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«Êàðòêà êèÿíèíà» îòðèìàº 
íîâ³ äîäàòêè
� Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ìàòèìóòü á³ëüøå çðó÷íîñòåé, í³æ ãîñò³ ì³ñòà

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ: 
«Ö³íè íà ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ Êèºâà
ï³äâèùåí³, âèõîäÿ÷è
ç åêîíîì³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â»

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî

ïðî¿õàâ ó ñòîëè÷íîìó ìåòðî  â³ä

ñòàíö³¿ «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»

äî «Òåàòðàëüíî¿». Â³í ïîäèâèâñÿ,

ÿê ïðàöþþòü êàñè òà àâòîìàòè ç

ïðîäàæó æåòîí³â.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî

ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ïðàöþº çëà-

ãîäæåíî, ³ ñàìå äëÿ ïîäàëüøî¿

åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ìåòðîïîë³òåíó

ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ áóëà âèìó-

øåíà ï³äíÿòè ö³íè íà ïðî¿çä.

«Ìè âèìóøåí³ áóëè ï³äâèùè-

òè ö³íó íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó

òðàíñïîðò³ Êèºâà,âèõîäÿ÷è ç åêî-

íîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Ìè âèõî-

äèìî ç ðåàëüíî¿ ñèòóàö³¿, òàðèôè

îáãðóíòîâàí³»,— çàÿâèâ ìåð Êè-

ºâà.— Çðîñëà ö³íà íà ïðî¿çä — ³

îäðàçó ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî ñïåêóëÿ-

ö³é íà öþ òåìó.Õî÷ó ï³äêðåñëèòè,

ìè âèìóøåí³ ï³äâèùèòè ö³íè íà

ïðî¿çä. Ìè âèõîäèìî ç åêîíîì³÷-

íèõ ðåàë³é. Íàøå êëþ÷îâå çàâ-

äàííÿ — ùîáè ìåòðî ³ ãðîìàä-

ñüêèé òðàíñïîðò åôåêòèâíî ïðà-

öþâàëè. Êèÿíè æ íå õî÷óòü, ùî-

áè ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò çóïè-

íèâñÿ. À ñèòóàö³ÿ ñåðéîçíà. Òîìó

ìè ï³øëè íà òàêèé íåïîïóëÿðíèé

êðîê».

Ó òåïëè÷íèõ 
ãîñïîäàðñòâàõ  
ñòîëèö³ âèðîùóºòüñÿ
ïîíàä 8 ìëí 
êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè

Ó ñòîëè÷íèõ ïàðíèêîâî-îðàíæå-

ðåéíèõ ãîñïîäàðñòâàõ âèðîùóº-

òüñÿ íèí³ ïîíàä 8 ì³ëüéîí³â êâ³ò-

êîâî¿ ðîçñàäè, ÿêà áóäå âèêîðèñ-

òàíà äëÿ îôîðìëåííÿ êâ³òíèê³â ó

2015 ðîö³. Ïðè öüîìó â³äïîâ³äíà

ï³äãîòîâêà äî âåñíÿíî-ë³òíüîãî

ïåð³îäó òðèâàº ó ðàìêàõ æîðñò-

êî¿ åêîíîì³¿ êîøò³â.ßê ïîâ³äîìè-

ëè «Õðåùàòèêó» â ÊÎ «Êè¿âçåëåí-

áóä», íàâ³òü îïàëåííÿ ïàðíèêî-

âî-òåïëè÷íèõ ãîñïîäàðñòâ çä³é-

ñíþºòüñÿ çäåá³ëüøîãî áåç âèêî-

ðèñòàííÿ ãàçó ³ öåíòðàëüíîãî îïà-

ëåííÿ — íà àëüòåðíàòèâíèõ äæå-

ðåëàõ åíåðã³¿. Ñàìà æ òåõíîëîã³ÿ

âèðîùóâàííÿ íå çì³íèëàñÿ: äëÿ

çðîñòàííÿ ³ óêîð³íåííÿ îêðåìèõ

âèä³â ðîñëèí ñòâîðåíî âñ³ íàëåæ-

í³ óìîâè, çîêðåìà ùîäî âîëîãî-

ñò³ òà òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.Íàðà-

ç³ ãîòóþòüñÿ äî âèñàäêè ó ãîðùè-

êè íà âèãîíêó êàííè, ï³ê³ðóþòüñÿ

÷îðíîáðèâö³, àãåðàòóì, áåãîí³ÿ.

Çåëåíáóä³âö³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî

âèðîùåíà íèìè ó òåïëè÷íèõ ãîñ-

ïîäàðñòâàõ ïðîäóêö³ÿ äîäàñòü íà-

øîìó ì³ñòó çàòèøêó òà êðàñè.

íîâèíè

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â. î. äèðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
Ñâ³òëàíà Óñòèìåíêî ïîñï³ëêóâà-
ëàñÿ ç êèÿíàìè â ðàìêàõ îíëàéí-
êîíôåðåíö³¿ ãàçåòè «Êîìñîìîëü-
ñüêà ïðàâäà â Óêðà¿í³». Îäíå ç ïè-
òàíü, ùî íàéá³ëüøå ö³êàâèëî äî-
çâîíþâà÷³â,— ñîö³àëüíà «êàðòêà
êèÿíèíà». Ïàí³ Óñòèìåíêî ïî³í-
ôîðìóâàëà, ùî öåé ïðîåêò ëèøå
íàáèðàº îáåðò³â ³ â íåäàëåêîìó

ìàéáóòíüîìó îòðèìàº íîâ³ äîïîâ-
íåííÿ.

«Êàðòêà êèÿíèíà», ìîæíà ñêà-
çàòè, çàðàç ëèøå íà ïåðøîìó åòà-
ï³ ðåàë³çàö³¿. Ìè ïî÷èíàºìî ïî-
ñòóïîâî ââîäèòè îêðåì³ äîäàòêè
äî ö³º¿ êàðòêè. Ñüîãîäí³ äëÿ îêðå-
ìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ä³º òðàíñ-
ïîðòíèé äîäàòîê. Öå îçíà÷àº, ùî
ò³ êèÿíè, ÿêèì, çã³äíî ç íîðìàìè
çàêîíîäàâñòâà, íå íàäàºòüñÿ ïðà-

âà ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó â Êè¿âñüêî-
ìó ìåòðîïîë³òåí³, ìîæóòü ñêîðèñ-
òàòèñÿ òàêèì ïðàâîì, â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè. Öå ïåíñ³î-
íåðè, ÿê³ íå ìàþòü îñîáëèâîãî ñòà-
òóñó. Íàïðèêëàä, ÿê³ íå º âåòåðà-
íàìè â³éíè, ïðàö³, ä³òüìè â³éíè.
Äëÿ íèõ ö³ äîäàòêè â³äêðèâàþòü-
ñÿ ïðè îòðèìàíí³ êàðòêè ó íàñ â îð-
ãàíàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ»,— ñêàçàëà î÷³ëüíèê Äåïàð-
òàìåíòó.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà ñüîãîäí³ «êàðò-
êà êèÿíèíà» äàº òàêîæ çìîãó îòðè-
ìàòè çíèæêó ïðè êóï³âë³ ë³êàðñüêèõ
çàñîá³â ó ìåðåæ³ àïòåê «Ôàðìàö³ÿ».
«Õðåùàòèê» óæå ïèñàâ, ùî êîìó-
íàëüíèé ôàðìàöåâò ìàº íàì³ð ðîç-
øèðèòè ïåðåë³ê ï³ëüãîâèõ ìåäè-
êàìåíò³â ç³ 100 äî 150 ÷è íàâ³òü 200
âèä³â. Ö³ ë³êè â³äïóñêàþòüñÿ âëàñ-
íèêàì ñîö³àëüíîãî ïëàñòèêó ôàê-
òè÷íî çà ñîá³âàðò³ñòþ.

Êð³ì òîãî, çàîùàäèòè ç «êàðò-
êîþ êèÿíèíà» ìîæíà òàêîæ â äå-
ÿêèõ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæàõ, òà-
êèõ, ÿê «Ôîêñòðîò», «Ôóðøåò»,
«Á³ëëà» òà ³íø³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðî-
äóêòîâèõ ìàðêåò³â, òî çíèæêà â
íèõ íàäàºòüñÿ çàçâè÷àé ó äîîá³ä-
í³é ÷àñ.

Ï³ëüãîâèêè òà êèÿíè, ÿê³ ìà-
þòü ñòàòóñ ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ, ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ «êàðò-
êîþ êèÿíèíà» ÿê çâè÷àéíîþ áàí-

ê³âñüêîþ ³ îòðèìóâàòè íà íå¿ ïåí-
ñ³¿ òà ð³çí³ äîïëàòè.

Âò³ì, îôîðìèòè ñîá³ òàêó êàðò-
êó ìîæå êîæåí îõî÷èé ìåøêàíåöü
ñòîëèö³. Ñâ³òëàíà Óñòèìåíêî ðîç-
ïîâ³ëà, ùî õî÷ íå êîðèñòóºòüñÿ
æîäíèìè ï³ëüãàìè, ïëàñòèê ñîá³
îôîðìèëà. ² êîðèñòóºòüñÿ íèì, íà-
ïðèêëàä, ïðè îïëàò³ ïðî¿çäó â ìåò-
ðî. Òàêèì ÷èíîì ó íå¿ íåìà ïîòðå-
áè ó ïðî¿çíèõ êâèòêàõ.

Íó à â ïåðñïåêòèâ³ «êàðòêà êè-
ÿíèíà» äàâàòèìå ìåøêàíöÿì ñòî-
ëèö³ ö³ëó íèçêó ïåðåâàã.«Äàë³ êàðò-
êà êèÿíèíà áóäå ðîçâèâàòèñÿ,îòðè-
ìàº ìåäè÷íèé äîäàòîê,áóäå äîäàòîê,
ïîâ’ÿçàíèé ç íàäàííÿì îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã,òà ³íø³.Äóìàþ,ìåäèöèíà ðîç-
âèâàòèìåòüñÿ íàñò³ëüêè, ùî íàâ³òü
òîé æå ðåöåïò ë³êàðÿ ñüîãîäí³ âàì
çàïèñóþòüíà ïàïåð³,à áóäóòüäàí³ çà-
íîñèòèñÿ íà «êàðòêó êèÿíèíà», ³ â
àïòåö³ çíàòèìóòü, ÿêèé ë³êàðñüêèé
çàñ³á âàì ïðîïèñàâ ë³êàð.Îñü ïîäî-
ðîæ÷àâ ïðî¿çä.Ìîæå áóòè òàêèé âà-
ð³àíò,ùî äëÿ ãîñòåé ì³ñòà âñòàíîâëÿòü
îäèí òàðèô,äëÿ êèÿí äåùî íèæ÷èé.
Öå ïèòàííÿ îáãîâîðþºòüñÿ â ì³ñü-
ê³é àäì³í³ñòðàö³¿. Îñü òóò «êàðòêà
êèÿíèíà» äóæå äîïîìîæå ³ ñòàíå
³íñòðóìåíòîì äëÿ ìåøêàíö³â â îò-
ðèìàíí³ ïåðåâàã»,—ïîÿñíèëà Ñâ³ò-
ëàíà Óñòèìåíêî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà
ñüîãîäí³ êàðòêó îôîðìèëè âæå áëèçü-
êî 500 òèñÿ÷ êèÿí �

Áëèçüêî 500 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ âæå îôîð-
ìèëè ³ êîðèñòóþòüñÿ «êàðòêîþ êèÿíèíà». Íàðàç³
âîíà äàº ìîæëèâ³ñòü áåçîïëàòíî ¿çäèòè â ìåòðî
ëþäÿì, ï³ëüãó ÿêèì íàäàëà Êè¿âðàäà. Äëÿ ðåøòè
«êàðòêà êèÿíèíà» ïîêè ìîæå áóòè ïðîñòî ÿê áàí-
ê³âñüêà, íåþ òàêîæ ìîæíà îïëà÷óâàòè ïðî¿çä â
ìåòðî. Êð³ì òîãî, âîíà íàäàº çíèæêó â êîìóíàëü-
íèõ àïòåêàõ «Ôàðìàö³ÿ» òà äåÿêèõ òîðãîâåëüíèõ
ìåðåæàõ, ÿê-îò «Ôóðøåò», «Á³ëëà», «Ôîêñòðîò». Çãî-
äîì ó «êàðòö³ êèÿíèíà» ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ äîäàòêè:
ìåäè÷íèé, îñâ³òí³é òîùî. Òàêîæ âîíà ìîæå ñòàòè
³íñòðóìåíòîì ïðè âïðîâàäæåíí³ ð³çíèõ òàðèô³â íà
ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³: äëÿ êèÿí ³ äëÿ
ãîñòåé ì³ñòà.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Íàðàç³ "Êàðòêà êèÿíèíà" äàº ìîæëèâ³ñòü áåçîïëàòíî ¿çäèòè â ìåòðî ëþäÿì, ï³ëüãó ÿêèì íàäàëà Êè¿âðàäà
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ÂÆÅ ÒÈÆÄÅÍÜ ïîñï³ëü ðÿòóâàëü-
íèêè âèâîçÿòü æèòåë³â ³ç ì³ñò òà

ñåëèù Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Çà âè-
õ³äí³ íà Öåíòðàëüíîìó çàë³çíè÷-

íîìó âîêçàë³ Êèºâà âîíè çóñòð³-
ëè 263 á³æåíöÿ, ç ÿêèõ 53 — ä³òè.
Ó ñòîëèö³ ïðàö³âíèêè Ñëóæáè ïî-
ðÿòóíêó 101 ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ïðî-
äîâæóþòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ
ùîäî ïîäàëüøîãî ïåðåíàïðàâëåí-
íÿ ëþäåé äî òèõ ðåã³îí³â, ÿê³ ãî-
òîâ³ ïðèéíÿòè âèìóøåíèõ ïåðå-
ñåëåíö³â.

Ùîá äîïîìîãòè á³æåíöÿì â³ä-
ïî÷èòè ï³ñëÿ äîâãî¿ äîðîãè, ïñè-
õîëîãè ðàçîì ³ç âîëîíòåðàìè ãî-
òóþòü ¿ì ÷àé ç áóòåðáðîäàìè.
Òàêîæ äîïîìàãàþòü êèÿíè, ÿê³
ïðèíîñÿòü ¿æó òà çàáèðàþòü äî
ñâî¿õ îñåëü ëþäåé, ÿê³ íå ìàþòü
ðîäè÷³â òà äðóç³â â ³íøèõ ðåã³î-
íàõ.

Êð³ì òîãî, ìèíóëîãî òèæíÿ ó
Äåáàëüöåâå òà Àâä³¿âêó â³äïðàâè-
ëè ç³ ñòîëèö³ äâà áðîíüîâàí³ àâòî
äëÿ åâàêóàö³¿ ëþäåé. Âîíè çàâàí-
òàæåí³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ
äëÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ëþ-
äÿì íà ì³ñöÿõ �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Çà âèõ³äí³ íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³
çóñòð³ëè ïîíàä 250 á³æåíö³â ç³ ñõîäó

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðå-
â³ðèâ ñòàí ñõîâèù òà óêðèòò³â öè-
â³ëüíîãî çàõèñòó â ì³ñò³.

«Ñõîâèùà ó çàäîâ³ëüíîìó ñòà-
í³, ÷èñòî, âñå ïðàöþº. Áóäåìî ñïî-
ä³âàòèñÿ, ùî æîäíîìó ìåøêàíöþ
Êèºâà íå äîâåäåòüñÿ íèìè êîðèñ-
òóâàòèñÿ. Àëå íàì ïîòð³áíî áóòè
ó âñåîçáðîºíí³. Òîìó ìè çàðàç ³í-
ñïåêòóºìî ñòàí ñõîâèù ïî âñüîìó
ì³ñòó, ä³çíàºìîñÿ, íàñê³ëüêè ïî-
³íôîðìîâàí³ ìåøêàíö³ ïðî íàÿâ-
í³ñòü óêðèòòÿ ó ¿õíüîìó áóäèíêó.
Íàøà çàäà÷à — ïîâ³äîìèòè ìåø-
êàíö³â ïðî óêðèòòÿ, ÿê³ ðîçòàøî-
âàí³ â ¿õí³õ ðàéîíàõ, áóäèíêàõ»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî êåð³âíèêè
ðàéîí³â ïîâèíí³ ïðîâåñòè â³äïî-
â³äíó ðîáîòó ùîäî ³íôîðìóâàííÿ
êèÿí ïðî íàÿâí³ óêðèòòÿ ó áóäèí-
êàõ, ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ òîùî.

«Ó Êèºâ³ 526 îá’ºêò³â ð³çíîãî
êëàñó, ÿê³ º ñõîâèùàìè ÷è óêðèò-
òÿìè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ó çàäîâ³ëüíî-
ìó ñòàí³. Êîæåí êèÿíèí ìîæå îò-

ðèìàòè ³íôîðìàö³þ â ²íòåðíåò³
ïðî ¿õ ðîçòàøóâàííÿ, îïóáë³êîâà-
íà ³íòåðàêòèâíà êàðòà. ²íñïåêòó-
þ÷è ñõîâèùà, ìè ç’ÿñóâàëè, ùî äå-
ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íå çà ïðè-
çíà÷åííÿì,òàì áóëè ÿê³ñü ñêëàäè.
² íàøå çàâäàííÿ íà ñüîãîäí³ — çðî-
áèòè ¿õ ïðèäàòíèìè äëÿ óêðèòòÿ,

ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè âñ³ì íîð-
ìàì»,— ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà çàóâàæèâ, ùî
êè¿âñüêå ìåòðî òàêîæ ïðîåêòóâà-
ëîñÿ ÿê ì³ñöå, äå ìîæóòü óêðèòè-
ñÿ ëþäè ó ðàç³ íåáåçïåêè. «Òàì íà-
ÿâí³ âñ³ ñèñòåìè æèòòºçàáåçïå-
÷åííÿ»,— äîäàâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

ÑÜÎÃÎÄÍ² ç 12.00 äî 13.00 ó Êîí-
òàêòíîìó öåíòð³ ì³ñòà Êèºâà â³ä-
áóäåòüñÿ «ïðÿìà ë³í³ÿ», ï³ä ÷àñ
ÿêî¿ êèÿíè ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü
ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, ÿê³ ¿õ õâè-
ëþþòü, çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ìèõàéëó Áîðèñîâè÷ó Ðà-
äóöüêîìó. Çîêðåìà íà îáãîâî-
ðåííÿ áóäóòü âèíåñåí³ íàñòóïí³

òåìè: ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåíèõ ãðîìàäÿí-ïåíñ³îíå-
ð³â, ³íâàë³ä³â, îäèíîêèõ íåïðà-
öåçäàòíèõ, ä³òåé-ñèð³ò, îäèíî-
êèõ ìàòåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé
òà ³íøèõ; çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàí-
íÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè, çàé-
íÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè; ãåíäåðíî¿ ïîë³-
òèêè; ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³, ïðèâàòèçàö³¿ òà ³íø³. Îí-
ëàéí-òðàíñëÿö³ÿ â³äáóäåòüñÿ íà
îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êîíòàêòíîãî
öåíòðó ì³ñòà Êèºâà (http://1551.
gov.ua/).

ØÀÍÎÂÍ² ÊÈßÍÈ! Ïîñòàâèòè
ñâî¿ çàïèòàííÿ óñ³ áàæàþ÷³ çìî-
æóòü ï³ä ÷àñ ïðÿìîãî åô³ðó çà íî-
ìåðîì 15-51 ç 12.00 äî 13.00. Àáî
çàðåºñòðóâàòè çâåðíåííÿ çàâ÷àñ-
íî çà äîïîìîãîþ âåá-ïîðòàëó
http://1551.gov.ua/) ç ïîçíà÷êîþ
«ÅÔ²Ð» �

Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåâ³ðèâ ñòàí óêðèòò³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

ÑÀÍÊÖ²ÎÍÎÂÀÍÈÉ ì³òèíã á³ëÿ
ñò³í ÊÌÄÀ ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³í íà
ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó êîìóíàëü-
íîìó òðàíñïîðò³ ïåðåð³ñ ó øòîâ-
õàíèíó òà áëîêóâàííÿ äâåðåé áóä³â-
ë³ ìåð³¿. Êð³ì òîãî, àêòèâ³ñòè ïðè-
íåñëè ç ñîáîþ ê³ëüêà àâòîïîêðè-
øîê, ÿê³ ïîò³ì ï³äïàëèëè. Ö³êàâî,
ùî á³ëüø³ñòü ï³êåòóâàëüíèê³â çà-
êðèëè îáëè÷÷ÿ áàíäàíàìè.

ßê ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³
ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿, ÷îòèðüîõ ó÷àñ-
íèê³â ï³êåòó áóëî çàòðèìàíî. ¯õ
äîñòàâèëè äî â³ää³ëó ì³ë³ö³¿ äëÿ

äà÷³ ïîÿñíåíü. Îäíîìó ³ç ÷îëîâ³-
ê³â âèêëèêàëè ë³êàð³â: ç íåçíà÷-
íèìè îï³êàìè øê³ðè éîãî ãîñï³-
òàë³çîâàíî äî ìåäóñòàíîâè äëÿ íà-
äàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè.

«Òàêîãî ùå íå áóëî ç ÷àñ³â ßíó-
êîâè÷à! Íåâ³äîì³ â áàëàêëàâàõ çà-
áëîêóâàëè âõ³ä äî Êè¿âðàäè. Ïðåä-
ñòàâèòèñÿ â³äìîâèëèñÿ, ì³ë³ö³ÿ
âñòàíîâëþâàòè ¿õí³ îñîáè â³äìî-
âèëàñÿ òåæ; çàÿâèëè, ùî öå îõî-
ðîíà ÊÌÐ. Òî, ìîæå, öå Äåðæàâíà
ñëóæáà îõîðîíè ó áàëàêëàâàõ? Ìå-
í³ äîâåëîñÿ ñòîÿòè ì³æ öèìè ñà-

ìîçâàíöÿìè òà ëþäüìè, ÿê³ íàìà-
ãàëèñÿ ïðîéòè äî Êè¿âðàäè. Ðàçîì
ç³ ìíîþ áóâ ùå îäèí äåïóòàò Êè-
¿âðàäè — Ïåòðî Êóçèê, ÿêîãî òåæ
íå ïóñêàëè íà ðîáî÷å ì³ñöå! Â ðå-
çóëüòàò³ áåçä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõî-
ðîíö³â ëþäåé ïîòðàâèëè ãàçîì.
Ìåí³ òàêîæ ðîç³ðâàëè îäÿã. Íåãàé-
íî çâåðòàþñÿ ç â³äïîâ³äíèìè äå-
ïóòàòñüêèìè çàïèòàìè ùîäî âëàø-
òîâàíîãî ñâàâ³ëëÿ! ÃÀÍÜÁÀ!!!»,—
íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñî-
ö³àëüí³é ìåðåæ³ äåïóòàò Êè¿âðà-
äè Îëåíà ªñê³íà �

Ó÷îðà íåâ³äîì³ â áàëàêëàâàõ çàáëîêóâàëè âõ³ä äî Êè¿âðàäè

Êè¿âñüê³ ÷èíîâíèêè îïàíóâàëè ñèñòåìó
åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ äîêóìåíòîîá³ã
ñòàâ çâè÷íèì äëÿ á³ëüøîñò³ ïðà-
ö³âíèê³â àïàðàòó ì³ñüêî¿ âëàäè.
ßê ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ åëåê-
òðîííîãî óðÿäóâàííÿ òà çàõèñòó
³íôîðìàö³¿ ÊÌÄÀ, ñòàíîì íà 31
ãðóäíÿ 2014 ðîêó áëèçüêî 90 %
ñï³âðîá³òíèê³â Êè¿âðàäè, ÊÌÄÀ,
ÐÄÀ º êîðèñòóâà÷àìè ³íôîðìà-
ö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñ-
òåìè «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé
ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà» (²ÒÑ ª²ÏÊ).

²ÒÑ ª²ÏÊ — öå ñèñòåìà åëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ÀÑÊÎÄ,
ðîçðîáíèêîì ÿêî¿ º â³ò÷èçíÿíà
êîìïàí³ÿ. Â ²ÒÑ ª²ÏÊ àâòîìàòè-
çîâàíî óñ³ ïðîöåñè ä³ëîâîäñòâà.

Íàðàç³ áëèçüêî 600 ïîñàäî-
âèõ îñ³á âèêîðèñòîâóþòü åëåêò-
ðîííî-öèôðîâèé ï³äïèñ äëÿ
ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò³â ó ñèñ-
òåì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòî-

îá³ãó. Äî ñèñòåìè ï³äêëþ÷åíî
á³ëüøå 563-õ àáîíåíò³â òà áëèçü-
êî 4 500 êîðèñòóâà÷³â ó ñåêðå-
òàð³àò³ Êè¿âðàäè, àïàðàò³ ÊÌÄÀ
òà ÐÄÀ.

Âàæëèâèì ïðîåêòîì Ì³ñüêî¿
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó åëåê-
òðîííîãî óðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ íà 2012-2014 ðîêè, ùî ñïðèÿâ
ï³äâèùåííþ ð³âíÿ îá’ºêòèâíîñò³
òà ïðîçîðîñò³ ïðèéíÿòòÿ îðãàíà-
ìè äåðæàâíî¿ âëàäè ð³øåíü,º ñòâî-
ðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìó-
í³êàö³éíî¿ ñèñòåìè «ªäèíèé âåá-
ïîðòàë òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà». Ó ïîäàëüøîìó ðîç-
âèòîê åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ
ì³ñòà ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè ó
ñêëàä³ Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ ïðîãðàìè ç ðîçâèòêó åëåêòðîí-
íîãî óðÿäóâàííÿ òà òåõí³÷íîãî çà-
õèñòó ³íôîðìàö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà
2015-2018 ðîêè �

Ó ÊÌÄÀ êîîðäèíóâàòèìóòü íàäàííÿ
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà õî÷å, àáè ó÷àñ-
íèêè ÀÒÎ ìîãëè ìàêñèìàëüíî
ïðîñòî ³ ïðîçîðî îòðèìóâàòè äî-
ïîìîãó â³ä ì³ñòà. Äëÿ öüîãî ó
ÊÌÄÀ ñòâîðèëè ñïåö³àëüíó ãðó-
ïó, ÿêà âèð³øóâàòèìå óñ³ ïèòàí-
íÿ — â³ä ìåäè÷íèõ äî ï³ëüã íà
îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Äå-
òàëüíî ïðî öå ðîçêàçàâ êåð³â-
íèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî â åô³ð³ òåëåêàíàëó
«Êè¿â».

«Ëèøå ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ðîêó ì³ñüêà âëàäà îòðèìàëà 7
òèñÿ÷ çâåðíåíü ùîäî äîïîìîãè
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ òà ¿õí³ì ðîäè-
íàì. Ïîçèö³ÿ ì³ñüêî¿ âëàäè ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ó÷àñíèêè àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëå-
íè ¿õí³õ ñ³ìåé ìàþòü îòðèìóâà-
òè ìàêñèìàëüíå ñïðèÿííÿ — âî-
íè íå ïîâèíí³ õîäèòè êàá³íåòà-
ìè, àáè çàðåºñòðóâàòè çâåðíåí-
íÿ òà îòðèìàòè â³äïîâ³äíó äî-
ïîìîãó. À âðàõîâóþ÷è, ùî ôóíê-

ö³¿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ ðîçïîðîøåí³ ì³æ äåê³ëü-
êîìà ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëà-
ìè ÊÌÄÀ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà-
â³òü â ð³çíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ðàéîíàõ, âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðèòè
çâåäåíó ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà á êî-
îðäèíóâàëà âåñü öåé ïðîöåñ»,—
ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Áîíäàðåí-
êî.

Àáè ïîäàòè çâåðíåííÿ ùîäî
äîïîìîãè, ó÷àñíèêó ÀÒÎ àáî ÷ëå-
íó ðîäèíè äîñòàòíüî ïðîñòî ïðè-
éòè â ÊÌÄÀ — òóò, íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ àäì³íáóä³âë³, ëþäèíà
çìîæå îòðèìàòè âè÷åðïíó êîí-
ñóëüòàö³þ òà ïîäàòè çâåðíåííÿ.
Êð³ì òîãî, êîíñóëüòàö³¿ íàäàäóòü
çà íîìåðîì Êîíòàêòíîãî öåíòðó
ì³ñòà Êèºâà 15-51. Òàêîæ íà îô³-
ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ ñòâîðåíà
îêðåìà ñòîð³íêà, íà ÿê³é ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ ç ïîâíèì ïàêå-
òîì äîêóìåíò³â ùîäî äîïîìîãè
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ �

Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé â³äïîâ³ñòü
íà çàïèòàííÿ êèÿí ï³ä ÷àñ «ïðÿìî¿ ë³í³¿»

ÑÏÐÀÂÈÂØÈÑÜ ³ç íàñë³äêàìè
ñí³ãîïàäó, êîìóíàëüíèêè çàðàç
áîðþòüñÿ ç ³íøèì «ïîäàðóíêîì»
ïîãîäè — îæåëåääþ. Óíî÷³ ç 8 íà
9 ëþòîãî, âðàõîâóþ÷è ñóòòºâå
çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè, îñîáëè-
âà óâàãà øëÿõîâèê³â áóëà ïðèä³-
ëåíà îáðîáö³ àâòîøëÿõ³â ñ³ëëþ
òà ï³ùàíî-ñîëÿíîþ ñóì³øøþ,
àáè íå äîïóñòèòè ïåðåòâîðåííÿ
äîð³ã íà êàòêè. Ïåðøî÷åðãîâî
îáðîáëÿëè ïîñèïàëüíèìè ìàòå-
ð³àëàìè ìîñòè, øëÿõîïðîâîäè,
ñïóñêè òà ï³äéîìè, äå îæåëåäü
óòâîðþºòüñÿ äóæå øâèäêî ³, ÿê
íàñë³äîê, ³ñíóº ï³äâèùåíà çàãðî-
çà âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòó-
àö³é òà íåáåçïåêè äëÿ âîä³¿â òà
ï³øîõîä³â.Àáè íå äîïóñòèòè öüî-
ãî, ï³äïðèºìñòâà ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð» ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ âèêî-
ðèñòàëè 213,8 òîííè ñîë³ òà 529
òîíí ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³.
Ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ øëÿõîâèêè

ïðîäîâæóâàëè îáðîáëÿòè òà ðîç-
÷èùàòè äîðîãè òà âóëèö³ ñòîëè-
ö³ â³ä ñí³ãó ó ö³ëîäîáîâîìó ðå-
æèì³. Ïðîòèîæåëåäíèìè ìàòåð³-
àëàìè òàêîæ îáðîáëÿëè òðîòó-
àðè, ï³äõîäè äî ï³äçåìíèõ òà
íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõî-
ä³â, ñõîäîâ³ ìàðø³ òà çóïèíêè
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Çàãà-
ëîì ïðîòÿãîì 6-8 ëþòîãî àâòî-
äîð³âö³ âèâåçëè íà ñïåö³àëüíî
â³äâåäåí³ ìàéäàí÷èêè 11 785,9
òîííè ñí³ãó �

Êîìóíàëüíèêè äàëè á³é îæåëåä³
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«Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ï³äãîòóâàëî 65
çì³í äî çàêîíîäàâñòâà. Ì³í³ñòð
ïðîãíîçóº, ùî äåïóòàòè ¿õ ðîçãëÿ-
íóòü äî 1-ãî áåðåçíÿ. Â³ä òîãî ìî-
ìåíòó, ÿê âîíè íà-
áåðóòü ÷èííîñò³,
ìè îäðàçó ðîçïî÷-
íåìî ðåàëüí³ ÿê³ñ-
í³ çì³íè â ìåäè-
öèí³ Êèºâà»,— çà-
çíà÷èâ Ìèõàéëî
Ðàäóöüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, îçâó÷åíí³ ìå-
ðîì ñòîëèö³ êðîêè íå ïîòðåáóþòü
âåëèêèõ êàï³òàëîâêëàäåíü, íàòî-
ì³ñòü âîíè ïåðåäáà÷àþòü ãîñïî-
äàðñüêå ñòàâëåííÿ äî òèõ êîøò³â,
ÿê³ º â ì³ñòà.

Ïàí Ðàäóöüêèé òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî íàðàç³ ñòîëèöÿ, ÿê ³ âñÿ
Óêðà¿íà, ìàº çàñòàð³ëó ðàäÿíñüêó
ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, êîëè
ë³êàðíÿ îòðèìóº ô³íàíñóâàííÿ íå
â³ä ê³ëüêîñò³ íàäàíî¿ äîïîìîãè, à
â³ä ê³ëüêîñò³ ë³æîê. Á³ëüøå òîãî,
íèí³ â ðàìêàõ ãîñï³òàëüíî¿ ðåôîð-
ìè òðèâàº ñòâîðåííÿ ë³êàðí³ ³í-
òåíñèâíî¿ òåðàï³¿, ó ÿê³é ïðàöþ-
âàòèìóòü íàéêðàù³ ìåäèêè òà ä³-
ÿòèìå íàéñó÷àñí³øå îáëàäíàííÿ.
²íø³ æ ë³êàðí³ çàéìàòèìóòüñÿ ìå-
äè÷íîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ, õîñï³ñàìè
òà ïëàíîâîþ ìåäèöèíîþ. Êð³ì òî-
ãî, ìåäçàêëàä³â ó ñòîëèö³ íàâ³òü
ïîá³ëüøàº. Àäæå, çã³äíî ç ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êàáì³íó, Êèºâó áóäå ïå-
ðåäàíî íèçêó â³äîì÷èõ çàêëàä³â.

«Ìåòà ðåôîðìè ïîëÿãàº íå ó ñêî-
ðî÷åíí³ ë³êàðåíü,à â ãîñïîäàðñüêî-
ìó ñòàâëåíí³ äî íàÿâíîãî ìåäè÷-
íîãî ïîòåíö³àëó»,— ï³äêðåñëèâ ïî-
ñàäîâåöü. ² äîäàâ, ùî êîëè êèÿíè
çìîæóòü ñàì³ îáèðàòè,â ÿê³é ë³êàð-
í³ îáñëóãîâóâàòèñü, ó ÿêîãî ë³êàðÿ,
òîä³ ìîæíà áóäå ðîáèòè âèñíîâêè,
ÿê³ êë³í³êè ïîòð³áí³, à ÿê³ — í³.

Êð³ì òîãî, Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé
ïîâ³äîìèâ, ùî ó ìåæàõ ìåäðåôîð-
ìè âïðîâàäÿòü îáîâ’ÿçêîâå äåðæàâ-
íå ñòðàõóâàííÿ. «Çàâæäè â Óêðà¿í³
ìåäèöèíà áóëà ïëàòíîþ. Àäæå êî-
ëè âè ïëàòèòå ïîäàòîê ç³ ñâîº¿ çàð-
ïëàòè,âè îïëà÷óºòå é ìåäèöèíó â òî-
ìó ÷èñë³. Òàê áóäå ³ íàäàë³. ªäèíå,
ùî ì³í³ñòðîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïëà-

íóºòüñÿ,³ Êè¿â öå ï³äòðèìóº,öå ââåñ-
òè ñòðàõîâó ìåäèöèíó. Âè ÿê ïëà-
òèëè ïîäàòêè, òàê ³ ïëàòèòèìåòå,
àëå ìåòà ðåôîðìè — ùîáè öåé ïî-
äàòîê éøîâ íå ó ôîíä ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ,à íà óòðèìàííÿ ìåäè-
öèíè ïðÿìèì â³äðàõóâàííÿì»,—
ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Çà éîãî ñëîâàìè, çàðàç ì³í³ñòåð-

ñòâîì ðîçðîáëÿºòüñÿ ãàðàíòîâàíèé
äåðæàâîþ ì³í³ìóì ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè,ÿêà áóäå íàäàâàòèñÿ âñ³ì ãðî-
ìàäÿíàì Óêðà¿íè, íàâ³òü òèì, õòî
íå ïëàòèòü ïîäàòê³â ÷è íå ïðàöþº.
Âñå ðåøòà ìàº ïîêðèâàòèñÿ çà ðà-
õóíîê îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ.

«ßêùî âè ïðàöþºòå, òî, îòðè-
ìóþ÷è çàðïëàòó, ïëàòèòå ïîäàòîê

íà îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷íå ñòðàõó-
âàííÿ ³ îòðèìóºòå ñòðàõîâêó. Ùî-
äî ïåíñ³îíåð³â... ¯ì äåðæàâà ãà-
ðàíòóº ìåäè÷íó äîïîìîãó. Íàïðè-
êëàä, ì³ñòî Êè¿â, Äåïàðòàìåíò ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ êó-
ïóâàòèìå íà â³äêðèòèõ òîðãàõ ó
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ñòðàõîâ³ ïî-
ë³ñè äëÿ ëþäåé, ÿê³ íå ïðàöþþòü,—

ÿê-îò ïåíñ³îíåð³â»,— íàãîëîñèâ
â³í. ² äîäàâ, ùî íèí³ òàêîæ âèð³-
øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ä³òåé, çîê-
ðåìà — áóäå öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
áàòüê³â àáî äåðæàâè.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ÷èíîâíè-
êà, ðåôîðìà ìåäèöèíè ïåðåäáà÷àº
é á³ëüø ÿê³ñíå òà åôåêòèâíå çàáåç-
ïå÷åííÿ ë³êàðåíü îáëàäíàííÿì.

«Ìè ãîâîðèìî ïðî òå, ùî ÿê
ò³ëüêè ó íàñ îïëàòà áóäå çà ïîñëó-
ãó, à íå ê³ëüê³ñòü ë³æîê,òî ãîëîâíèé
ë³êàð íå áóäå çàö³êàâëåíèé ó êî-
ðóìïîâàíîñò³.Â³í êóïóâàòèìå òå îá-
ëàäíàííÿ, ÿêå éîìó ïîòð³áíî, ùî-
áè ùå á³ëüøå çàëó÷èòè ïàö³ºíò³â.
À, íàïðèêëàä, ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³
êîìï’þòåðíèõ òîìîãðàô³â á³ëü-
øå, í³æ ó Áåðë³í³, îñê³ëüêè òàì âè-
ã³äíèé «â³äêàò» áóâ»,— ðîçïîâ³â
ïàí Ðàäóöüêèé.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî îçâó÷åíà
ìåðîì 12-òè êðîêîâà ðåôîðìà ìå-
äèöèíè, ÿêà ö³ëêîâèòî ñï³âïàäàº
³ç çàÿâàìè ì³í³ñòðà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ëå-
ãàëüíèõ äîõîä³â óñ³õ ìåäè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â Êèºâà, ÿê³ áóäóòü ãî-
òîâ³ ïðàöþâàòè ïðîôåñ³éíî òà ç³
âñ³ìà âåðñòâàìè íàñåëåííÿ.

«Òîáòî, ìè ïðîòè îáìåæåííÿ
çàðïëàòè áóäü-ÿêîãî ë³êàðÿ ÷è ìåä-
ïåðñîíàëó»,— íàãîëîñèâ Ìèõàé-
ëî Ðàäóöüêèé. Ïðè öüîìó â³í ïå-
ðåêîíàíèé — ï³ä ÷àñ ââåäåííÿ
ìåäñòðàõóâàííÿ ë³êàðþ ïîòð³áíî
âèïëà÷óâàòè 20-25 % â³ä ñóìè ñòðà-
õîâîãî âèïàäêó. ² öå, çâè÷àéíî,
çá³ëüøèòü çàðïëàòíþ ë³êàð³â ³ äî-
çâîëèòü óñóíóòè õàáàðíèöòâî.

Â ö³ëîìó æ õàðàêòåðèçóþ÷è ìå-
äè÷íó ðåôîðìó â Óêðà¿í³, ³ çîêðå-
ìà â ñòîëèö³, Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé
çàçíà÷èâ, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ö³ëåé º ñòâîðåííÿ ºäèíîãî ìåäè÷-
íîãî ïðîñòîðó �

Íà øëÿõó äî ÿê³ñíî¿ ìåäèöèíè
� Çì³íè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ`ÿ â ñòîëèö³ íå ïîòðåáóþòü âåëèêèõ êàï³òàëîâêëàäåíü

12 êðîê³â ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñòîëè÷íî¿ ìåäèöèíè, îçâó÷åíí³ ìåðîì ñòîëèö³ Â³òàë³ºì Êëè÷-

êîì, âæå ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàíèìè äî ïî÷àòêó ë³òà. Ïðî öå ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ ë³í³¿ â ïðåñ-öåíòð³ «Êîìñîìîëüñüêî¿ ïðàâäè â Óêðà¿í³». Â³í

çàçíà÷èâ, ùî çì³íè â ñòîëè÷í³é ìåäèöèí³ ðåàë³çîâóâàòèìóòüñÿ ï³ñëÿ óõâàëåííÿ ïàêåòó çàêî-

í³â Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÇÀ ÑÒÀÐÈÌÈ ö³íàìè äåêîìó ïî-
ùàñòèòü ïðî¿çäèòè äî ê³íöÿ ëþ-
òîãî. Ä³þ÷èìè çàëèøàþòüñÿ ðàí³-
øå ïðèäáàí³ æåòîíè òà ïðî¿çí³
êâèòêè íà öåé ì³ñÿöü. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-ñëóæá³
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

Íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó äëÿ
çðó÷íîñò³ ðîçä³ëèëè òóðí³êåòè:
ñèí³ìè íàë³ïêàìè ïîçíà÷èëè ïðî-
õ³ä äëÿ ïàñàæèð³â ç³ ñòàðèìè æå-
òîíàìè, çåëåíèì — ³ç íîâèìè. Òà-
êîæ ïàñàæèðè ìàþòü çìîãó ïðî-
õîäèòè çà áåçêîíòàêòíèìè êàðòêà-

ìè ç ðàí³øå çàïèñàíèìè ïî¿çäêà-
ìè òà çà ïðî¿çíèìè êâèòêàìè íà
ëþòèé ì³ñÿöü.

Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³
ïîÿñíþþòü, ùî êèÿíè, ÿê³ íå âñòèã-
íóòü âèêîðèñòàòè æåòîíè ñòàðî-
ãî çðàçêà, ç 1-ãî áåðåçíÿ çìîæóòü
îáì³íÿòè ¿õ íà íîâ³, àëå âæå çà ï³ä-
âèùåíîþ âàðò³ñòþ. Íàïðèêëàä,
äâà ñòàðèõ æåòîíè îáì³íÿþòü íà
îäèí íîâèé.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ «Êè¿âñüêîãî ìåò-
ðîïîë³òåíó» ïîâ³äîìèëè, ùî ïî-
÷èíàþ÷è ç 1 êâ³òíÿ âñ³ ñèí³ æåòî-
íè, ÿê³ íå âñòèãíóòü îáì³íÿòè íà çå-
ëåí³, çàëèøàòüñÿ ïàñàæèðàì ÿê ñó-
âåí³ð.

«Ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî êâ³òíÿ
2015 ðîêó ðàí³øå ïðèäáàí³ ðàçîâ³

êâèòêè òà ºäèí³ ïðî¿çí³ êâèòêè ñòà-
ðîãî çðàçêà îáì³íó íå ï³äëÿãàþòü
³ êîøòè çà íèõ íå ïîâåðòàþòüñÿ»,—
äîäàþòü ³ â «Êè¿âïàñòðàíñ³».

Îáì³í ðàçîâèõ êâèòê³â ñòàðîãî
çðàçêà íà íîâ³ áóäå çä³éñíþâàòè-
ñÿ ó öåíòðàëüí³é êàñ³ Ñëóæáè îð-
ãàí³çàö³¿ çáîðó òà îáë³êó âèðó÷êè
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Áîæåíêà, 127 òà â êà-
ñàõ àâòîáóñíèõ ïàðê³â, òðàìâàé-
íèõ, òðîëåéáóñíèõ äåïî. Òåëåôî-
íè äëÿ äîâ³äîê ùîäî îáì³íó êâèò-
ê³â: 528-77-13, 528-30-11.

Òàêîæ ç³ çá³ëüøåííÿì âàðòîñò³
ïðî¿çäó çðîñòóòü ³ øòðàôè äëÿ «çàé-
ö³â».Òåïåð çà áåçêâèòêîâèé ïðî¿çä
äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè 60 ãðí,à çà íå-
ñïëà÷åíèé ïðîâ³ç áàãàæó—8,50 ãðí,
³íôîðìóþòü ó «Êè¿âïàñòðàíñ³».

Íàñàìê³íåöü çàçíà÷èìî, ùî ó
ï’ÿòíèöþ ââå÷åð³ íîâèíà ïðî ï³ä-
âèùåííÿ ïðî¿çäó âèêëèêàëà àæ³-
îòàæ ó êèÿí. Ïàñàæèðè íàìàãàëè-
ñÿ ñêóïèòè æåòîíè ïî 2 ãðí. Ïðî-
òå â êàñàõ ñòîëè÷íî¿ ï³äçåìêè á³ëüø
í³æ 2 «êðóãëÿøêè» â îäí³ ðóêè íå
ïðîäàâàëè �

Ñèí³ — ë³âîðó÷,
çåëåí³ — ïðàâîðó÷
� Äëÿ çðó÷íîñò³ ïàñàæèð³â ó ìåòðî ðîçä³ëèëè òóðí³êåòè 

äëÿ íîâèõ ³ ñòàðèõ æåòîí³â

Ç 7-ãî ëþòîãî ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ Êèºâà ïîäî-

ðîæ÷àâ óäâ³÷³. Òåïåð êèÿíàì ïî¿çäêà ó òðàìâà¿, àâòîáóñ³, ôó-

í³êóëåð³ êîøòóâàòèìå 3 ãðí, à â ìåòðî òà ì³ñüê³é åëåêòðè÷-

ö³—4 ãðí.Îäíàê òèì,õòî âñòèã çàïàñòèñÿ æåòîíàìè òà êâèòêàìè

ñòàðîãî çðàçêà, à òàêîæ ïðî¿çíèìè íà íèí³øí³é ì³ñÿöü, âäàñòü-

ñÿ òðîõè çåêîíîìèòè.

Ìàðèíà ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Îñíîâí³ çàõîäè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñòîëè÷íî¿ ìåäèöèíè, îçâó÷åí³ ìåðîì ñòîëèö³ Â³òàë³ºì Êëè÷êîì, âæå ìîæóòü áóòè
ðåàë³çîâàíèìè äî ïî÷àòêó ë³òà
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ßêå çíà÷åííÿ äëÿ âàñ ìàëè ö³ äå-
ñÿòü êîíêóðñíèõ äí³â?

Â. Ä.: Êîíêóðñ ç ³ñòîð³ºþ (³ñíóº ç 1960
ðîêó, — ðåä.), ÿêèé çíàíèé ó ñâ³ò³ (â³äáó-
âàâñÿ íå ò³ëüêè â Ìîñêâ³, àëå é â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ êðà¿í ÑÍÄ òà ªâðîïè, — ðåä.), äóæå
ñêëàäíèé. Ëàóðåàòè öüîãî êîíêóðñó — íè-

í³ ç³ðêè îïåðíî¿ ñöåíè... Çâ³ñíî, ÿ õâèëþâàâ-
ñÿ. Áðàòè ó÷àñòü ó íüîìó — ñåðéîçíå âèïðî-
áóâàííÿ, àëå ÿ ñóìë³ííî ãîòóâàâñÿ. Âðàæåí-
íÿ — äèâîâèæí³! Ïî-ïåðøå, â³ä àêóñòèêè
çàëó Ìîñêîâñüêî¿ êîíñåðâàòîð³¿: í³êîëè òàê
êîìôîðòíî íå â³ä÷óâàâ ñåáå íà ñöåí³. Ïî-
äðóãå, â³ä âèñîêîãî âèêîíàâñüêîãî ð³âíÿ îð-
êåñòðó, Ìîñêîâñüêîãî àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷-
íîãî òåàòðó ³ì. Ê. Ñ. Ñòàí³ñëàâñüêîãî òà 
Â. ². Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà ³ éîãî äèðèãåí-
òà. Ñëóõàâ êîíêóðñàíò³â âæå ô³íàëüíîãî òó-

ðó. Âðàçèâ øèêàðíèé ãîëîñ òà âèêîíàííÿ
ðîñ³ÿíêè Þë³¿ ßøêóëîâî¿, ç ÿêîþ ìè ðîçä³-
ëèëè ïåðøå ì³ñöå. Äóæå ñïîäîáàëèñÿ ëà-
óðåàòè äðóãî¿ ïðåì³¿ ç Ìîíãîë³¿. Áóëè äå-
ÿê³ íåïðèºìí³ ìîìåíòè ñòîñîâíî îðãàí³çà-
ö³¿, àëå çàãàëîì êîíêóðñ ïðîéøîâ äîáðå.

Âè êèÿíèí? Õòî âàø³ áàòüêè?
Â. Ä.: ß íàðîäèâñÿ íà Çàïîð³æ÷èí³, ó ñå-

ëèù³ ì³ñüêîãî òèïó Ñòåïíîã³ðñüê Âàñèëü-
ê³âñüêîãî ðàéîíó. Ì³é áàòüêî — ³íæåíåð,
ìàòè çà ôàõîì íàëåæèòü äî áóä³âíè÷î¿ ñïðà-
âè, àëå á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ ïðèñâÿòèëà
ñòàðøîìó áðàòó òà ìåí³. Ó Êèºâ³ ÿ ìåøêàþ
âæå ìàéæå ñ³ì ðîê³â.

×îìó âè îáðàëè ñàìå ïðîôåñ³þ
ñï³âàêà?

Â. Ä.: Öå äèâîâèæíà ³ñòîð³ÿ. Íàñïðàâä³
õîò³â áóòè ìåäèêîì, íàâ³òü ãîòóâàâñÿ äî
âñòóïó (³ ïîñòóïèâ!) äî Çàïîð³çüêîãî ìåäè÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó, àëå, í³áè äîëåíîñíî, íå
â÷èâñÿ í³ äíÿ... Í³êîëè íå äóìàâ, ùî áóäó
çàéìàòèñÿ ìóçèêîþ — í³êîãî ó ñ³ì’¿ ç ïðî-
ôåñ³éíèõ ìóçèêàíò³â íå áóëî. Ïî÷àëîñÿ ç
òîãî, ùî ìàìà ç äèòèíñòâà ïðèâ÷àëà ìåíå
äî íàðîäíèõ ï³ñåíü, ñï³âàëà, ÿ é ñàì ùîñü
âèêîíóâàâ... Ó ñåëèù³ ä³ÿâ êëóá, äå ìàòè
áðàëà ó÷àñòü ó ñàìîä³ÿëüíîìó õîð³. Îäíîãî
ðàçó àêîðäåîí³ñò, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÿêîãî
çàéìàëàñÿ ìîÿ ìàìà, çàéøîâ äî íàñ ó ãîñò³.
ß çàãðàâ íà àêîðäåîí³, áî â÷èâñÿ ó ìóçè÷-
í³é øêîë³, ³ çàñï³âàâ... Ìåí³ òîä³ áóëî 13 ðî-
ê³â. Ñàìå â³í ïî÷óâ ó ìåí³ ùîñü. Îëåêñàíäð

Ôåäîðîâè÷ ïîçíàéîìèâ ìåíå ó Çàïîð³ææ³
ç äèâîâèæíèì ïåäàãîãîì Ëþäìèëîþ Ìè-
õàéë³âíîþ, ÿêà é ï³äãîòóâàëà ìåíå äî âñòó-
ïó ó êîíñåðâàòîð³þ.Ó Êèºâ³ ÿ ïðîñëóõîâóâàâ-
ñÿ ó ªâäîê³¿ Âàñèë³âíè Êîëåñíèê, ÿêà òîä³
áóëà çàâ³äóþ÷îþ êàôåäðè ñîëüíîãî ñï³âó
ÍÌÀÓ ³ì. Ï. ×àéêîâñüêîãî. Ñïî÷àòêó ÿ ïðî-
â÷èâñÿ äâà ðîêè íà ï³äãîòîâ÷îìó êóðñ³, à
ïîò³ì âñòóïèâ íà ïåðøèé êóðñ îñíîâíîãî
íàâ÷àëüíîãî öèêëó êîíñåðâàòîð³¿. Çàðàç —
âæå íà ï’ÿòîìó êóðñ³ ³ áåç ñï³âó íå óÿâëÿþ ñâî-
ãî æèòòÿ!

Õòî ç âèêëàäà÷³â êîíñåðâàòîð³¿ íàé-
á³ëüøå âïëèíóâ íà âàñ ÿê íà âèêîíàâ-
öÿ?

Â. Ä.: Ðåçóëüòàò ìîãî êîíêóðñíîãî âè-
ñòóïó — çàñëóãà Ãåííàä³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à
Êàáêè, ìîãî ïåäàãîãà, äîöåíòà Íàö³îíàëü-
íî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïåò-
ðà ×àéêîâñüêîãî. Äî ðå÷³, â³í áóâ ó÷íåì â³-
äîìîãî òåíîðà é âèäàòíîãî ïåäàãîãà Êîñ-
òÿíòèíà Äìèòðîâè÷à Îãíºâîãî.

×è áðàëè âè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëà-
ñàõ çà êîðäîíîì?

Â. Ä.: Òàê, ó ìåíå áóëà ìîæëèâ³ñòü çàé-
ìàòèñÿ â ªâðîï³. Ó 2012 ðîö³, íàïðèêëàä,
îòðèìàâ çàïðîøåííÿ â³ä Ëàòâ³éñüêî¿ îïå-
ðè. Ðåçóëüòàòîì öüîãî äåñÿòèäåííîãî ìàé-
ñòåð-êëàñó ñòàâ ì³é ñöåí³÷íèé äåáþò ó ïàð-
ò³¿ Ëåíñüêîãî â îïåð³ «ªâãåí³é Îíºã³í» Ïåò-
ðà ×àéêîâñüêîãî.

Íàä ÿêèìè îïåðíèìè ïàðò³ÿìè âè
çàðàç ïðàöþºòå?

Â.Ä.: Çàðàç ñòàæóþñÿ â Íàö³îíàëüí³é îïå-
ð³ Óêðà¿íè. Ìîæëèâî, çîâñ³ì ñêîðî áóäó ñï³-
âàòè ïàðò³þ Ëåíñüêîãî.Ïî÷àâ ðîáîòó íàä ïàð-
ò³ºþ Àëüôðåäà ç îïåðè «Òðàâ³àòà» Äæóçåïïå
Âåðä³,äóæå õî÷ó âèâ÷èòè ïàðò³þ Íåìîð³íî ç
îïåðè «Ëþáîâíèé íàï³é» Ãàåòàíî Äîí³öåòò³.
Ãîòóþ ïàðò³þ Âîäåìîíà ç îïåðè «²îëàíòà»
Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî,ÿêà ñòàíå ìîºþ äèïëîì-
íîþ ðîáîòîþ �
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??

??

??
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??

ÒÅÐÌ²Í «ðåñåíòèìåíò» (ôð. ressentiment —
«îáóðåííÿ, çëîïàì’ÿòí³ñòü, îçëîáëåííÿ»)
ïîçíà÷àº ÿâèùå óùåðáíî¿ àãðåñèâíîñò³.
Âïåðøå éîãî âèêîðèñòàâ í³ìåöüêèé ô³ëî-
ñîô Ôð³äð³õ Í³öøå â ðîáîò³ «Äî ãåíåàëîã³¿
ìîðàë³» (1887). Çà Í³öøå, ðåñåíòèìåíò —
öå ïî÷óòòÿ âîðîæîñò³ äî òîãî, ùî ñóá’ºêò
ââàæàº ïðè÷èíîþ ñâî¿õ íåâäà÷ (äî óìîâ-
íîãî «âîðîãà»), áåçñèëà çàçäð³ñòü, «òÿæêå
óñâ³äîìëåííÿ ìàðíîñò³ ñïðîá ï³äâèùèòè
ñâ³é ñòàòóñ â æèòò³ àáî ñîö³óì³». Â³äòàê ðå-
ñåíòèìåíò ÿê êîìïëåêñíå ÿâèùå ëþäñüêî¿
àãðåñ³¿ ñêëàäí³øå, í³æ çàçäðîù³ ÷è íåïðè-
ÿçíü. Áåðó÷è ïî÷àòîê ó â³ä÷óòò³ íåïîâíî-
ö³ííîñò³, âîíî âèáóäîâóºòüñÿ â îñîáëèâó
ñèñòåìó ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³, ö³ííîñòåé, ÿêà
çàïåðå÷óº ñèñòåìó ö³ííîñòåé «âîðîãà».

Ðåñåíòèìåíò, ïîðîäæåíèé íåïåðåäáà÷ó-
âàíèìè îáñòàâèíàìè â æèòò³ óêðà¿íö³â ³ ñïðî-

âîêîâàíèé çîâí³øíüîþ àãðåñ³ºþ, ó ñòîëè÷-
í³é ãàëåðå¿ ïðåäñòàâëåíèé òâîð÷îþ ðåôëåê-
ñ³ºþ õóäîæíèê³â ÷åðåç ìàëÿðñüê³,ôîòî-òà â³-
äåîðîáîòè,ñêóëüïòóðó.Óâèñòàâö³ âçÿëè ó÷àñòü
Êàòåðèíà ªðìîëàºâà òà Ëàð³îí Ëîçîâèé, Äà-
íè¿ë Ãàëê³í,Àíàòîë³é Òâåðäèé,Àë³íà Ìàêñè-
ìåíêî, ²ëëÿ Psyfox, Áîãäàí Òîìàøåâñüêèé,
Àííà Ìèðîíîâà òà Ðóñëàí Òðåìáà.

Îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ðîá³ò ïîñòàº «Âòðà-
òà» Ðóñëàíà Òðåìáè, ÿêà ñâî¿ì öåíòðàëü-
íèì ðîçì³ùåííÿì ³ çîáðàæåííÿì íàãàäóº
³êîíîñòàñ. Ó öåíòð³ ðîçòàøîâàíèé õðåñò,
ñêëàäåíèé ³ç ïðèì³òèâíèõ ³êîí, à îáàá³÷
äâà «ïåéçàæ³» ³ç çåëåíîãî îêñàìèòó («Âòðà-
òà ïåéçàæó») ³ ÷îðíî¿ ôàðáè, ùî íàãàäóº
êðèøêó òðóíè («Âòðàòà â³ðè»).

Ëþäèí³, îõîïëåí³é ðåñåíòèìåíòîì, íå
ïðèòàìàííå ïî÷óòòÿ ïðîùåííÿ ³ õðèñòèÿí-
ñüêî¿ «ëþáîâ³ äî âîðîã³â ñâî¿õ». Òàêó äóìêó
Í³öøå ï³äòâåðäæóº ðîáîòà Àë³íè Ìàêñèìåí-
êî «Ãîðèçîíò». «Ìåí³ äî ðóê ïîòðàïèëà ôî-
òîãðàô³ÿ 1944 ðîêó, Ìîíòåë³ìàð, Ôðàíö³ÿ ³,
ÿê êàæóòü,«çà÷åïèëà»,—çàçíà÷èëà àâòîðêà.—
Éäåòüñÿ ïðî êàìïàí³þ L’epurationsauvage,
ùî ìàëà íà ìåò³ âèÿâèòè ³ â÷èíèòè ðîçïðà-
âó íàä æ³íêàìè, êîòð³ ï³äîçðþâàëèñÿ ó çâ’ÿç-
êàõ ç íàöèñòàìè. ß ïîâåðòàëàñÿ äî ö³º¿ ôî-
òîãðàô³¿ çíîâó ³ çíîâó — íåéìîâ³ðíî, íà-
ñê³ëüêè ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòü â³ääàëÿº íàñ â³ä
ðåàëüíîñò³, í³áè çàâîäèòü çà ãîðèçîíò». Îä-
íàê õóäîæíèöÿ çàñòåð³ãàº íå îáìåæóâàòè
ñïðèéíÿòòÿ ðîáîòè ëèøå äîëåþ æ³íîê ï³ä
÷àñ â³éíè. Àäæå ãîðèçîíò — öå â³äñòàíü ì³æ
ëþäèíîþ ³ òèìè ³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè, ÿê³
â³äáóëèñÿ, ÿê³ ìîæóòü çäàâàòèñÿ áëèæ÷èìè

÷è á³ëüø äàëåêèìè, íåçàëåæíî â³ä ÷àñîâèõ
ðàìîê. ² çàì³ñòü ö³º¿ ñâ³òëèíè ìîæå îïèíè-
òèñÿ áóäü-ÿêà ³íøà.

Ùî â³ä÷óâàº ëþäèíà ï³ä äóëîì ï³ñòîëåòà,
äîïîìîæå çðîçóì³òè ê³íåòè÷íà ³íñòàëÿö³ÿ
Àíàòîë³ÿ Òâåðäîãî «Ëþòü» — êîëè ç³ ñòð³ì-
êèì ïîâîðîòîì ï³ñòîëåò îïèíÿºòüñÿ ïåðåä
îáëè÷÷ÿì ãëÿäà÷à.Êð³ì òîãî,àâòîð öèòóº ñëî-
âà ×åð÷èëëÿ ïðî íàöèñò³â — «öèì ëþäÿì íå
ïîòð³áíà ñâîáîäà, à âèä â³ëüíèõ ëþäåé çìó-
øóº ¿õ êàæåí³òè». Êàòåðèíà ªðìîëàºâà ³ Ëà-
ð³îí Ëîçîâèé äåìîíñòðóþòü, ÿê íàáóòè ìî-
ðàë³, ïðèòàìàíí³é ðåñåíòèìåíòó. Äëÿ öüîãî
âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ «Ïðàâèë â³äîêðåìëåí-
íÿ», ÿê³ äîïîìîæóòü ñòâîðèòè îáðàç «âîðî-
ãà» ³ ïîçáóòèñÿ ïî÷óòòÿ ïðîâèíè çà âëàñí³ íå-
âäà÷³. Ñêóëüïòóðà Psyfox ñèìâîë³çóº ìàòåð³-
àëüí³ ö³ííîñò³,ùî ïîãëèíàþòüëþäèíó,øòîâ-
õàþ÷è ¿¿ íà áóäü-ùî çàðàäè çáàãà÷åííÿ.

Íà äóìêó êóðàòîðà ïðîåêòó Ìàðèíè Ùåð-
áåíêî, òâîðè ïîêëèêàí³ ñïðîâîêóâàòè ðå-
àêö³þ ãëÿäà÷à òà ñïðÿìóâàòè íà ðîçäóìè

ïðî ãëèáèííå, ïðî òå, ùî âðåøò³-ðåøò íå-
îáõ³äíî â ñîá³ ïîäîëàòè çàðàäè çì³í ó ìàé-
áóòíüîìó. «²äåÿ öüîãî ïðîåêòó âèíèêëà ùå
íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîêó, êîëè ïî÷àëèñÿ â³é-
ñüêîâ³ ä³¿, ³ âîíà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çâåð-
íóòè óâàãó íå íà ñàìó â³éíó òà ¿¿ æàõè, à íà
òå, ÿê ì³íÿºòüñÿ ñâ³ò äîâêîëà íàñ ³ ìè ñàì³,
ðåàãóþ÷è íà àãðåñ³þ»,— çàçíà÷àº êóðàòîð-
êà. Â àðò-öåíòð³ ïðîåêòó «Ðåñåíòèìåíò»
ïðèñâÿòÿòü ùå äâ³ åêñïîçèö³¿ (íàïðèê³íö³
âåñíè ³ íà ïî÷àòêó îñåí³), ãîòóþòü ³ ïàðà-
ëåëüíó ïðîãðàìó — â³äåîïîêàçè, ëåêö³¿,
ìàéñòåð-êëàñè, êðóãë³ ñòîëè.

Âèñòàâêà òðèâàº äî 28 ëþòîãî â Ùåð-
áåíêî Àðò Öåíòð³ (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 22-á),
ç â³âòîðêà ïî ñóáîòó ç 11.00 äî 20.00. Âõ³ä
â³ëüíèé. Â ¿¿ ðàìêàõ çàïëàíîâàí³ ïîêàç äîêó-
ìåíòàëüíîãî ô³ëüìó ïðî ÀÒÎ â³ä Babylon’13,
ëåêö³¿ ç ô³ëîñîô³¿ (ó ÷îìó ñóòü ðåñåíòèìåí-
òó ³ ÷îìó â³í º àêòóàëüíèì ñüîãîäí³), ë³òåðà-
òóðí³ ÷èòàííÿ ïèñüìåííèêà ³ êóëüòóðîëîãà
Îëåêñàíäðà Ìèõåäà �

Â ãðóäí³ ó Ìîñêâ³ ïðîéøîâ ÕÕV Ì³æ-

íàðîäíèé êîíêóðñ âîêàë³ñò³â ³ìåí³ 

Ì. ². Ãë³íêè äî 215-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-

ðîäæåííÿ êîìïîçèòîðà. Â éîãî ³ñòî-

ð³¿ ïåðåìîæöÿìè áóëè é óêðà¿íñüê³

ñï³âàêè: ñîïðàíî Ã³çåëà Öèïîëà, áàñè

Àíàòîë³é Êî÷åðãà, Âàëåíòèí Ïèâîâà-

ðîâ òà ³íø³. Ìèíóëîð³÷ ÷è íå âïåðøå

çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ëàóðå-

àòîì ïåðøî¿ ïðåì³¿, âîëîäàðåì ñïå-

ö³àëüíèõ ïðèç³â «Êðàùèé òåíîð êîí-

êóðñó» â³ä Ôîíäó ²âàíà Êîçëîâñüêîãî

òà ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é ñòàâ ñòóäåíò

ï’ÿòîãî êóðñó Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿

àêàäåì³¿ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïåòðà ×àéêîâ-

ñüêîãî òåíîð Âàëåíòèí Äèòþê.

²ëîíà ÒÀÌ²Ë²ÍÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Â óìîâàõ àãðåñ³¿
�Ìèòö³ ïîêàçóþòü, ùî â³ä÷óâàþòü ëþäè ï³ä ÷àñ â³éíè

Ó Ùåðáåíêî Àðò Öåíòð³ â³äêðèâñÿ ïðî-

åêò «Ðåñåíòèìåíò», ÿêèé äîñë³äæóº

ìèñëåííÿ ³ ìîðàëü ëþäèíè â ñèòóàö³¿

àãðåñ³¿ ³ â³éíè. Çîêðåìà öå ìèñòåöü-

êà ðåàêö³ÿ êóðàòîðà Ìàðèíè Ùåðáåí-

êî òà ¿¿ êîìàíäè íà ïîä³¿, ÿê³ â³äáó-

âàþòüñÿ â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî

ðîêó.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Âàëåíòèí ÄÈÒÞÊ: 

«Áåç ñï³âó íå óÿâëÿþ ñâîãî
æèòòÿ!»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹11 (1411) | â³âòîðîê| 10 ëþòîãî 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці 

на вулиці Прирічній, 17 
в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради №752/752 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунк&
тів», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збережен&
ня зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�стат�с�с	вер��земельній�ділянці�на

в�лиці�Прирічній,�17�за�альною�площею�0,4941��а

(	адастровий�номер�8000000000:78:028:093т)�в

Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

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

ради�від�19�липня�2005�ро	��№806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит	��зеленої�зони�міс-

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

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міста»

(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати

с	вер�на�в�лиці�Прирічній,�17�з�ідно�з�п�н	том�1

цьо�о�рішення�до�перелі	��с	верів�Оболонсь	о-

�о�район��(таблиця�№ 2).

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

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

джень�міста�«Київзеленб�д»�ви	онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�та�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян	и�площею�0,4941��а�на�в�ли-

ці�Прирічній,�17�в�Оболонсь	ом��районі�міс-

та�Києва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення�	ош-

тів�меценатів�для�створення�с	вер��на�в�ли-

ці�Прирічній,�17�за�альною�площею�0,4941

�а�в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном�

ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради —��азеті�«Хре-

щати	».

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

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

	ої�ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,45 га, 
яка розташована між будинками 

№ 26/10 на вулиці Костянтинівській 
та № 25 на вулиці Межигірській 

у Подільському районі м. Києва, 
та вирішення інших питань, 

пов’язаних із будівлею кінотеатру 
«Жовтень»

Рішення Київської міської ради №747/747 від 26 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�надання�стат�с��с	ве-

р��земельній�ділянці�площею�0,45��а,�я	а�роз-

ташована�між�б�дин	ами�№ 26/10�на�в�лиці

Костянтинівсь	ій�та�№ 25�на�в�лиці�Межи�ірсь	ій

��Подільсь	ом��районі�м.�Києва,�та�вирішення

інших�питань,�пов’язаних�із�б�дівлею�	інотеат-

р��«Жовтень».

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

питань�е	оло�ічної�політи	и�доопрацювати�за-

значений�прое	т�рішення�та�внести�йо�о�на

роз�ляд�пленарно�о�засідання�сесії�Київсь	ої

місь	ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Лайоша Гавро, 7 в Оболонському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради №749/749 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунк&
тів», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збережен&
ня зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Прирічній, 19 в Оболонському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради №750/750 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунк&
тів», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання та збережен&
ня зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с	вер��земельній�ділянці�на

в�лиці�Лайоша�Гавро,�7�за�альною�площею�0,8990

�а�(	адастровий�номер�8000000000:78:098:029т)

в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

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

ради�від�19�липня�2005�ро	��№ 806/3381�«Про

затвердження�Про�рами�розвит	��зеленої�зо-

ни�міста�Києва�до�2010�ро	��та�	онцепції�фор-

м�вання�зелених�насаджень�в�центральній�час-

тині�міста»�(із�змінами�та�доповненнями),�а�са-

ме:�додати�с	вер�на�в�лиці�Лайоша�Гавро,�7

з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішення�до�перелі	�

с	верів�Оболонсь	о�о�район��(таблиця�№ 2).

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

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

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

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

державної�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�оформлення�та�бла�о�строю�земель-

ної�ділян	и�площею�0,8990��а�на�в�лиці�Лайо-

ша�Гавро,�7�в�Оболонсь	ом��районі�міста�Ки-

єва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення�	ош-

тів�меценатів�для�створення�с	вер��на�в�лиці

Лайоша�Гавро,�7�за�альною�площею�0,8990��а

в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном�

ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради —��азеті�«Хреща-

ти	».

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Надати�стат�с�с	вер��земельній�ділянці�на

в�лиці�Прирічній,�19�за�альною�площею�0,2935

�а�(	адастровий�номер�8000000000:78:028:092т)

в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

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

	ої�ради�від�19�липня�2005�ро	��№ 806/3381

«Про�затвердження�Про�рами�розвит	��зеле-

ної�зони�міста�Києва�до�2010�ро	��та�	онцеп-

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

ній�частині�міста»�(із�змінами�та�доповненнями),

а�саме:�додати�с	вер�на�в�лиці�Прирічній,�19�з�ід-

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

рів�Оболонсь	о�о�район��(таблиця�№ 2).

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

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

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

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

державної�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�та�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян	и�площею�0,2935��а�на�в�ли-

ці�Прирічній,�19�в�Оболонсь	ом��районі�міс-

та�Києва.

3.2.�Роз�лян�ти�можливість�зал�чення�	ош-

тів�меценатів�для�створення�с	вер��на�в�ли-

ці�Прирічній,�19�за�альною�площею�0,2935

�а�в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном�

ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради —��азеті�«Хре-

щати	».

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

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

	ої�ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�7/1118

Про встановлення тарифу 
на виробництво теплової енергії 

Приватному акціонерному товариству «ОРФЕЙ»
Розпорядження № 31 від 20 січня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен&
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово&комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади», з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тариф�на�виробництво�тепло-

вої�енер�ії�Приватном��а	ціонерном��товариств�

«ОРФЕЙ»,�що�додається.

2.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації):

від�20�січня�2012�ро	��№ 79�«Про�встанов-

лення�тарифів�на�виробництво�та�постачання

теплової�енер�ії,�що�виробляється�	отельнею

ПрАТ�«ОРФЕЙ»»,�зареєстроване�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�08�люто�о�2012

ро	��за�№ 3/920;

від�07�	вітня�2014�ро	��№ 390�«Про�внесен-

ня�змін�до�Тарифів�на�виробництво�та�поста-

чання�теплової�енер�ії,�що�виробляється�	о-

тельнею�Приватно�о�а	ціонерно�о�товариства

«ОРФЕЙ»»,�зареєстроване�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�22�	вітня�2014�ро	�

за�№ 11/1064.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

ня�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко
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Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�7/1118

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�20�січня�2015�р.�№�31

Тариф на виробництво теплової енергії 
Приватному акціонерному товариству «ОРФЕЙ»

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 1094,42 1313,30

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�3/1114

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Розпорядження № 32 від 20 січня 2015 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен&
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово&комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади», з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

Приватном��підприємств��«БОНВОЯЖ»,�що

додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Приватном��підприємств��«БОН-

ВОЯЖ»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�Приватном��підприємств�

«БОНВОЯЖ»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�теп-

лової�енер�ії�Приватном��підприємств��«БОН-

ВОЯЖ»,�що�додаються.

5.�У�Тарифах�на�теплов��енер�ію,�що�ви-

робляється�підприємствами,��становами�та

ор�анізаціями,�на�балансі�я	их�знаходяться�	о-

тельні,�для�потреб�населення,�затверджених

розпорядженням�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�31�травня�2011�ро	�

№ 857,�зареєстрованим�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�06�червня�2011�ро-

	��за�№ 20/879,�позицію�1�ви	лючити.

6.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації):

від�07�люто�о�2013�ро	��№ 162�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�теплов��енер�ію�ПП

«Бонвояж»»,�зареєстроване�в�Головном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�26�люто�о

2013�ро	��за�№ 13/1005;

від�07�	вітня�2014�ро	��№ 393�«Про�вне-

сення�змін�до�Тарифів�на�теплов��енер�ію

для�потреб�бюджетних��станов�та�інших�спо-

живачів,�що�встановлюються�Приватном��під-

приємств��«Бонвояж»»,�зареєстроване�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�22

	вітня�2014�ро	��за�№ 14/1067;

від�05�серпня�2014�ро	��№ 884�«Про�вне-

сення�змін�до�Тарифів�на�теплов��енер�ію

для�потреб�бюджетних��станов�та�інших�спо-

живачів,�що�встановлюються�Приватном��під-

приємств��«Бонвояж»»,�зареєстроване�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�27

серпня�2014�ро	��за�№ 23/1076.

7.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з

дня�йо�о�оприлюднення.

8.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови

Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�3/1114

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�20�січня�2015�р.�№�32

Тарифи на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Керівник апарату В. Бондаренко

№
п/п

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 338,26 405,91

2. Бюджетні установи 1240,40 1488,48

3. Інші споживачі (крім населення) 1243,71 1492,45

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�4/1115

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�20�січня�2015�р.�№�32

Тарифи на виробництво теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�5/1116

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�20�січня�2015�р.�№�32

Тарифи на транспортування теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�

юстиції���місті�Києві

29�січня�2015�р.�за�№�6/1117

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�20�січня�2015�р.�№�32

Тарифи на постачання теплової енергії 
Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Керівник апарату В. Бондаренко

2. Бюджетні установи 1132,10 1358,52

3. Інші споживачі (крім населення) 1135,41 1362,49

№
п/п

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 310,60 372,72

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 26,84 32,21

2. Бюджетні установи 26,84 32,21

3. Інші споживачі (крім населення) 26,84 32,21

№
п/п

Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 0,82 0,98

2. Бюджетні установи 81,46 97,75

3. Інші споживачі (крім населення) 81,46 97,75

Про внесення змін 
у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28 грудня 2012 року № 2367 
«Про присвоєння індексів 

структурним підрозділам виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
районним в місті Києві державним адміністраціям»

Розпорядження № 1126 від 14 жовтня 2014 року
Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 06 жовтня 2014 року № 294 «Про затверджен&

ня структури апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції)» та рішення Київської міської ради від 18 вересня 2014 року № 151/151 «Про організаційно&правові захо&
ди щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту», з метою забезпечення належної ор&
ганізації електронного документообігу в інформаційно&телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний
простір територіальної громади міста Києва»:
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Унести�в�додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�від�28��р�дня�2012�ро���№ 2367�«Про�при-

своєння�інде�сів�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям»�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�від�17�вересня�2014�ро���№ 1030)�та-

�і�зміни:

Доповнити�п�н�т�1�абзацом�2�та�о�о�зміст�:�«001-01

Київсь�ий�місь�ий��олова».

Абзац�др��ий�п�н�т��3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«011�Управління�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпе-

чення�діяльності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(патронат-

на�сл�жба)».

П�н�т�4�доповнити�новим�абзацом�та�о�о�зміст�:

«070�Департамент�вн�трішньо�о�фінансово�о��онтро-

лю�та�а�дит�».

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу комісії з реорганізації 
Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування 

населення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання 

до Головного управління промислової, науково"технічної 
та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1155 від 16 жовтня 2014 року

У зв’язку з кадровими змінами в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації), з метою завершення реорганізації Головного управління внутрішньої тор"
гівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції) шляхом приєднання до Головного управління промислової, науково"технічної та інноваційної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�реор�анізації�Го-

ловно�о��правління�вн�трішньої�тор�івлі�та�поб�тово�о

обсл��ов�вання�населення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

шляхом�приєднання�до�Головно�о��правління�промис-

лової,�на��ово-технічної�та�інноваційної�політи�и�ви�о-

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

державної�адміністрації),�затверджено�о�розпоряджен-

ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня�2012�ро��

№�597�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�від�09�вересня�2013�ро���№�1565),�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік
Розпорядження № 1156 від 16 жовтня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затверджен"
ня Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської
міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» та з метою забезпечення виконання заходів
Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012" 2014 роки, затвердженої рішенням Київської місь"
кої ради від 10 листопада 2011 року № 601 /6837:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�споживання��

с�мі�1 400 000��рн,�передбачених�апарат��ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�на�2014�рі����за�альном��фонді�бюдже-

т��міста�Києва,�в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних

призначень�шляхом�зменшення�видат�ів�споживання�по

�од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�010117�«Ор�ани�ви�онавчої�влади�в

м.�Києві»�та�збільшення�видат�ів�споживання�по��од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�180410�«Інші�заходи,�пов’язані�з�е�оно-

мічною�діяльністю»,�що�додається.

2.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

подання�на�по�одження�перерозподіл��видат�ів,�перед-

бачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

трації)�внести�відповідні�зміни�до�розпис��бюджет��міс-

та�Києва�на�2014�рі��після�по�одження�в��становленом�

поряд���перерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�з�постійною��омісією�Київ-

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

мічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Відповіді на сканворд 

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè — ïðî íàì³ð

ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè.

Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³çèêè ÍÀÍÓ, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Íàóêè, 46,

òåë. 525-10-10. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè 31.12.2015 ð.

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì

10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

ïðîñïåêò Íàóêè, 46.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 525-10-10

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå

îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Îãîëîøåííÿ

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

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà,êîíòàêòíèé òåëåôîí):

- Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ÊÌÄÀ), 01004, Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ. , 3,
279-61-09, 279-58-83.

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè:

- Õàðàêòåðèñòèêà: 1-é ïîâåðõ.

- Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: Øåâ÷åíêà Òàðàñà áóëüâ. Ç, ë³ò. À.

- Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì: 1,00.

- Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Áàíêîìàò.

- Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì: 2 ðîêè 364 äí³ (ñòàíîì íà 15.12.14).

- Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì, ãðí: 844,2 (ñòàíîì íà 15.12.14).

- Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí: 844,2 (ñòàíîì íà 15.12.14).

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

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñ-
íÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëü-
íå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ"Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. 1. Âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ¹ 19à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì —1,30,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî àâòîìàòó,ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà
1 êâ. ì — 144,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 187,20 ãðí. Òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àí-
òè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³
ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011
¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â,
ïð.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,êàá.222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-07-49, 546-20-71.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ",ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 98,27 êâ. ì ïåðøîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: 2105, ì. Êè¿â,
âóë. Óñåíêà Ïàâëà, 7/9, ê. 4, 36,00 êâ. ì äëÿ ðîçì³ùåííÿ êàôå áåç ïðîäàæó òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òà 62,27 êâ. ì ï³ä âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, ç
ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.07.2014 ð.— 5388,48 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 524. Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ
êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 202-61-77, 202-61-76.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 3, ñåð³ÿ À, ¹ — íà ³ì’ÿ

Âîðîíîâà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ñ³÷íåâèé, 9, 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ. ì íàï³âï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 22, äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ïåðóêàðí³ íà ïëîù³ 16,7 êâ. ì òà íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ íà ïëîù³ 43,3 êâ. ì, ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîì íà 31.10.2014 2646,17 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 544200,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

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

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 251 çà àäðåñîþ: âóë. Çîä÷èõ, 32À, ïëîùåþ 74,90 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, õîðåîãðàô³¿ òà ëîã³êè ä³òÿì äîøê³ëüíîãî â³êó. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 4,39 ãðí, áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 516 çà àäðåñîþ: âóë. Çîä÷èõ, 50À,ïëîùåþ 58,42 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, õîðåîãðàô³¿ ä³òÿì äîøê³ëüíîãî â³êó. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 3,25 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 ðîçðàõîâóâàòèñÿ

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, ïð. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè

Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì

Ñòàðòîâà ö³íà,

ãðí/êâ.ì, çà

ì³ñÿöü

Ìåòà âè-

êîðèñ-

òàííÿ

1. Ê³ì. ¹ 614, êîðïóñ ¹ 3 16,5 94,74 îô³ñ

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ²íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ ïàêåòó àêö³é Ïóáë³÷íîãî

àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé

çàâîä"ó ðîçì³ð³ 29,95 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó òîâàðèñòâà, ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³

ì. Êèºâà, îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³ "Õðåùàòèê"6 ëþòîãî 2015 ð. ¹ 17(4613)

Ðÿäîê ïåðøèé òà òðåò³é Ïîêàçíèê³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÏÀÒ "Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé

öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä" çà îñòàíí³ òðè ðîêè, ñë³ä ÷èòàòè òàê:

Ïóíêò 6 ³íôîðìàö³¿ ñë³ä ÷èòàòè òàê:

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ â ïîíåä³ëîê-÷åòâåð ç 09.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ

òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ ç 09.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00 çà àäðåñàìè: 01004,

ì. Êè¿â, âóë. Ë. Òîëñòîãî, 9-à àáî 49000, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ëåí³íà, 30, ÏÀÒ "Ôîíäîâà

á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

Äîäàòêîâî: îçíàéîìèòèñÿ ç ô³íàíñîâîþ çâ³òí³ñòþ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

"Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð "Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä"çà 2011—2013 p.p.

òà çà 9 ì³ñÿö³â 2014 ðîêó ìîæíà íà ÏÀÒ "Ôîíäîâà á³ðæà "Ïåðñïåêòèâà".

1

×èñòèé äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ 

(òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) / Îáñÿã ðåàë³çàö³¿

ïðîäóêö³¿ òîâàðèñòâà, òèñ. ãðí

471890 /

564329

561343 /

672179

638943 /

719074

492513 /

-

3 Ðåíòàáåëüí³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 10,1 9,2 10,4 -



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, çàéìàéòåñÿ áëàãî-

ä³éí³ñòþ,æàë³éòå íåùàñíèõ,

îãîðòàéòå ëþáîâ’þ á³äîëàõ.

ßêùî âàñ ñïîêóøàòèìóòü «õàëÿâíè-

ìè» àêö³ÿìè,çíàéòå,ùî áåçïëàòíèé

ñèð áóâàº ëèøå â ìèøîëîâö³. Ðèçè-

êóºòå ïðèäáàòè íåäîáðîÿê³ñí³ ðå÷³.

ÒÅËÜÖ², íà êàð’ºðíèõ øëÿ-

õàõ âèíèêíå ÷èìàëî ïå-

ðåøêîä, çàäóìàíå ëåò³òè-

ìå øêåðåáåðòü,êîíêóðåíòè âñòðîì-

ëÿòèìóòü ïàëèö³ â êîëåñà. Îäíàê

íå ïåðåâîäüòå âçàºìèíè ó ñòàä³þ áî-

éîâî¿ êîíôðîíòàö³¿!

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ä³çíàâøèñü

ïðî îáìàíè ïàðòíåð³â (ä³-

ëîâèõ,øëþáíèõ),ÿêèì ùè-

ðî äîâ³ðÿëè, íå âïàäàéòå ó ðîçïà÷:

êðîêóºòå â îäí³é óïðÿæö³,ðâàòè ÿêó

çàáîðîíåíî. Âèáà÷òå á³äîëàõ, ïà-

ì’ÿòàéòå, ùî ñâÿò³ ò³ëüêè íà íåá³, òà

é âè òåæ íå áåçãð³øí³. Íà ðîáîò³

ñóìë³ííî ïðàöþéòå, àëå íå çãîð³òü

äîòëà, áî öå âäàðèòü ïî çäîðîâ’þ.

ÐÀÊÈ,ëþáîâíà ïðèñòðàñòü

ïðèíåñå ðóéí³âíó ìîòè-

âàö³þ é ïðèçâåäå äî äó-

øåâíîãî âèñíàæåííÿ, ÿêùî áóäå-

òå åãî¿ñòàìè. Îáëèøòå ðåâíîù³,

ëàäüòå ç êîõàíèìè, äîâ³ðèâøè ¿ì

ñï³ëüíèé áþäæåò, íåõàé õàçÿéíó-

þòü íà ñëàâó,êóïóþòü òå,ùî äî ñìà-

êó, ãðîø³ íå ïîâèíí³ ñòàòè ÿáëóêîì

ðîçáðàòó òàì, äå ïàíóº âèñîêà ëþ-

áîâ. Íàìàãàéòåñÿ ï³ä ð³äíèì äà-

õîì ñòâîðèòè òåïëó êîìïðîì³ñíó

àòìîñôåðó, ïðèáîðêàâøè äèêòà-

òîðñüêó æèëêó.

ËÅÂÈ, ïðèáîðêàéòå ñâîº

åãî ³ äîòðèìóéòåñÿ ïîñà-

äîâî¿ ñóáîðäèíàö³¿, â÷³òü-

ñÿ ãðàìîòíî êåðóâàòè ³ ñóìë³ííî

ñëóæèòè, áî âè ñõèëüí³ äî ñóá’ºê-

òèâíèõ ñóäæåíü.À öå êîð³íü çëà íà

íèâ³ ãàðìîí³éíî¿ ñï³âïðàö³. Â äî-

ìàøí³õ ïåíàòàõ âóëêàí³÷íà àòìî-

ñôåðà, òîìó áóäü-ÿê³ ïðåòåíç³¿ äî-

ìî÷àäö³â ñïðèéìàéòå êîìïðîì³ñ-

íî, ïîëîìêè â ïîìåøêàíí³ óñóâàé-

òå áåç ñâàðîê,íå æàë³éòå ãðîøåé äëÿ

ðîçâ’ÿçàííÿ ïîáóòîâèõ ïðîáëåì òà

³íâåñòóéòå ó äîìî÷àäö³â.

Ä²ÂÈ, íå õèòðóéòå, íàìà-

ãàííÿ îáâåñòè íàâêîëî

ïàëüöÿ ðîáîòîäàâö³â, ñà-

áîòóâàòè ïðèíåñå ëèøå ïðèêðîù³,

âèêîíóéòå äîðó÷åíå ç ëþáîâ’þ,

âêëàäàþ÷è òóäè òâîð÷ó ñíàãó òà âè-

íàõ³äëèâ³ñòü.Öå äîïîìîæå óäîñêî-

íàëèòè é ñêîðîòèòè ðîáî÷èé ïðî-

öåñ.Êîíòàêòè ç ëþäüìè ïðîõîäèòè-

ìóòü íà êîíôë³êòí³é íîò³, ïðè÷è-

íà — âàø åãî¿çì.

Ó ÒÅÐÅÇ²Â ï³äâèùóºòüñÿ

ðèçèê ô³íàíñîâèõ, ä³ëî-

âèõ íåãàðàçä³â.Âàø³ áëèçü-

ê³ õâîðîáëèâî ðåàãóþòü íà çîâí³ø-

í³ ïîäðàçíèêè, òîìó íå ïðîâîêóé-

òå ñâàðîê ç áàòüêàìè,ä³òüìè,øëþá-

íèìè ñóïóòíèêàìè. Îäíà ç íàéïðè-

êð³øèõ ïðîáëåì — ìàòåð³àëüíà.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ ìîðå ïî êî-

ë³íà, ³ äàðåìíî... Íàäì³ð-

íà åìîö³éí³ñòü, âðàçëè-

â³ñòü çàâäàäóòü ÷èìàëî á³äè. Ïî-

òð³áåí çàë³çíèé ñàìîêîíòðîëü, ³íàê-

øå íà âàñ î÷³êóþòü òðàâìè, ñòðå-

ñè, çàãîñòðåííÿ õâîðîá, äîìàøí³

ñêàíäàëè, ôîðñ-ìàæîðí³ ñèòóàö³¿

â ïîáóò³, ïåðñîíàëüí³ êîíôë³êòè ç

äîìî÷àäöÿìè, ä³ëîâèìè êîíêóðåí-

òàìè.Îï³êóéòåñÿ îñîáàìè,ÿêèõ ùè-

ðî ëþáèòå. Ðîìàíòè÷í³ ñòîñóíêè

ïîäàðóþòü íàéá³ëüøó óò³õó.

ÑÒÐ²ËÜÖ²,çìèðèòèñÿ ç ðîë-

ëþ öàïà-â³äáóâàéëà, êîò-

ðîãî ïðèíåñëè â æåðòâó íà

îëòàð áðóäíèõ ïë³òîê,îñóäæåíü,ï³ä-

ñòóïó, òÿæêî...Òðèìàéòåñÿ ìóæíüî ³

íå äîâîäüòå ñåáå äî ñàìîðóéíàö³¿.

Ó âàñ ÷óäîâà ñ³ì’ÿ,ùî ïîòðåáóº íè-

í³ òóðáîò ³ º áëàãîäàòíîþ ãàâàííþ,

äå ìîæíà â³äïî÷èòè òà «çàë³êóâà-

òè» íàíåñåí³ ìîðàëüí³ òðàâìè.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ âàðòî æèòè

çà ñïîêîíâ³÷íî ìóäðèì

ïðàâèëîì: äðóæáà äðóæ-

áîþ, à ãðîø³ íàð³çíî. Â öüîìó âè-

ïàäêó â³ðîã³äí³ñòü íåïðèºìíèõ ñþð-

ïðèç³â ³ñòîòíî çíèçèòüñÿ. Íå äîâ³-

ðÿéòå äðóçÿì ñâ³é ãàìàíåöü, íå çà-

ëèøàéòå íà íèõ ñâî¿õ ä³òåé,äîìàø-

í³õ òâàðèí, ñàì³ íå áåð³òü â áîðã. ²

íàñàìïåðåä îáëèøòå áóäóâàòè ïëà-

íè íà ìàéáóòíº, óíèêàéòå åêñïå-

ðèìåíò³â ó á³çíåñ³, ³íòèì³. ßê ìî-

âèòüñÿ, äàñòü Áîã äåíü— äàñòü ³ ïî-

æèòîê.

ÂÎÄÎË²¯, íåâäà÷³ íèí³ ïå-

ðåæèâàòèìóòüñÿ îñîáëèâî

ãîñòðî. ßêùî âè çàíàäòî

åìîö³éí³ àáî íåîáà÷íî ïîñòàâèëè

íà êàðòó âñå, ùî ìàºòå, áóäü-ÿêà

ñâàðêà çäàòíà âèáèòè ç ñ³äëà, ïî-

çáàâèòè ð³âíîâàãè. Íà ðîáîò³ äå-

øåâî ñâîþ ïðàöþ íå ïðîäàâàéòå,

ñêàæ³òü øåôó, ùî çãîäí³ ïðàöþâà-

òè ò³ëüêè çà åêâ³âàëåíòíó îïëàòó,

õî÷à ç óðàõóâàííÿì ã³äíèõ êîíêó-

ðåíò³â âàø³ çàäóìè ìîæóòü ³ íå

çä³éñíèòèñÿ.

ÐÈÁÈ, ðîáî÷à òåðèòîð³ÿ—

ì³ñöå êàðì³÷íèõ ïîä³é,òðè-

ìàéòå ÿçèê çà çóáàìè,êîëè

ñïàëàõíóòü íåïîðîçóì³ííÿ, ³ ìîë³òü-

ñÿ Âñåâèøíüîìó, àáè óòðèìàâ âàñ

â³ä ãð³õà,à ë³ïøå ç ëþáîâ’þ ïðàöþé-

òå. Ìàã³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó íà

ëþäåé âèñîêà,ïðîòå öåé âàæ³ëü ïî-

òð³áíî âìèêàòè ó êðèòè÷íó ìèòü ³ ç

áëàãèìè íàì³ðàìè,àáè íå «çàêîäó-

âàòè» (÷åðåç ³íäèâ³äóàëüíóíåïðèÿçíü)

ëþäåé íà ïîãàí³ â÷èíêè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -13o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -6o

Àòì. òèñê: 751 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 59 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -12o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 83 %

ãîðîñêîï

10 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 10 ëþòîãî

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 39978
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀË LifeNews òà ³íø³ ðîñ³éñüê³ ÇÌ² ïîâ³äîìè-
ëè, áóö³ìòî â Óêðà¿í³ ÷îëîâ³ê³â âèìóøåíî â³äïðàâëÿ-
þòü âîþâàòè ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó «Àçîâ»,
îäíàê òàêà ³íôîðìàö³ÿ íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³, ðîç-
ïîâ³äàº «Ñâ³äîê». «Áàðàáàíùèêà ðîñ³éñüêî¿ ðîê-ãðóïè
«Êîððîçèÿ ìåòàëëà» ïðèçâàëè ñëóæèòè ó áàòàëüéîí
«Àçîâ».Àíäð³é Ìàðòèíåíêîâ ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â
áóäå âîþâàòè íà áîö³ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿.Ìóçèêàíò ïðè-
¿çäèâ íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà â ñâîº ð³äíå ì³ñòî Ð³âíå, ùîá
ïðîâ³äàòè áàòüê³â òà äðóç³â. Òîä³ â³í ³ ïîòðàïèâ ó ïî-
ëå çîðó ì³ñöåâîãî â³éñüêêîìàòó. Çà ñëîâàìè ë³äåðà
«Êîððîçèè ìåòàëëà» Ñåðã³ÿ Òðî¿öüêîãî, áàðàáàíùè-
êà çëîâèëè ïðîñòî íà âóëèö³ ³ íå çàëèøèëè éîìó øàí-
ñ³â â³äìîâèòèñÿ â³ä íåñåííÿ ñëóæáè»,—ðîçïîâ³ëè æóð-
íàë³ñòè êàíàëó LifeNews.

Ó öüîìó ñþæåò³ òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ùî, ìîâëÿâ, ó
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Àðñåíà Àâàêîâà
³ñíóº ïëàí, ÿê àòàêóâàòè òàê çâàí³ «ËÍÐ» ³ «ÄÍÐ», ³ ùî
â öüîìó ïëàí³ áóäå â³ä³ãðàâàòè ðîëü ãðà áàðàáàíùè-
ê³â. «Àâàêîâ ïëàíóº âëàøòóâàòè ãðàíä³îçíó ïñèõ³÷-
íó àòàêó, äëÿ öüîãî áóäå âèêîðèñòàíî 666 áîéîâèõ

ñëîí³â, æèðàô³â, ÿê³ áóäóòü ðóõàòèñÿ âåëè÷åçíîþ ëà-
âèíîþ ó á³ê «ÄÍÐ» òà «ËÍÐ» ó ñóïðîâîä³ ÁÒÐð³â, òàí-
ê³â ³ êàòàïóëüò ³ç Ìàéäàíó. ², çà çàäóìîì Àâàêîâà, äî
õîáîò³â ñëîí³â áóäóòü ïðèêð³ïëåí³ âåëè÷åçí³ ñàòà-
íèíñüê³ òðóáè, â ÿê³ ñëîíè áóäóòü äóòè, à çâåðõó íà
ñëîíàõ áóäóòü âñòàíîâëåí³ âåëè÷åçí³ íèçüêî÷àñòîò-
í³ áî÷êè, ïî ÿêèõ áèòèìóòü áàðàáàíùèêè, ÿê áóëî
íà Ìàéäàí³, íàïðèêëàä»,— ìîâèòüñÿ â ñþæåò³.

Âæå ï³ñëÿ âèõîäó ñþæåòó íà ðîñ³éñüêîìó êàíà-
ë³ LifeNews íà ñòîð³íö³ â ñîöìåðåæ³ «Âêîíòàêòå»
áàðàáàíùèêà Àíäð³ÿ Ìàðòèíåíêîâà ç’ÿâèâñÿ ïîñò:
«Íó ùî, ïàíîâå, ïðèêîëîëèñÿ, äóæå çà âàñ ðàäèé!!!
Ïðîòå í³õòî í³êóäè íå âè¿æäæàâ, ÿ ïåðåáóâàþ òàì,
äå ³ áóâ, áðàòè ó÷àñòü ó áðàòîâáèâ÷³é â³éí³ ÿ, çâ³ñ-
íî, íå çáèðàâñÿ ³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çáèðàþñÿ âçà-
ãàë³, íó à ïñèõ³÷íèé ñòàí ì³í³ñòðà êîíòðêóëüòóðè
Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿ âñ³ì äàâíî â³äîìèé!!! Ñëóæèòè,
ìàáóòü, ÿ ïðîäîâæó íà ìóçè÷íîìó ôðîíò³, ðàäóþ÷è
âàñ âñ³õ âàæêèì ìóçîíîì ³ «äîâáèëîâîì â ìåòàëî-
ïëàñò» ó ñêëàä³ ð³çíèõ ãóðò³â «Êðþãåð» ³ ò. ä. Äÿêóþ
çà óâàãó!!!» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1763 — â Ïàðèæ³ ï³äïèñà-

íî ìèðíó óãîäó ì³æ

Ôðàíö³ºþ òà ²ñïàí³ºþ ç îä-

íîãî áîêó ³ Àíãë³ºþ òà Ïîð-

òóãàë³ºþ — ç ³íøîãî, ÿêà

ïîðÿä ³ç Ãóáåðñáóðçüêèì

ìèðîì, ï³äïèñàíèì 15 ëþ-

òîãî Ïðóñ³ºþ, Àâñòð³ºþ ³

Ñàêñîí³ºþ, çíàìåíóâàëà

çàâåðøåííÿ Ñåìèë³òíüî¿

â³éíè 1756—63 ðîê³â ³

êîíñòàòóâàëà ïåðåòâîðåí-

íÿ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ â

íàéá³ëüøó â ñâ³ò³ êîëîí³àëü-

íó äåðæàâó.

1773 — íàðîäèâñÿ Âàñèëü

Êàðàç³í, óêðà¿íñüêèé ³

ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé,

ïðîñâ³òÿíèí, ãðîìàäñüêèé

ä³ÿ÷, âèíàõ³äíèê. Çàñíîâ-

íèê ïåðøîãî ó Ñõ³äí³é Óê-

ðà¿í³ óí³âåðñèòåòó —

Õàðê³âñüêîãî (1805),

³í³ö³àòîð ñòâîðåííÿ

ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿

îñâ³òè Ðîñ³¿.

1784—çã³äíî ç óêàçîì Êà-

òåðèíè II ïîðò ³ ôîðòåöÿ â

Êðèìó îòðèìàëè íàçâó Ñå-

âàñòîïîëü.

1989 — 47-ð³÷íèé Ðîíàëüä

Áðàóí ñòàâ ïåðøèì ÷îð-

íîøê³ðèì êåð³âíèêîì

ïðîâ³äíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿

ÑØÀ— éîãî îáðàíî ãîëî-

âîþ Íàö³îíàëüíîãî êîì³òå-

òó Äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿.

Íà öüîìó ïîñòó â³í â³ä³ãðàâ

êëþ÷îâó ðîëü ï³ä ÷àñ ïðå-

çèäåíòñüêèõ âèáîð³â 1992

ðîêó, êîëè Á³ëë Êë³íòîí

ñòàâ ïåðøèì ïðåçèäåí-

òîì-äåìîêðàòîì çà 12

ðîê³â.

Ðîñ³éñüê³ ÇÌ² çàïåâíÿþòü, ùî Àâàêîâ ãîòóº àòàêó
íà «ÄÍÐ» ³ «ËÍÐ» ç ó÷àñòþ áîéîâèõ ñëîí³â
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