºòå ñâî¿ çàïåðå÷åííÿ ïðîòè âèìîã àáî êîï³¿ öèõ äîêóìåíò³â,
çàâ³ðåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèçíàííÿ çàÿâëåíîãî ïîçîâó.

Ó ðàç³ âàøîãî íåïðèáóòòÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñóä ðîçãëÿíå äàíó ñïðàâó ó âàø³é
â³äñóòíîñò³, çà íàÿâíèìè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè äîêàçàìè.

Äëÿ âõîäó â ïðèì³ùåííÿ ñóäó âè ïîâèíí³ ìàòè ïðè ñîá³ ïàñïîðò àáî ³íøèé äîêóìåíò,
ùî ï³äòâåðäæóº îñîáèñò³ñòü.

Ñóääÿ ª. Î. Ãðóá³ÿí

Ïîâ³äîìëåííÿ

Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓâ³ä 06.11.2014 ¹ 170/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 127-02/11.14
çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÒÎÂ “Â³à-Àâòî” (ì. Êè¿â, ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 24882232)
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 13 ñò. 50 ÇÓ“Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿”.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, äåíü êîíôë³êòíèé ³
º òåñòîì íà âì³ííÿ éòè íà
êîìïðîì³ñ,áóòè ìèðîòâîð-

öåì ó íàïðóæåí³é àòìîñôåð³. Âè —
âç³ðåöü äóõîâíîñò³ äëÿ îòî÷åííÿ,
ïîâàæàéòå ÷óæ³ ïðàâà, ³íòåðåñè,ñïî-
ðè âèð³øóéòå â³äðàçó, ³íàêøå ïð³ð-
âà íåïîðîçóì³íü ìîæå ôàòàëüíî
ðîçøèðèòèñÿ, à âîðîòòÿ íå áóäå.

Íà ÒÅËÜÖ²Â ÷åêàþòü äîëå-
íîñí³ ïîä³¿ íà ñëóæá³. Ïî-
ñï³øàéòå íà ðîáîòó, ÿê íà

ñâÿòî, ïðàöþéòå ç ëþáîâ’þ òà òâîð-
÷èì íàòõíåííÿì,êðîêóþ÷è ñë³ä ó ñë³ä
³ç ïðîãðåñîì. Áóäüòå êì³òëèâèìè,
îðèã³íàëüíèìè (â³ä ÷îãî êåð³âíèö-
òâî áóäå ó çàõâàò³) — òîä³ çàðîáè-
òå ãðîøåé ³ êàð’ºðíèõ áîíóñ³â.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âàø³ ñòîñóíêè
ç ä³òüìè é êîõàíèìè ñÿãíóòü
«ãðàäóñó êèï³ííÿ». Ìîæ-

ëèâî, âè íå ö³ëêîâèòî âèêîíóºòå
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ïåðåä íèìè ³ âñ³ á³-
äè ëåæàòü ó ò³é áåçâ³äïîâ³äàëüíî-
ñò³?.. Ïîñòàðàéòåñÿ ç óñ³ìà ðîçïëà-
òèòèñÿ, âèêîíàòè äàí³ îá³öÿíêè:
ïðîñÿòü — â³ääàéòå, íå çá³äí³ºòå.

ÐÀÊÈ,äëÿ âàñ äåíü êðèçî-
âèé. Âè ðóõàºòåñÿ ì³ííèì
ïîëåì. Ïîìèëêà â ð³øåí-

íÿõ çàãðîæóº ôàòàëüíèìè íàñë³äêà-
ìè. ßêùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëÿãëà íà
âàø³ ïëå÷³ ³ öþ íîøó íåìà ç êèì
ðîçä³ëèòè, íåîäì³ííî âðàõîâóéòå
ñìàêè, ïîãëÿäè, ïîòðåáè ³íøèõ ëþ-
äåé,áóäüòå õîëîäíîêðîâíèìè,óð³â-
íîâàæåíèìè,äîòðèìóéòåñÿ çàêîí³â.

ËÅÂÈ, ÿêùî ïîðó÷ º íà-
ä³éíèé ïàðòíåð, óì³ëèé
ïîì³÷íèê, ãðàìîòíèé êîí-

ñóëüòàíò — ââàæàéòå, ùî âàì äîá-
ðå ï³äôàðòèëî. Çàïàëüí³ êîíôë³ê-
òè øâèäêî âèð³øóâàòèìóòüñÿ ³ ïðè-
íîñèòèìóòü íåîáõ³äí³ ïëîäè.

Ä²Â äîëÿ çàêëèêàº äî ïî-
ðÿäêó òà äèñöèïë³íè ó ô³-
íàíñîâ³é ñôåð³: íàïðèêëàä,

âàñ çìóñÿòü ïîâåðíóòè áîðã, äàòè
çâ³ò ïðî âèòðàòè äîâ³ðåíèõ ãðîøåé
àáî íàòÿêíóòü, ùî ñë³ä äáàéëèâî
ñòàâèòèñÿ äî âëàñíèõ ìàòåð³àëü-
íèõ ðåñóðñ³â. Íå îáðàæàéòåñÿ, à
ñïðèéìàéòå öå àäåêâàòíî.

ÒÅÐÅÇÈ— «ñàì ñîá³ ïàí»,
òîæ ïðîäåìîíñòðóéòå íà-
ïîëåãëèâ³ñòü ³ ö³ëåñïðÿìî-

âàí³ñòü,íà ÿê³ âè çäàòí³.Øâèäøå çà
âñå,äîâåäåòüñÿ ä³ÿòè âñóïåðå÷ äóì-
ö³ êîëåã,íàïåðåê³ð âêàç³âêàì áàòüê³â,
êåð³âíèöòâà,íà çëî ñóïåðíèêàì.Âíà-
ñë³äîê öüîãî ìîæëèâà ïåðåâòîìà,
ïåðåíàïðóæåííÿ, îñîáëèâî çà óìî-
âè äåô³öèòó ïîòð³áíîãî äîñâ³äó.Îä-
íàê ïîïðè âñå çáåð³ãàéòå ñàìîâëà-

äàííÿ, êð³ï³òüñÿ äóõîì ³ íå äîçâî-
ëÿéòå ïîñåëèòèñÿ ó äóø³ ñòðàõàì,
æóðá³ ÷è çíåâ³ð³ ó âëàñíèõ ñèëàõ.
Ñì³ëèâèì — â³äêðèò³ âñ³ äîðîãè!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âàøà ÷åñòü,
ñîâ³ñòü,çàêîíîñëóõíÿí³ñòü
íèí³ çîâñ³ì íå º ïîðîæí³ì

çâóêîì.Ñàìå ö³ ÿêîñò³ ó ïîºäíàíí³ ç³
ñì³ëèâ³ñòþ,îïåðàòèâí³ñòþ,çàïîâçÿò-
ëèâ³ñòþ,îáåðåæí³ñòþ ³ ïðîôåñ³îíà-
ë³çìîì º çàïîðóêîþ óñï³õó.Àáè ôîð-
òóíà éøëà ç âàìè ïë³÷-î-ïë³÷, ìàé-
òå ñïðàâè ç íàä³éíèìè ïàðòíåðàìè
òà ïîðàäíèêàìè ³ íå ìàéòå ñïðàâ ³ç
ñóìí³âíèìè îñîáàìè. Ïîä³¿ äíÿ çó-
ìîâëåí³ êàðì³÷íî, òîæ íàâ³òü íåãà-
ðàçäè ñë³ä ñïðèéìàòè çà áëàãî.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ÿêùî âè çàäóìà-
ëè çðîáèòè ðåâ³ç³þ ó äðóæ-
íüîìó îòî÷åíí³—òî º ìàð-

íà ñïðàâà. Ó âàñ ïîðó÷ ÷óäîâ³ äðó-
ç³, ÿê³ âæå ðàí³øå ïðîéøëè âèïðî-
áóâàííÿ íà ïîðÿäí³ñòü ³ â³ääàí³ñòü.
Òîæ íå áóäüòå åãî¿ñòàìè, à æèâ³òü ç
íèìè â ëþáîâ³ é çëàãîä³ òà ïàì’ÿòàé-
òå: äðóæáà ç ëþäüìè,ùî ãðóíòóºòü-
ñÿ íà äóõîâíèõ ³íòåðåñàõ (íå ìàòå-
ð³àëüíèõ!) º òðàíñëÿòîðîì óäà÷³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ çàðàäè ðåàë³çà-
ö³¿ ñâî¿õ àìá³ö³éíèõ íàì³-
ð³â ãîòîâ³ ïîñòàâèòè «íà êàð-

òó» âñå,ùî ìàþòü.Îäíàê öå áåçãëóç-
äî.Áóäüòå ðîçâàæëèâèìè ³ íå íàìà-
ãàéòåñÿ «ïðîáèòè ëîáîì ñò³íó»,ÿê áè
öüîãî íå õîò³ëîñÿ.Îá³éä³òüïåðåøêî-
äè ³ çðîá³òü «ï³äêîï»—òîä³ íå íàðî-
áèòå äóðíèöü.Íàñàìïåðåä íà ðîáî-
ò³, äå êåð³âíèöòâî âëàøòóº âàì ñåð-
éîçíèé ³ñïèò,ùî éîãî ñë³ä âèòðèìà-
òè ç ÷åñòþ. Òóò ó âàñ º âñ³ øàíñè íà
ïåðåìîãó,ïðîòå ñèë äëÿ ¿¿ äîñÿãíåí-
íÿ äîâåäåòüñÿ äîêëàñòè áàãàòî.

ÂÎÄÎË²¯ íåï³äâëàäí³ âëàñ-
í³é âîë³. Æèòòÿ íàïîâíåíå
êàðì³÷íèìè ïîä³ÿìè,äå âà-

øà ðîëü—ñóìë³ííî âèð³øóâàòè ÷óæ³
ïðîáëåìè.Ðåçóëüòàòîì íå ïåðåéìàé-
òåñÿ,àäæå ñêð³çü óïîðàºòåñÿ òà ùå é
ñòàíåòå çíàìåíèòèìè. Ãîëîâíå — íå
õîâàòèñÿ,à ñì³ëèâî ïóáë³÷íî äåìîí-
ñòðóâàòè, ùî ñàìå ðîáèòå. Ñàìå òóò
âè çäàòí³ âçÿòè ðåêîðäí³ âèñîòè.

ÐÈÁÀÌ çàðàäè ùàñëèâîãî
ìàéáóòíüîãî ñë³ä ÷èìîñü
ïîæåðòâóâàòè. Ãðîø³, ÷àñ,

ïî÷óòòÿ,ñèëè,ÿê³ âè õîò³ëè áè âèòðà-
òèòè íà ðîçâàãè, íàñîëîäè, çàäîâî-
ëåííÿ ñâî¿õ çàáàãàíîê, äîâåäåòüñÿ
³íâåñòóâàòè â ðîáîòó é çì³öíåííÿ ³í-
òèìíèõ ïàðòíåðñüêèõ âçàºìèí, ïî-
äàðóíêè.Áåðåæ³òüñÿ åêñòðåìàëüíèõ
ñèòóàö³é, àëå ÿêùî âæå ó íèõ óòðà-
ïèëè — çíàéä³òü ìóæí³ñòü ñì³ëèâî
çóñòð³òèñÿ ç òèì, ÷îãî áîÿëèñÿ! Öå
ãåðîéñòâî ïîâåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ!

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

ãîðîñêîï

13 ñ³÷íÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 13 ñ³÷íÿ

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 39442
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Òåðîðèñòè÷íà Ìàê³¿âêà ãîòîâà ïðèéìàòè 
ßíóêîâè÷à
ÎÄÍÀ ç ìàê³¿âñüêèõ ì³ñüêèõ
ñï³ëüíîò ñîöìåðåæ³ «ÂÊîíòàêòå»
íàï³âæàðòîìà îãîëîñèëà, ìîâ-
ëÿâ, äî ì³ñòà íà ñâÿòà, Íîâèé ð³ê
òà Ð³çäâî ïðè¿äå åêñ-ïðåçèäåíò
âò³êà÷ ßíóêîâè÷, ÿêèé íàðàç³ ïå-
ðåõîâóºòüñÿ â³ä ïðàâîñóääÿ â Ðî-
ñ³¿. Îáëè÷÷ÿ ßíóêîâè÷à ïðî³ëþñ-
òðóâàëè äâîìà ³ðîí³÷íèìè äå-
ìîòèâàòîðàìè. Ó Ìàê³¿âö³, õî÷
öå ì³ñòî ïîðó÷ ç ð³äíèì äëÿ ßíó-
êîâè÷à ªíàê³ºâèì, â³äãóêíóëèñü

íà ³äåþ ïîâåðíåííÿ âò³êà÷à âêðàé
âîðîæå. ªâãåí Âàðîíÿí: «Òà ìè
æ éîãî ÿê ñâèíþ çàð³æåìî, à òî-
ä³ íà ÷àñòèíêè ïîäð³áíèìî!». Àí-
äð³é ²âàíîâ: «Õàé ïðè¿æäæàº. Ìè
éîìó ïåðåñàäêó îðãàí³çóºìî. Çà-
ïàêóºìî ³ «óêðîïàì» çðàçó çäà-
ìî. Ùå é ãðîø³ çàðîáèìî». Ñåð-
ã³é Ñâ³ð³í: «Äàâàé-äàâàé! Òóò òå-
áå, âèðîäêà, ³ ïîõîðîíÿòü!!! ß ÷å-
ðåç öüîãî... æèâó ï³ä áîìáàìè ³
ñíàðÿäàìè!» �

1610 — Ãàë³ëåî Ãàë³ëåé â³äêðèâ Êàë³ñòî — ÷åòâåðòèé ñó-
ïóòíèê Þï³òåðà. Ñàì íàóêîâåöü â³äêðèò³ íèì ñóïóòíèêè
Þï³òåðà íàçâàâ «ïëàíåòàìè Ìåä³÷³» (çà ³ìåíåì â³äîìî-
ãî ôëîðåíò³éñüêîãî ñ³ìåéñòâà) ³ íóìåðóâàâ ¿õ ëàòèíñüêè-
ìè öèôðàìè (I — IV). Ëèøå ó ñåðåäèí³ 18-ãî ñòîð³÷÷ÿ çà
íåáåñíèìè ò³ëàìè áóëî çàêð³ïëåíî ³ìåíà, ïðèñâîºí³ í³-
ìåöüêèì àñòðîíîìîì Ñ³ìîíîì Ìàð³óñîì ùå â 17 ñòî-
ë³òò³ òà çíàéîì³ íàì ñüîãîäí³ — öå ²î, ªâðîïà, Ãàí³ìåä ³
Êàë³ñòî.
1681 — ó Áàõ÷èñàðà¿ ï³äïèñàíî äîãîâ³ð, ÿêèé çàâåðøèâ
Ðîñ³éñüêî-òóðåöüêó â³éíó 1677–81-õ ðîê³â, ùî âñòàíîâ-
ëþâàâ ïåðåìèð’ÿ ì³æ êðà¿íàìè òåðì³íîì íà 20 ðîê³â.
Çã³äíî ³ç íèì, Îñìàíñüêà ³ìïåð³ÿ âèçíàëà ïðàâî Ðîñ³¿
íà çàâîéîâàíèé íåþ Êè¿â.
1703 — ó Ìîñêâ³ âèäðóêóâàëè ïåðøèé íîìåð «Âºäîìîñ-
òºé» — ïåðøî¿ ãàçåòè â Ðîñ³¿.
1854 — Åíòîí³ Ôààñ ç Ô³ëàäåëüô³¿ (ÑØÀ) çàïàòåíòóâàâ
çà ¹ 11062 íîâèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò — àêîðäåîí.
1874 — ó Ðîñ³¿ ââåäåíî çàãàëüíó â³éñüêîâó ïîâèíí³ñòü—
¿¿ ìàëè â³äáóâàòè âñ³ îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ â³êîì â³ä äâà-
äöÿòè îäíîãî äî ñîðîêà ðîê³â. Òåðì³í ñëóæáè çìåíøó-
âàâñÿ ç äâàäöÿòè ï’ÿòè ðîê³â äî øåñòè â àðì³¿ òà ñåìè —
ó ìîðñüêîìó ôëîò³.
1915 —ïîáëèçó ì³ñòà Àâåööàíî ñòàâñÿ îäèí ³ç íàéêàòàñ-
òðîô³÷í³øèõ çåìëåòðóñ³â â ³ñòîð³¿ ²òàë³¿. Ïîøòîâõè ìàã-
í³òóäîþ äî 7,5 áàëà ïðèçâåëè äî ðóéíàö³¿ ñîòåíü ì³ñòå-
÷îê ³ ñ³ë òà çàãèáåë³ ìàéæå 32 600 îñ³á.
1928 — ó òðüîõ áóäèíêàõ â ì³ñòå÷êó Øåíåêòåéä³ (øòàò
Íüþ-Éîðê, ÑØÀ) êîìïàí³¿ RCA ³ General Electric âñòàíî-

âèëè ïåðø³ åêñïåðèìåíòàëüí³ òåëåâ³çîðè äëÿ äåìîí-
ñòðàö³¿ ìîæëèâîñòåé ïðèéîìó òåëåñèãíàëó â äîìàøí³õ
óìîâàõ: ðîçì³ð òåëååêðàíó ïðèéìà÷³â ñòàíîâèâ ïðè-
áëèçíî 10 ñì2 (3õ3 ñì).
1942 — Ãåíð³ Ôîðä çàïàòåíòóâàâ (çà ¹ 2269451) àâòî-
ìîá³ëü ³ç ïëàñòèêîâèì êîðïóñîì. Â³í âèÿâèâñÿ íà 30 %
ëåãøèì â³ä çâè÷àéíîãî çà ò³º¿ ñàìî¿ ì³öíîñò³ êóçîâà.
Ïåðøå òàêîãî øòèáó àâòî áóëî âèãîòîâëåíî íà çàâîä³
Ôîðäà â ñåðïí³ 1941 ðîêó.
1953 — â ðàäÿíñüêèõ ãàçåòàõ «Ïðàâäà» òà «²çâºñò³ÿ»
îïóáë³êîâàíî ïîâ³äîìëåííÿ ÒÀÐÑ ïðî ðîçêðèòòÿ «çìî-
âè êðåìë³âñüêèõ ë³êàð³â.. . âèííèõ ó ñìåðò³ âèùèõ êå-
ð³âíèê³â ÊÏÐÑ, Ðàäÿíñüêîãî óðÿäó òà çáðîéíèõ ñèë»:
äåâ’ÿòåðî ïðîâ³äíèõ ë³êàð³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ áóëè çà
íàö³îíàëüí³ñòþ ºâðåÿìè, çâèíóâà÷óâàëèñü ó âáèâñòâ³
ñåêðåòàðÿ ÖÊ Àíäð³ÿ Æäàíîâà òà íà÷àëüíèêà ÃÏÓ Ðà-
äÿíñüêî¿ àðì³¿ Îëåêñàíäðà Ùåðáàêîâà. Çà òðè ì³ñÿö³,
âæå ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà, «ñïðàâó ë³êàð³â» áóëî îãîëî-
øåíî ôàëüñèô³êàö³ºþ, à ç ï³äîçðþâàíèõ, äâîº ç ÿêèõ
ïîìåðëè ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà, çíÿòî îáâèíóâà÷åííÿ.
1958 — Ëàóðåàò íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ àìåðèêàíñüêèé
õ³ì³ê Ëàéíóñ Ïîë³íã ïîäàâ Ãåíåðàëüíîìó ñåêðåòàðå-
â³ ÎÎÍ Äàãó Õàììàðøåëüäó ïåòèö³þ, ï³äïèñàíó 8 òè-
ñÿ÷àìè â÷åíèõ ç óñüîãî ñâ³òó, ç âèìîãîþ ïðèïèíèòè
âèïðîáóâàííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿. Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â Ðàäÿí-
ñüêèé Ñîþç çàêëèêàâ íåãàéíî ïðèïèíèòè ÿäåðí³ âè-
ïðîáóâàííÿ, à â æîâòí³ ó Æåíåâ³ ðîçïî÷àëèñü ì³æíà-
ðîäí³ ïåðåãîâîðè ùîäî òåõí³÷íèõ äåòàëåé çä³éñíåí-
íÿ ìîðàòîð³þ.
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