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«Çèìîâèé ðåéä» ðÿòóâàëüíèê³â
� Ñòîëè÷í³ ÄÑÍÑíèêè ïîïåðåäæàþòü åêñòðåìàë³â ç âóäî÷êàìè ïðî íåòðèâê³ñòü êðèãè

Ð³âåíü îïëàòè
êèÿíàìè æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
çàëèøàºòüñÿ
ñòàá³ëüíî âèñîêèì

Ó ñòîëèö³ îïëàòà æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã çàëèøàºòüñÿ íà

ñòàá³ëüíî âèñîêîìó ð³âí³.ßê ñâ³ä-

÷àòü äàí³ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-

îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð», çà ðå-

çóëüòàòàìè ãðóäíÿ 2014 ðîêó çà-

ãàëüíèé â³äñîòîê ïîòî÷íî¿ ïëàòè

çà îòðèìàí³ æèòëîâ³ òà êîìóíàëü-

í³ ïîñëóãè ñòàíîâèâ 87,28 %.Íàé-

âèùèì çàëèøàºòüñÿ ð³âåíü îïëà-

òè çà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèí-

ê³â òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ —

91,45 %.

Ì³ñüêà âëàäà íàãîëîøóº íà

âàæëèâîñò³ ñòàá³ëüíî¿ òà â÷àñíî¿

îïëàòè ÆÊÏ (îñîáëèâî â êîíòåê-

ñò³ îïëàòè ì³ñòîì ñïîæèòèõ åíåð-

ãîíîñ³¿â).

Òàêîæ íàãàäóºìî êèÿíàì, ùî

ó ëèñòîïàä³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³ îò-

ðèìàëè îíîâëåí³ ðàõóíêè äëÿ

îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã, ùî çàáåçïå÷óþòü áåçïîñå-

ðåäí³ ðîçðàõóíêè çà âèêîðèñòà-

íèé ïðèðîäíèé ãàç.Îïëàòèòè êâè-

òàíö³¿ ìîæíà ÿê ó â³ää³ëåííÿõ

áàíê³â, òàê ³ â ðåæèì³ on-line.

Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî

îïëàòó ÆÊÏ ìîæíà çíàéòè íà ñàé-

ò³ ÊÏ Ã²ÎÖ — www.gioc.kiev.ua.

Ó áóä³âë³ Êè¿âðàäè
ðîçáèëè 8 â³êîí

Ó÷îðà ì³æ ï’ÿòîþ òà øîñòîþ ãî-

äèíàìè íåâ³äîìèì ó êàìóôëÿæ-

í³é ôîðì³ áóëî ðîçáèòî 8 â³êîí

ïåðøîãî ïîâåðõó áóä³âë³ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, òðè ç íèõ — íàâèë³ò.

Ïðî öå ðîçïîâ³â êåð³âíèê àïà-

ðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäà-

ðåíêî.

«Ïåðåä òèì âêàçàíà ëþäèíà

íàìàãàëàñÿ ïðîéòè äî áóä³âë³ ìå-

ð³¿. Â³êíà ðîçáèò³ ó ò³é ÷àñòèí³

ïðèì³ùåííÿ, â ÿê³é ùîéíî çàâåð-

øåíî ðåìîíò ï³ä «ïðîçîðó ìå-

ð³þ». Íàïàäíèêà çàòðèìàíî. Çà

³íôîðìàö³ºþ ì³ë³ö³¿, â³í ïåðåáó-

âàâ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. Çà ö³ºþ

æ ³íôîðìàö³ºþ,çàòðèìàíèé º á³é-

öåì áàòàëüéîíó «Àéäàð»,— ïîâ³-

äîìèâ ïðî äåòàë³ í³÷íîãî ³íöè-

äåíòó ïàí Áîíäàðåíêî.

«Íàðàç³ ìè ãîòóºìî çàïèò äî

áàòàëüéîíó «Àéäàð» ùîäî âñòà-

íîâëåííÿ ïðè÷åòíîñò³ ¿õ ó÷àñíè-

êà äî õóë³ãàíñüêèõ ä³é, à òàêîæ

äîâ³äêó ïðî çàâäàí³ çáèòêè — çà-

òðèìàíèì áóëî ïîøêîäæåíî 8 â³-

êîí,14 øèáîê.Êð³ì òîãî, â àïàðà-

ò³ Êè¿âðàäè ðîçãëÿäàþòü ìîæëè-

â³ñòü ïîêðèòòÿ âñ³õ â³êîí â áóä³â-

ë³ ïðîòèóäàðíîþ ïë³âêîþ»,—ðîç-

ïîâ³â êåðóþ÷èé ñïðàâàìè Êè¿â-

ðàäè Àíäð³é Ãîòà.

íîâèíè

ÍÅÇÂÀÆÀÞ×È íà äîâîë³ âèñîêó,
ÿê äëÿ çèìè, òåìïåðàòóðó, çàòîêà
ð³÷êè Äåñåíêè íàâ³òü â÷îðà, ó áóä-
í³é äåíü, áóëà çàïîâíåíà ðèáàë-
êàìè. Ïàí Îëåêñàíäð çèìîâîþ ëîâ-
ëåþ ðèáè çàõîïëþºòüñÿ âæå ïî-
íàä 40 ðîê³â — ç ñàìîãî äèòèíñòâà.
Êàæå: ë³ä õî÷ ³ òð³ùèòü ï³ä ðèáàë-
êàìè, âñå æ äîâîë³ òîâñòèé. Òîæ
ðèáàëèòè ÷îëîâ³êó íå ñòðàøíî.
«Áóëî òàêå, ùî é ïðîâàëþâàâñÿ.
Íå òóò, íà Äí³ïð³, á³ëÿ ìîñòó Ìåò-
ðî. Çëÿêàòèñÿ òîä³ íå âñòèã, âèá-
ðàâñÿ ñàì. Òåïåð íà êðèç³ ïîâî-
äæóñÿ àêóðàòí³øå»,— ðîçïîâ³äàº
«Õðåùàòèêó» Îëåêñàíäð. Þð³é ñòàæ
çèìîâî¿ ëîâë³ ðèáè ìàº ìåíøèé —

âñüîãî äåñÿòü ðîê³â. Ñþäè ÷îëîâ³ê
çàâ³òàâ âïåðøå, àäæå ñàì ç Õàð-
êîâà. Æîäíîãî ðàçó íå áóâ ó íå-
áåçïåö³, à çà öåé ÷àñ âæå âñòèã âè-
ðîáèòè âëàñí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè
íà êðèç³. Îñíîâíå — ðèáàëèòè ç
ïàðòíåðîì, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íå-
äàëå÷êî, â 5-7-ìè ìåòðàõ.

Ðÿòóâàëüíèêè ç òàêèìè ïîðà-
äàìè íå çãîäí³ òà åêñòðåìàëàì ç
âóäî÷êàìè ðîçäàþòü ëèñò³âêè ïðî
òå, ÿê ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ íà
êðèç³, òà ùî ðîáèòè ó âèïàäêó, êî-
ëè âè âñå æ ïðîâàëèëèñÿ ó âîäó. Çà
ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Òóìàíîâà,
íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ âîäîëàç-
íî-ðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò ÃÓ ÄÑÍÑ

Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³, ïðè òàê³é
ïîãîä³ ÿêðàç ãðóïîâ³ ñêóï÷åííÿ
ëþäåé íà êðèç³ º íàéá³ëüø íåáåç-
ïå÷íèìè. «Äëÿ âèõîäó íà ë³ä ãðó-
ïè ëþäåé éîãî òîâùèíà ìàº áó-
òè 25 ñì, äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè — 10
ñì. Îäíàê òðåáà âðàõîâóâàòè ³
ñòðóêòóðó êðèãè. Çàðàç ÷åðåç ð³ç-
ê³ çì³íè ïîãîäè ë³ä íåòðèâêèé,
ïîðèñòèé»,— çàçíà÷àº Îëåêñàíäð
Òóìàíîâ.

Òîæ ðÿòóâàëüíèêè íå ðàäÿòü
ëþäÿì çàðàç âèõîäèòè íà ë³ä. Çà-
òÿòèì æ ðèáàëêàì ðåêîìåíäóþòü
ïðè ñîá³ îáîâ’ÿçêîâî ìàòè õî÷à á
åëåìåíòàðíèé íàá³ð äëÿ ïîðÿòóí-
êó: ìîòóçêó äîâæèíîþ áëèçüêî 20-
òè ìåòð³â,ìîá³ëüíèé òåëåôîí òà õî-
÷à á íàéïðîñò³øèé ðÿòóâàëüíèé
æèëåò. Òà ãîëîâíå — íå âæèâàòè
àëêîãîëüíèõ íàïî¿â.

ßêùî æ âè âæå ïðîâàëèëèñÿ ï³ä
êðèãó, íàñàìïåðåä ïîòð³áíî çà-
ñïîêî¿òèñü òà íå ïàí³êóâàòè. Äàë³
íàìàãàòèñÿ çàéíÿòè ÿêîìîãà á³ëü-
øå ì³ñöÿ, ðîçêèíóòè ìàêñèìàëü-
íî øèðîêî ðóêè òà íîãè òà í³ â ÿêî-
ìó ðàç³ íå äîïóñòèòè çàíóðåííÿ ó
âîäó ãîëîâè. Äàë³ íàìàãàòèñÿ âè-
áðàòèñÿ ç îïîëîíêè ñïèíîþ àáî
áîêîì, â³äøòîâõóþ÷èñü ïðè öüî-
ìó íîãàìè.

ßêùî æ âè ñòàëè ñâ³äêîì òîãî,
ùî õòîñü ïðîâàëèâñÿ ï³ä êðèãó, â
ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî âèêëèêà-
òè ðÿòóâàëüíèê³â çà òåëåôîíîì
101, à âæå ïîò³ì íàìàãàòèñÿ íà-
äàòè äîïîìîãó. Ìåòð³â çà äâàäöÿòü
äî ïîñòðàæäàëèõ ïîòð³áíî ëÿãòè
íà ë³ä ³ äàë³ äîáèðàòèñÿ âæå ïî-
ïëàñòóíñüêè. Ïðè öüîìó ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³
ï³äðó÷í³ çàñîáè, ÿê³ äîïîìîæóòü
êðàùå çàô³êñóâàòèñÿ íà ñëèçüê³é
ïîâåðõí³, çîêðåìà íîæ³. Àáè âè-
òÿãíóòè ëþäèíó ç îïîëîíêè, çãî-
äèòüñÿ ìîòóçêà, ïîâîäîê â³ä ñî-
áàêè ÷è ã³ëêè äåðåâ. ßêùî æ ñà-
ìîñò³éíî öå çðîáèòè íåáåçïå÷íî,
íåîáõ³äíî äî÷åêàòèñÿ ïðè¿çäó ðÿ-
òóâàëüíèê³â. Çà öåé ÷àñ ãîëîâíå
äîïîìîãòè ïîñòðàæäàëîìó âòðè-
ìàòèñÿ íà ïëàâó. Â õîëîäí³é âîä³
ëþäèíà ìîæå ïðîòðèìàòèñÿ 10-
15 õâèëèí, çàëåæíî â³ä ô³çè÷íî-
ãî ñòàíó.

Ðåéäè ç ïîïåðåäæåííÿ ïðî íå-
áåçïåêó íà êðèç³ ðÿòóâàëüíèêè
ïðîâîäÿòü ùîòèæíÿ, îäíàê îõî-
÷èõ çëîâèòè ðèáêó äî âå÷åð³ ÷è
ïðîãóëÿòèñÿ â³ä öüîãî íå çìåí-
øóºòüñÿ. Ëèøå ç ïî÷àòêó ö³º¿ çèìè
áóëî âðÿòîâàíî ñåìåðî ëþäåé, îäèí
÷îëîâ³ê çàãèíóâ �

×åðåç ì³íëèâó ïîãîäó ìîðîçè çì³íþþòüñÿ â³äëèãà-
ìè, àëå, íåçâàæàþ÷è íà öå, âîäîéìè ñòîëèö³ çàïî-
ëîíèëè øàíóâàëüíèêè çèìîâî¿ ðèáàëêè. Ðÿòóâàëü-
íèêè ïîïåðåäæàþòü: òàê³ ðîçâàãè ìîæóòü ñòàòè
ñïðàâæíüîþ çàãðîçîþ äëÿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Àäæå
ïîïðè òå, ùî êðèãà â àêâàòîð³¿ Äí³ïðà òà ïðèëåã-
ëèõ ð³÷îê äîâîë³ òîâñòà, ïî ñòðóêòóð³ âîíà ïîðèñòà
òà êðèõêà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Äëÿ òîãî, ùîá ðèáàëêà áóëà áåçïå÷íîþ, ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè ïðîâîäÿòü ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè òà íàâ÷àííÿ â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþáèòåë³â çèìîâî¿ ðèáîëîâë³ 
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ÍÀ ÎÑÒÀÍÍÜÎÌÓ çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó çàñëóõàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü
ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ». Õî÷à ôàðìàöåâòè÷íà ñïðà-
âà º îäí³ºþ ç íàéïðèáóòêîâ³øèõ, êîìóíàëü-
íà ìåðåæà àïòåê äîíåäàâíà ìàëà ñóìí³âíî-
ãî ïîõîäæåííÿ çáèòêè. Ïðî öèôðè, ïðè÷èíè
íåãàðàçä³â òà ¿õ óñóíåííÿ ðîçïîâ³â íîâèé ãåí-
äèðåêòîð «Ôàðìàö³¿» Ðóñëàí Ñâ³òëèé, ÿêèé
íà ö³é ïîñàä³ ïåðåáóâàº âñüîãî òðè ì³ñÿö³. Çà
éîãî ñëîâàìè, ç 2006-ãî ïî 2010 ð³ê ï³äïðè-
ºìñòâî ìàëî ñòàá³ëüíèé ³ íàâ³òü çðîñòàþ÷èé
ïðèáóòîê. Ó 2006 â³í ñòàíîâèâ 7,1 ìëí ãðí,
2007-ãî — 7,4 ìëí ãðí, 2008-ãî — 7,2 ìëí ãðí,
2009-ãî — 9,1 ìëí ãðí, 2010-ãî — 9,1 ìëí.
Óïðîäîâæ 2011—2014-õ ðîê³â ñèòóàö³ÿ çì³-

íèëàñÿ.Ï³äïðèºìñòâî ñòàëî ð³çêî çáèòêîâèì.
2011 ðîêó ïðèáóòîê ñêëàâ 1 ìëí ãðí, 2012-
ãî — 0,3 ìëí ãðí, 2013 ðîêó — 2,2 ìëí ãðí. ²
çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó — çáèòîê 6,6 ìëí ãðí.
Ïðè öüîìó áóëè ùå é ïðèõîâàí³ çáèòêè, ÿê³
îôîðìëþâàëèñÿ ï³ä ñòàòòþ «âèòðàòè ìèíó-
ëèõ ïåð³îä³â».Ñòàíîì íà 30 âåðåñíÿ 2014 ðî-
êó çàãàëüíèé çáèòîê «Ôàðìàö³¿» ñêëàâ 12 ìëí
ãðí.Çà 3 ì³ñÿö³ ðîáîòè íîâîãî êåð³âíèêà ï³ä-
ïðèºìñòâî îòðèìàëî ïðèáóòîê 3,3 ìëí ãðí.

«Äóìàþ, ãîëîâí³ ïðè÷èíè òàêîãî ñòàíó
ï³äïðèºìñòâà ïîëÿãàëè â íåïðîôåñ³éíîìó
óïðàâë³íí³ òà õèáíèõ ö³ëÿõ êåð³âíîãî ñêëà-
äó. Êîëè ÿ ïðèéøîâ íà ï³äïðèºìñòâî, òî âè-
ÿâèëîñü, ùî íàâ³òü îõîðîíö³ ¿çäÿòü íà ñëóæ-
áîâèõ àâòîìîá³ëÿõ. Çà òðè ì³ñÿö³ ìè îïòèì³-

çóâàëè âèòðàòè, çëàìàëè âñ³ êîðóïö³éí³ ñõå-
ìè»,—ðîçïîâ³â Ðóñëàí Ñâ³òëèé.Â³í ïîâ³äîìèâ,
ùî çàðàç «Ôàðìàö³ÿ» âïðîâàäæóº ñó÷àñíó àâ-
òîìàòèçîâàíó ñèñòåìó çàìîâëåíü, îáë³êó òà
ëîã³ñòèêè. ¯¿ âæå àïðîáóâàëè â îäí³é ç àïòåê,
³ çà òðè òèæí³ îá³ãòàì çð³ñ ó 2,5 ðàçó.Êð³ì òî-
ãî, «Ôàðìàö³ÿ» ïåðåéøëà äî ñï³âïðàö³ áåç-
ïîñåðåäíüî ç âèðîáíèêàìè òà îô³ö³éíèìè
äèñòðèá’þòîðàìè,ö³ëêîâèòî óñóíóâøè «ïðî-
êëàäêè-ïîñåðåäíèêè». Ç áåðåçíÿ ï³äïðèºì-
ñòâî ïëàíóº âèéòè íà âëàñíèé ³ìïîðò.

Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü íîâå êåð³â-
íèöòâî áà÷èòü ðîçøèðåííÿ àïòå÷íî¿ ìå-
ðåæ³. Íèí³ äî ñêëàäó «Ôàðìàö³¿» âõîäèòü
101 àïòåêà òà 58 àïòå÷íèõ ïóíêò³â. ßêùî äî
çì³íè ãåíäèðåêòîðà òîð³ê áóëî çàêðèòî 14
àïòåê, òî çàðàç íàâïàêè — â³äêðèâàþòüñÿ
íîâ³. Çà îñòàíí³ ì³ñÿö³ â³äêðèòî 4 àïòå÷íèõ
ïóíêòè â ïðîáëåìíèõ ì³ñöÿõ, çâ³äêè ï³øëè
êîìåðö³éí³ ô³ðìè ³ ìåøêàíö³ çâåðòàëèñÿ
ïî äîïîìîãó. Êð³ì òîãî, 10 àïòåê âæå ïåðå-
âåäåí³ â ñòàòóñ ñîö³àëüíèõ — çàä³ÿíèõ ó ïðî-

ãðàì³ «Êàðòêà êèÿíèíà», çà ÿêîþ ì³ñòÿíè
ìîæóòü ïðèäáàâàòè ë³êè ç ñóòòºâîþ çíèæ-
êîþ çà ö³íîþ âèðîáíèêà. Íèí³ â ïðîãðàì³
áåðóòü ó÷àñòü 50 àïòåê òà 4 àïòå÷íèõ ïóíê-
òè. Çà ïåð³îä ä³¿ ïðîãðàìè ï³ëüãàìè ñêî-
ðèñòàëèñÿ ïîíàä 900 òèñ. êèÿí, çàîùàäèâ-
øè ïîíàä 17 ìëí ãðí. Ðóñëàí Ñâ³òëèé ³í-
ôîðìóº, ùî ùîì³ñÿöÿ â ì³ñò³ ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ
ïî òðè ñîö³àëüí³ àïòåêè. Ïåðåë³ê ï³ëüãîâèõ,
ñîö³àëüíî-çíà÷óùèõ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðà-
ò³â çá³ëüøàòü ç íèí³øí³õ 100 äî 150 ÷è íà-
â³òü 200 — çàëåæíî â³ä ïîáàæàíü ³ ïîòðåá
êèÿí. Òàê ñàìî «Ôàðìàö³ÿ» ïëàíóº â³äêðè-
òè ñâî¿ ïóíêòè â óñ³õ ë³êóâàëüíèõ ³ ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ ñòîëèö³. Íèí³ âîíà ïðà-
öþº â 63 ìåäóñòàíîâàõ — à öå 36 % â³ä ¿õ
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Ö³êàâî,ùî «Ôàðìàö³ÿ»,ÿêà ºäèíà ç àïòå÷-
íèõ ìåðåæ âèãîòîâëÿº åêñòåìïîðàëüí³ ë³êè
çà ðåöåïòàìè, òåïåð ïëàíóº âèðîáëÿòè ùå é
òàê³ âèäè òîâàð³â, ÿê åô³ðí³ îë³¿, êðåìè, ìè-
ëî, ë³êàðñüê³ òðàâè òîùî �

ÌÅØÊÀÍÖ² ñòîëè÷íîãî ÎÑÍ êâàð-
òàëó «Âóë. Ïóøê³íñüêà — Áóëüâàð
Øåâ÷åíêà—âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà»
çàíåïîêîºí³ íàì³ðàìè ÏÀÒ «Ô³äî-
áàíê» çâåñòè îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé
êîìïëåêñ â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ ì³ñ-
òà. Ä³ëÿíêè, íà ÿê³ çàç³õàþòü ïðåä-
ñòàâíèêè áàíêó, çà ñëîâàìè àêòè-
â³ñò³â,º îá’ºêòàìè êóëüòóðíî-³ñòîðè÷-
íî¿ òà àðõ³òåêòóðíî¿ ñïàäùèíè Êè-
ºâà, ÿê³ ïîòðåáóþòü çáåðåæåííÿ.
Îêð³ì öüîãî, êèÿíè îáóðåí³ é òèì,
ùî âíàñë³äîê áóä³âíèöòâà ìîæóòü
ç’ÿâèòèñÿ òð³ùèíè ó ¿õí³õ áóäèíêàõ.

Éäåòüñÿ ïðî çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
íà âóë.×åðâîíîàðì³éñüê³é 10-à,10-
á,12-á,ÿê³ ÏÀÒ «Ô³äîáàíê» ïðîñèòü
éîìó ïåðåäàòè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿

àäì³íáóä³âë³ ç ðîçøèðåííÿì ï³ä
îô³ñíî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ³ç
ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿì. Ïðåäñòàâíèê «Ô³-
äîáàíêó» Ñåðã³é Øåâ÷åíêî âñ³ ïðå-
òåíç³¿ ãðîìàäè çàïåðå÷óº. Çà éîãî
ñëîâàìè,âñÿ íåîáõ³äíà äîêóìåíòà-
ö³ÿ ó ô³íóñòàíîâè º (â òîìó ÷èñë³ äî-
çâ³ë Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè), ³ íà öüîìó åòàï³ íà-
ÿâíèé äîêóìåíò ïðî îá’ºäíàííÿ
òðüîõ ä³ëÿíîê â îäíó. «Ïðè÷èíîþ
îá’ºäíàííÿ ñòàëî óçàêîíåííÿ çå-
ìåëüíèõ ïèòàíü. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ
öüîãî ð³øåííÿ ì³ñòî äîäàòêîâî îò-
ðèìóâàòèìå äî áþäæåòó 1,2 ìëí ãðí
ùîðîêó.Òàêîæ ìè ìàºìî çì³öíèòè
ö³ áóä³âë³ â³ä çñóâ³â, îñê³ëüêè ï³ñëÿ

ïåðåâ³ðêè áóëè âèÿâëåí³ äåôåêòè
ôóíäàìåíòó.Âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåí-
òè â íàñ º, ôàñàä çì³íåíî íå áóäå,
çì³íþâàòèìåìî ò³ëüêè ïî ïåðèìåò-
ðó, äîáóäóâàâøè ÷îòèðè ïîâåðõè.
Ñëóõàííÿ ç ãðîìàäîþ ìè ïðîâîäè-
ëè»,— ïîÿñíèâ ïàí Øåâ÷åíêî.

Íàòîì³ñòü, ÿê ñòâåðäæóþòü ñàì³
ìåøêàíö³,æîäíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü íå áóëî.

Òîìó âèñëóõàâøè îáèäâ³ ñòîðî-
íè,êîì³ñ³ÿ âèð³øèëà ï³òè íà êîìïðî-
ì³ñ. Äåïóòàòè ïîãîäèëèñÿ ï³äòðè-
ìàòè ïðîåêò ùîäî çåìëåâ³äâåäåí-
íÿ â ö³ëîìó çà âèêëþ÷åííÿì ³ç íüî-
ãî ñë³â ïðî «ðåêîíñòðóêö³þ òà áó-
ä³âíèöòâî»,çàëèøèâøè ò³ëüêè «åêñ-
ïëóàòàö³þ òà óòðèìàííÿ ³ñíóþ÷èõ
ó âëàñíîñò³ ñïîðóä». Ïðîåêò ð³øåí-

íÿ ùå ìàº ðîçãëÿíóòè çåìåëüíà êî-
ì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè.

Óõîä³ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
êóëüòóðè òàêîæ íàäàëà äîçâ³ë íà
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÄÏ
«Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ õðîí³êàëüíî-äî-
êóìåíòàëüíèõ ô³ëüì³â» ïî âóë.Ùîð-
ñà,18 äëÿ åêñïëóàòàö³¿,îáñëóãîâóâàí-
íÿ é ðåêîíñòðóêö³¿ íàÿâíèõ ñïîðóä
òà áóä³âíèöòâà ê³íîçí³ìàëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè.

Êð³ì òîãî, äåïóòàòè çàñëóõàëè
çâåðíåííÿ àðõ³òåêòîðà òà â³öå-ïðå-
çèäåíòà ÊÎÍÑÀÓ Ãåîðã³ÿ Äóõîâè÷-
íîãî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ êîìïëåêñ-
íîãî îáñòåæåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó
ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ïàì’ÿòêè ì³ñòî-
áóäóâàííÿ ïî âóëèö³ Õðåùàòèê, à
òàêîæ íåãàéíîãî ¿¿ ðåìîíòó.

Êîì³ñ³ÿ ïîãîäèëàñÿ íàäàòè ìàé-
ñòåðí³ õóäîæíèêàì íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³—÷ëåíàì Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ë-
êè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè â îðåíäó
ìàéæå íà òðè ðîêè ç îðåíäíîþ ïëà-
òîþ 1 ãðèâíÿ íà ð³ê.

Òàêîæ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìà-
ëè çâåðíåííÿ äåïóòàòà Êè¿âðàäè
Îëåñÿ Ìàëÿðåâè÷à ùîäî âèä³ëåí-
íÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæå-
ò³ Êèºâà íà 2015 ð³ê, ó ñóì³ îð³ºí-
òîâíî 300 òèñ. ãðí çã³äíî ç ïðî-
ãðàìîþ òåïëî-òà åíåðãîçáåðåæåí-
íÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ íîâèõ â³êîí
é óòåïëåííÿ ôàñàäó ìóçè÷íî¿ øêî-
ëè ¹ 16, ùî ïî âóë. Åíòóç³àñò³â,
5-à. Îäíàê öå ïèòàííÿ äëÿ ïîãî-
äæåííÿ ìàº ïðîéòè ùå é áþäæåòíó
êîì³ñ³þ �

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ôàðìàö³ÿ» íå ëèøå ñòàá³ëüíî çàáåçïå÷óº êèÿí

ÿê³ñíèìè äîñòóïíèìè ë³êàìè, à é ñàìå ïî÷àëî îçäîðîâëþâàòèñÿ. Çà òðè ì³ñÿ-

ö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì íîâîãî ãåíäèðåêòîðà àïòå÷íà ìåðåæà íàðåøò³ âèáðà-

ëàñü ³ç ñóìí³âíî¿ çáèòêîâîñò³.Óñóíóòî êîðóïö³éí³ ñõåìè òà ïîñåðåäíèê³â, âïðî-

âàäæóºòüñÿ àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìó îáë³êó. Îäíî÷àñíî ðîçøèðþºòüñÿ ìåðåæà

àïòåê: íîâ³ ïóíêòè â ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ òà ïî 3 íîâ³ ñîö³àëüí³ àïòåêè â³äêðè-

âàþòüñÿ ùîì³ñÿöÿ. Àñîðòèìåíò ï³ëüãîâèõ ñîö³àëüíèõ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â,

ùî â³äïóñêàþòüñÿ çà ïðîãðàìîþ «Êàðòêà êèÿíèíà», áóäå çá³ëüøåíî ç³ 100 äî

150 ÷è íàâ³òü 200 âèä³â.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Íèí³ äî ñêëàäó"Ôàðìàö³¿" âõîäèòü 101 àïòåêà òà 58 àïòå÷íèõ ïóíêò³â

Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³ âèñòóïàþòü ïðîòè çâåäåííÿ â öåíòð³ ñòîëèö³ 
îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó

Âðÿòóâàòè 
â³ä çàáóäîâíèê³â
� Ãðîìàäà âèñòóïàº çà çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íîãî îáëè÷÷ÿ ñòîëèö³

Ùîì³ñÿöÿ — 3 íîâ³ 
ñîö³àëüí³ àïòåêè
� «Ôàðìàö³ÿ» âèáðàëàñÿ ç³ çáèòê³â òà ðîçøèðþº 

ï³ëüãîâå îáñëóãîâóâàííÿ êèÿí
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Ïðîáëåìà ñêàíäàëüíèõ çàáóäîâ äëÿ ñòîëèö³ íå íîâà, ³ ïðîòåñòè àêòèâ³ñò³â ùîäî öüîãî ïèòàí-

íÿ íå ïðèïèíÿþòüñÿ. Îñîáëèâî æ îáóðþº êèÿí, êîëè çàáóäîâíèêè íàö³ëþþòüñÿ íà öåíòð Êèºâà.

Îò ³ ïðåäñòàâíèêè «Ô³äîáàíêó» íàìàãàþòüñÿ îòðèìàòè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ äëÿ çâåäåííÿ òàì îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó. Öå ïèòàííÿ äíÿìè îáãîâîðþâàëî-

ñÿ çà ó÷àñò³ ãðîìàäè íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó.

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Íîâîð³÷í³ ãóëÿííÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ 
çàâåðøàòüñÿ ç îïåðåòîþ

Ó ñóáîòó, 17 ñ³÷íÿ, î 18.00 íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³ ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ «Íîâèé ð³ê íà
Ñîô³¿» â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò «Ìóçèêà, ùî ç³-
ãð³âàº» â³ä Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêà-
äåì³÷íîãî òåàòðó îïåðåòè. Äî ïðîãðàìè âå-
÷îðà óâ³éäóòü óðèâêè ç âèñòàâ òåàòðó, îïå-
ðåò òà ìþçèêë³â, ÿê³ äàâíî çäîáóëè ïðè-
õèëüí³ñòü ãëÿäà÷³â, à òàêîæ íîìåðè ç îðè-
ã³íàëüíèõ êîíöåðòíèõ ïðîãðàì Íàö³îíàëü-
íî¿ îïåðåòè.

Â ðàìêàõ îô³ö³éíîãî çàêðèòòÿ íîâîð³÷-
íî-ð³çäâÿíîãî ÿðìàðêó ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
ïðîâåäóòü äî éîãî ðåçèäåíö³¿ â Ñîô³¿ Êè-
¿âñüê³é äî íàñòàííÿ íàñòóïíîãî ðîêó.

Â ïîíåä³ëîê ñâÿòêóºìî Âîäîõðåùå

Õðåùåííÿ Ãîñïîäíº —òðåòº ³ çàâåðøàëü-
íå ñâÿòî ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íîãî öèêëó, ÿêå

ïðàâîñëàâí³ òà ãðåêî-êàòîëèêè â³äçíà÷à-
þòü 19 ñ³÷íÿ. ²ç Õðåùåííÿì Ãîñïîäí³ì ïî-
â’ÿçóþòü õðåùåííÿ ²ñóñà Õðèñòà ó ð³÷ö³ Éîð-
äàí. Ââàæàºòüñÿ, ùî íà Âîäîõðåùå âîäà íà-
áóâàº ö³ëþùèõ âëàñòèâîñòåé ³ çáåð³ãàº ¿õ
óïðîäîâæ ðîêó, ë³êóþ÷è ò³ëåñí³ é äóõîâí³
õâîðîáè. Öüîãî äíÿ âñ³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòî-
ëèö³ çìîæóòü ï³ðíóòè â îïîëîíêó ï³ä ÷àñ
çàãàëüíîì³ñüêèõ ñâÿòêóâàíü.

Â ïîíåä³ëîê ç 12.00 õðåùåíñüê³ çàõîäè
òðèâàòèìóòü íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é
á³ëÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó (âóë. Ïðè-
ð³÷íà, 5-à). Òîä³ æ â³äáóäåòüñÿ îñâÿ÷åííÿ
âîäè â îçåð³ Òåëüá³í á³ëÿ öåðêâè Ð³çäâà
Õðèñòîâîãî íà Áåðåçíÿêàõ, ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ïàðêó ïîðÿä ç³ Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèì Ãî-
ëîñ³¿âñüêèì ìîíàñòèðåì ³ â ïàðêó «Ôåîôà-
í³ÿ (âóë. Àêàäåì³êà Ëåáåäºâà, 32).

Ç 14.00 ñâÿòî ðîçïî÷íåòüñÿ ó Ã³äðîïàð-
êó á³ëÿ êàïëèö³ íà ÷åñòü Õðåùåííÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî (îñòð³â Ïåðåäìîñòîâà ñëîá³äêà,
1). ×èí îñâÿ÷åííÿ âîäè çä³éñíèòü ïðåä-

ñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó ïàòð³àðõ Êè¿â-
ñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò. Ãàðíèé
íàñòð³é óñ³ì ïðèñóòí³ì äàðóâàòèìå Êè¿â-
ñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð óêðà¿íñüêîãî
ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ».

Îñâÿ÷óâàòèìóòü òà ï³ðíàòèìóòü ó êðè-
æàíó âîäó â «Ìàìàºâ³é Ñëîáîä³» (âóë. Ìè-
õàéëà Äîíöÿ, 2). Â Ñòàâðîï³ã³éí³é êîçàöüê³é
öåðêâ³ «Ïîêðîâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³» 19
ñ³÷íÿ î 7.00 â³äáóäåòüñÿ ñâÿòêîâà ë³òóðã³ÿ,
ï³ñëÿ ÷îãî î 12.00 âñ³ ïðèñóòí³ çìîæóòü ñêó-
ïàòèñÿ â îïîëîíö³ îçåðà Êðàñàâèöÿ, ç ÿêî¿
áåðå ïî÷àòîê ð³÷êà Ëèá³äü. Îï³ñëÿ öüîãî
ãîñòåé ÷àñòóâàòèìóòü êóë³øåì, ïðèãîòîâà-
íèì íà â³äêðèòîìó âîãí³, à òàêîæ ãë³íòâåé-
íîì ³ êîçàöüêèì ì³öíèì ÷àºì, âëàøòóþòü
íàðîäí³ ãóëÿííÿ ç òðàäèö³éíèìè îáðÿäà-
ìè, ï³ñíÿìè ³ òàíöÿìè á³ëÿ âîãíþ. Âàð³ñòü
êâèòêà: 50 ãðí, ï³ëüãîâèé — 25 ãðí. Òàêîæ
Õðåùåííÿ ç óñ³ìà îáðÿäàìè â³äçíà÷àòè-
ìóòü ³ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ íàðîäíî¿ àð-
õ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà¿íè ó Ïèðîãîâ³.

Ìàíäð³âêà íîâèìè âèñòàâêàìè

Â÷îðà ó ìóçå¿ «Äóõîâí³ ñêàðáè Óêðà¿íè»
(âóë. Äåñÿòèííà, 12) â³äêðèëàñÿ ïåðñîíàëü-
íà âèñòàâêà æèâîïèñó Êîñòÿíòèíà Êîïî-
ñîâà «Áóäå Óêðà¿íñüêå». Äî ïðîåêòó óâ³é-
øëè äâ³ õóäîæí³ ñåð³¿ ìèòöÿ «Óêðà¿íñüêå
àêòóàëüíå ñåëî» òà «Ñîëîäêå ïîâ³òðÿ», ñêå-
ðîâàí³ íà ðåôëåêñ³þ òà ïåðåîñìèñëåííÿ
ñòàíó ðîçâèòêó òà äåãðàäàö³þ có÷àñíîãî
ñåëà. Â ðàìêàõ åêñïîçèö³¿ â³äáóâàòèìóòü-
ñÿ é ³íø³ ìèñòåöüê³ çàõîäè — çîêðåìà, 17
ñ³÷íÿ î 19.00 ïðîäåìîíñòðóþòü òåàòðàëüíó
âèñòàâó, à 18 ñ³÷íÿ î 19.00 — ê³íîïîêàç.

Â ãàëåðå¿ «Êàðàñü» (Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç,
22-à) ïðåäñòàâëÿþòü âèñòàâêó æèâîïèñó
Àíäð³ÿ Áàá÷èíñüêîãî «Äèñîö³àö³ÿ». Â åêñïî-
çèö³¿ — îáðàí³ òâîðè ñåð³¿ ðîá³ò, ùî ñòâî-
ðåí³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ øåñòè ðîê³â, à ãîëîâ-
íà òåìà—ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ,ä³àëåêòèêà òà ðîç-
ïàä, íà ïåðåõðåñò³ ÿêîãî âèíèêàº íîâèé íå-
çàéìàíèé ñåíñ.

Äî 20 ñ³÷íÿ â ãàëåðå¿ ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà «Òðèïòèõ» (Àíäð³¿âñüê³é óçâ³ç, 34)
òðèâàº ïðîåêò «Àâòîïîðòðåò», ÿêèé ïðåä-
ñòàâëÿº àâòîïîðòðåòè óêðà¿íñüêèõ ìèò-
ö³â, ùî ðîçêðèâàþòü ¿õíþ òâîð÷ó ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü.

Âðóáåëü, Øóëüö, áàðîêî 
òà «The Beatles»

16 ñ³÷íÿ â «Closer» (âóë. Íèæíüîþðê³â-
ñüêà, 31) î 19.00 ë³òåðàòóðîçíàâåöü ªâãåí
Ñòàñ³íåâè÷ ïðî÷èòàº ëåêö³þ ïðî òâîð÷³ñòü
îäíîãî ç íàéçàãàäêîâ³øèõ ïèñüìåííèê³â,
ÿêèé æèâ íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè,
Áðóíî Øóëüöà. Ïîëüñüêî-í³ìåöüêèé ºâ-
ðåé ³ç Äðîãîáè÷à, ïèñüìåííèê ³ õóäîæ-
íèê... Êèì â³í áóâ íàñïðàâä³? Ãîâîðèòè-
ìóòü ïðî ñþððåàë³çì ³ ìàçîõ³çì, ³óäåé-
ñüêó ì³ñòèêó òà ïðîâ³íö³àë³çì â öèêëàõ
êîðîòêî¿ ïðîçè Áðóíî Øóëüöà «Öèíàìî-
íîâ³ êðàìíèö³» é «Ñàíàòîð³é ï³ä Êëåïñèä-
ðîþ». Âõ³ä â³ëüíèé.

Ìóçåé ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà (âóë. Òå-
ðåùåíê³âñüêà, 9) 18 ñ³÷íÿ î 13.00 çàïðîøóº
íà ëåêö³þ â ðàìêàõ öèêëó «Ñòîð³íêè ³ñòî-
ð³¿ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåöòâà», ïðèñâÿ÷åíó
òâîð÷îñò³ Ìèõàéëà Âðóáåëÿ. Âàðò³ñòü ëåê-
ö³¿ 30 ãðí, ï³ëüãîâèé êâèòîê — 15 ãðí.

Â Êíèæêîâîìó êëóá³ Áóëãàêîâà (Àíäð³-
¿âñüêèé óçâ³ç, 13) ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñåð³ÿ ëåê-
ö³é êèºâîçíàâöÿ Ìèõàéëà Êàëüíèöüêîãî
ïðî åòàïè ñòîëè÷íîãî çîä÷åñòâà òà àðõ³òåê-
òóðí³ íàïðÿìè XVII-XX ñòîë³òòÿ. Ïåðøà ëåê-
ö³ÿ «Áàãàòîëèêå êè¿âñüêå áàðîêî» â³äáó-
äåòüñÿ 18 ñ³÷íÿ î 16.00, âõ³ä 55 ãðí. Ïîïåðåä-
í³é çàïèñ íà bulgakov. book. club@gmail.
com.

16 ñ³÷íÿ î 20.00 â «Caribbean Club» (âóë.
Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4) â³äáóäåòüñÿ «The
Beatles Tribute Show» — êîíöåðò äëÿ á³ò-
ëîìàí³â. Íà ñöåíó âèéäóòü Angie Nears ³
Beathoven The Beatles tribute band — øà-
íóâàëüíèêè é ïîñë³äîâíèêè ëåãåíäàðíî¿
«ë³âåðïóëüñüêî¿ ÷åòâ³ðêè». Âàðò³ñòü êâèò-
ê³â: 50-130 ãðí �

Ìóçèêà íà Ñîô³éñüê³é 
òà Âîäîõðåùå
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó

íà íàéáëèæ÷³ äí³
Öèìè âèõ³äíèìè êèÿíè ìàþòü çìîãó âîñòàííº ïîáóâàòè â íîâîð³÷íî-ð³çäâÿ-

íîìó ñåëèù³ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, ïîñëóõàòè êîíöåðò Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè

òà ïîïðîùàòèñÿ ç³ ñâÿòèì Ìèêîëàºì. À â ïîíåä³ëîê âñ³õ îõî÷èõ çàïðîøóþòü

cêóïàòèñÿ ïðîñòî íåáà íà çàãàëüíîì³ñüêèõ ñâÿòêóâàííÿõ Âîäîõðåùà.
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ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ åêîëîã³÷íèé ôî-
òîêîíêóðñ «Æèòòÿ âñóïåðå÷...» ïðî-
âîäèòüñÿ âæå âäðóãå.Éîãî ³í³ö³àòî-
ðîì º êîìïàí³ÿ «Canon» çà ï³äòðèì-
êè ôîòîñï³ëüíîòè Photo. ua. Ïåðåä
ó÷àñíèêàìè ñòîÿëî çàâäàííÿ çíÿòè
ïðèðîäó,ÿêà ïîïðè âñ³ ïåðåøêîäè,
â òîìó ÷èñë³ ³ ëþäñüêèé ôàêòîð,çáå-
ð³ãàº âîëþ äî æèòòÿ. Äî ñêëàäó æó-
ð³,ùî âèçíà÷àëî ïåðåìîæö³â,óâ³é-
øëè ôîòîãðàô, ÷ëåí ÍÑÔÕÓ Þð³é
Êîñ³í,ôîòîðåïîðòåð Êîñòÿíòèí ×åð-
í³÷ê³í,âëàñíèê àðò-öåíòðó «ß Ãàëå-
ðåÿ» Ïàâëî Ãóä³ìîâ òà ³äåéíèé íàò-
õíåííèê êîíêóðñó Ëþäìèëà Âîðî-
íîâà.«Âàæëèâ³ñòü åêîëîã³÷íî¿ òåìà-
òèêè çðîçóì³ëà,òîìó ÿ çâåðòàâ óâà-
ãó íà òâîð÷èé àñïåêò,—ðîçïîâ³â Ïàâ-

ëî Ãóä³ìîâ.—Ôîòîãðàô³¿ ìîæíà óìîâ-
íî ïîä³ëèòè íà òðè òèïè: êðèòèêà
íåöèâ³ë³çàö³éíîãî ³ñíóâàííÿ, íà-
ïðèêëàä,çíÿò³ êóïè ñì³òòÿ,êðàñèâ³
ïðèðîäí³ ïåéçàæ³ òà âçàºìîä³ÿ ëþ-
äèíè ³ ïðèðîäè. ß íàìàãàâñÿ îáè-
ðàòè ò³ ñâ³òëèíè, ÿê³ ïðèâåðòàþòü
óâàãó äî âçàºìîä³¿». Äëÿ ðåïîðòåðà
Êîñòÿíòèíà ×åðí³÷ê³íà äîñâ³ä ñóä-
ä³âñòâà ñòàâ ïåðøèì, äî öüîãî â³í
áðàâ ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ÿê àâòîð
âëàñíèõ ôîòîãðàô³é.«Ïî ðîáîò³ áà-
ãàòî á³ãàþ ³ ð³äêî çâåðòàâ óâàãó íà
öþ ïðîáëåìàòèêó,—ç³çíàºòüñÿ â³í.—
Â ðîáîòàõ ÿ íàìàãàâñÿ çíàéòè îáðà-
çè, ùî çà÷³ïàþòü òà â³äîáðàæàþòü
â³äíîñèíè ëþäåé ³ç ïðèðîäîþ». Íà
äóìêó Þð³ÿ Êîñ³íà, åêîëîã³÷íó òå-

ìàòèêó âàðòî ðîçãëÿäàòè øèðøå—
ÿê åêîëîã³þ äóø³.«Íàø íàðîä çàâæäè
âèæèâàâ,òàê ñàìî ³ ïðèðîäà,—ââà-
æàº â³í.—Àëå,ç ³íøîãî ïîãëÿäó,äî-
ñòàòíüî â³ä’¿õàòè â³ä ì³ñòà,ùîáè ïî-
áà÷èòè, ÿê âîíà áóÿº ³ êâ³òíå. Çàãà-
ëîì â óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³ íàì
âàðòî ïîêàçóâàòè íå òå, ÿê ïîãàíî
ìè æèâåìî,à ÿê ïîòð³áíî æèòè êðà-
ùå, øóêàòè íîâ³ ï³äõîäè». Äî ðå÷³,
ñàì ôîòîãðàô ëþáèòü çí³ìàòè ñ³ëü-
ñüê³ ãîðîäè, â ÿê³ ëþäè âêëàäàþòü
çóñèëëÿ ³ ëþáîâ äî çåìë³.ßê â³äçíà-
÷èëà Ëþäìèëà Âîðîíîâà, íà ïåð-
øèé êîíêóðñ íàäñèëàëè á³ëüøå ôî-
òîãðàô³é êðàñèâî¿ ïðèðîäè, öüîãî-
ð³÷ ó÷àñíèêè (à öå ïîíàä 300 îñ³á)
ïîñòàâèëèñÿ äî åêîëîã³÷íî¿ ïðîá-
ëåìàòèêè ñåðéîçí³øå.

Íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè â³äáó-
ëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïå-
ðåìîæö³â êîíêóðñó. Âîëîäàðåì
«Ïðèçó ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é» (íà

ñàéò³ ïðîâîäèëîñÿ â³äêðèòå ãî-
ëîñóâàííÿ çà êðàùå ôîòî) çäîáóâ
Àíäð³é Ïàñòåðíàê ç³ Ëüâîâà çà ñå-
ð³þ ñâ³òëèí Ãðèáîâèöüêîãî ñì³ò-
òºçâàëèùà. Ïåðøå ì³ñöå ó íîì³-
íàö³¿ «Ëþáèòåë³» îòðèìàâ Þð³é
Øàáëîâ ç Îëåêñàíäð³¿ Ê³ðîâîãðàä-
ñüêî¿ îáëàñò³ çà ôîòîãðàô³þ «Ñèì-
âîëè», çíÿâøè êâ³òó÷³ ñîíÿõè íà
³íäóñòð³àëüíîìó ôîí³, äå ç òðóáè
âèõîäèòü äèì ó  ôîðì³ ñåðöÿ. «Ôî-
òîãðàô³ºþ çàõîïëþþñÿ ç³ øêîëè,
ïðàöþâàâ ó ëèâàðíîìó öåõó çà-
âîäó, çàðàç íà ïåíñ³¿,— ðîçïîâ³â
ïåðåìîæåöü.— Çàéìàþñÿ òóðèç-
ìîì, ëþáëþ ôîòîãðàôóâàòè ïðè-
ðîäó, äâîðèêè, à öþ ñâ³òëèíó çíÿâ
ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³». Ó íîì³íà-
ö³¿ «Ïðîôåñ³îíàëè» êðàùèì ñòàâ
Àíäð³é Ãîëóáöîâ ç Ð³âíîãî. Ãåðî-
ºì éîãî ôîòîãðàô³¿ «Ïîëîíåíèé»
ñòàëî äåðåâî, çàòèñíóòå ì³æ äâîõ
ñòîâï³â åëåêòðîïåðåäà÷. «Çà ôà-

õîì ÿ àðõ³òåêòîð, àëå âæå ÷îòèðè
ðîêè ïðîôåñ³éíî çàéìàþñÿ ôî-
òîãðàô³ºþ,— ïîä³ëèâñÿ ïàí Àí-
äð³é.— Öåé çí³ìîê çðîáèâ ìîðîç-
íîãî äíÿ íà ïðîãóëÿíö³ ç äðóçÿ-
ìè çà ì³ñòîì. Ëþáëþ ë³í³¿ ³ ñè-
ìåòð³þ, çâåðíóâ óâàãó íà ïîºä-
íàííÿ íåæèâèõ ð³âíèõ ³ æèâèõ
ïðèðîäíèõ ë³í³é. Ïðåäñòàâëåíà
òóò ³ùå îäíà ìîÿ ôîòîãðàô³ÿ «Ïåð-
øîïðîõîäö³», ÿêà îòðèìàëà â³ä-
çíàêè íà êîíêóðñ³ ãàçåòè «Äåíü».
Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïðèçè —
ôîòîòåõí³êó â³ä îðãàí³çàòîð³â.

Óñüîãî â åêñïîçèö³¿ ïîíàä 
60 ñâ³òëèí ç ì³ñüêèìè ³ ïðèðîäíè-
ìè ïåéçàæàìè,òâàðèíàìè ³ ïòàõà-
ìè, é á³ëüø³ñòü ç íèõ çâåðòàº óâàãó
íà òå, ÿê ëþäè çàñì³÷óþòü íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå.Âèñòàâêà «Æèò-
òÿ âñóïåðå÷...» òðèâàº â Ìóçå¿ ³ñòî-
ð³¿ ì³ñòà Êèºâà (âóë. Á. Õìåëüíèöü-
êîãî, 7) äî 2 ëþòîãî �

Âçàºìîä³ÿ ïðèðîäè 
³ ëþäèíè â ñâ³òëèíàõ
� Â ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ ôîòîâèñòàâêà íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó

Ðîáîòè ïåðåìîæö³â òà ó÷àñíèê³â êîíêóðñó «Æèòòÿ âñóïåðå÷...», ïðèñâÿ÷åíîãî ïðîáëåìàì íàâ-

êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â Óêðà¿í³, äåìîíñòðóþòü íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà.
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Ïîêàçóþ÷è ïðîáëåìè é êðàñó íàøî¿ çåìë³, â³äâ³äóâà÷³â ñïîíóêàþòü çàìèñëèòèñÿ,
ùî âîíè ìîæóòü çðîáèòè äëÿ ÷èñòîòè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
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15 ñ³÷íÿ

Ïåðåäñâÿòî Áîãîÿâëåííÿ. Ñâÿòèòåëÿ Ñèëüâåñòðà, Ïàïè Ðèìñüêîãî (335).

Ïðåñòàâëåííÿ (1833), äðóãå Îáð³òåííÿ ìîùåé (1991) ïðåïîäîáíîãî Ñå-

ðàôèìà Ñàðîâñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ. Ïðåïîäîáíîãî Ñèëüâåñòðà Ïå÷åð-

ñüêîãî, ó Áëèæí³õ ïå÷åðàõ (Õ²²).

16 ñ³÷íÿ

Ïðîðîêà Ìàëàõ³¿ (400 ð³ê äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Ìó÷åíèêà Ãîðä³ÿ (IV).

17 ñ³÷íÿ

Ñóáîòà ïåðåä Áîãîÿâëåííÿì. Ñîáîð 70 àïîñòîë³â. Ïðåïîäîáíîãî Àõ³ëè,

äèÿêîíà Ïå÷åðñüêîãî, ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (XIV).

18 ñ³÷íÿ

Íåä³ëÿ 32-ãà ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ.Õðåùåíñüêèé

Ñâÿòâå÷³ð. Ïðîðîêà Ìèõåÿ (²Õ ñòîë³òòÿ äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî). Ïðåïî-

äîáíîãî Ãðèãîð³ÿ Àêðèòñüêîãî (820). Äåíü äîòðèìàííÿ ñóâîðîãî ïîñòó.

* * *

Ñí³ãó íà Âîäîõðåùå íàäìå — õë³áà ïðèáóäå.
Áîãîÿâëåííÿ ï³ä íîâèé ì³ñÿöü — äî âåëèêî¿ ïîâåí³.
ßêùî Õðåùåíñüêî¿ íî÷³ çîð³ äóæå ñÿþòü, õë³á áóäå äîáðèé.
Áîãîÿâëåíñüêî¿ íî÷³ â³äêðèâàºòüñÿ íåáî.Ïðî ùî éîìó ïîìîëèøñÿ,òå é ìà-
òèìåø.

19 ñ³÷íÿ

Ñåäìèöÿ 33-òÿ ï³ñëÿ Ï’ÿòèäåñÿòíèö³. ÕÐÅÙÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ ² ÑÏÀ-

ÑÀ ÍÀØÎÃÎ ²ÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ. ÑÂßÒÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß.

* * *

Õðåùåííÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà â³äçíà÷àºòüñÿ Ïðàâîñëàâíîþ
öåðêâîþ ÿê îäíå ç äâóíàäåñÿòèõ ñâÿò. Íèì çàâåðøóþòüñÿ ð³çäâÿíî-íî-
âîð³÷í³ ñâÿòêè.Éîãî íàçèâàþòü ùå Áîãîÿâëåííÿì ÷åðåç òå,ùî ï³ä ÷àñ ö³º¿
ïîä³¿ ìèðó áóëè ÿâëåí³ âñ³ òðè Îñîáè Ñâÿòî¿ Òð³éö³: Áîã Ñèí õðåñòèâñÿ â
Éîðäàí³, Áîã Îòåöü ñâ³ä÷èâ ïðî Íüîãî ãîëîñîì ç Íåáåñ «Öå Ñèí Ì³é óëþá-
ëåíèé, â Êîòðîìó Ìîº áëàãîâîë³ííÿ», ³ Áîã Äóõ Ñâÿòèé ç³éøîâ ç Íåáåñ íà
Õðèñòà ó âèãëÿä³ ãîëóáà.
Íàïåðåäîäí³ Âîäîõðåùà ñâÿòêóþòü ãîëîäíó êóòþ, àáî äðóãèé Ñâÿòâå-
÷³ð. Óâåñü äåíü â³ðóþ÷³ í³÷îãî íå ¿äÿòü — ïîñòóþòü. Ñ³äàþòü âå÷åðÿòè,
êîëè âæå çàñÿº âå÷³ðíÿ çîðÿ, ñâÿòà âå÷åðÿ (ï³ñíà) ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç óæè-
âàííÿ õðåùåíñüêî¿ âîäè, ÿêó îñâÿ÷óâàëè ï³ñëÿ áîãîñëóæ³ííÿ Íàâå÷³ð’ÿ. Äî
ñòîëó ïîäàþòü ï³ñí³ ñòðàâè, ÿê-îò ñìàæåíó ðèáó, âàðåíèêè ç êàïóñòîþ,
ãðå÷àí³ ìëèíö³ íà îë³¿, êóòþ òà óçâàð.
Óðàíö³ íà Áîãîÿâëåííÿ â öåðêâàõ â³äïðàâëÿþòü òàê íàçâàí³ «öàðñüê³ ÷à-
ñè» — íà êîæíîìó ç íèõ ÷èòàþòü ªâàíãåë³º. Öþ íàçâó âîíè ä³ñòàëè â³ä
òîãî, ùî ñëóõàòè ¿õ ó äàâíèíó ïðèõîäèëè öàð³, òîìó íà ìíîãîë³òò³ ó êà-
ôåäðàëüíèõ ñîáîðàõ âèãîëîøóâàëè ïîâí³ñòþ öàðñüêèé òèòóë ³ç ïåðåë³-
êîì óñ³õ êðà¿â, ï³äëåãëèõ ìîíàðõîâ³. Ó äåíü Áîãîÿâëåííÿ, ï³ñëÿ ë³òóðã³¿, â
ïàì’ÿòü ïðî Õðåùåííÿ ²ñóñà Õðèñòà â Éîðäàí³ öåðêâà çä³éñíþº âåëèêå
îñâÿ÷åííÿ âîäè íà ð³÷êàõ, îçåðàõ, äæåðåëàõ, êîëîäÿçÿõ. À ñàìå ì³ñöå, êóäè
âèðóøàþòü â³ðóþ÷³ ³ç öåðêâè íà îñâÿ÷åííÿ âîäè,íàçèâàþòü Éîðäàíîþ.Áî-
ãîÿâëåíñüêîþ âîäîþ êðîïëÿòü õðàìè, îñåë³ é ³íø³ ñïîðóäè.

20 ñ³÷íÿ

Ï³ñëÿñâÿòî Áîãîÿâëåííÿ. Ñîáîð Ïðåäòå÷³ é Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàí-

íà. Äåíü ï³ñíèé.

21 ñ³÷íÿ

Ïðåïîäîáíîãî Ãåîðã³ÿ Õîçåâ³òà (VII). Ïðåïîäîáíîãî Ãðèãîð³ÿ, ÷óäîòâîð-

öÿ Ïå÷åðñüêîãî, ó Áëèæí³õ ïå÷åðàõ (1093). Ïðåïîäîáíîãî Ãðèãîð³ÿ, çà-

òâîðíèêà Ïå÷åðñüêîãî, ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (Õ²²²—XIV).

ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð
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ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍ² ïîð³âíÿëüíî-
ãî àíàë³çó ïðîá ïîâ³òðÿ ï³äçåì-
íèõ öåðêîâ ³ ïîâ³òðÿ, óçÿòîãî áåç-
ïîñåðåäíüî ³ç ñàðêîôàãà ç ìîùà-
ìè ïðåïîäîáíèõ Àãàï³òà ³ Âàðëà-
àìà, áóëî âèÿâëåíî, ùî îêèñíþ-
âàí³ñòü ïîâ³òðÿ â ðàêàõ ç ìîùàìè
ìàéæå âäåñÿòåðî ìåíøà! ×àøêè
³ç çàïë³äíåíèìè ì³êðîáàìè, ÿê³
ï’ÿòü õâèëèí ñòîÿëè íà ìîùàõ,
çíèæóâàëè ÷èñëî êîëîí³é â 10 ðà-
ç³â, çíèêàëè íàéá³ëüø íåáåçïå÷í³
õâîðîáîòâîðí³ áàêòåð³¿. Ðåçóëüòà-
òè àíàë³ç³â ó÷åíèõ ïîêàçàëè â³äñóò-
í³ñòü ïðîöåñó ðîçïàäó îðãàí³÷íèõ
ðå÷îâèí â ìèðî. Åêñïåðèìåíòàëü-
í³ çðàçêè º âèñîêîíàñè÷åíèìè ìàñ-
ëàìè, äå íà 100 ìã ìèðî — 73 ã á³ë-
êà, íåîðãàí³÷í³ ôîñôàòè â³äñóòí³.
Çðàçêè íå ðîç÷èíÿëèñÿ ó âîä³ ³ ìå-
òàíîë³. Òàêèé ïîêàçíèê âëàñòè-
âèé ò³ëüêè æèâîìó îðãàí³çìó.

Ïåðåä çàêðèòòÿì Ëàâðè â 1922
ðîö³ ìèðîòî÷åííÿ ïðèïèíèëîñÿ,
à ïîò³ì â³äíîâèëîñÿ ó 1942 ðîö³
ï³ñëÿ ¿¿ â³äêðèòòÿ í³ìöÿìè. Îñî-
áëèâî ó òÿæêîìó ñòàí³ òîä³ ïåðå-
áóâàëà âåðõíÿ ÷àñòèíà ìîíàñòè-

ðÿ, äå êîìóí³ñòè ï³ä³ðâàëè Óñïåí-
ñüêèé ñîáîð ³ áàãàòî ³íøèõ ñïî-
ðóä ÿê òåðîðèñòè÷íèé àêò ïðîòè
îêóïàö³éíî¿ í³ìåöüêî¿ âåðõ³âêè,
ùî çàâ³òàëà äî Ëàâðè. Ìèðîòî÷åí-
íÿ ïðèïèíèëîñÿ çà äâà ðîêè äî ¿¿
çàêðèòòÿ çà íàêàçîì Õðóùîâà â
1961 ðîö³, â³äíîâèâøèñü çíîâó ó
1988-ìó.

Ôåíîìåí ìèðîòî÷åííÿ ³ìïóëü-
ñèâíèé (³íîä³ â³í çàâìèðàº), ïðè-
÷îìó ê³ñòêîâà òêàíèíà ãëàâè ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà ðîçïëàâëåíèé
êðèñòàë, ïîâåðõíÿ ãëàâ ï³äòàº, ¿õ
ñòðóêòóðà ñòàº ïîðèñòîþ. Ïîìà-
çàííÿ ìèðîì ìàº ö³ëþùèé åôåêò,
áàãàòî ëþäåé çö³ëèëîñÿ.

Ñòîÿííÿ Çî¿

Ùå îäíå äèâî — ³ñòîðè÷íèé
ôàêò «ñòîÿííÿ Çî¿». Öå ³ñòîð³ÿ ïðî
«çàêàì’ÿí³ííÿ» ëþäèíè â Ñàìàð³ 31
ãðóäíÿ 1955 ðîêó â áóäèíêó 84 ïî
âóë. ×êàëîâà. Ñþæåò íàñòóïíèé. Ó
íîâîð³÷íó í³÷ ãîñïîäàð Ìèêîëà
çàïðîñèâ äðóç³â. Ñåðåä ãîñòåé áó-
ëà éîãî êîõàíà ä³â÷èíà Çîÿ Êàð-

íàóõîâà. Âñ³ ïîïàðóâàëèñÿ, à Çîÿ
ñèä³ëà îäíà, Ìèêîëà çàòðèìóâàâ-
ñÿ. Êîëè ïî÷àëèñÿ òàíö³, âîíà ñêà-
çàëà: «ßêùî íåìàº ìîãî Ìèêîëè,
áóäó ç Ìèêîëîþ Óãîäíèêîì òàí-
öþâàòè!». ² ïîïðÿìóâàëà äî ïîêó-
ò³ ç ³êîíàìè. Äðóç³ æàõíóëèñÿ:
«Çîþ, öå ãð³õ»! Àëå âîíà ñêàçàëà:
«ßêùî º Áîã, õàé â³í ìåíå ïîêà-
ðàº!». Ïðèòèñíóëà äî ãðóäåé ³êî-
íó ñâÿòîãî ×óäîòâîðöÿ, óâ³éøëà
äî êîëà òàíöþþ÷èõ ³ ðàïòîì çà-
ñòèãëà, íåìîâ óðîñëà â ï³äëîãó. ¯¿
íåìîæëèâî áóëî çðóøèòè ç ì³ñöÿ,
à ³êîíó íå ìîæíà áóëî óçÿòè ç ðóê,
âîíà í³áè ïðèêëå¿ëàñÿ íàìåðòâî.
Çîâí³øí³õ îçíàê æèòòÿ ä³â÷èíà íå
ïîäàâàëà, ñåðöå ëåäâå áèëîñÿ.

Ïðî íàäçâè÷àéíó ïîä³þ øâèä-
êî ä³çíàëîñÿ âñå ì³ñòî, ì³ë³ö³ÿ áî-
ÿëàñÿ ï³äõîäèòè äî çàêàì’ÿí³ëî¿ Çî¿.
Ë³êàð³ òåæ í³÷îãî íå ìîãëè âä³ÿòè,
ïðè íàìàãàíí³ çðîáèòè óêîë ãîëêè
ëàìàëèñÿ, íå ïðîíèêàþ÷è â øê³ðó.
Ïðèõîäèëè ñâÿùåíèêè,àëå òåæ áåç-
ðåçóëüòàòíî. Ó ñâÿòî Ð³çäâà Õðèñ-
òîâà ïðè¿õàâ ³ºðîìîíàõ Ñåðàôèì,
â³äñëóæèâ âîäîñâÿòíèé ìîëåáåíü ³
îñâÿòèâ âñþ ê³ìíàòó.Ïîò³ì óçÿâ ³êî-
íó ç ðóê Çî¿ ³ ñêàçàâ: «Òåïåð òðåáà
÷åêàòè çíàìåííÿ ó Âåëèêäåíü (íà
Ïàñõó)! ßêùî æ âîíî íå ïðèéäå,íå-
äàëåêèé ê³íåöü ìèðó». Òàê ³ ñòàëî-
ñÿ, Çîÿ ïðîñòîÿëà 128 äí³â.

Ó í³÷ íà ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñ-
êðåñ³ííÿ Çîÿ ñòàëà îñîáëèâî ãî-
ëîñíî âîëàòè: «Ìîë³òüñÿ!». Ñòðàø-
íî ñòàëî í³÷íèì îõîðîíöÿì. «Ùî
òè òàê æàõëèâî êðè÷èø? « — ïè-
òàëè âîíè. «Ñòðàøíî, çåìëÿ ãî-
ðèòü! Ìîë³òüñÿ! Âåñü ñâ³ò â ãð³õàõ
ãèíå, ìîë³òüñÿ!» — êðè÷àëà Çîÿ. Ç
òîãî ÷àñó âîíà ðàïòîì îæèëà, à
ì’ÿçè ñòàëè ì’ÿêèìè.

«ßê òè æèëà? — ïèòàëè ¿¿.— Õòî
òåáå ãîäóâàâ?».

«Ãîëóáè, ãîëóáè ìåíå ãîäóâà-
ëè»,— áóëà â³äïîâ³äü, â ÿê³é ÿñíî
ñïîâ³ùàºòüñÿ ïîìèëóâàííÿ ³ ïðî-
ùåííÿ â³ä Áîãà, äå ñâÿòèé óãîä-
íèê Ìèêîëà ×óäîòâîðåöü ç³ãðàâ
ñâîþ ðîëü.

Ïîä³ÿ íàäçâè÷àéíî âðàçèëà ìåø-
êàíö³â ì³ñòà, á³ëüø³ñòü çâåðíóëàñÿ
äî â³ðè, ïîñï³øàëà â öåðêâó ç ïî-
êàÿííÿì, íåõðåùåí³ õðåñòèëèñÿ.

Çâè÷àéíî, ñâîþ â³ðó áóäóâàòè
íà ÷óäåñàõ íå ìîæíà, ³ Ãîñïîäü ñêà-
çàâ: «Áëàæåíí³ ò³, ùî íå áà÷èëè,
àëå ïîâ³ðèëè. Ïî â³ð³ âàø³é òà áó-
äå âàì» �

×óäî Áîæå

²ñòîð³ÿ ïðàâîñëàâ’ÿ áàãàòà íà ð³çíîìàí³òí³ ÷óäåñà ³ º çíàêîì

Áîæåñòâåííî¿ Ëþáîâ³. Çóïèíèìîñÿ íà ôåíîìåí³ ìèðîòî÷åí-

íÿ â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é ëàâð³. Òóò ïîêîÿòüñÿ ìîù³ 123 Áîæèõ

óãîäíèê³â. Ìîù³ ñâÿòèõ ìàþòü óí³êàëüí³ íåç’ÿñîâàí³ íàóêîþ

âëàñòèâîñò³. Ïðèì³ðîì, çåðíà ïøåíèö³, ÿê³ ïðèêëàäàëè äî

ìîù³â, à ïîò³ì ïðîðîùóâàëè, â³äð³çíÿëèñÿ â³ä êîíòðîëüíèõ

ï³äâèùåíîþ ñõîæ³ñòþ ³ ïðèñêîðåííÿì çðîñòàííÿ äî 30 %. À

çåðíà, îïðîì³íåí³ äîçîþ ðàä³àö³¿ â 10 000 ðàä³é, ùî ïîáóâà-

ëè á³ëÿ ìîù³â, äàëè ñõîäè íå ã³ðø³, í³æ íåîïðîì³íåí³, ³ ðîñ-

ëè øâèäøå.

Ëþáîâ ÊÎÆÓØÊÎ | «Õðåùàòèê»

� Äèâî º íå ïîðóøåííÿ, à íàâïàêè ä³ÿ
âèùèõ ³ â³÷íèõ çàêîí³â áóòòÿ ó íàøîìó
øâèäêîïëèííîìó ñâ³ò³
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про заходи попередження та інформування населення 

про небезпечні наслідки аварій і катастроф техногенного, 
екологічного, природного та воєнного характеру 

під час проведення АТО
Рішення Київської міської ради № 740/740 від 25 грудня 2014 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про столицю
України — місто*герой Київ», Кодексом цивільного захисту України та усвідомлюючи нагальність забезпе*
чення захисту населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природ*
ного та воєнного характеру під час проведення антитерористичної операції в Україні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�тер-

міново�розробити�заходи�попередження�та�ін-

форм�вання�населення�про�небезпечні�наслід-

�и�аварій�і��атастроф�техноенноо,�е�олоіч-

ноо,�природноо�та�воєнноо�хара�тер��під

час�проведення�АТО,�а�саме:

1.1.�Провести�перевір���на�відповідність�всіх

сховищ�цивільноо�захист��міста�Києва.�За�на-

слід�ами�перевір�и�забезпечити�відновлення

мережі�належним�чином�обладнаних�сховищ

цивільноо�захист�.

1.2.�Забезпечити�на�базі��ом�нальних�за�ла-

дів�міста�Києва�проведення�ре�лярних�навчань

з�питань�цивільноо�захист��та�ре�лярних�на-

вчань�основам�почат�ової�війсь�ової�підотов-

�и�із�зал�ченням�фахівців�Товариства�сприян-

ня�обороні�У�раїни�та�інших�ромадсь�их�ора-

нізацій.

1.3.�Провести���рси�для�населення�з�надан-

ня�першої�медичної�допомои�із�зал�ченням

лі�арів�та�фахівців�Товариства�Червоноо�Хрес-

та�У�раїни,�в�том��числі,�через��ом�нальні�за-

соби�масової�інформації.�Перевірити�оснащен-

ня�аптеч�ами�першої�медичної�допомои�від-

повідних�форм�вань�цивільноо�захист��дер-

жавних�та��ом�нальних�підприємств,��станов,

оранізацій�та���випад���їх�відс�тності�або�не-

відповідності�їх�вміст��вимоам�нормативно-

правових�а�тів�щодо�забезпечення�охорони

праці�та�захист��від�надзвичайних�сит�ацій�про-

�онтролювати�їх�належне��омпле�т�вання.

1.4.�Розробити�правила�поведін�и�в�війсь-

�ових��мовах,�терористичних�зароз�та�техно-

енних��атастроф�та�ознайомити�населення�з

цими�правилами.

1.5.�Провести�перевір���системи�оповіщен-

ня�населення�міста�Києва�про�зароз��та�вини�-

нення�надзвичайних�сит�ацій,�а�та�ож�забез-

печити�проведення�відповідних�трен�вань.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�житлово-�ом�нальноо�оспо-

дарства�та�паливно-енеретичноо��омпле�-

с�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської

міської ради від 27.05.2010 № 815/4253 
«Про заборону використання сміттєзбірників 

не за цільовим призначенням»
Рішення Київської міської ради № 522*1/522*1 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат*
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2010

№ 815/4253�«Про�заборон��ви�ористання�сміт-

тєзбірни�ів�не�за�цільовим�призначенням».

2.�Постійній��омісії�Київради�з�питань�жит-

лово-�ом�нальноо�осподарства�та�паливно-

енеретичноо��омпле�с��доопрацювати�за-

значений�прое�т�рішення�та�внести�йоо�на

розляд�пленарноо�засідання�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про організацію web*трансляції 
засідань постійних комісій Київради на офіційному сайті 

Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 544/544 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат*
ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�оранізацію�web-транс-

ляції�засідань�постійних��омісій,�Київради�на

офіційном��сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�транспорт��та�зв’яз���доопрацювати

зазначений�прое�т�рішення�та�внести�йоо�на

розляд�пленарноо�засідання�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження попереднього звіту 
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 

з питань перевірки легітимності рішень 
Київської міської ради, 

прийнятих після травня 2006 року
Рішення Київської міської ради № 564/564 від 10 грудня 2014 року

Заслухавши та обговоривши попередній звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 За*
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвер*
дженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/35, та пункту 5 рішення Київської міської ра*
ди від 6 червня 2014 року № 6/6 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевір*
ки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома�попередній�звіт�тимчасо-

вої��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�перевір�и�леітимності�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро-

��,�зідно�з�додат�ом.

2.�Продовжити�робот��тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�пе-

ревір�и�леітимності�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро��,�стро-

�ом�на�6�місяців.

3.�Внести�до�п�н�т��2�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�6�червня�2014�ро���№ 6/6�«Про

створення�тимчасової��онтрольної��омісії�Ки-

ївради�з�питань�перевір�и�леітимності�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня

2006�ро��»�та�і�зміни:

— слова�«Мосійч���І.�В.»,�«Лозовий�А.�С.»,

«Андрєєв�А.�С.»,�«Л�цен�о�І.�В.»,�«Левчен�о

Ю.�В.»,�«Конобас�М.�П.»,�«Коліснічен�о�О.�М.»

«Бондарен�о�В.�Д.»�ви�лючити.

4.�Направити��опію�цьоо�рішення�до�про-

��рат�ри�міста�Києва�для�вжиття�заходів�ре-

а�вання,�проінформ�вати�за�наслід�ами�де-

п�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації):

5.1.�Визначити�посадов��особ�,�відпові-

дальн��за�співпрацю�з�тимчасовою��онтроль-

ною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

перевір�и�лептимності�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро��.

5.2.�Підот�вати�та�подати�на�розляд�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради,�я�ий�випливає�із�попередньоо

звіт�,�зазначеноо���п�н�ті�1�цьоо�рішення.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�реламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київради

від�10.12.2014�№�564/564

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ 
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 

з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, 
прийнятих після травня 

2006 року

Тимчасова��онтрольна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�(далі —�ТКК)�з�питань�перевір�и�леі-

тимності�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро��,�б�ла�створена�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�06.06.2014�№ 6/6.

До�с�лад��ТКК�входять�28�деп�татів,�заст�пни�ом�олови�ТКК�б�ло�обрано�Семенен�а�Оле�-

сандра�Анатолійовича,�се�ретарем —�Опадчоо�Іоря�Михайловича.

Для�перевір�и�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�5-о�та�6-о�с�ли�ань�члени�ТКК��мовно�розді-

лені�на�чотири�підр�пи�по�вивченню�рішень�за�періодами�(05.2006 —�05.2008,�06.2008 —

10.2010,�11.2010 —�05.2013,�06.2013 —�12.2013).

Проаналіз�вавши�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ТКК�встановила,�що�Київрадою�прийнято

13471�рішення,�з�я�их�9634�(72�%)�рішень�стос�ються�земельної�сфери,�1347�(10�%) —��ом�-

нальної�власності,�всі�інші —�соціально-бюджетної�сфери.

Врахов�ючи�чисельні�звернення�ромади�м.�Києва�до��омісії,�а�та�ож���зв’яз���із�чисельни-

ми�пор�шеннями�при�прийнятті�рішень�Київради�за�часів�Черновець�оо�— Попова�саме�в�зе-

мельній�сфері�та���сфері�власності,��омісія�зосередила�свою��ва��саме�на�вивченні�цих�рішень.

З�метою�дослідження�та�всебічноо�аналіз��рішень�Київради�всім�членам�ТКК�б�ло�роздано

перелі��рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�5-о�та�6-о�с�ли�ань�в�еле�тронном��та�паперовом��ви-

ляді.

Для�роботи�ТКК���відповідних�департаментах�б�ли�створені�всі��мови�і�можливості�для�ана-

ліз��та�надання�виснов�ів�щодо�рішень�Київради,�що�вивчалися.

З�момент��створення�ТКК�б�ло�проведено�9�засідань.

Кон�ретні�пропозиції�деп�татів,��сі�звернення�та��лопотання�від�фізичних�та�юридичних�осіб,

я�і�надходять�на�розляд��омісії�(а�це�на�сьооднішній�день�звернення�та�пропозиції�по�пере-

вірці�210�рішень�Київради),�розлядаються�на�засіданнях�в�поряд���надходження.

Звернення�та��лопотання,�я�і�надійшли�до��омісії,�я��правило�розлядаються�створеними�з

числа�деп�татів —�членів�ТКК�робочими�р�пами�із�зал�ченням�фахівців�та�деп�татів-мажори-

тарни�ів,�я�і�дос�онало�вивчають�матеріали,�виїжджають�на�місце,�при�необхідності�з�стрічаю-

ться�із�заявни�ами�та�виносять�на�розляд��омісії�рез�льтати�вивчення�питань�та��он�ретні�про-

позиції.

Хоча�в�За�оні�У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»�та�Реламенті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�об�мовлено�проведення�засідань�ТКК�я��правило�в�за�ритом��режимі,�засідання��омі-

сії�проводяться�від�рито�з�а�редитацією�преси�та�прис�тністю�ромадсь�ості.

На�засіданнях�б�ло�засл�хано�профільних�фахівців�з�різних�напрям�ів,���том��числі:�началь-

ни�а�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри —�Головноо�архіте�тора�м.�Києва,�началь-

ни�а�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва,�начальни�а�Департамент��земельних�ре-

с�рсів.

З�метою�ви�онання�завдань,�що�стоять�перед��омісією,�нами�б�ли�направлені�звернення�в�різ-

ні�профільні��станови,�а�саме:�Департамент�земельних�рес�рсів,�Департамент��ом�нальної

власності�м.�Києва,�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,�Головне��правління�Міндохо-

дів���м.�Києві,�про��рат�ра�м.�Києва,�Головне��правління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни,�Державна�ар-

хіте�т�рно-б�дівельна�інспе�ція,�Головне��правління�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�се�ретаріат�Київ-

ради�тощо.

Наразі�ТКК�розлян�то�та�підтримано�39�прое�тів�рішень,�6�з�я�их�б�ли�підтримані�на�пле-

нарном��засіданні�сесії�Київради:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
16 ñ³÷íÿ 2015 ð.
¹5(4601)

6

1)�Про�розірвання�доовор��оренди�земельної�ділян�и,���ладеноо�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�п�блічним�а�ціонерним�товариством�«Спеціальне�на��ово-реставраційне�прое�тне

б�дівельно-виробниче�підприємство�«УКРРЕСТАВРАЦІЯ»,�від�16�жовтня�2012�ро���№ 65-6-00528

та�інші�правові�наслід�и�прийняття�цьоо�рішення.

Прое�т�рішення�де�лар�є�збереження��омпле�с��«Гостинний�двір»,�що�є�однією�із�видатних

пам’ято��міста�Києва,�та��неможливлення�подальшоо�йоо�відч�ження.

2)�Про�розірвання�доовор��оренди�земельної�ділян�и,���ладеноо�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЛАВАНДА�ПЛЮС»,�від�30�р�дня�2004�ро-

���№ 91-6-00385.

Заб�довни�,�намааючись�заб�д�вати�с�сідню�земельн��ділян��,�взяв�в�оренд��земельн��ді-

лян���0,19�а�схил�,�на�я�ом��розташоване�бомбосховище,�я�е,�на�жаль,�в�цей�тяж�ий�для��ра-

їни�час�ніде�не�облі�ов�ється.�Рез�льтат —�за�10�ро�ів�нічоо�не�поб�довано�і�б�д�вати�ніхто�не

збирався.

3)�Про�відмов����поновленні�доовор��оренди�земельної�ділян�и�та�відмін��рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22.02.2007�№ 191/852�«Про�передач��земельної�ділян�и�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Стар�ада»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�ов�вання�нежитлової

б�дівлі�адміністративноо�призначення�з�автомобільним�пар�іном�на�в�л.�Тимірязєвсь�ій,�36��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва»

Це�дало�змо��врятовати�ш�ол��№ 5�та�її�територію,�я���намаалась�зр�йн�вати�сім’я�Ян��о-

вича,�поб�д�вати�на�її�місці�5-зір�овий�отель.�До�азом�цьоо�є�до��менти,�знайдені�в�рези-

денції�Ян��овича�«Межиір’я».

4)�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�червня

2007�ро���№ 844/1505�«Про�передач��земельної�ділян�и�ромадсь�ій�оранізації�«Київсь�а�місь-

�а�спіл�а�автомобілістів»�та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«НОВІ�ПЕРСПЕКТИВИ

ПЛЮС»�для�б�дівництва�офісно-житловоо��омпле�с��з�приб�дованими�приміщеннями,�відпо-

відною�інфрастр��т�рою,�підземним�пар�іном�та�наземною�автостоян�ою�на�в�л.�Мілютен�а,

28-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва».

5)�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�червня

2007�ро���№ 845/1506�«Про�передач��земельної�ділян�и�ромадсь�ій�оранізації�«Київсь�а�місь-

�а�спіл�а�автомобілістів»�та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Інвестиційна��омпанія

«УКРБУДАЛЬЯНС»�для�б�дівництва�офісно-житловоо��омпле�с��з�приб�дованими�приміщен-

нями,�відповідною�інфрастр��т�рою,�підземними�пар�інами�та�наземною�автостоян�ою�на�в�л.

Братиславсь�ій,�32-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»

Цими�рішеннями�с�асовані�рейдерсь�і�схеми,�я�і�передбачали�б�дівництво�всередині�жит-

лових�мі�рорайонів,�на�приб�дин�ових�територіях�та�автостоян�ах,�що�ви�ли�ало�с�против�ро-

мадсь�ості�і�меш�анців�район�.

Доовори�оренди�з�2007�ро���та��і�не�б�ли���ладені,�7�ро�ів�бюджет�міста�не�отрим�вав�ні��о-

пій�и.

Інші�прое�ти�рішень�проходять�процед�р��поодження.

Про�питання��ом�нальної�власності

З�травня�2006�ро���б�ло�приватизовано�749�об’є�тів��ом�нальної�власності,�з�них�шляхом

ви��п� —�561�об’є�т�(66,3�%),�шляхом�продаж��на�а��ціоні —�188�об’є�тів�(33,7�%).

Зідно�з�даними�Єдиної�Інформаційної�Системи��ом�нальної�власності�м.�Києва���Печерсь�о-

м�,�Подільсь�ом�,�Шевчен�івсь�ом��районах,�я�і��мовно�можна�віднести�до�історичної�частини

міста,�за�в�азаний�період�приватизовано�355�об’є�тів��ом�нальної�власності,�об’є�тів���льт�р-

ної�спадщини —�близь�о�150.

Протяом�2006—2010�ро�ів�приватизовано�шляхом�ви��п��10�об’є�тів,�що�переб�вали�на�ба-

лансах�санаторіїв,�пансіонатів.

5,5�тисячі��вадратних�метрів�приміщень�центральної�частини�міста�б�ли�продані�за�ціною,

я���заявив�сам�інвестор.

При�цьом��більшість�приватизованих�об’є�тів���центрі�столиці�б�ли�продані��омпаніям,�пов’яза-

ним�з��олишніми�чиновни�ами�КМДА�або�деп�татами�більшості�Черновець�оо�— Попова.�Ви-

��пов�вали�і�наб�вали�на�а��ціонах��ом�нальн��власність�в�основном��в�центрі�міста�по�зани-

жених�цінах,�набаато�менше�рин�ової�вартості.�Тіль�и�на�Хрещати���б�ло�продано�за�цей�пе-

ріод�понад�8,7�тис.��в.�м�нежитлової�нер�хомості�на�с�м��понад�85�млн�рн.�С�ма�начебто�знач-

на,�але�я�що�врах�вати,�що�за�оцін�ами�аналіти�ів�ціна��омерційної�нер�хомості�в�центрі�сто-

лиці�становила�не�менш�3000�$�за�1��в.�м —�місто�насправді�повинно�б�ло�отримати�втричі

більше,�а�саме:�245�млн�рн,�я�би�всі�приміщення�б�ли�приватизовані�за�рин�овою�вартістю.

Врахов�ючи,�що�за�цей�період�б�ло�продано�понад�233�тис.��в.�м�нежитлової�нер�хомості�і�в

основном��в�центральних�районах�міста�на�с�м��понад�1�млрд�200�млн,�то�бюджет�міста�недо-

отримав�приблизно�3�млрд�рн�через�те,�що�приміщення�б�ли�продані�не�за�рин�овою�вартіс-

тю.

Майже�половина�приватизованих�об’є�тів�відраз��ж�б�ла�перепродана.�А�дея�і�об’є�ти�пере-

прод�валися�протяом�ро����іль�а�разів.�Це�оворить�про�те,�що���п�валась�нер�хомість�або�на

підставних�осіб,�або�з�метою�наживи.

Най�р�пнішим�по��пцем��ом�нальних�а�тивів�стала��омпанія�«Новий�реіон».�На�неї�б�ло�роз-

писано�придбання�а�цій�«Київмісь�б�д�»,�«Київаз�»,�«Київводо�анал�»,�«Київхімволо�но».�Е�с-

перти�зазначають,�що�«Київмісь�б�д»�б�в�проданий�за�ціною,�я�а�в�36�разів�нижче�е�спертної.

На�сьооднішній�день�ці�па�ети�а�цій�рішенням�с�дів�поверн�ті�до��ом�нальної�власності�м.�Ки-

єва.

Продані�за�значно�заниженою�вартістю�автоб�сні�пар�и,�аражі�«Київводо�анал�»,�18�примі-

щень,�що�переб�вали�в�орендном���орист�ванні�КП�«Фармація»,�де�працювали��ом�нальні�ап-

те�и.

Продані�приміщення,�де�знаходились�нар�олоічна��лінічна�лі�арня,�дитячий�т�бер��льозний

санаторій,�центральні�полі�ліні�и�Солом’янсь�оо�та�Шевчен�івсь�оо�районів�тощо.

Всьоо�по�міст��з�власності�територіальної�ромади�вил�чено�68,5�тисячі��вадратних�метрів

нежитлової�нер�хомості,�в�я�их�розташ�вались�місь�і�та�заальнодержавні��станови.�Є�випад-

�и,��оли�приміщення,�де�знаходились�навіть�правоохоронні�орани,�та�ож�б�ли�вил�чені�без�їх

зоди.

Більше�10�тисяч��вадратних�метрів�б�ло�передано�в�оренд��без��он��рс��із�пор�шенням�вста-

новленоо�поряд��.�Та�і�питання�вносились�з�олос��безпосередньо�під�час�пленарних�засі-

дань�Київсь�ої�місь�ої�ради.�З�четвертоо��вартал��2008�ро���не�проведено�жодноо��он��рс�

на�право�оренди,�що�призвело�до�недоотримання�значних��оштів�по�орендній�платі�і�до�бю-

джет��міста.

53,6%�орендованих�площ�передано�орендаторам�на�пільових��мовах.�При�том�,�що�серед-

ня�орендна�плата�за�один��вадратний�метр�становила�всьоо�48�ривень.

За�період,�що�вивчався,�без�жодної��омпенсації�рішеннями�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��о-

м�нальної�власності�передано���заальнодержавн��власність�58�об’є�тів�площею�220039��в.�м,

первісною�вартістю�понад�1,885�млрд�рн.

Під�вилядом�інвестиційних��он��рсів�для�ре�онстр��ції�старих�б�дин�ів�безоплатно�з�с�ттє-

вими�пор�шеннями�за�он��передано���власність�та��званих�інвесторів�більше�я��90�об’є�тів��о-

м�нальної�власності.

Відповідно�до�автоматизованої�системи�«До��мент»�Департамент���ом�нальної�власності�на

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�майнових�питань�б�ло�подано�60�протестів�та�подань�про��-

рат�ри�м.�Києва,�з�я�их�лише�5�(8%)�задоволено.

На�жаль,�дослідити�приватизаційні�справи�немає�можливості,�бо�460�приватизаційних�справ

б�ли�фа�тично,�під�вилядом�вивчення�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�мин�лоо�с�ли�ання,

нібито�ви�радені�з�автомобіля�деп�тата�Петра�Іванова,�ще�155�справ�вил�чені�правоохоронни-

ми�оранами�я��речові�до�ази.

Питання�земле�орист�вання

Кіль�ість�земельних�діляно�,�переданих�фізичним�та�юридичним�особам�рішеннями�Київсь�ої

місь�ої�ради�після�травня�2006�ро��,�по�я�их���Департаменті�земельних�рес�рсів�б�ли�зареєс-

тровані�до��менти,�що�посвідч�ють�право�власності�чи��орист�вання�(оренди)�земельними�ді-

лян�ами,�становить:

— на�підставі�до��ментів,�що�посвідч�ють�право�власності�на�земельні�ділян�и,—�6436�зе-

мельних�діляно��заальною�площею�3164,67�а;

— на�підставі�до��ментів,�що�посвідч�ють�оренд��на�земельні�ділян�и,—�2372�земельні

ділян�и�заальною�площею�3800,76�а;

— на�підставі�до��ментів,�що�посвідч�ють�право�постійноо��орист�вання�на�земельні�ді-

лян�и,—�905�земельних�ділян�о��заальною�площею�2289,66�а.

Врахов�ючи�чисельні�пор�шення�при�передачі�земельних�діляно�,�всьоо�винесено�139�про-

тестів�та�подання�про��рат�ри�на�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�з�них�задоволено�29�(20%).

Правоохоронними�оранами�в�Департаменті�земельних�рес�рсів�проведено�виїм���1110��адас-

трових�справ�в�я�ості�речових�до�азів.�Наразі�залишаються�втраченими�з�різних�причин�318��а-

дастрових�справ.

Всьоо�за�період,�що�вивчався,�без��он��рентних�засад�передано�більше�3000�а�вільних�зе-

мельних�діляно�,�тіль�и�за�одне�славнозвісне�пленарне�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�01.10.2007,

��понеділо�,�одраз��після�нічноо�підрах�н���олосів�на�позачерових�виборах�народних�деп�-

татів�У�раїни,�б�ло�передано�на�15�підставних�житлово-б�дівельних��ооперативів�1500�а�віль-

них�земельних�діляно��разом�з�водоймами,�я�і�раніше�ви�ористов�вались�я��сільсь�оосподар-

сь�і�землі,�в�том��числі,�частин��земель�Конча-Заспи,�а�та�ож�біля�ТЕЦ-6�резервних�земель,

передбачених�для�винос��промислових�зон�з�центр��міста.

Без�оштовно�б�ло�відч�жено�понад�415�а�особливо�цінних�земель��ні�альноо�м�зею�Пиро-

ово�та�прилелих�зелених�зон.

Територія�заповідноо�Ж��ова�острова�б�ла�зменшена���8�разів.

Без�оштовно���власність�або�в�оренд��за�символічн��плат��передано�523�земельні�ділян�и�пло-

щею�575�а�за�рах�но��за�ладів���льт�ри,�освіти,�охорони�здоров’я�та�ре�реації.

Майже�без�оштовно�б�ло�передано���власність�чи���довостро�ов��оренд��приватним�осо-

бам�1771�а�за�рах�но��зелених�зон�(34%),�тобто�третина�площ�зелених�насаджень�міста.�Щоб

надати�всьом��цьом��виляд�за�онності,�б�ло�прийнято�226�змін�до�Прорами�розвит���зеле-

них�зон�міста�Києва,�я�ими�б�ло�ви�лючено�з�неї�ділян�и,�зайняті�зеленими�насадженнями.

З�травня�2006�ро���до�Генеральноо�план��міста�Києва�б�ло�внесено�3900�змін,�наслід�ом�я�их

стала�зміна�виляд��історичної�частини�міста,�висотна�заб�дова�там,�де�її�апріорі�не�повинно�б�-

ти,�за�риття�дитячих�садоч�ів�та�лі�відація�спортивних�майданчи�ів.

750�а��иївсь�их�земель�надано�Київсь�ою�місь�ою�радою�без�підотов�и�б�дь-я�ої�земле-

впорядної�до��ментації.

31�березня�2010�ро���Попов�О.�П.�в�своїй�доповіді�арант�вав,�між�іншим,�що�все�неза�онно

відч�жене�і�приватизоване�Черновець�им�і�йоо�«молодою��омандою»,�б�де�поверн�то�в��ом�-

нальн��власність�м.�Києва,�про��рат�ра�с�дилась,�виравала�позови,�але�до�сьооднішньоо

дня�за�рез�льтатами�вираних�с�дів�земля�і�майно�та��і�не�облі�ов�ються�я���ом�нальна�влас-

ність.

За�виснов�ами�Тимчасової�слідчої��омісії�Верховної�Ради�У�раїни,�за�часи�діяльності�Черно-

вець�оо�столиці�нанесені�збит�и�в�розмірі�60—70�мільярдів�рн.

Станом�на�1�вересня�поточноо�ро��,�за�інформацією�Головноо��правління�Міндоходів���м.

Києві,�заборованість�по�орендній�платі�за�землю�мають�453�підприємства�та�оранізації�на�за-

альн��с�м��213�млн�рн.�О�ремі�підприємства,�маючи�10�земельних�діляно��в�оренді,�з�само-

о�почат���оренди�ні�оли�не�платили�оренд��плат�.

О�рема�проблема�існ�є�з�511�земельними�ділян�ами�(4000�а),�по�я�их�прийняті�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�але�по�я�их�з�травня�2006�ро�����Департаменті�земельних�рес�рсів�відс�т-

ня�інформація�щодо���ладання�дооворів�оренди.

Попередньо�підс�мов�ючи�проведен��робот��по�перевірці�леітимності�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро��,�тимчасова��онтрольна��омісія�вносить�та�і�пропо-

зиції�та�ре�омендації:

1)�Для�наповнення�бюджет��та�впоряд��вання�земельних�відносин���столиці�необхідно�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�та�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�підот�вати�про-

е�ти�рішень�про�визнання�та�ими,�що�втратили�чинність,�рішень,�по�я�их�не���ладено�доово-

ри�оренди,�та�земельні�ділян�и,�я�і�залишаються�вільними�від�заб�дови,�внести�в�перелі��про-

даж��або�передачі�в�оренд��з�а��ціон�.

2)�Для�наповнення�бюджет��та�впоряд��вання�земельних�відносин���столиці�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�та�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�необхідно�зверн�тися�до

с�д��щодо�стянення�заборованості�по�оренді�землі�та��ом�нальноо�майна,�а�та�ож�підот�-

вати�та�передати�матеріали�щодо�розірвання�дооворів�оренди�на�розляд�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

3)�Київсь�ом��місь�ом��олові�зверн�тися�до�про��рат�ри�м.�Києва�з�проханням�прис�орити

розслід�вання��римінальної�справи�за�фа�том�сл�жбової�недбалості�сл�жбових�осіб�Головно-

о��правління��ом�нальної�власності�КМДА�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�6-о�с�ли�ання,

з�вини�я�их�б�ло�втрачено�до��менти�щодо�приватизації�об�є�тів��ом�нальної�власності�на�те-

риторії�столиці�за�2006—2010�ро�и.

4)�Головном���правлінню�Держземаентства���м.�Києві�внести�зміни�до�Державноо�земель-

ноо��адастр��щодо�земельних�діляно�,�я�і�за�рішенням�с�д��б�ли�поверн�ті����ом�нальн��влас-

ність�м.�Києва.

5)�Київсь�ом��місь�ом��олові�зверн�тися�до�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни

щодо��омпенсації�міст��за�передач����заальнодержавн��власність��ом�нальноо�майна�за�пе-

ріод�2006—2013�pp.�площею�220039��в.�м,�первісною�вартістю�понад�1,885�млрд�рн.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04.09.2014 № 50/50 «Про створення тимчасової контрольної комісії 

Київради з контролю за охороною водоймищ, джерел, 
систем питного водопостачання та прилеглих до них територій у місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 545/545 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статті 8$1 Водного кодексу України, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 За$

кону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 15 Закону України «Про питну воду та питне водопос$
тачання», статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770,
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

04.09.2014�№ 50/50�«Про�створення�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради�з��онтролю�за�охороною�во-

доймищ,�джерел,�систем�питно о�водопостачання�та

приле лих�до�них�територій�!�місті�Києві»�та�о о�зміст!:

1.1.�У�п!н�ті�2�зазначено о�рішення:

— позицію�«Янчен�о�Галина�І орівна,�деп!тат�Київсь�ої

місь�ої�ради»�ви�лючити;

— доповнити�п!н�т�2�позиціями:�«Бондарен�о�Дмит-

ро�Сер ійович,�деп!тат�Київсь�ої�місь�ої�ради»;�«Пабат

Оле�сандр�Ві�торович,�деп!тат�Київсь�ої�місь�ої�ради»;

— обрати�членами�тимчасової��онтрольної��омісії

Київради�з��онтролю�за�охороною�водоймищ,�джерел,

систем�питно о�водопостачання�та�приле лих�до�них

територій�!�місті�Києві�Безпало о�Оле�сія�І оровича,

деп!тата�Київсь�ої�місь�ої�ради;�Гончарова�Володи-

мира�Валентиновича,�деп!тата�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

1.2.�У�п!н�ті�7�зазначено о�рішення�позицію�«на�Київ-

сь�о о�місь�о о� олов!»�замінити�позицією�«на�постійн!

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло ічної�полі-

ти�и».

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення�по�ласти�на

постійн!��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�ре ла-

мент!�та�деп!татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 555/555 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самовряду$

вання в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою
забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та
враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд!�без�проведення��он�!рс!�не-

житлові�приміщення��ом!нальної�власності�територіаль-

ної� ромади�міста�Києва�з ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент!��ом!нальної�власності�м.�Києва�ви-

�онавчо о�ор ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�!�ласти�в�!становленом!�по-

ряд�!�до овір�оренди�нежитлових�приміщень��ом!наль-

ної�власності�територіальної� ромади�міста�Києва�з ід-

но�з�п!н�том�1�цьо о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення�по�ласти�на

постійн!��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 555/555

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди та
орендована площа,
кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

1. ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Форма власності * комунальна
Форма господарювання *
бюджетна

ПЛ. БЕССАРАБСЬКА, № 2,
Печерський район Нежилий
будинок (капітальний)
Загальна площа * 9708,00
кв. м

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
3 поверх 
площа * 194,90 кв. м

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Відповіді на сканворд 
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К А Н Т Ч А Л С Е Л

О Т А Р А Р А Г У Л Я

Л И Т А В Р И А Л Ь Т

О К Р О К Ф О Р Ь

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.

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,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ "Ãîñïîäàð Äàðíèöüêîãî

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà" (ì. Êè¿â,
âóë. Çàñëîíîâà, 3, 566-74-04)

1 ïîâåðõ
âóë. Òðîñòÿ-
íåöüêà, 12

128,20
Ðîçì³ùåííÿ Òîâàðèñòâà ×åð-

âîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 23.12.2014

1 ãðí íà ð³ê

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ

ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ, çàë³çíèö³, Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó, Ðóñàí³âñüêî¿

ïðîòîêè òà Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà ÒÎÂ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê)

ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó äåòàëüíîãî

ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ, çàë³çíèö³, Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó,

Ðóñàí³âñüêî¿ ïðîòîêè òà Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ

ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25

òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ, çàë³çíèö³, Áðîâàðñüêîãî

ïðîñïåêòó, Ðóñàí³âñüêî¿ ïðîòîêè òà Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013

¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ)

ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé

ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,

áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿

ïðîåêòíèõ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ

éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ

éîãî ïîëîæåíü,ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é

òà ïðîïîçèö³é ìîæëèâîãî ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ — ãðîìàäñüêîãî

öåíòðó, áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ óñòàíîâ îñâ³òè òà æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â,

ðîçì³ùåííÿì ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü

íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é

êîëèøí³õ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ôîðìóâàííÿ íîâèõ æèòëîâèõ óòâîðåíü ³ç

ñó÷àñíèì ð³âíåì êîìôîðòíîñò³ ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ

ïðîïîçèö³é ïðîïîíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî æèòëà íà ïåðñïåêòèâó (äî 2025ð.) ç ì³ñöÿìè

ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â òà íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ ³ áëàãîóñòðîþ

â îáñÿç³ 174 òèñ. ì2.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè

îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ íà ïåðñïåêòèâó

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî öåíòðó, çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè íà 600 ì³ñöü òà äèòÿ÷î¿

äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 260 ì³ñöü, à òàêîæ áóä³âíèöòâî íàçåìíî-ï³äçåìíèõ

òðèð³âíåâèõ ïàðê³íã³â äëÿ ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â ìåøêàíö³â.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé

ïðîåêòóâàëüíèê — ÒÎÂ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ,

çàë³çíèö³, Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó, Ðóñàí³âñüêî¿ ïðîòîêè òà Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, áóë. Ïðàö³, 1/1.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ

www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó

Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå ç 21.01.2015 äî 20.02.2015 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì

ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³

ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà
³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî
ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â-44,âóë.Õðåùàòèê,36, ê. 913 (íà êîíêóðñ).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Øàíîâíèé àáîíåíò!

Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÒÎÏ ÍÅÒ" ³íôîðìóº ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³
ç íàäàííÿ ïîñëóã ô³êñîâàíîãî òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó ç 01.04.15 ð. Çì³íè, ùî ïîâ'ÿçàí³
ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ìåðåæ³,ìàþòü íà ìåò³ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã àáîíåíòàì, íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ïîñëóã òà ðîçøèðåííÿ
ìîæëèâîñòåé àáîíåíò³â, ùî çàìîâèëè ïîñëóãè çâ'ÿçêó.

ÏðÀÒ "ÒÎÏ ÍÅÒ" ïðîïîíóº ñâî¿ì àáîíåíòàì ç 01.04.15 ð. îòðèìóâàòè ïîñëóãè
ô³êñîâàíîãî òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó áåçïåðåðâíî íà òèõ æå ñàìèõ óìîâàõ, áåç çì³íè
òåëåôîííîãî íîìåðó ó îïåðàòîðà ÏðÀÒ "Äàòàãðóï" (http ://www.datagroup.ua), ùî
ä³º íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ ë³öåíç³é â³äïîâ³äíî äî ÇàêîíóÓêðà¿íè "Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿",
ïðàâèë íàäàííÿ òà îòðèìàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
ïðèéíÿòèõ Ð³øåíü ÍÊÐÇ².

Ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà çàâæäè ãîòîâ³ âèð³øèòè áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ñòîñîâíî íàäàííÿ
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã òà ï³äêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â çà áàæàííÿì
àáîíåíò³â.

Äëÿ îòðèìàííÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîñèìî çâåðòàòèñü çà òåëåôîííèì
íîìåðîì (044)585-00-08 àáî íà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè info@datagroup.ua.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Áðîêàðä-Óêðà¿íà"

(êîä ªÄÐÏÎÓ 24597296) ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó ïå÷àòêè ¹ 2.

Çàçíà÷åíó ïå÷àòêó ââàæàòè íåä³éñíîþ.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ñêàæè,õòî òâ³é äðóã,

³ ÿ ñêàæó, õòî òè. Íà äðóæ-

í³õ òåðåíàõ—«ïåðåçàâàí-

òàæåííÿ». ªäíàéòåñÿ ç ëþäüìè âè-

ñîêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè, ÿêèì ïðè-

òàìàííå íåîðäèíàðíå ìèñëåííÿ, ³

òîä³ âàø âíóòð³øí³é ñâ³ò çì³íèòüñÿ

íà êðàùå. À ç äóõîâíî íåçð³ëèìè

îñîáàìè óæå íå ïî äîðîç³, ³íàêøå

åâîëþö³ÿ çàãàëüìóºòüñÿ.

ÒÅËÜÖ², ÿêùî âàìè ðó-

õàòèìóòü êàð’ºðí³ àìá³-

ö³¿, íå ÷èí³òü ¿ì ñïðîòèâ,

òî ÷óäîâèé òîí³ê (³ â÷àñíèé!) äëÿ

ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ,

óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðèðîäíèõ

îáäàðîâàíü. Óêð³ïèòè ñëóæáîâ³

ïîçèö³¿ ³ íàâ³òü «çàêðóòèòè» ñëóæ-

áîâèé ðîìàí, äå âàø ãåí³é ðîç-

êâ³òíå âñ³ìà áàðâàìè, òðóäíîù³â

íå ñêëàäå: àêòèâ³çóéòå òâîð÷ó îðè-

ã³íàëüí³ñòü.

ÁËÈÇÍÞÊ²Â âàáèòèìóòü

âèñîê³ ìàòåð³¿ òà âñå îðè-

ã³íàëüíå, íåòðàäèö³éíå,

òÿãíóòèìå çàçèðíóòè ï³ä åçîòåðè÷-

íèé ïîêðîâ, ï³çíàòè ñâ³ò íåçáàã-

íåííîãî. À öå ïîçèòèâíî â³ääçåð-

êàëèòüñÿ íà ñâ³òîãëÿä³, äîïîìîæå

çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà ÷èìàëî ïèòàíü,

çðîçóì³òè ñâîþ ì³ñ³þ íà ö³é Çåì-

ë³.

ÐÀÊÈ, âèçíà÷òåñÿ, ç êèì

âàì ïî îäí³é äîðîç³, ³ ñïðÿ-

ìóéòå íåðåàë³çîâàíó ñåê-

ñóàëüí³ñòü â ðóñëî çàäîâîëåííÿ,

ÿêùî óïåâíåí³ — îáãàíÿéòå! Àáè

ïî÷óòòÿ íå çà÷àõëè, ìîæíà åêñïå-

ðèìåíòóâàòè! Îðèã³íàëüí³ñòü, íå-

òðàäèö³éí³ñòü â ëþáîâí³é ñôåð³ —

öå âèùèé ï³ëîòàæ íàñîëîä ³ öå-

ìåíò ñîþçó. ²ñòèííà ëþáîâ ðåãó-

ëÿðíî ïîòðåáóº òîí³çóþ÷îãî æèâ-

ëåííÿ!

ËÅÂÈ, íà ïàðòíåðñüêîìó

ôðîíò³ — «ìîäåðí³çàö³ÿ».

ßê â³äîìî,íà âíóòð³øíüî-

ìó ïëàí³ ïîä³áíå ïðèâàáëþº ïî-

ä³áíå,òîæ îáðàíåöü º âàøèì äçåð-

êàëîì, ³ âñå, ùî â íüîìó íå äî âïî-

äîáè, íàñïðàâä³ º âàøèìè âàäàìè.

Ñï³âçâó÷÷ÿ «ÿ ïëþñ òè» º íàéö³í-

í³øèì ñêàðáîì, ÿêèé ñë³ä ö³íóâà-

òè òà ï³äòðèìóâàòè âçàºìíîþ òóð-

áîòîþ, äóõîâíîþ ºäí³ñòþ, ñï³ëüíè-

ìè ä³ëîâèìè ³íòåðåñàìè ³ ñåêñó-

àëüíîþ ãàðìîí³ºþ.

Ä²ÂÈ,ëþáîâíà åïîïåÿ â³ä-

õîäèòü ó íåáóòòÿ. Ï³ðí³òü

ç ãîëîâîþ ó òâîð÷ó àòìî-

ñôåðó ñëóæáîâîãî êîëåêòèâó, ùî

íåñå ö³ëþùèé åôåêò, òóò ðàíè çà-

ãîÿòüñÿ, à â³ä÷óòòÿ ïðîôåñ³éíî¿ ö³í-

íîñò³ (äå âè ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè)

âñåëèòü îïòèì³çì ³ â³ðó ó ñâ³òëå

ìàéáóòíº.

ÒÅÐÅÇ²Â çàêðóæëÿº øàëå-

íà ðîìàíòè÷íà â³õîëà; âå-

ñåë³òüñÿ, íàñîëîäæóéòåñÿ

ñåðäå÷íîþ ãàðìîí³ºþ, äðóæ³òü ç

Ìóçîþ òà çàðÿäæàéòå æèòòºâèé

àêóìóëÿòîð áëàãîäàòíèìè åìîö³-

ÿìè. Âàø ëèöàð — öå äðóã ³ êîõà-

íåöü â îäí³é ³ïîñòàñ³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íà ïðîôåñ³é-

íèõ òåðåíàõ âåðõîâîäèòü

ôîðòóíà, òîæ ëîâ³òü øàíñ,

àáè óêð³ïèòè êàð’ºðí³ ïîçèö³¿. Îä-

íî÷àñíî òðèìàéòå ðóêó íà ñ³ìåé-

íîìó ïóëüñ³: äîáðîçè÷ëèâ³ñòü,äðóæ-

íÿ êîíñîë³äàö³ÿ ç ðîäè÷àìè ïîñè-

ëÿòü àâòîðèòåò, ñòàíóòü çàïîðóêîþ

äîìàøíüî¿ ³äèë³¿, äå íàì³÷àþòüñÿ

ðåâîëþö³éí³ çì³íè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äîçîâàíî ðåê-

ëàìóéòå ñåáå, õâàë³òüñÿ

äîñÿãíåííÿìè.Ïîøóêè ñåí-

ñó áóòòÿ, «ïåðåâ³ðêà íà ì³öí³ñòü»

äóõîâíèõ ïðèíöèï³â ïîëÿãàþòü â

óì³íí³ çíàéòè òî÷êè äîòèêó ç ìà-

ëîçíàéîìèìè ëþäüìè íà òë³ ºäíî-

ñò³ ³äåàë³â òà äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â.

Öå äîçâîëèòü çáåð³ãàòè âèñîêèé

ìîðàëüíèé öåíç ³ â³äð³çíÿòè çëî

â³ä äîáðà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, âàøà ìîðàëü-

íà öèòàäåëü (³äåéí³ ïåðå-

êîíàííÿ,äîáð³ íàì³ðè) ï³ä-

äàºòüñÿ ñåðéîçíîìó âèïðîáóâàí-

íþ, éäå äåâàëüâàö³ÿ æèòòºâèõ ö³í-

íîñòåé.Âè òîòàëüíî çàëåæí³ â³ä ÷ó-

æèõ ðåñóðñ³â, ïîòðåá ðåàëüíîñò³.

Äîâåäåòüñÿ âêëþ÷èòè ãåðîéñüêèé

äóõ, áî òå, ÷îãî áîÿëèñÿ, ïîñòàíå â

óñ³é «êðàñ³». Ãîëîâíå —íå çäðåéôè-

òè é íå íàêèâàòè ï’ÿòàìè â³ä òðóä-

íîù³â, àäæå éäåòüñÿ ïðî âèã³äí³

äëÿ âàñ ñïðàâè.

ÂÎÄÎË²¯, ïîäáàéòå ïðî

çîâí³øí³ñòü, êàðäèíàëü-

íî çì³í³òü ³ì³äæ òà ìîä-

íî ïðèáåð³òüñÿ, îíîâèâøè ãàðäå-

ðîá, çà÷³ñêó,ìàê³ÿæ,ïðîäóìàâøè äî

äð³áíèöü òóàëåò.Íå ñòðèìóéòå âíóò-

ð³øí³é ³ìïóëüñ ñòàòè âðîäëèâ³øè-

ìè, ÷àð³âí³øèìè: öå ïðèðîäíà ïî-

òðåáà, ìîòèâîâàíà ãëèáèííèìè

òðàíñôîðìàö³éíèìè ïðîöåñàìè.

Âàì âèçíà÷åíî çíàéòè óëþáëåíî-

ãî ñóïóòíèêà ³ ñòâîðèòè íàä³éíèé

ñîþç (÷è ðåñòàâðóâàòè äàâí³é) —

â³í áëàãîñëîâåííèé.

ÐÈÁÈ, ñàì³òíèöòâî — öå

÷óäîâî, áî çàïîâíèòü áî-

æåñòâåííèì ñïîêîºì âíóò-

ð³øí³é ñâ³ò. Íàâåä³òü ëàä â äóìêàõ,

óãàìóéòå òðèâîãè, ïðîæåí³òü ãåòü

ð³çíó ìàÿ÷íþ, äîêó÷ëèâ³ ï³äîçðè

òà ñàìîîáìàíè ³ ïîñòàðàéòåñÿ çìî-

äåëþâàòè ùàñëèâå ìàéáóòíº. Âè

ñåêñóàëüí³, òîæ áóòè êîõàíèìè òà

æàäàíèìè í³÷îãî íå çàâàæàº.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —3o

Àòì. òèñê: 751 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 87 %

ãîðîñêîï

18 — 24 ñ³÷íÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 16 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 39445
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Â óêðà¿íñüêîìó ì³ñò³ Æèäà÷³â ïðîéøîâ âèø-

ê³ë, ó ÿêîìó áðàëè ó÷àñòü ïðàêòè÷íî âñ³ æèòå-

ë³. Ñåðåä íèõ îïèíèëàñÿ é 68-ð³÷íà Êàòåðèíà

Àïîë³íàð³âíà.

ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ× ñîö³àëüíèõ ìåðåæ Ñåðã³é Ñòðîé âèêëàâ
çí³ìêè, çðîáëåí³ ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè.Ó ì³ñ-
ò³ Æèäà÷³â,ðîçòàøîâàíîìó ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³,ïðîé-
øëè â³éñüêîâ³ íàâ÷àííÿ ç 10 ïî 12 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó.

Ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè (ó âèïàäêó ñàìîîáîðîíè) ìîã-
ëè îòðèìàòè âñ³ áàæàþ÷³. Òàê, îäí³ºþ ç ó÷àñíèöü
ñòàëà áàáóñÿ íà ³ì’ÿ Êàòåðèíà Àïîë³íàð³âíà. Æ³íö³
âæå 68 ðîê³â, àëå ¿¿ ïîõèëèé â³ê íå ñòàâ ïåðåøêîäîþ
äëÿ íàâ÷àííÿ ñòð³ëüáè. Âîíà âì³ëî òðèìàëà â ðóêàõ
çáðîþ ³, çäàºòüñÿ, ³ç çàäîâîëåííÿì îáñòð³ëþâàëà
ïðîïîíîâàí³ ö³ë³.

Áàáóñÿ ç àâòîìàòîì ó ðóêàõ îäðàçó ï³ä³ðâàëà óêðà-
¿íñüê³ ñåãìåíòè ³íòåðíåò-ìåðåæ³, ÷èì âèêëèêàëà
ñèìïàò³þ ñåðåä ìîëîä³. Öå â³äì³ííèé ïðèêëàä äëÿ
âñ³º¿ êðà¿íè. Êàòåðèíà Àïîë³íàð³âíà ïðîäåìîíñòðó-

âàëà âñüîìó óêðà¿íñüêîìó íàðîäó, ùî ë³òí³ ëþäè ðî-
êàì íå ï³äâëàäí³. Ãðîìàäÿíè áóäü-ÿêîãî â³êó çîáîâ’-
ÿçàí³ âì³òè çàõèùàòè é â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè Áàòü-
ê³âùèíè.

Ó ö³ëîìó êóðñ âêëþ÷àâ íàâè÷êè òàêòè÷íî¿ é âîã-
íåâî¿ ï³äãîòîâêè, ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè îð³ºíòóâàííÿ
íà ì³ñöåâîñò³, ðîçï³çíàâàííÿ ñë³ä³â, ðîçâ³äêó é ñâîº-
÷àñíå íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè �
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1919 — ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ äâîìà òðåòèíàìè øòàò³â íà-

áóëà ÷èííîñò³ 18-òà ïîïðàâêà äî Êîíñòèòóö³¿ ÑØÀ, êîò-

ðà «çàáîðîíÿëà âèðîáíèöòâî, ïðîäàæ ³ òðàíñïîðòóâàí-

íÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â».

1924 — ³ñïàíñüêèé ëüîò÷èê Ïàáëî Ïåñêàðà ïðîòðèìàâ-

ñÿ â ïîâ³òð³ íà ãåë³êîïòåð³ âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿ 8 õâèëèí

13 ñåêóíä, ïðîëåò³âøè á³ëüøå ê³ëîìåòðà.

1937—ïåðøèì ñåêðåòàðåì ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè çàì³ñòü

Ïàâëà Ïîñòèøåâà ïðèçíà÷åíî Ëàçàðÿ Êàãàíîâè÷à.

1964 — íà áóëüâàð³ Ñàíñåò ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³ ïî÷àëà ðî-

áîòó ïåðøà ó ñâ³ò³ äèñêîòåêà ï³ä íàçâîþ «Whisky-A-Go-

Go». Ó öüîìó æ çàêëàä³ âë³òêó 1964 ðîêó çàïî÷àòêîâàíî

ñòèëü òàíöþ «ãîó-ãîó», ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðîçâàãè â³ä-

â³äóâà÷³â äèñêîòåê ³ í³÷íèõ êëóá³â.

1969 — ó çíàê ïðîòåñòó ïðîòè ðàäÿíñüêîãî âòîðãíåííÿ

â ×åõîñëîâà÷÷èíó ÷åñüêèé ñòóäåíò ßí Ïàëàõ ó Ïðàç³

çä³éñíèâ àêò ñàìîñïàëåííÿ.

1973 — ðàäÿíñüêèé ñàìîõ³äíèé àïàðàò «Ëóíîõîä-2» äî-

ñòàâëåíî íà Ì³ñÿöü ì³æïëàíåòíîþ ñòàíö³ºþ «Ëóíà-21».

Íåçâàæàþ÷è íà ïîøêîäæåííÿ ñèñòåìè íàâ³ãàö³¿, çà ÷î-

òèðè ì³ñÿö³ àïàðàò ïîäîëàâ 37 ê³ëîìåòð³â ³ ïåðåäàâ íà

Çåìëþ 80 òèñÿ÷ êàäð³â òåëåçéîìêè ïîâåðõí³ Ì³ñÿöÿ.

1979 — ï³ä çàãðîçîþ â³éñüêîâîãî ïåðåâîðîòó òà ìàñî-

âèõ ³ æîðñòîêèõ äåìîíñòðàö³é ïðîòè ñâîãî ïðàâë³ííÿ

Ìîõàììåä Ðåçà Ïåõëåâ³, øàõ ²ðàíó ç 1941 ðîêó, çàëè-

øèâ êðà¿íó ³ âè¿õàâ äî ªãèïòó. ×åðåç 14 äí³â àÿòîëà Ðó-

õîëëà Õîìåéí³, äóõîâíèé íàòõíåííèê ³ ë³äåð ²ðàíñüêî¿

ðåâîëþö³¿, ïîâåðíóâñÿ íà áàòüê³âùèíó ï³ñëÿ 15 ðîê³â

âèìóøåíî¿ åì³ãðàö³¿ ³ î÷îëèâ êðà¿íó.

1991—îï³âíî÷³ 16 ñ³÷íÿ çàê³í÷èâñÿ âèçíà÷åíèé ÎÎÍ òåð-

ì³í âèâåäåííÿ ³ðàêñüêèõ â³éñüê ç îêóïîâàíîãî Êóâåéòó,

³ î 4.30 ç àâ³àö³éíî¿ áàçè ó Ñàóä³âñüê³é Àðàâ³¿, ç àìåðè-

êàíñüêîãî òà áðèòàíñüêîãî àâ³àíîñö³â, ùî çíàõîäèëèñü

ó Ïåðñüê³é çàòîö³, â ïîâ³òðÿ ï³äíÿëèñÿ ïåðø³ ë³òàêè, ùîá

çàâäàòè áîìáîâîãî óäàðó ïî ²ðàêó. Î 7-é ðàíêó Á³ëèé

ä³ì îô³ö³éíî îãîëîñèâ ïðî ïî÷àòîê îïåðàö³¿ «Áóðÿ â

ïóñòåë³».

1997 — êîìïàí³ÿ Microsoft âèïóñòèëà Office 97, êîì-

ïëåêñíó îô³ñíó ïðîãðàìó, ÿêà ìèòòºâî ñòàëà áåñòñåëå-

ðîì ³ çàâîþâàëà 80 % ðèíêó.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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