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Ðåêâ³ºì Ãåðîÿì
� Óêðà¿íö³ âøàíóâàëè ðîêîâèíè çàãèáåë³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Íà ïåðøîìó ôåñòèâàë³
Urban Fest³ êèÿíè 
çìîæóòü ïîáà÷èòè,
ÿêèì ñòàíå íàøå ì³ñòî 
ó ìàéáóòíüîìó

28 ëþòîãî â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé

ôåñòèâàëüUrban Fest³,ÿêèé ìàº íà ìå-

ò³ ç³áðàòè ðàçîì ÿêîìîãà á³ëüøå íå-

áàéäóæèõ êèÿí ³ ïîêàçàòè ¿ì ìåòîäè,

³íñòðóìåíòè òà ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³é-

íîãî ïîë³ïøåííÿ ïðîñòîðó ì³ñòà.Ôåñ-

òèâàëüâ³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

ðè ÊÌÄÀ. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, 28 òà

29 ëþòîãî,ó âñ³õ îõî÷èõ áóäå ìîæëè-

â³ñòü â³äâ³äàòè âèñòóïè óêðà¿íñüêèõ

óðáàí³ñò³â òà îçíàéîìèòèñÿ ç ïðåçåí-

òàö³ÿìè íàéö³êàâ³øèõ ïðîåêò³â ó ñôå-

ð³ çì³íè ì³ñüêîãî ïðîñòîðó. Ñï³êåðè

ðîçêàæóòü ïðî òå,ÿê ñòâîðþâàëè ñêâå-

ðè,ì³íÿëè ñèñòåìó ðóõó ì³ñòà,ïðàöþ-

âàëè ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ,ïðîâîäèëè ñå-

ì³íàðè òà ìàéñòåð-êëàñè äëÿ àðõ³òåê-

òîð³â, ñòâîðþâàëè íàâ³ãàö³þ äëÿ ãðî-

ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Òàêîæ íà ôåñ-

òèâàë³ ïðàöþâàòèìóòü ñòàíö³¿ àêòèâ-

íîñò³ — ê³ëüêà ìàéäàí÷èê³â äëÿ íå-

ôîðìàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Ó Êèºâ³ êàï³òàëüíî 
â³äðåìîíòóþòü
46 áþâåò³â ³ 
2 ãðîìàäñüê³ âáèðàëüí³

Çàòâåðäæåíî àäðåñíèé ïåðåë³ê áþ-

âåò³â ³ ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü,ÿê³ ïî-

òðåáóþòü êàïðåìîíòó öüîãî ðîêó.Ï³ä-

ïèñàíî â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ

ÊÌÄÀ.Çã³äíî ç äîêóìåíòîì,ïåðåäáà-

÷åíî îíîâëåííÿ 46-òè áþâåò³â ³ 2-õ

ãðîìàäñüêèõ âáèðàëåíü,ÿêèìè íàðà-

ç³ íåìîæëèâî êîðèñòóâàòèñü÷åðåç íå-

çàäîâ³ëüíèé ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèé ñòàí.

Ðåìîíò áþâåò³â çàáåçïå÷èòü ìîæëè-

â³ñòü áåçîïëàòíîãî îòðèìàííÿ ìåø-

êàíöÿìè ïèòíî¿ âîäè âèñîêî¿ ÿêîñò³,

áåç êàíöåðîãåííèõ õëîðîðãàí³÷íèõ

ñïîëóê, à òàêîæ äîïîìîæå çàïîá³ãòè

ðîçïîâñþäæåííþ õâîðîá, ÿê³ ïåðå-

äàþòüñÿ ÷åðåç âîäó.Ô³íàíñóâàòèìóòü

çàçíà÷åí³ ðîáîòè çà ðàõóíîê êîøò³â

ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Âèçíà÷åíî ³íâåñòîðà
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó 
â öåíòð³ ñòîëèö³

Ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ çàòâåðäæå-

íî ïåðåìîæöÿ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

äî ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³ä-

íîãî ïåðåõîäó íà ïðèìèêàíí³ âóëèö³

Á.Õìåëüíèöüêîãî äî âóëèö³ Õðåùàòèê.

Íèì ñòàëî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñòîëè÷íèé ÖÓÌ».

Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðîåêòó,êð³ì âñüîãî,

äàñòü çìîãó â³äðåìîíòóâàòè òà îíîâè-

òè âíóòð³øíº îïîðÿäæåííÿ ïåðåõîäó

ç âëàøòóâàííÿì äîäàòêîâîãî âõîäó

äî Öåíòðàëüíîãî óí³âåðìàãó, à òàêîæ

çàëó÷èòü êîøòè íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëü-

íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè Êèºâà.

íîâèíè

Ïðîìåí³ ðîçñòð³ëÿíèõ ñåðäåöü

Â ð³÷íèöþ íàéñòðàøí³øèõ ïî-
ä³é Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà âóëèöþ
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ïðèéøëè äåñÿòêè
òèñÿ÷ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà. Êîæíå
ì³ñöå,äå çàãèíóëè ãåðî¿,áóëî ïðîñ-
òî âñòåëåíå êâ³òàìè. Òèñÿ÷³ ëþäåé,
ñåðåä íèõ áàãàòî ä³òåé,íåïåðåðâíèì
ïîòîêîì íåñëè ãâîçäè÷êè òà çàïà-
ëþâàëè ëàìïàäêè.Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíèõ
çàõîä³â óâå÷åð³ 20 ëþòîãî íà Ìàéäà-
í³ âèñòàâëÿþòü ìåòàëåâ³ ðàìêè òà
ïàðêàí.Ëþäè îáóðþþòüñÿ,àäæå äî
çàâåðøåííÿ öåðåìîí³¿ íå ìîæóòü
ïîêëàñòè êâ³òè íà ì³ñöÿ çàãèáåë³ ãå-
ðî¿â. Ïîïðè öå, àòìîñôåðà íà Ìàé-
äàí³ ñêîðáîòíà òà øàíîáëèâà.

Âæå óâå÷åð³ ç êîæíîãî ì³ñöÿ,äå
ð³ê òîìó çàãèíóëè ëþäè,â ñ³ðå ëþò-
íåâå íåáî ïîëèíóëè äåñÿòêè ñâ³ò-
ëîâèõ ïðîìåí³â,ÿê ñèìâîë äóø ïî-
ëåãëèõ.Ë³õòàð³ çàïàëèëè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî ³ç ñèíîì çàãèáëîãî Àíäð³ÿ
Öèïóíà. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê á³ë³ ñòîâïè
ñâ³òëà çä³éíÿëèñÿ äî íåáà, óâåñü
Ìàéäàí âèêîíàâ Ã³ìí Óêðà¿íè. Òà-
êîæ ç³ ñöåíè â ïàì’ÿòü òèõ, õòî çà-
ëèøèâ ñâî¿ ñåðöÿ â öåíòð³ Êèºâà íà-
çàâæäè,ïðîëóíàâ «Ðåêâ³ºì» Ìîöàð-
òà ó âèêîíàíí³ Íàö³îíàëüíîãî ñèì-
ôîí³÷íîãî îðêåñòðó.Ï³ñëÿ öüîãî âó-
ëèöÿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ áóëà ðîçáëî-
êîâàíà ³ ï³ä çâóêè ñêîðáîòíî¿ «Ïëè-
âå êà÷à ïî Òèñèí³» òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â
òàêè çìîãëè ïîêëàñòè êâ³òè òà çà-

ïàëèòè ëàìïàäêè íà ì³ñö³ çàãèáåë³
ñâî¿õ ïîáðàòèì³â.

«Öå äí³ ñêîðáîòè.Íà æàëü, ³ ñüî-
ãîäí³ ó íàñ ïðîäîâæóþòü ãèíóòè ëþ-
äè.Öå äóæå æîðñòîêà ïëàòà çà íàøó
âîëþ, çà íàøó íåçàëåæí³ñòü. Ìà-
áóòü,òàêèé øëÿõ ìàº ïðîéòè Óêðà-
¿íà. Ìåí³ äóæå ïðèêðî çà òèõ ãåðî-
¿â, ùî òóò ïîëÿãëè, çà êîæíîãî, êî-
ãî ÿ çíàâ íà Ìàéäàí³, ç êèì íî÷ó-
âàâ.Öå âåëèêèé á³ëü óòðàòè.² ÿ ÷àñ-
òî ñï³ëêóþñÿ ç ¿õí³ìè ð³äíèìè òà
áëèçüêèìè. ¯ì äóæå âàæêî»,— ðîç-
ïîâ³â ãîëîâà îðãêîì³òåòó ç ï³äãî-
òîâêè òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿòíèõ äàò
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ªâãåí Íèùóê.

Ñåðåä òèõ,õòî öüîãî äíÿ íà Ìàé-
äàí³,Àííà Øåâ÷åíêî-Ìàéñíåíüêà.
Ñòàðåíüêà áàáóñÿ ³ç Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïîäîëàëà äåê³ëüêà äåñÿòê³â ê³-
ëîìåòð³â, àáè âøàíóâàòè çàãèáëèõ
ãåðî¿â. «ß ùîäíÿ áóëà íà Ìàéäàí³
ìèíóëîãî ðîêó. ßê çàðàç ïàì’ÿòàþ,
ÿê ñòîÿâ Ñåðã³é Í³ãîÿí íà áàðèêàä³
³ âñì³õàâñÿ,ïðèíîñèâ íàì,ñòàðåíü-
êèì, áîðù. ß ³ çàðàç ïîñò³éíî ïðè-
õîäæó íà Ìàéäàí, ³ ñåðöå áîëèòü çà
òèõ õëîïö³â, çà òå, ùî òîä³ ìè ¿õ íå
âáåðåãëè.Õàé ïðîñòèòü íàì Íåáåñ-
íà Ñîòíÿ,ÿ ùîäíÿ ìîëþñÿ çà íèõ»,—
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Àííà.

18-20 ëþòîãî 2014 ðîêó ñòàëè äëÿ
óêðà¿íö³â íàéñòðàøí³øèìè ïîä³-
ÿìè ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³¿.Äåñÿòêè çàãèá-
ëèõ ó öåíòð³ ñòîëèö³, ñîòí³ ïîðàíå-
íèõ. Òîä³ ùå í³õòî íàâ³òü íå ì³ã ïî-

äóìàòè,ùî ïîïåðåäó ó íàñ ùå á³ëü-
øå áîëþ òà âèïðîáóâàíü. Ñï³ëüíå
ãîðå âòðàòè íàéð³äí³øèõ ïðèâåëî
â ö³ äí³ íà Ìàéäàí ³ ð³äíèõ çàãèáëèõ
á³éö³â íà ñõîä³ êðà¿íè. Ñèí êèÿíêè
Òàìàðè,Àíäð³é Àáîëìàñîâ,òðàã³÷-
íî çàãèíóâ,ïðèêðèâøè ñîáîþ äâîõ
õëîïö³â. «Ì³é ñèí áóâ ë³êàðåì. Ï³ä
÷àñ Ìàéäàíó ïîñò³éíî ðÿòóâàâ æèò-
òÿ ëþäåé, à â òðàâí³ ï³øîâ íà ñõ³ä.
Â³í áàãàòüîõ âèòÿãíóâ ç òîãî ñâ³òó,à
ñàì çàãèíóâ. ß ìîæó ïèøàòèñÿ, ùî
âèõîâàëà òàêîãî ñèíà. Â³í ãåðîé. ²
îñü íàøà Íåáåñíà Ñîòíÿ âæå ïåðå-
ðîñëà ó òèñÿ÷³. ² ùîá çóïèíèòè öå
ãîðå, ìè ïîâèíí³ çàðàç áóäå ºäè-
í³»,—ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ä³ëèòüñÿ ç
«Õðåùàòèêîì» ïàí³ Òàìàðà.

ßê çàçíà÷èëà ÷ëåí êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ ç³ âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëó
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ Âëàäèñëàâà Îñüìàê,
âøàíóâàííÿ ãåðî¿â â³äáóëîñÿ äî-
ñèòü ïðàâèëüíî ³ íåïàôîñíî.«ß äè-
âèëàñü íà ëþäåé,âñëóõàëàñüäî ðîç-
ìîâ ³, ÿ ãàäàþ, òóò íà Ìàéäàí³ çà-
êëàäåíî ïî÷àòîê ïðàâèëüíî¿,íåïà-
ôîñíî¿ òðàäèö³¿ âøàíóâàííÿ. Ëþ-
äè ñàì³ ïîòÿãëèñÿ äî ²íñòèòóòñüêî¿
ïîì’ÿíóòè ãåðî¿â. Òóòòàêà áóëà òè-
øà...ß íå ïîáà÷èëà ñüîãîäí³ í³÷îãî,
ùîá âèêëèêàëî êðèòè÷íå ñòàâëåí-
íÿ, ïðîìåí³ ã³äíîñò³ º ïðàâèëüíèì
íàãàäóâàííÿì. Ëþäè òóò õðåñòÿòü-
ñÿ, ìîëÿòüñÿ, ³ âñå, ùî òóò â³äáóëî-
ñÿ,— öå ïðàâèëüíî».

Çàê³í÷åííÿ íà 2-é ñòîð.

20 ëþòîãî Ìàéäàí ç³áðàâ áëèçüêî äåê³ëüêîõ äåñÿò-
ê³â òèñÿ÷ ëþäåé. Ùå ïî îá³ä³ ðîçïî÷àëèñÿ óðî÷èñò³
çàõîäè. Óæå ââå÷åð³, äî ïî÷àòêó îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè
òà âèñòóïó Ïðåçèäåíòà, íà Ìàéäàí³ í³äå áóëî âïàñ-
òè ÿáëóêó. Îäíàê òð³øêè îáóðèëî ëþäåé òå, ùî âó-
ëèöÿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ï³ä ÷àñ âøàíóâàííÿ îô³ö³éíè-
ìè îñîáàìè äåðæàâè áóëà çàãîðîäæåíà ïàðêàíîì.
Òà çãîäîì éîãî ïðèáðàëè, ³ íàòîâï ëþäåé òàêè çì³ã
ïîêëàñòè êâ³òè òà çàïàëèòè ëàìïàäêè íà ì³ñöÿõ çà-
ãèáåë³ á³éö³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ, Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Â íåä³ëþ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè,óðÿäîâö³,à òàêîæ êåð³âíèêè á³ëüø í³æ 10-òè êðà¿í ñâ³òó âçÿëè ó÷àñòü ó Ìàðø³ Ã³äíîñò³.Ïî çàâåðøåííþ õîäè íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïðåäñòàâíèêè
öåðêîâ Óêðà¿íè ïðîâåëè ìîëåáåíü çà çàãèáëèìè óêðà¿íöÿìè
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Çàê³í÷åííÿ, ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Õîäà Ã³äíîñò³

Âñ³ âèõ³äí³ íà Ìàéäàí³ ç ðàíêó äî âå-
÷îðà ïîò³ê ëþäåé íå âùóõàâ. Âðàíö³ ó ñó-
áîòó, 21-ãî ÷èñëà, ä³òè òà íåáàéäóæ³ êè-
ÿíè âèãîòîâèëè ïàïåðîâèõ àíãåë³â, ÿêèõ
ðîçâ³ñèëè ïî âñ³é ²íñòèòóòñüê³é âóëèö³.
À âæå çðàíêó ó íåä³ëþ, 22 ëþòîãî, öåí-
òðîì Êèºâà ïðîéøîâ Ìàðø Ã³äíîñò³. Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè, óðÿäîâö³, à òàêîæ êåð³â-
íèêè á³ëüø í³æ 10-òè êðà¿í ñâ³òó, ñåðåä
ÿêèõ ïðåçèäåíòè Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Ëèò-
âè òà Ãðóç³¿ ðàçîì ç äåñÿòêàìè òèñÿ÷ óêðà-
¿íö³â ïðîéøëè âóëèöÿìè ²íñòèòóòñüêîþ,
Øîâêîâè÷íîþ, Ãðóøåâñüêîãî ÷åðåç ªâðî-
ïåéñüêó ïëîùó íà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³,
àáè âøàíóâàòè ñâ³òëó ïàì’ÿòü ïîëåãëèõ
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Äåñÿòêè ñîòåíü íà-
ö³îíàëüíèõ ñòÿã³â, ïðàïîðè ªÑ, Ìåäæë³ñó
êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäó òà íåçì³í-

í³ ãàñëà äåìîíñòðóþòü: óêðà¿íö³, ÿê í³êî-
ëè, ºäèí³ ó ïðàãíåíí³ æèòè íà âëàñí³é
çåìë³ áåç â³éíè.

«Ìàðø Ã³äíîñò³ — öå äåìîíñòðàö³ÿ òî-
ãî, ùî ìè — óêðà¿íö³ — âñ³ ðàçîì. Çàäëÿ ïå-
ðåìîãè ³ çáåðåæåííÿ íàøî¿ êðà¿íè. Ìè-
íóâ ð³ê ç ÷àñó òðàã³÷íèõ ïîä³é íà Ìàéäà-
í³, ìè ùå ïðîäîâæóºìî áîðîòèñÿ çà ñâîþ
ã³äí³ñòü ³ ñâîþ ñâîáîäó. ² ïëàòèìî çà öå
íàäâèñîêó ö³íó,— çàçíà÷èâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.— Ìè íå
çäàìîñÿ, àëå ñàìîòóæêè ïðîòèñòîÿòè Ðî-
ñ³¿ ñêëàäíî. Ïîòð³áíà ºäèíà ³ ïîòóæíà â³ä-
ïîâ³äü àãðåñîðó».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ õîäè íà Ìàéäàí³ Íå-
çàëåæíîñò³ ïðåäñòàâíèêè öåðêîâ Óêðà¿íè
ïðîâåëè ìîëåáåíü çà çàãèáëèìè óêðà¿íöÿ-
ìè. Îï³ñëÿ íàä Òåðèòîð³ºþ Ã³äíîñò³ ïðîëó-
íàâ äóõîâíèé ã³ìí íàøî¿ Â³ò÷èçíè «Áîæå
âåëèêèé, ºäèíèé, íàì Óêðà¿íó õðàíè». Ñà-
ìå ï³ä öþ ìîëèòâó ºâðîïåéñüê³ ë³äåðè çà-
ïàëèëè ëàìïàäêè â ïàì’ÿòü ïðî ãåðî¿â. Ïî-

ïðè î÷³êóâàííÿ, í³ÿêèõ ãó÷íèõ çàÿâ ñâ³òî-
â³ ë³äåðè òàê ³ íå çðîáèëè. À ïîêè âñ³ ìè ÷å-
êàºìî íà çàâåðøåííÿ êîíêóðñó ç îáëàøòó-

âàííÿ Òåðèòîð³¿ Ã³äíîñò³, àêòèâ³ñòè çà âëàñ-
íèé êîøò âñòàíîâèëè íà Ìàéäàí³ Ìåìîð³-
àëüíèé êàì³íü Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ �

Â ð³÷íèöþ íàéñòðàøí³øèõ ïîä³é Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ â öåíòð ñòîëèö³ ïðèéøëè äåñÿòêè òèñÿ÷ êèÿí òà ãîñòåé
ì³ñòà. Êîæíå ì³ñöå, äå çàãèíóëè ãåðî¿, áóëî âñòåëåíå êâ³òàìè òà çàïàëåíèìè ëàìïàäêàìè

Àíäð³é ÄÅÌÈÄÅÍÊÎ

â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ïîåò,íàðîäíèé

àðòèñòÓêðà¿íè,àêàäåì³ê,ïðîôåññîð

I

Áåðêóòè â íåá³ —
ó ïîâåí ó ðîçìàõ! —

Âèâ÷àþòü ïîëüîò³â 
ãðàìàòèêó.

À íà Ãðóøåâñüêîãî,
íà Õðåùàòèêó

Áåçêðèë³ êðóêè,
Ñêóâàâøè áðîíåþ

äóøó é ðóêè,
¯õíº ãàíüáëÿòü ³ìåííÿ...
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ðàíêîì ³ â íî÷àõ

õîëîäíî é ãð³çíî.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ñòîãíóòü ëþäè.

Ñòîãíå çàë³çî.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Íå ÷åêàíÿòü ïàðàäè.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ñòîÿòü áàðèêàäè.

Ãðèìëÿòü áàðèêàäè!
Ðîçä³ëèâøè ñîáîþ

Ãðÿäóùå 
³ ñóùå.

À íà Õðåùàòèêó,
à íà Ãðóøåâñüêîãî

Â ïàðàäíèõ áóäèíê³â
Îáïàëåí³ ñêðîí³.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Àñôàëüòè é áðóê³âêè
Çàëèò³ ñìåðòþ 

³ êðîâ’þ.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Íîâ³òí³ öåíòóð³îíè —
Ìóøòðîâàí³ ÷îðí³ 

ìåíòè —
Ñòð³ëÿþòü â ñâîáîäó.

Âáèâàþòü ñâîáîäó!
Â ã³äí³ñòü ëþäèíè!
Â ã³äí³ñòü íàðîäó!
×îðí³ â íèõ äóø³,

ÿê ÷îðí³ â íèõ ñâèòè.

² ñòðàøíî íå âìåðòè —
Ñòðàøíî òàê æèòè!
² ñòðàøíî íå âìåðòè —
Ñòðàøíî òàê æèòè!
² íà Õðåùàòèêó.

² íà Ãðóøåâñüêîãî.
² ïî âñ³é Óêðà¿í³.

² ÿê áåçñìåðòÿ ïðàïîð.
ßê íåñêîðåíèé çàïîâ³ò.
Íàä Óêðà¿íñüêèì 

ªâðîìàéäàíîì
Á³ëèì ãîëóáîì Ïðàâäè
Ìàæîðèñò³ íîòè

ðîçë³òàþòüñÿ â ñâ³ò,
Ñåðöåì äîáóò³

³ç ñòàðèõ ôîðòåï³àíî...

19.02.2014

II

À íà Õðåùàòèêó,
à íà Ãðóøåâñüêîãî

Áóòè
ìóçèö³

ðàíî!
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ñëüîçà 

íå çàãî¿òü ðàíè.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ò³ëà õëîïö³â íàøèõ
Ãð³º õîëîä áåòîííèõ ïëèò.
À íà Õðåùàòèêó,

à íà Ãðóøåâñüêîãî
Ñìåðòþ ñìåðòü

ïîïðàâøè
² ïåðåäàâøè

âðÿòîâàíèé ðàíîê 
Íàì ó ñïàäîê

íà ö³é çåìë³,
Íåáåñíà Ñîòíÿ
Íåáåñíèì 

×óìàöüêèì øëÿõîì,
ßê íà ïîñò —
Âèðóøàº 

ó â³÷íèé ïîë³ò!
Î êðà¿íà, ö³ëîâàíà 
Áîãîì...

21.02.2014

À íà Õðåùàòèêó, à íà Ãðóøåâñüêîãî...

Ðåêâ³ºì Ãåðîÿì
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ÑÅÐÅÄ åêñïîíàò³â — «Ãðàäè», âîã-
íåìåòè, ãðàíàòîìåòè, ïàñïîðòè òà
â³éñüêîâ³ êâèòêè ãðîìàäÿí ÐÔ, ÿê³
âîþþòü íà Äîíáàñ³ íà áîö³ òåðî-
ðèñò³â.

«Ìè ç³áðàëèñÿ òóò, ó öåíòð³ íà-
øî¿ ïðåêðàñíî¿ ñòîëèö³, á³ëÿ Çî-
ëîòîâåðõîãî Ìèõàéë³âñüêîãî ñî-
áîðó, ó äí³, êîëè çãàäóºìî ïîäâèã
ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Òóò ïðåä-
ñòàâëåí³ äîêàçè çëî÷èíó. Çëî÷è-
íó ïðîòè êðà¿íè, ïðîòè ëþäñòâà.
Íà ö³é ïëîù³ äîêàçè àãðåñ³¿ Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïðîòè Óêðà¿íè»,—
çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ âèñòàâ-
êè ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Îëåêñàíäð Òóð-
÷èíîâ.

Â³í çàóâàæèâ, ùî íà âèñòàâö³
ìîæíà ïîáà÷èòè ñíàðÿäè ðàêåòè
«Ñìåð÷», ÿê³ ïðèâåçåí³ ç Êðàìà-
òîðñüêà, ìàøèíè ç Ìàð³óïîëÿ, ÿê³

çãîð³ëè ï³ä «Ãðàäîì», àâò³âêó, ÿêà
áóëà âçÿòà ïðè ðîçâàíòàæåíí³ áîº-
ïðèïàñ³â ³ â³äïîâ³äàº âñ³ì îçíà-
êàì òàêî¿, ùî çà¿æäæàëè ÿê ãóìà-
í³òàðíèé êîíâîé ç ÐÔ.

«Òóò ÷³òê³ äîêóìåíòàëüí³ äîêà-
çè ñàìå ó÷àñò³ ÐÔ ó â³éí³ ïðîòè
Óêðà¿íè. Òàêèõ äîêàç³â ìè
ìîãëè çâåçòè ñþäè áà-
ãàòî ³ çàâàëèòè âåñü
öåíòð ì³ñòà, àëå ìè
íå áóäåìî çàáðóä-
íþâàòè íàøó ñòî-
ëèöþ, ³ á³ëüø³ñòü
ï³äáèòèõ àáî çíèùå-
íèõ çàñîá³â áðîíåòàíêî-
âèõ òðàíñïîðòíèõ, ÿê³ íå ìîæ-
íà â³äíîâèòè, ïðîñòî ï³äóòü íà ïå-
ðåïëàâêó íà íàøèõ ìåòàëóðã³éíèõ
ï³äïðèºìñòâàõ»,— íàãîëîñèâ Îëåê-
ñàíäð Òóð÷èíîâ.

Ñâîºþ ÷åðãîþ ãëàâà ÌÂÑ Óêðà-
¿íè Àðñåí Àâàêîâ çàçíà÷èâ, ùî
òðîôåéíó â³éñüêîâó òåõí³êó äî ñòî-
ëèö³ äîñòàâëÿëè ïîëê «Àçîâ» òà ³í-
ø³ ï³äðîçä³ëè.

«Ñüîãîäí³ öÿ òåõí³êà —
ñèìâîë ïî÷àòêó ïî-

ðàçêè ïóò³íñüêî¿ ³í-
òåðâåíö³¿. Ñèëîþ
Óêðà¿íó íå â³çü-
ìåø»,— íàãîëîñèâ

Àðñåí Àâàêîâ.
Òå, ùî öå ñàìå ðî-

ñ³éñüêà òåõí³êà, ñóìí³-
âàòèñÿ íå äîâîäèòüñÿ. Àäæå

òóò ðîñ³éñüêèé «Ãðàä», çàõîïëå-
íèé âë³òêó ó Äîáðîï³ëë³ Äîíåöü-
êî¿ îáëàñò³ ç ï³çíàâàëüíèìè çíà-
êàìè 18-¿ ìîòîñòð³ëåöüêî¿ áðèãà-

äè 58-¿ àðì³¿ Ï³âäåííîãî â³éñüêî-
âîãî îêðóãó ÇÑ ÐÔ (×å÷åíñüêà ðåñ-
ïóáë³êà) ³ ÁÒÐ-80, ÿê³ íå ïåðåáó-
âàþòü íà îáë³êó ÇÑÓ. ª ³ ðåàêòèâ-
í³ ï³õîòí³ âîãíåìåòè «Äæì³ëü»,
ÿêèõ òåæ íåìà â óêðà¿íñüê³é àð-
ì³¿, òàíê Ò-64, ÁÄÌ-2. Òàêîæ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè òðè áåçï³ëîòí³ ë³òàëü-
í³ àïàðàòè, ï³äáèò³ á³ëÿ Ùàñòÿ,
Äçåðæèíñüêà òà íà êîðäîí³ ç Ðî-
ñ³ºþ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³. ª äî-
êóìåíòè ïîëîíåíèõ ðîñ³éñüêèõ
â³éñüêîâèõ, à òàêîæ ãàçåòè «Íîâî-
ðîñ³ÿ».

«Òóò ïðåäñòàâëåíî çàõîïëåí³
óêðà¿íñüêèìè â³éñüêîâèìè ï³ä
÷àñ îïåðàö³¿ ó Äåáàëüöåâîìó ãðà-
íàòîìåòè, ÿê³, çàçíà÷ó, íå âèðîá-
ëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè»,—

íàãîëîñèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà-
¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ñòåïàí
Ïîëòîðàê. Äî ñëîâà, ÷àñòèíó åêñ-
ïîíàò³â äëÿ âèñòàâêè íàäàëî ÌÎ
Óêðà¿íè, çîêðåìà çðàçêè âàæêî¿
òðîôåéíî¿ òåõí³êè, ùî ïðèáóëà
äî ñòîëèö³ áåçïîñåðåäíüî ç ïå-
ðåäîâî¿.

Ïîáà÷èòè äîêàçè ðîñ³éñüêî¿ àã-
ðåñ³¿ çìîãëè ³ ãëàâè ³íîçåìíèõ äåð-
æàâ òà óðÿä³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó
çàõîäàõ ç íàãîäè ð³÷íèö³ Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³. Ðàçîì ç Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè Ïåòðîì Ïîðîøåíêîì âî-
íè â³äâ³äàëè âèñòàâêó «Ïðèñóò-
í³ñòü».

Åêñïîçèö³ÿ ïðàöþâàòèìå äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â ç 21 äî 28 ëþòîãî ç
10.00 ðàíêó äî 22.00 âå÷îðà �

«Ïðèñóòí³ñòü»
� Ç òàêîþ íàçâîþ íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³

â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà äîêàç³â ðîñ³éñüêî¿
â³éñüêîâî¿ àãðåñ³¿ â Óêðà¿í³

Íà âèñòàâö³
ìîæíà ïîáà÷èòè
ñíàðÿäè ðàêåòè

«Ñìåð÷», ÿê³ ïðèâåçåí³ 
ç Êðàìàòîðñüêà

Ñåðåä åêñïîíàò³â âèñòàâêè «Ãðàäè», âîãíåìåòè, ãðàíàòîìåòè, ïàñïîðòè òà â³éñüêîâ³ êâèòêè ãðîìàäÿí ÐÔ, ÿê³ âîþþòü íà Äîíáàñ³
íà áîö³ òåðîðèñò³â

Òðîôåéíó â³éñüêîâó òåõí³êó, ôðàãìåíòè áîºïðèïàñ³â, ÿêèìè

ñåïàðàòèñòè îáñòð³ëþâàëè ì³ñòà Äîíáàñó, òà ³íø³ äîêàçè â³é-

ñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè

ìîæíà ïîáà÷èòè íà Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ â ñòîëèö³.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà» Ô
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ÂÎËÎÍÒÅÐÈ — öå íåìîâ íèòêà, ÿêà ç’ºä-
íóº á³éö³â ç³ ñâ³òîì ìèðó òà ñâ³òîì ïðîñòî-
ãî æèòòÿ. Ñàìå òàê îáðàçíî ïîð³âíÿëà ñâîþ
ðîáîòó ó÷àñíèöÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó Àëÿ
Øåâ÷åíêî. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî âîëîíòå-
ðîì áóëà ç ÷àñ³â Ìàéäàíó. Ï³ä ÷àñ êðèâà-
âèõ ïîä³é ðåâîëþö³¿ âîíà ïðàöþâàëà ìå-
äèêîì, çàøèâàëà ðàíè òà âèòÿãóâàëà õëîï-
ö³â ³ç ïåêëà. Òàì æå é ñàìà îòðèìàëà ïîðà-
íåííÿ. Îäíàê öå ¿¿ íå çóïèíÿëî. Ïîò³ì âî-
íà çðîçóì³ëà, ùî íå ìîæå ñòîÿòè îñòîðîíü,
êîëè â êðà¿í³ ïî÷àëàñÿ â³éíà. Ñïî÷àòêó âî-
íà ñàìîñò³éíî çáèðàëà äîïîìîãó òà âîçè-
ëà íà ïåðåäîâó. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº: «Äî
çíàéîìñòâà ç òîâàðèøàìè-áëàãîä³éíèêà-
ìè ÿ ñàìîñò³éíî çáèðàëà äîïîìîãó, ¿çäèëà
â Ëóãàíñüê òà â Äîíåöüêó îáëàñòü. Ìåí³ äî-
ïîìàãàëè ñóñ³äè, äðóç³. Çàðàç ¿æäæó ëèøå
ç äðóçÿìè ç íàøîãî ôîíäó. ² íàì óæå íå
ñòðàøíî. Ìè ïîòðàïëÿëè ï³ä îáñòð³ë «Ãðà-
ä³â» ï³ä Ùàñòÿì Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, òàêîæ
ÿêîñü ï³äáèëè íàø àâòîìîá³ëü íà Áàõìóò-
ñüê³é òðàñ³. Äÿêóþ÷è Áîãó, âñå îá³éøëîñÿ ³
ìè âñòèãëè âè¿õàòè çâ³äòè æèâèìè».

«Íåçâàæàþ÷è íà îáñòð³ëè, íåçâà-
æàþ÷è íà ñí³ã òà äîù, âîëîíòå-
ðè ¿çäÿòü íà ñõ³ä ùîíàéìåí-
øå äâà ðàçè íà ì³ñÿöü, îä-
íàê áóâàþòü ³ åêñòðåí³ âè-
¿çäè, êîëè õëîïöÿì ïîòð³á-
í³ ìåäèêàìåíòè òà äîïîìî-
ãà. Â³äðàçó ï³ñëÿ òðàãåä³¿ â
Ìàð³óïîë³ âîíè ïî¿õàëè ³ äîñòà-
âèëè ìåäèêàìåíòè ïîðàíåíèì, à òà-

êîæ ïðîäóêòè ³ äîïîìîãó â³éñüêîâèì,
ÿê³ çàõèùàþòü êîðäîíè öüîãî

ì³ñòà. Çàñíóâàëà ôîíä Àíàñòà-
ñ³ÿ Áîðîäåíêî,— ðîçïîâ³â ¿¿
áàòüêî Âàëåð³é.— Ìîÿ äî÷-
êà ñïî÷àòêó õîò³ëà ï³òè äî-

ïîìàãàòè íà ïåðåäîâó, àëå
ÿ ¿é ïîðàäèâ çàéìàòèñÿ òèì,

ùî ó íå¿ äîáðå âèõîäèòü, à ñàìå:
äîïîìàãàòè ïîðàíåíèì. Òîä³ âîíà íà-

çâàëà ñâîþ îðãàí³çàö³þ «Äîïîìîãà ïîðà-
íåíèì â ÀÒÎ». Ïîò³ì âèíèêàëè íîâ³ ïèòàí-
íÿ, ÿê³ ïîòð³áíî áóëî âèð³øóâàòè. ² ôîíä
ïî÷àâ çàéìàòèñÿ íå ëèøå ïîðàíåíèìè, à é
äîïîìàãàòè á³éöÿì íà ïåðåäîâ³é, ³ óæå íà-
çèâàâñÿ «Ìàéáóòíº Óêðà¿íè». Ìè âîçèëè
ìåäèêàìåíòè â øïèòàë³ Êèºâà òà îáëàñò³,
à çãîäîì ³ íà ïåðåäîâó.

Ãîëîâíà íàøà ìåòà — äîïîìàãàòè àð-
ì³¿, ùîá áóëî ìåíøå ïîðàíåíèõ. ß ¿æäæó
íà ïåðåäîâó âòðåòº. Íàéíåáåçïå÷í³øå áó-
ëî â Äåáàëüöåâî, êîëè õëîïö³â õîò³ëè âçÿ-
òè â îòî÷åííÿ ³ çðîáèòè òàê çâàíèé Äå-
áàëüö³âñüêèé êîòåë. Íà ùàñòÿ, ìè âèðâà-
ëèñÿ ö³ëèìè, à îò íàøèõ êîëåã ðîçñòð³ëÿ-
ëè. Ó íàñ º îô³ö³éíà ñòîð³íêà ó Ôåéñáóö³.
Ëþäè äîïîìàãàþòü, äîâ³ðÿþòü íàì. Ìè
çàâæäè ðîáèìî ôîòîçâ³ò ç ïåðåäîâî¿, ³ êî-
æåí ìîæå ïîáà÷èòè, êóäè éäå éîãî äîïî-
ìîãà òà êîøòè».

«Äîïîìîãà ïîòð³áíà â³éñüêîâèì ïî-
ñò³éíî,— çàóâàæóº âîëîíòåð Àëÿ Øåâ÷åí-
êî.— Ç íàéíåîáõ³äí³øèõ ïîòðåá — öå òóøîí-
êà, àëå íå äóæå æèðíà. Ä³â÷àòà êðóòÿòü ñà-
ëî ç ÷àñíèêîì, öå óëþáëåíà ¿æà â³éñüêî-
âèõ, òàêîæ êîíñåðâîâàíå ì’ÿñî â áàíêàõ,
ìåäèêàìåíòè, à ùå ïîòð³áí³ ïðîòèâ³ðóñ-
í³ çàñîáè ë³êóâàííÿ, îäÿã, òåïë³ ðå÷³. Äóæå
ò³øàòü õëîïö³â òà ï³ä³éìàþòü áîéîâèé äóõ
äèòÿ÷³ ìàëþíêè, îáåðåãè, ð³çí³ ðå÷³, çðîá-
ëåí³ ñâî¿ìè ðóêàìè. Äîïîìîãòè ï³äòðè-
ìàòè â³éñüêîâèõ ìîæå êîæåí ³ç âàñ, íàé-
ïåðøå ñâîºþ íåáàéäóæ³ñòþ. Ñêëàä, êóäè
ìîæíà ïðèíîñèòè ðå÷³ äëÿ â³éñüêîâèõ,
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ — ïðîñïåêò Ïå-
ðåìîãè, 20» �

Á³éö³ âîëîíòåðñüêîãî ôðîíòó
� Çâè÷àéí³ êèÿíè âîçÿòü äîïîìîãó â íàéçàïåêë³ø³ òî÷êè ïåðåäîâî¿

Íàéïåðøå äîñòàâëÿþòü á³éöÿì íàéíå-

îáõ³äí³ø³ ðå÷³: ¿æó,îäÿã,ìåäèêàìåíòè,

ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè.Äîïîìàãàþòü óñ³ì—

ÿê ³ ñîëäàòàì ³ç óêðà¿íñüêèõ Çáðîéíèõ

ñèë,òàê ³ âî¿íàì äîáðîâ³ëüíèõ áàòàëü-

éîí³â. Âîëîíòåðè ¿çäèëè â Äåáàëüöå-

âå,Ï³ñêè,à òåïåð ïî¿õàëè â Ìàð³óïîëü.

Çàçâè÷àé âîçÿòü äîïîìîãó âëàñíèìè

àâòîìîá³ëÿìè.Ñåðåä íèõ Àëÿ ç ïîçèâ-

íèì «Àíãåë».Àäæå äëÿ á³éö³â ö³ ïðîñ-

ò³ ëþäè ä³éñíî ñòàëè â³ñíèêàìè äîáðà

òà ÷óäà.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü óñ³ì — ÿê ³ ñîëäàòàì ³ç óêðà¿íñüêèõ Çáðîéíèõ ñèë, òàê ³ âî¿íàì äîáðîâ³ëüíèõ
áàòàëüéîí³â

Âîëîí-
òåðè — öå íåìîâ
íèòêà,ÿêà ç’ºäíóº 

á³éö³â ç³ ñâ³òîì ìèðó
òà ñâ³òîì ïðîñòîãî

æèòòÿ.



ÊÓËÜÒÓÐÀ

²ãîðå Ìèêîëàéîâè÷ó, êèì âè ñüî-
ãîäí³ ñåáå á³ëüøå â³ä÷óâàºòå: àêòîðîì
÷è ðåæèñåðîì?

². Ñ.: Ìåí³ ñêëàäíî ñêàçàòè, ùî ãîëîâíå.
Ïðîòå íèí³ ÿ øàëåí³þ ðåæèñóðîþ. Íàâ³òü
ïåðåñòàâ ãðàòè ó âèñòàâàõ íàøîãî òåàòðó,
òîìó ùî öå äâ³ ð³çí³ ïðîôåñ³¿: àêòîð ³ ðåæè-
ñåð. Áóëè â ìî¿é ïðàêòèö³ ñïåêòàêë³, äå ÿ öå
ïîºäíóâàâ, òîáòî ãðàâ ó âëàñíèõ ïîñòàíî-
âêàõ. Öå âèìàãàº íàäòî áàãàòî ñèë. Òðåáà
â³äêëþ÷èòèñÿ â³ä ñåáå ÿê â³ä àêòîðà: ïîñòà-
âèòè ñïåêòàêëü. ² òðåáà â³äêëþ÷èòè ñåáå ÿê
ðåæèñåðà íà ñöåí³, êîëè òè ãðàºø, òîìó ùî
ìóñèø áóòè àêòîðîì, à íå ðåæèñèðóâàòè
íàâêîëî ñåáå. Çàðàç ÿ îòðèìóþ çàäîâîëåí-
íÿ â³ä òâîðåííÿ ñïåêòàêëþ, ïðîöåñó ïîñòà-
íîâêè, ïîøóê³â êëþ÷à äî ñåðäåöü ãëÿäà÷³â,
áî öå ìîÿ ãîëîâíà ìåòà — âèêëèêàòè åìîö³¿
â çàë³.À äåêëàìàö³ÿ — ìîÿ äàâíÿ ïðèñòðàñòü,
ÿêà ïðîáóäèëàñÿ ùå â äèòèíñòâ³.

Âè ïàì’ÿòàºòå ñâ³é ïåðøèé âèõ³ä
íà ñöåíó?

². Ñ.: Çâ³ñíî. Ìåí³ òîä³ áóëî ðîêè òðè. Öå
áóëî ñâÿòî íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè ó Ôàñòîâ³, äå
ìè òîä³ ìåøêàëè. ß ñèä³â ó ìàìè íà êîë³-
íàõ. Äèâëþñÿ, âñ³ ä³òêè âèñòóïàþòü, ðîçïî-
â³äàþòü â³ðøèêè, à Ñí³ãóðîíüêà ³ Íîâèé Ð³ê

¿ì çà öå äàþòü ïîäàðóíî÷êè. Íó é íå âèòåð-
ï³â ³ òåæ ï³øîâ âèñòóïàòè. Ðîçïîâ³â â³ðøèê
«Ì³øêà êîñîëàïèé». Ó ïîäàðóíîê îòðèìàâ
ìàøèíêó-âàíòàæ³âêó. Âîíà äîâãî áóëà äëÿ
ìåíå íàéäîðîæ÷èì ïîäàðóíêîì. ßê ³ ì³é
ïåðøèé ïóáë³÷íèé âèñòóï.

À ïîò³ì ó øêîë³, â øîñòîìó êëàñ³, íàñ âñ³õ
«ïðèãíàëè» ó ê³íîòåàòð «Ïðîãðåñ» íà ÿêåñü
ñâÿòî.Ä³òè âèñòóïàþòü.À ÿ áóâ òóò íîâà÷êîì,
³ ìåí³ äóæå çàõîò³ëîñÿ âèä³ëèòèñÿ. Ñêàçàâ
êëàñí³é êåð³âíèö³, ùî òåæ õî÷ó âèñòóïèòè. ß
âèéøîâ íà ñöåíó ³ ïðî÷èòàâ â³ðø Ñåðã³ÿ Ìè-
õàëêîâà ïðî â³éíó, çäàºòüñÿ, â³í íàçèâàâñÿ
«Ñòàðûé ñíèìîê» (íàñïðàâä³ «Ïèñüìî â ðå-
äàêöèþ àðìåéñêîé ãàçåòû».—Ðåä.).Ìåíå íà-
ãîðîäèëè ãðàìîòîþ,³ ç òèõ ï³ð ï³øëî.Çãîäîì
äî ìåíå ï³ä³éøëà âîñüìèêëàñíèöÿ Àëëà Õî-
ëîäåíêî ³ çàïðîïîíóâàëà ìåí³ çàéìàòèñÿ â
ñòóä³¿ õóäîæíüîãî ñëîâà ðàéîííîãî Áóäèíêó
ï³îíåð³â Ìîñêîâñüêîãî ðàéîíó Êèºâà.Íàñ íà-
â÷àëà äèâîâèæíà Ôà¿íà Ñîëîìîí³âíà Êîâà-
ëåâñüêà.Âîíà çì³öíèëà ìîþ ëþáîâ äî ïîåç³¿,
ñïðÿìóâàëà ìåíå äî Òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó,
³ ÿ ï³øîâ ïî ö³é ïðîôåñ³¿.Õî÷à çáèðàâñÿ,÷åñ-
íî êàæó÷è, ñòàòè ë³êàðåì (íàïåâíî òîìó, ùî
õâîð³â áàãàòî,ó ìåíå áóëî äâà ïîðîêè ñåðöÿ).
Äëÿ ìåíå ïîåç³ÿ — ïðàêòè÷íî ìóçèêà, áî âî-

íà ðèòì³çîâàíà-ðèôì³çîâàíà,âåðøèíà ë³òå-
ðàòóðè.Òîìó ÿ äóæå ¿¿ ëþáëþ.ß âèñòóïàâ ³ç ïî-
åòè÷íèìè âèñòàâàìè.Íà ùàñòÿ,º Ñåìåí Ðóá-
÷èíñüêèé, êåð³âíèê Òåàòðó ïîåç³¿ ³ ï³ñí³, äî-
âêîëà íüîãî îá’ºäíàëèñÿ åíòóç³àñòè, âèéøëà
ãàðíà êîìïàí³ÿ. Âæå äåñÿòü ðîê³â ìè ðàçîì
ïðàöþºìî, ñòâîðèëè ÷èìàëî âèñòàâ: çà Âè-
ñîöüêèì, çà Ãàëè÷åì, çà â³ðøàìè ôðîíòîâè-
ê³â, ïðî òðàãåä³þ Áàáèíîãî ßðó. Ñïðàâæí³
ìàéñòðè ç³áðàëèñÿ! ß áàðä³âñüêèé ðóõ çäàâ-
íà ëþáëþ, áàãàòüîõ çíàþ. Ìåí³ â íüîìó íåé-
ìîâ³ðíî ö³êàâî.

Çíàþ, ùî ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïè-
òè äî Òåàòðó íà Ïîäîë³, âàì äîâåëîñÿ íà-
â³òü ïîïðàöþâàòè ñòîðîæåì. Öå ïðàâ-
äà?

².Ñ.: Áóëî âñÿêå.ß ïðàöþâàâ ñïî÷àòêó â Òå-
àòð³ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ïîò³ì — ó Ìîëîä³æ-
íîìó òåàòð³, àëå ç îáîõ ï³øîâ ç³ ñêàíäàëàìè.
Êîëè ÿ, âèïóñêíèê Òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó,
ïðèéøîâ äî Òåàòðó ðîñ³éñüêî¿ äðàìè, ìåí³
çðàçó äàëè ñåðéîçíó ðîëü ó âèñòàâ³ çà ï’ºñîþ
Ãåíð³õà Áîðîâèêà «²íòåðâ’þ â Áóåíîñ-Àéðå-
ñ³». Òàì ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ðåâîëþö³þ â ×è-
ë³, à ÿ — ðåâîëþö³îíåð Ïåäðî, ðÿòóþ ÷ëåíà
óðÿäó. ßêáè öÿ âèñòàâà éøëà ñüîãîäí³, àê-
öåíòè, çâ³ñíî, áóëè á çì³ùåí³. ß ïîñòàâèâ áè
¿¿ çîâñ³ì ïî-³íøîìó.Îñîáëèâî ó ñâ³òë³ îñòàí-
í³õ ïîä³é: Ìàéäàí, Êðèì, ñõ³ä... À òîä³ ÿ ùè-
ðî â³ðèâ ó êîìóí³ñòè÷íó ³äåþ, íå çàìèñëþ-
þ÷èñü,ÿê ³ ùî â³äáóâàºòüñÿ.ßê ãîâîðèëè áðà-
òè Ñòðóãàöüê³, «Ï³ñëÿ âëàäè ñ³ðèõ çàâæäè äî
âëàäè ïðèõîäÿòü ÷îðí³...» Íà æàëü...

×è º ó âàñ óëþáëåí³ âèñòàâè?
². Ñ.: ²ç öèì ñêëàäíî. ß ñòðàøåííî ëþáëþ

«Ëèñò Áîãîâ³» çà Àíàòîë³ºì Êðèìîì.Àëå ñêà-
çàòè, ùî ÿ êîãîñü ëþáëþ á³ëüøå ÷è ìåíøå —
íå ìîæíà. Âèñòàâè — öå ä³òè, ³äóòü ³ æèâóòü
ñâî¿ì æèòòÿì, ÿ ìàëî íà ùî ìîæó âïëèâàòè.
Àäæå ãëÿäà÷ — íàéãîëîâí³øà ä³þ÷à îñîáà.

Ùî âàì ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå áî-
ëèòü?

². Ñ.: Ó ìåíå º áîë³ñíèé «ïóíêòèê»: ÿ í³-

ÿê íå ìîæó çðîçóì³òè íàøó âëàäó. ¯é íå ïî-
òð³áíî ìèñòåöòâî. ×èíîâíèêè, ÿê³ êóðèðó-
þòü êóëüòóðó, êàæóòü: «Íàâ³ùî òåàòðè? Âî-
íè æ íå ïðèíîñÿòü ïðèáóòê³â». Öå îáóðþº äî
ãëèáèíè äóø³. Íèí³ çàëè ïîâí³, ãëÿäà÷ ãî-
ëîñóº ãð³øìè ³ íîãàìè, ïðàãíå áà÷èòè öå
ìèñòåöòâî. À äåðæàâà íà òåàòðè ÷õàº. Òå-
ïåð âèæèâàé, ÿê ìîæåø. Äå áðàòè òåàòðàì
ãðîø³ íà ïîñòàíîâêè — íåçáàãíåííî... Êðîâ,
ï³ò ³ ñëüîçè... Êðèâäíî. Öå ìîÿ êðà¿íà, ÿ òóò
íàðîäèâñÿ. ² ÿ í³êóäè çâ³äñè íå ïî¿äó. ß òóò
ïîìðó. Àëå îáðàçëèâî çà äåðæàâó. Êóëüòóðà
òóò íå ïîòð³áíà. Îñâ³òà íå ïîòð³áíà, ¿¿ ïå-
ðåâåëè íà Áîëîíñüêó ñèñòåìó. Ìîæå, âîíà
é ãîäèòüñÿ äëÿ òåõí³÷íèõ âèø³â àáî äî çà-
êëàä³â ç ëåêö³éíîþ ñèñòåìîþ, àëå íàâ³ùî
â öå ïðîêðóñòîâå ëîæå íàìàãàþòüñÿ âïèõ-
íóòè òâîð÷³ âèø³. Óñå òð³ùèòü, ðîçâàëþº-
òüñÿ. Ìè êîãî âèïóñêàºìî? Àêòîð³â ÷è ìà-
ã³ñòð³â? Òðåáà ïðàöþâàòè íà ñöåí³, à íå ìå-
òóøèòèñÿ é ïèñàíèíîþ çàéìàòèñÿ. Ïîçà
ñöåíîþ ñòàþòü ïðîôåñ³éíî íåïðèäàòíèìè.

²ãîðå, âè ³ àêòîð, ³ ðåæèñåð, ³ ïåäà-
ãîã. Ïîä³ë³òüñÿ ðåöåïòîì, ÿê ñêð³çü âñòè-
ãàòè?

². Ñ.: ßê àêòîð ÿ âæå ê³ëüêà ñåçîí³â ïðàê-
òè÷íî íå âèõîäæó íà ñöåíó. Íèí³ ìåí³ á³ëü-
øå ïîäîáàºòüñÿ çàéìàòèñÿ ðåæèñóðîþ, à
àêòîðñòâî — öå âæå ïðîéäåíèé åòàï... Õ³-
áà ùî â ê³íî çàïðîïîíóþòü çíÿòèñü ó ÷î-
ìóñü ö³êàâîìó. Ñåáå ÿê ðåæèñåðà ìåí³ âàæ-
êî îö³íþâàòè. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ öèì çàé-
ìàòèñÿ, îò ³ âñå. Âçàãàë³ ó áóäü-ÿê³é ïðîôå-
ñ³¿ òðåáà ïðàöþâàòè ç çàäîâîëåííÿì. Íå
ìîæíà ðîáèòè ñïåêòàêëü ëåìåíòîì, ïåêåëü-
íîþ íàïðóãîþ. ß òåìïåðàìåíòíà ëþäèíà, àëå
â³ääàþ ïåðåâàãó àòìîñôåð³ ëþáîâ³. Ïðè-
âàáëþº é ïåäàãîã³êà. Æîäíèõ ðåöåïò³â ó ìå-
íå íåìàº, à ÿêùî òè ëþáèø òåàòð, òî çàâ-
æäè çíàéäåø ÷àñ, ùîá çàéíÿòèñÿ óëþáëå-
íîþ ñïðàâîþ.

Íåùîäàâíî ²ãîð Ñëàâ³íñüêèé â³äñâÿò-
êóâàâ äåíü íàðîäæåííÿ. Òðèìàéòåñÿ,
²ãîðå Ìèêîëàéîâè÷ó, íå ï³ääàâàéòåñÿ
õâîðîáàì ³ äåïðåñ³ÿì! �

??

??

??

??

??

??
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²ãîð ÑËÀÂ²ÍÑÜÊÈÉ: 

«Ãëÿäà÷ ãîëîñóº çà òåàòð ãð³øìè ³ íîãàìè»
Íà éîãî ïîñòàíîâêè â Òåàòð³ íà Ïîäî-

ë³ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî ïîòðàïèòè —

êâèòêè ðîçêóïîâóþòü çàçäàëåã³äü. Çà-

ñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè, ðåæèñåð ³

àêòîð ²ãîð Ñëàâ³íñüêèé çà ñâîº æèòòÿ

ïîì³íÿâ ëèøå äâà òåàòðè — Òåàòð ðî-

ñ³éñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà

Ìîëîäèé òåàòð, ³ ì³öíî îñ³â ó Òåàòð³

íà Ïîäîë³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ

ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÌÀÉÆÅ âîäíî÷àñ ð³çí³ ìîëîä³ ðå-
æèñåðè ïîñòàâèëè öþ âèñòàâó â
Õåðñîí³ (ðåæèñåð Ñåðã³é Ïàâëþê —
ïðî Äîíáàñ) ³ Êèºâ³. Ó ñòîëèö³ —
íàâ³òü äâ³÷³. Âë³òêó ðåæèñåðñüêó
âåðñ³þ Îëåêñàíäðà Æóðàâëÿ ïî-
êàçàëè â Öåíòð³ ³ì. Ë. Êóðáàñà, à
ö³º¿ çèìè åïàòàæíó âèñòàâó ïðåä-
ñòàâèâ íà ì³êðîñöåí³ òåàòðàëüíî¿
ìàéñòåðí³ «Ñóç³ð’ÿ» ìîëîäèé ðå-

æèñåð ³ç Êðèìó Àíòîí Ðîìàíîâ.
Âèñòàâà «Áóäèíîê íà êîðäîí³»

ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ îäí³º¿ ñ³ì’¿,ùî æè-
âå ïðèì³òèâíèì æèòòÿì. Âàã³òíà
äðóæèíà òðèìàº â ñâî¿õ ðóêàõ âåñü
áóäèíîê: íåäîëóãîãî ÷îëîâ³êà, ñòà-
ðó ìàò³ð,ÿêà íåíàâèäèòüäî÷êó ³ çÿ-
òÿ, ³ ñâîº æèòòÿ. ² îñü ó òèõó é çâè÷-
íó áóäåíí³ñòü ðîäèíè çíåíàöüêà
âðèâàþòüñÿ äèïëîìàòè äâîõ êðà¿í,

êîòð³ ñïîâ³ùàþòü ãîñïîäàðÿ ïðî òå,
ùî â³äíèí³ ÷åðåç éîãî áóäèíîê ïðî-
õîäèòèìå êîðäîí. Ìåøêàíö³ í³÷î-
ãî íå ìîæóòü âä³ÿòè,òîæ íàìàãàþ-
òüñÿ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî îáñòàâèí.
Ñèòóàö³¿, ÿê³ âèíèêàþòü ïî õîäó ä³¿
ï’ºñè, âèêëèêàþòü ó ãëÿäà÷à ³ ñì³õ,
³ ñëüîçè,³ æàõ,³ íàâ³òüïåðåëÿêàíå çà-
ö³ïåí³ííÿ... Àäæå çâè÷àéíà ëîã³êà
òà ëþäñüê³ ö³ííîñò³ â áóäèíêó âæå
íå ä³þòü. Äåðæàâíèé êîðäîí ïðî-
õîäèòü ïîïåðåê ³ ïîâçäîâæ ïîäðóæ-
íüîãî ë³æêà, ñòîëó, íàâõðåñò ÷åðåç
äóø³,ñåðöÿ, ñâ³äîì³ñòü ëþäåé. ² íà-
â³òü âèõîäÿ÷è äî âáèðàëüí³, òðåáà
ïîêàçóâàòè ïàñïîðò ³ òðåìò³òè ïå-
ðåä êîæíîþ âå÷åðåþ, ÷è íå ââåëè
ìèòî «íà êàðòîïëþ». Òåðèòîð³ÿ, äå
ïàíóº «³ñòîðè÷íà ñïðàâåäëèâ³ñòü»,
âèã³äíà ëèøå êåð³âíèöòâó êðà¿í, à
äëÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé, êîòð³ çâèê-
ëè æèòè ó âëàñíîìó ìàëåíüêîìó
ñâ³ò³, âñ³ ìèòí³ ïðàâèëà ïåðåòâî-
ðþþòüñÿ íà ùîäåííèé êîøìàð.Âè-
ñòàâà «Áóäèíîê íà êîðäîí³» ñüîãî-

äí³, ÿê í³êîëè, àêòóàëüíà äëÿ Óêðà-
¿íè. Ìàáóòü, êîæåí ç íàñ ìàº ðîçó-
ì³òè,ùî êîëè ñèëüí³ ñâ³òó öüîãî âè-
ð³øóþòü âëàñí³ ïðîáëåìè, ñòðàæ-
äàþòü çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè. Ïåâíî,
íå ìîæíà äîçâîëÿòè ìîæíîâëàä-
öÿì ä³ÿòè ëèøå â ñâî¿õ ³íòåðåñàõ,
âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ïðîñ-
òèé íàðîä. Äóæå õîò³ëîñÿ á, ùîá öÿ
òåìà çàëèøèëàñÿ â³äêðèòîþ âè-
êëþ÷íî äëÿ âèñòàâ òà ê³íîô³ëüì³â.
Õî÷åòüñÿ â³ðèòè,ùî óêðà¿íö³ íå äî-
çâîëÿòü ïðîâåñòè ïîä³áíèé «êîð-
äîí» ÷åðåç ¿õí³ îñåë³.Õî÷à,íà æàëü,
óæå äîçâîëèëè. ² ñâ³ä÷åííÿ öüîãî
àáñóðäó — Êðèì ³ Äîíáàñ.

Òà ïîâåðíåìîñÿ äî òåàòðó «Ñó-
ç³ð’ÿ». Ä³ÿ âèñòàâè â³äáóâàºòüñÿ â
ìàëåíüêîìó íàï³âï³äâàëüíîìó
ïðèì³ùåíí³. Â öåíòð³ ê³ìíàòè —
ñò³ë, ÿêèé âîäíî÷àñ ñëóãóº é ë³æêîì.
Íàâêîëî öüîãî ñòîëó, ïî ïåðèìåò-
ðó ê³ìíàòè, ñèäÿòü ãëÿäà÷³ — âî-
íè òåæ, çà çàäóìîì ðåæèñåðà, º
ó÷àñíèêàìè öüîãî òåàòðó àáñóðäó.

Ðîë³ äèïëîìàò³â-ìèòíèê³â âèêî-
íóþòü Âàäèì Äîöåíêî òà Òåòÿíà
Êåóø. ×îëîâ³êà ãðàº àêòîð Þð³é
×åáîòàðüîâ, äðóæèíó — êðèìñüêà
àêòðèñà Ñâ³òëàíà Áðàã³íà. À ðîëü
òåù³ âèêîíóþòü ²ðèíà Áîíäàðåí-
êî òà îïàëüíèé ðåæèñåð ³ç Ñ³ìôå-
ðîïîëÿ Ãàëèíà Äæèêàºâà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü
ðîá³ò ïîëüñüêîãî êëàñèêà Ñëàâî-
ìèðà Ìðîæåêà âèêîíàí³ â îãîëå-
íî àáñóðäèñòñüêîìó ñòèë³: äðàìà-
òóðã ÷àñòî íàìàãàâñÿ øîêóâàòè
àóäèòîð³þ íåïðèêðèòèìè ïàðîä³-
ÿìè, ÿê³ äóæå ñèëüíî àêöåíòóþòü
ïîñèëàííÿ íà îñòàíí³ ïîä³¿. Âæå
íàâ³òü íå àáñóðä, à ÿêèéñü íåîðå-
àë³çì. Æîðñòîêà òðàã³êîìåä³ÿ...
ßêó íàïðîðî÷èâ ãåí³àëüíèé Ìðî-
æåê.

Âèñòàâà «Áóäèíîê íà êîðäîí³»
íà ì³êðîñöåí³ òåàòðó «Ñóç³ð’ÿ»
(ßðîñëàâ³â Âàë, 14-á) â³äáóäåòüñÿ
25 ëþòîãî, 15 ³ 29 áåðåçíÿ.
Âàðò³ñòü êâèòêà: 60 ãðí �

«Áóäèíîê íà êîðäîí³» ÷è êîðäîíè 
â ãîëîâàõ ³ äóøàõ?

Çäàâàëîñü áè, ñó÷àñíîãî ñòîëè÷íîãî ãëÿäà÷à âæå í³÷èì íå

ìîæíà øîêóâàòè. Âò³ì, òðàã³ôàðñ «Áóäèíîê íà êîðäîí³» ñòàâ

íå ïðîñòî õ³òîì öüîãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíó, à õ³òîì çëèì ³

æîðñòîêèì. Àëå â³ä öüîãî — íå ìåíø ïîïóëÿðíèì.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

� Â òåàòðàëüí³é ìàéñòåðí³ «Ñóç³ð’ÿ» —
ïðåì’ºðà çà Ñëàâîìèðîì Ìðîæåêîì
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці 

на вул. Авіаконструктора Антонова біля будинків № 2/32, к. 4�7 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 748/748 від 26 грудня 2014 року
Відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про

природно�заповідний фонд України», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціо�
нального використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

(73:008:132)�площею�0,5992��а�на�в�л.�Авіа-

	онстр�	тора�Антонова�біля�б�дин	ів�№ 2/32,

	.�4-7���Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

та�Києва�до�2010�ро	��та�	онцепції�форм�ван-

ня�зелених�насаджень�в�центральній�частині

міста»�(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:

додати�с	вер�з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішен-

ня�до�перелі	��с	верів�Солом’янсь	о�о�райо-

н�.

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

ради�від�12.07.2007�№ 1143/1804�«Про�захо-

ди�щодо�збереження�та�ре	онстр�	ції�дитячих

майданчи	ів���місті�Києві»�(із�змінами�та�до-

повненнями),�а�саме:�додати�дитячий�майдан-

чи	,�що�розташований�на�земельній�ділянці,

з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішення�до�реєстр��ди-

тячих�майданчи	ів�м.�Києва.

4.�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):

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

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

ної�ділян	и�(73:008:132)�площею�0,5992��а�на

в�л.�Авіа	онстр�	тора�Антонова�біля�б�дин	ів

№ 2/32,�	.�4-7���Солом’янсь	ом��районі�м.�Ки-

єва.

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

тів�меценатів�для�створення�с	вер��на�в�л.

Авіа	онстр�	тора�Антонова,�№ 2/32,�	.�4-7��

Солом’янсь	ом��районі�м.�Києва.

5.�Департамент��фінансів�ви	онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�вирішити�в��станов-

чом��поряд	��питання�фінанс�вання�заходів,

передбачених�п�н	тами�3�та�4�цьо�о�рішення.

6.�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.12.2014 № 741/741 «Про упорядкування діяльності 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»
Рішення Київської міської ради № 5/870 від 22 січня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто�герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�25.12.2014�№ 741/741�«Про��поряд	�ван-

ня�діяльності�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

трації)»�та	і�зміни:

1.1.�Підп�н	т�9.1�п�н	т��9�ви	ласти���та	ій

реда	ції:

«9.1.�Департамент�(Центр)�надання�адмініс-

тративних�посл���ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

міністрації)�шляхом�йо�о�виділ��з�апарат��ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації).».

1.2.�П�н	т�18�додат	а�«Стр�	т�ра�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)»�ви	ласти��

та	ій�реда	ції:

«18.�Департамент�(Центр)�надання�адмініс-

тративних�посл��.».

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

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

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів�та�постій-

н��	омісію�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�ре�-

ламент��та�деп�татсь	ої�ети	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України 
Товстенка Миколи Івановича

Рішення Київської міської ради № 6/871 від 22 січня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже�

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541�III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216�IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

тою�Верховної�Ради�У	раїни�Товстен	а�Ми	о-

ли�Івановича —�начальни	а�підрозділ��660�п�б-

лічно�о�а	ціонерно�о�товариства�«Завод�«Ма-

я	»�за�ва�омий�особистий�внесо	���розвито	

промисловості,�ба�аторічн��с�млінн��працю,

висо	ий�професіоналізм.

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

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

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

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

мотою�Верховної�Ради�У	раїни�Товстен	а�Ми-

	оли�Івановича —�начальни	а�підрозділ��660

п�блічно�о�а	ціонерно�о�товариства�«Завод

«Мая	»�за�ва�омий�особистий�внесо	���розви-

то	�промисловості,�ба�аторічн��с�млінн��пра-

цю,�висо	ий�професіоналізм.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київради 
від 18.09.2014 № 154/154 «Про дозвіл на створення органу 

самоорганізації населення «Квартальний комітет 
«Південна Брама» у Дарницькому районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 10/875 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київради від 26.09.2002
№ 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяви ініціативної групи про ство�
рення органу самоорганізації населення від 22.08.2014 № 20312 та від 11.12.2014 протокол конференції жите�
лів за місцем проживання від 17.07.2014 та список учасників конференції жителів за місцем проживання, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���рішення�Київради�від

18.09.2014�№ 154/154�«Про�дозвіл�на�створен-

ня�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Квар-

тальний�	омітет�«Південна�Брама»���Дарниць-

	ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

п�н	т�2�рішення�ви	ласти�в�та	ій�реда	ції:

«2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Квартальний�	омітет�«Південна�Бра-

ма»���Дарниць	ом��районі�м.�Києва�діє�в�ме-

жах�території�та	их�б�дин	ів:

в�лиця�Дніпровсь	а�набережна,�№№ 26,�

26-а,�26-б,�26-�,�26-д,�26-і,�26-	;

проспе	т�Ми	оли�Бажана,�№ 8-б.

З�ідно�з�прото	олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�17.07.2014�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Квартальний�	омітет�«Південна�Брама»�меш-

	ають�на�за	онних�підставах�(зареєстровано

за�місцем�проживання)�1686�жителів,���том�

числі�1229�жителів,�я	і�мають�право��олос��ста-

ном�на�17.07.2014.»

2.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хреща-

ти	».

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

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

тань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про реорганізацію комунального закладу 
«Театрально�видовищний заклад культури 

«Театр пластичної драми на Печерську»
Рішення Київської міської ради № 12/877 від 22 січня 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Зако�
ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», Закону України «Про
культуру», з метою посилення ефективності та вдосконалення роботи театрально�видовищного закладу куль�
тури «Київський експериментальний театр «Золоті ворота», що належить до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Реор�аніз�вати�	ом�нальний�за	лад�«Те-

атрально-видовищний�за	лад�	�льт�ри�«Театр

пластичної�драми�на�Печерсь	�»�шляхом�при-

єднання�до�театрально-видовищно�о�за	лад�

	�льт�ри�«Київсь	ий�е	спериментальний�театр

«Золоті�ворота».

2.�Встановити,�що�театрально-видовищний

за	лад�	�льт�ри�«Київсь	ий�е	сперименталь-

ний�театр�«Золоті�ворота»�є�правонаст�пни-

	ом��сіх�прав�і�обов’яз	ів�реор�анізовано�о�	о-

м�нально�о�за	лад��«Театрально-видовищний

за	лад�	�льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на

Печерсь	�».

3.�Ви	онавчом��ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди�(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації):

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

ди�з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішення.

3.2.�Утворити�	омісію�з�реор�анізації�	ом�наль-

но�о�за	лад��«Театрально-видовищний�за	лад

	�льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печер-

сь	�»�шляхом�приєднання�до�театрально-ви-

довищно�о�за	лад��	�льт�ри�«Київсь	ий�е	с-

периментальний�театр�«Золоті�ворота».

3.3.�Затвердити�передавальний�а	т�в��ста-

новленом��поряд	�.

3.4.�За	ріпити�на�праві��осподарсь	о�о�ві-

дання�за�театрально-видовищним�за	ладом

	�льт�ри�«Київсь	ий�е	спериментальний�театр

«Золоті�ворота»�майно�реор�анізовано�о�	о-

м�нально�о�за	лад��«Театрально-видовищний

за	лад�	�льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на

Печерсь	�».

3.5.�Затвердити�зміни�до�Положення�теат-

рально-видовищно�о�за	лад��	�льт�ри�«Київ-

сь	ий�е	спериментальний�театр�«Золоті�воро-

та».

3.6.�Привести�власні�розпорядження���від-

повідність�до�п�н	т��1�цьо�о�рішення.

4.�Встановити�стро	�заявлення�	редитора-

ми�своїх�вимо� —�два�місяці�з�дня�оп�блі	�-

вання�(оприлюднення)�рішення�щодо�реор�а-

нізації�	ом�нально�о�за	лад��«Театрально-ви-

довищний�за	лад�	�льт�ри�«Театр�пластичної

драми�на�Печерсь	�».

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн��	омісію

Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�	�льт�ри�та�т�-

ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про організацію web�трансляції засідань 
постійних комісій Київської міської ради 

на офіційному сайті Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 19/884 від 22 січня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, пунктів 10, 14 статті 47 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», з метою за�
безпечення гласності та відкритості у роботі постійних комісій Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Для�підвищення�рівня�прозорості�та�від	ри-

тості�ор�аніз�вати�web-трансляцію�всіх�засі-

дань�(о	рім�за	ритих�та�виїзних)�постійних�	о-

місій�Київсь	ої�місь	ої�ради�шляхом�віз�ально-

�о�зображення�і�зв�	ово�о�відтворення�в�ре-

жимі�реально�о�час��на�офіційном��сайті�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�(www.kmr.gov.ua).

2.�Фінансове�забезпечення�web-трансляції,



а�саме:�за	�півля�обладнання,�йо�о�налашт�ван-

ня�(тест�вання)�та�е	спл�атація�здійснюються

за�рах�но	�власних�	оштів�СКП�«Київтелесер-

віс».

3.�Під�от�вати�та�затвердити�розпоряджен-

ня�Київсь	о�о�місь	о�о��олови�щодо�поряд	�

ор�анізації�web-трансляції�всіх�засідань�(о	рім

за	ритих�та�виїзних)�постійних�	омісій�Київсь	ої

місь	ої�ради.

4.�Правове,�матеріально-технічне,�інформа-

ційне�та�ор�анізаційне�забезпечення�ор�аніза-

ції�web-трансляцій�засідань�постійних�	омісій�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�по	ласти�на�се	ретаріат

Київсь	ої�місь	ої�ради.

5.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

ретаря�Київсь	ої�місь	ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про подання та оприлюднення депутатами 
Київської міської ради декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 
за минулий рік

Рішення Київської міської ради № 23/888 від 22 січня 2015 року
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статей 4, 12 За�

кону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Порядку зберігання документів і використання
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та
відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку�нерезидента, затвердженого постановою Ка�
бінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16, та з метою створення умов для підвищення довіри киян
до органів місцевого самоврядування, а також запобігання і протидії корупції в публічній сфері суспільних
відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Деп�татам�Київсь	ої�місь	ої�ради�пода-

вати���паперовом��ви�ляді�де	ларації�про

майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фі-

нансово�о�хара	тер��(далі —�де	ларація)�за

мин�лий�рі	�до�1�	вітня�до�се	ретаріат��Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради.

2.�Се	ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�за-

безпечити:

2.1.�Заходи�щодо�збері�ання�де	ларацій,

поданих�с�б’є	тами�де	лар�вання�відповід-

но�до�вимо�,�встановлених�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У	раїни�від�11.01.2012�№ 16

«Про�затвердження�Поряд	��збері�ання�до-

	�ментів�і�ви	ористання�відомостей,�зазна-

чених���де	ларації�про�майно,�доходи,�ви-

трати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара	тер�,

та�відомостей�щодо�від	риття�валютно�о�ра-

х�н	а�в��станові�бан	�-нерезидента».

2.2.�Оприлюднення�відомостей,�зазначе-

них���де	ларації�про�майно,�доходи,�витра-

ти�і�зобов’язання�фінансово�о�хара	тер��за

мин�лий�рі	�деп�татів�Київсь	ої�місь	ої�ра-

ди,�протя�ом�30�днів�з�днях�їх�подання�на

офіційном��веб-сайті�Київсь	ої�місь	ої�ради

на�стро	�не�менше�одно�о�ро	�.

Оприлюдненню�підля�ають��сі�відомості,

зазначені�в�де	ларації�про�майно,�доходи,

витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара	-

тер�,�	рім�відомостей,�що�віднесені�до�ін-

формації�з�обмеженим�дост�пом�з�ідно�з�За-

	оном�У	раїни�«Про�засади�запобі�ання�і�про-

тидії�	ор�пції».�Відомості�щодо�реєстрацій-

но�о�номера�облі	ової�	арт	и�платни	а�по-

дат	ів,�серії�та�номера�паспорта��ромадяни-

на�У	раїни,�а�та	ож�щодо�місця�проживання

та�реєстрації�де	ларанта,�місцезнаходжен-

ня�об’є	тів,�я	і�наводяться�в�де	ларації�про

майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фі-

нансово�о�хара	тер�,�є�інформацією�з�обме-

женим�дост�пом�та�оприлюдненню�не�підля-

�ають.

3.�Се	ретаріат��Київсь	ої�місь	ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви-

	онання�цьо�о�рішення.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

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

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

	ої�ради�з�питань�дотримання�за	онності,

правопоряд	��та�боротьби�з�	ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Проспект Петра Григоренка, 12» 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 9/874 від 22 січня 2015 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра�
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив�
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 04.08.2014 № 08/КО�2314, протокол зборів жи�
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 19.06.2014 та спи�
сок учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри�орен-

	а,�12».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Пет-

ра�Гри�орен	а,�12»�діє�в�межах�території�б�-

дин	��№ 12�на�проспе	ті�Петра�Гри�орен	а

��Дарниць	ом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�прото	олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�19.06.2014�на�території

діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри-

�орен	а,�12»�меш	ають�на�за	онних�підста-

вах�(зареєстровано�за�місцем�проживання)

534�жителі,���том��числі�392�жителі,�я	і�ма-

ють�право��олос��станом�на�19.06.2014.

3.�Основними�напрям	ами�діяльності�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин	овий

	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри�орен	а,�12»��

Дарниць	ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів��

вирішенні�питань�місцево�о�значення���ме-

жах�Констит�ції�і�за	онів�У	раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,�	�льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е	оно-

мічно�о,�	�льт�рно�о�розвит	��території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення,

інших�місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня�«Б�дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри-

�орен	а,�12»���межах�території�йо�о�діяльно-

сті�та	і�власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих

ор�анах�ви	онавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та

за	онів�У	раїни,�реалізації�а	тів�Президен-

та�У	раїни�та�ор�анів�ви	онавчої�влади,�рі-

шень�Київради�та�її�ви	онавчо�о�ор�ан�,�роз-

поряджень�Київсь	о�о�місь	о�о��олови,�рі-

шень,�прийнятих�місцевими�референд�ма-

ми.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд	��про-

позиції�до�прое	тів�про�рами�соціально-е	о-

номічно�о�і�	�льт�рно�о�розвит	�,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�за-

садах��часть�населення���заходах�щодо�охо-

рони�нав	олишньо�о�природно�о�середови-

ща,�проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеле-

нення�та��тримання�в�належном��стані�при-

б�дин	ової�території,�обладнанні�дитячих�і

спортивних�майданчи	ів,�	імнат�дитячої�твор-

чості,�	л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�за-

садах��часть�населення���заходах�щодо�ре-

монт��приміщень�за�ально�о�	орист�вання

із�дотриманням�встановлено�о�за	онодав-

ством�поряд	��проведення�та	их�робіт.

4.6.�Здійснювати�	онтроль�за�я	істю�на-

дання��ромадянам,�я	і�меш	ають���житло-

вом��б�дин	��на�території�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації�населення,�житлово-	ом�-

нальних�посл���та�за�я	істю�проведених��

житловом��б�дин	��ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за-

	ладам,�за	ладам�та�ор�анізаціям�	�льт�ри,

фізичної�	�льт�ри�і�спорт����проведенні�	�ль-

т�рно-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та

виховної�роботи�серед�населення,�розвит	�

х�дожньої�творчості,�фізичної�	�льт�ри�і�спор-

т�;�сприяти�збереженню�	�льт�рної�спадщи-

ни,�традицій�народної�	�льт�ри,�охороні

пам’ято	�історії�та�	�льт�ри,�впровадженню

в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадя-

нам�похило�о�ві	�,�інвалідам,�сім’ям�за�иб-

лих�воїнів,�партизанів�та�війсь	овосл�жбов-

ців,�малозабезпеченим�та�ба�атодітним

сім’ям,�а�та	ож�самотнім��ромадянам,�ді-

тям-сиротам�та�дітям,�позбавленим�бать-

	івсь	о�о�пі	л�вання,�вносити�пропозиції�з

цих�питань�до�Київради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�а-

нам�пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов�вати�ви-

вчення�населенням�правил�пожежної�безпе-

	и,�брати��часть���здійсненні��ромадсь	о�о

	онтролю�за�додержанням�вимо��пожежної

безпе	и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за	онодав-

ства�правоохоронним�ор�анам���забезпе-

ченні�охорони��ромадсь	о�о�поряд	�.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі	��ромадян�за�ві	ом,�міс-

цем�роботи�чи�навчання,�я	і�меш	ають���ме-

жах�території�діяльності�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�ор�а-

нізації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом���ро-

мадян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш	ан-

цями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізо-

в�вати�об�оворення�прое	тів�йо�о�рішень�з

найважливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�-

дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри�о-

рен	а,�12»�наб�ває�власних�повноважень�піс-

ля�йо�о�ле�алізації���ви	онавчом��ор�ані�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ій�місь	ій�дер-

жавній�адміністрації)�в�поряд	�,�встановле-

ном��статтею�13�За	он��У	раїни�«Про�ор�а-

ни�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин	овий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри�о-

рен	а,�12»�в�місячний�термін�після�ле�аліза-

ції�направити�до�се	ретаріат��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�	опії�та	их�реєстраційних�до	�мен-

тів:�положення�про�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення,�свідоцтва�про�реєстрацію���ви	онав-

чом��ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ій

місь	ій�державній�адміністрації),�спис	��пер-

сонально�о�с	лад��членів�ор�ан��самоор�а-

нізації�населення.�У�разі�ле�алізації�шляхом

державної�реєстрації:�свідоцтва�про�держав-

н��реєстрацію,�довід	и�про�ідентифі	ацій-

ний�	од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин	о-

вий�	омітет�«Проспе	т�Петра�Гри�орен	а,

12»���межах�своїх�повноважень�здійснюють

Київсь	а�місь	а�рада�та�ви	онавчий�ор�ан

Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	а�місь	а�дер-

жавна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь	ої�місь	ої

ради�«Хрещати	».

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

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

	ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання 
III сесії Київської міської ради VII скликання 

23.01.2015
Рішення Київської міської ради № 43/908 від 23 січня 2015 року

Враховуючи подання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд	��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�III�сесії�Київради�VII�с	ли	ання�23.01.2015

та	і�питання:

1.�Про�прийняття�до�роз�ляд��прое	т��рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2015�рі	».

2.�Про�прийняття�до�роз�ляд��прое	т��рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Про�Про�рам��е	о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит	��міста�Києва

на�2015�рі	».

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання 
III сесії Київради VII скликання 

28.01.2015
Рішення Київської міської ради № 57/922 від 28 січня 2015 року

Враховуючи подання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд	��денно�о�пленарно�о�за-

сідання�III�сесії�Київради�VII�с	ли	ання�28.01.2015

та	і�питання:

1.�Про�Про�рам��е	ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит	��міста�Києва�на�2015�рі	.

2.�Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі	.

3.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від

23�червня�2011�ро	��№ 242/5629.

Київський міський голова
В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 ëþòîãî 2015 ð.
¹26(4622)
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про зміни в складі комісії з ліквідації комунального спортивного закладу

«Міський баскетбольний клуб «Київський Будівельник»
Розпорядження № 1508 від 23 грудня 2014 року

З метою забезпечення безперервної роботи комісії з ліквідації комунального спортивного закладу «Міський баскетбольний клуб
«Київський Будівельник», у зв’язку з кадровими змінами:

1.�П�н�т�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�від�26�червня�2009�ро���№ 742�«Про�ор�анізацій-

но-правові�заходи�щодо�лі�відації��ом�нально�о�спор-

тивно�о�за�лад��«Місь�ий�бас�етбольний��л�б�«Київ-

сь�ий�Б�дівельни�»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Утворити��омісію�з�лі�відації��ом�нально�о�спортив-

но�о�за�лад��«Місь�ий�бас�етбольний��л�б�«Київсь�ий�Б�-

дівельни�»�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається».

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�лі�відації��ом�-

нальною�спортивно�о�за�лад��«Місь�ий�бас�етбольний

�л�б�«Київсь�ий�Б�дівельни�»,�затверджено�о�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26�червня

2009�ро���№ 742,�ви�лавши�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 затвердження змін до складу експертної робочої групи з питань 
життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово(комунального 

господарства
Розпорядження № 1512 від 23 грудня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі змі(
нами у персональному складі експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово(кому(
нального господарства:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад��е�спертної�робочої��р�-

пи�з�питань�життєзабезпечення�та�енер�озбереження�в

сфері�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

16�жовтня�2014�ро���№ 1154,�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

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

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до адресного переліку житлових будинків 
для виконання робіт з капітального ремонту електрощитових 

та мереж електропостачання
Розпорядження № 1514 від 23 грудня 2014 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішен(
ня Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», враховуючи звернення Голосі(
ївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.09.2014 № 194/01, Дніпровської районної в місті Києві державної ад(
міністрації від 30 вересня 2014 № 7025/43/2/103, Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.10.2014 № 108(
12207/01 та з метою уточнення адрес житлових будинків, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі���ви�онання

робіт�з��апітально�о�ремонт��еле�трощитових�та�мереж

еле�тропостачання,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�09�вересня�2014�ро��

№ 1000�«Про�затвердження�адресно�о�перелі���житло-

вих�б�дин�ів�для�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремон-

т��еле�трощитових�та�мереж�еле�тропостачання»,�що

додаються.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Відповіді на сканворд 

Х В И Л Ь О В И Й К
Г Р А А О Ф І С

Е Л Е К Т О Р А Т В В
Щ Р Е П А Р А Ц І Я

Ф А К С И М І Л Е У Т
А Т О Ц А Р О К К І О
В И Ш Н Я А Д А М
Н К Я Х А Н С Т Я Г

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 487,90 êâ.ì íà âóë. Áóäèùàíñüê³é, 7, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 487,90 êâ.ì 

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áóäèùàíñüêà, 7, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹¹ 3, 4, 4-à) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 487,90 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 3 551 700 (òðè ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 710 340 (ñ³ìñîò äåñÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 4 262 040 (÷îòèðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò äâ³
òèñÿ÷³ ñîðîê) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 426 204 (÷îòèðèñòà
äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ÷îòèðè) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà
êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº
5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 17 áåðåçíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060,ì.Êè¿â,âóë.Îëüæè÷à,13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5.Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â, âóë.Îëüæè÷à,13,Óí³âåðñàëüíà
òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê —÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³
äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî
äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó:
321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 426 204 ãðèâí³, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà
"Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà
òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áóäèùàíñüêà, 7, ë³ò. "À".

10.Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060,ì.Êè¿â,âóë.Îëüæè÷à,13,Óí³âåðñàëüíà
òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

TOB "Ãåîìåò³êñ-ïëþñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî íàøèì ï³äïðèºìñòâîì ïðîâîäÿòüñÿ
ðîáîòè ïî âñòàíîâëåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè TOB "PK"Áàðáàðèñ" (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:69:052:0001) â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) òà çàêð³ïëåííÿ
ïîâîðîòíèõ òî÷îê ìåæîâèìè çíàêàìè íà áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå,6 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïîâ³äîìëÿºìî TOB "Òåõãàçêîìïëåêò", ÿê êîðèñòóâà÷à ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè (ç îáë³êîâèì êîäîì 69:052:050),ùî âèùåâêàçàí³ áóäóòü çä³éñíþâàòèñÿ
11.03.2015 ðîêó ç 13.00 äî 15.00.

Äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ï³äïèñàííÿ àêòó
ïðèéîìêè-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â íà çáåð³ãàííÿ ïðåäñòàâíèêó TOB "Òåõãàç-
êîìïëåêò" íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ íà ì³ñöå ñï³ëüíî¿ ìåæ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: ç
îáë³êîâèì êîäîì 69:052:050 òà ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8 000 000 000:69:052:0001
íà áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå, 6 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïîøóê îðãàí³çàö³¿ ç âèâåçåííÿ 
ïîáóòîâèõ òà âåëèêèõ ãàáàðèòíèõ â³äõîä³â

Äåðæàâíà êîìïàí³ÿ "Óêðñïåöåêñïîðò",ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 04119,ì. Êè¿â,
âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, îãîëîøóº ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ
òà âåëèêèõ ãàáàðèòíèõ â³äõîä³â (òèï êîíòåéíåðà —ÊÓÁÎ-16),ÿê³ óòâîðèëèñÿ âíàñë³äîê
æèòòºä³ÿëüíîñò³ Êîìïàí³¿.Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 31.03.2015 ð.î 10.00 çà àäðåñîþ
Êîìïàí³¿. Â³äïîâ³äàëüíà îñîáà — Îëåã Ïàíàñîâè÷ Ãåðàñèìåíêî, òåë. 281-32-19.

Âèìîãè äî ó÷àñíèê³â êîíêóðñó:

- íàÿâí³ñòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè;

- äîñâ³ä ðîáîòè ç íàäàííÿ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â;

- íàÿâí³ñòü äîçâîë³â, ë³öåíç³é òîùî íà ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç³ çáèðàííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ìàþòü íàäàâàòèñÿ íà àäðåñó Êîìïàí³¿ äî 9.30 31.03.2015ð.

04.03.15 î 16.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà,8,êîðïóñ 1,çàë 37,ñóääÿ: Äàíèëèøèí Â.Ì.
â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì ÃÎ "Òðóäîâà
Ñï³âäðóæí³ñòü"äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 04.09.14 ¹62/62 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 24 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 56/5443 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ
îáñÿã³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) âëàñíèê³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî,
ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ìåðåæ³ â óòðèìàíí³ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè" òà äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº äî ñóäó â³äïîâ³äà÷à Ðóäºâà Äìèòðà
Àíàòîë³éîâè÷à, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êëèìåíêà, 27, êâ. 44, ó
ñïðàâ³ ¹ 757/29545/14-ö çà ïîçîâîì ÏÀÒ"ÂÒÁ Áàíê"äî Ðóäºâà Äìèòðà Àíàòîë³éîâè÷à
ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 12 áåðåçíÿ 2015
ð. î 10.30 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-À, êàá. 24.

Ñóääÿ Ï³äïàëèé Â.Â.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî

â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ â³ä 06.02.2015 ¹ 22/02-ðï/ê ðîçïî÷àòî ðîçãëÿä ñïðàâè
¹ 19-02/02.15 çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ TOB "Áàðñ —2000"(³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä 30978355) òà ÏÏ "Êîíãðåñ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31065623), ïåðåäáà÷åíîãî
ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ àíòèêîíêóðåíòíèõ
óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

¹
ç/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè ó ãðí

1.
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÄÈÐÅÊ-
Ö²ß ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (02002,

ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 516-86-50)

1 ïî-
âåðõ

ÏÎÏÓÄ-
ÐÅÍÊÀ

ÂÓË., 46/2
37,6

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÏÀÐÒ²¯ ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ
ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß ÄËß ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÍÅ Á²ËÜØÅ ßÊ 50 ÊÂ.Ì

2 ðîêè 
364 äí³

1 ãðí 
íà ð³ê

Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,� в�л.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ âèïðîì³íþþòü ñåê-

ñóàëüí³ ôëþ¿äè,çäàòí³ ïðè-

âîðîæèòè ïåðøîãî çóñòð³÷-

íîãî, àëå... Íèí³ äîö³ëüíî âëàøòó-

âàòè «ðîçâàíòàæóâàëüíèé» äåíü ³

ïîñèä³òè íà ä³ºò³. Ãðîøèìà íå ñì³-

ò³òü, óòðèìàéòåñÿ â³ä ïîçè÷àíü.

ÒÅËÜÖ², çîâí³øí³é âèãëÿä

º â³çèò³âêîþ. Êîíòðîëþé-

òå âëàñíó ïîâåä³íêó, ìîä-

íî ïðèáåð³òüñÿ. Âàø³ ìàíåðè ïî-

âèíí³ áóòè âèøóêàíèìè, åñòåòè÷-

íèìè, ãàðäåðîá ñòèëüíèì, à î÷³ âè-

ïðîì³íþâàòè æèòòºäàéíó åíåðã³þ!

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ç³éä³òü ç ïóá-

ë³÷íî¿ ñöåíè, ïîáóäüòå íà

ñàìîò³, ìîâ÷àííÿ — çîëî-

òî. Ïîä³¿ äíÿ ìàþòü êàðì³÷íèé ï³ä-

òåêñò, í³÷îãî íå ïëàíóéòå, âñå, ùî

ñë³ä ðîáèòè, äîëÿ ïîøëå. Íàñàìïå-

ðåä öå âèð³øåííÿ ÷óæèõ ïðîáëåì,

áëàãîä³éí³ ïîæåðòâè.Ëþäÿì, ç ÿêè-

ìè äîâåäåòüñÿ ìàòè ñïðàâè, âè çî-

áîâ’ÿçàí³.

ÐÀÊÈ, ïåðñïåêòèâí³ ïî÷è-

íè çàãàëüìóþòüñÿ ³ç-çà ìà-

òåð³àëüíî¿ ñêëàäîâî¿. Ïå-

ðåéìàéòåñÿ íå ïðèáóòêàìè, à çáå-

ðåæåííÿì ô³íàíñîâèõ íàêîïè÷åíü.

«Çàíà÷êó» íå ÷³ïàéòå, ðîçòðèíüêà-

ºòå íà áåçãëóçä³ ðå÷³.

ËÅÂÈ,íàäîëóæóéòå ïðîãà-

ëèíè ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³.

ßêùî âè çàéíÿò³ ïîøóêàìè

ïðåñòèæíî¿ ðîáîòè ÷è âèã³äíèõçàìîâ-

ëåíü, íåìàº øàíñ³â ðåàë³çóâàòè çà-

äóìàíå. Ìð³¿ ïðî ï³äâèùåííÿ çàð-

ïëàòè, ùåäðèé àâàíñ òåæ ðîç³á’þòü-

ñÿ îá êàì³ííÿ ðîç÷àðóâàíü.Â³ðîã³ä-

íà âàæêà ðîçìîâà ç øåôîì,áàòüêà-

ìè, ïîâàæíîþ äëÿ âàñ ïåðñîíîþ.

Ä²ÂÈ, ñèëà âàøà — ó ãàð-

ìîí³éí³é ïàð³ (ä³ëîâ³é

êîìàíä³), óì³íí³ ïîáóòè â

÷óæ³é øêóð³, ä³ëèòè ùàñòÿ é ãîðå,

ïðèáóòêè é çáèòêè ïîð³âíó.À ÿêùî

çóñèëëÿ ñïðÿìîâàí³ íà îñîáèñòå

çáàãà÷åííÿ, ìîæåòå ç³òêíóòèñÿ ç

âåëüìè ñïåöèô³÷íîþ ïðîáëåìîþ.

Íå æàë³éòå ÷àñó, åíåðã³¿, àáè ðîç³-

áðàòèñÿ â í³é ³ äîâåñòè ïðîöåñ äî

ïåðåìîæíîãî ô³íàëó.

ÒÅÐÅÇÈ, íà ñëóæáîâ³é íè-

â³ ãàðÿ÷à ïîðà, àëå ìàëî-

óðîæàéíà. Ô³íàíñîâà âè-

ãîäà â³ä ä³ëîâî¿ ñï³âïðàö³ ç ³íøè-

ìè ëþäüìè áóäå ì³çåðíîþ. Ñòåðå-

æ³òüñÿ, àáè íå êëþíóòè íà øàõðàé-

ñüêó ïðîïîçèö³þ ÷è íå âñêî÷èòè ó

ñóìí³âíó àâàíòþðó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,íà ðîáîò³ ïèëü-

íóéòå, àáè êîíêóðåíòè íå

«íàêàïàëè» íà âàñ øåôó. Â

ñ³ì’¿ éìîâ³ðí³ ñâàðè íà ïîáóòîâîìó,

ãîñïîäàðñüêîìó ³ íàâ³òü ³äåîëîã³÷íî-

ìó ï³äãðóíò³, îäíàê öå íîðìàëüíî, ³

íå ðîçïàëþéòå ñåáå ïðåòåíç³ÿìè.

Ó ÑÒÐ²ËÜÖßÕ ïðîêèíåòü-

ñÿ âèòîí÷åíèé ãóðìàí, ãîñ-

òèííèé ãîñïîäàð. Òîæ êî-

ëè õòîñü çàâ³òàº â ãîñò³ íà äîìàø-

í³é âîãíèê,áóäå ñèòèì â³ä âàøèõ âè-

øóêàíèõ êóë³íàðíèõ âèò³âîê òà îá³-

ãð³òèé òåïëîì äîìàøíüîãî âîãíè-

ùà. ² éîãî âäÿ÷í³ñòü, ÿê ³ ð³äíèõ,ïî-

âåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, ðîçâàæàéòå-

ñÿ, çàêîõóéòåñÿ, í³ â ÷îìó

íå â³äìîâëÿþ÷è ñåðöþ,

äóø³, ò³ëó, øëóíêó. Ãðîøåé íå æà-

ë³éòå, ò³øòå ñåáå, ëþáèõ, ³ ðîá³òü òå,

ùî õî÷åòüñÿ! Åíäîðô³í ùàñòÿ â³ä

íàñîëîä ï³äí³ìå òîíóñ, çàðÿäèòü

æèòòºäàéíîþ åíåðã³ºþ.

ÂÎÄÎË²¯ ðàþâàòèìóòü ó

õàòí³õ ñò³íàõ, à òå, ùî â³ä-

áóâàòèìåòüñÿ çà ïîðîãîì

äîì³âêè, âàñ ìåíøå âñüîãî ö³êàâè-

òèìå. Ë³íüêè, æàãà ëþáîâíèõ óò³õ

òà õàð÷îâèõ íàñîëîä, êîìôîðòíî-

ãî áóòòÿ ïîçèòèâíî ïîçíà÷àòüñÿ íà

äóøåâíîìó ñòàí³.

ÐÈÁÈ, ïîïóëÿðí³ ïåðñîíè

ïðèòÿãóâàòèìóòüñÿ, íåìîâ

ìàãí³òîì, àëå çàâ’ÿçàí³ íè-

í³ âèã³äí³ çíàéîìñòâà—áåçïåðñïåê-

òèâí³.Ðîçïî÷àâñÿ äåìàðø ñàìîñòâåð-

äæåííÿ ó ñîö³óì³, äå ìàºòå ïðîäå-

ìîíñòðóâàòè ñâîþ ñèëó ³ âïëèâîâ³ñòü.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 92 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 86 %

ãîðîñêîï

24 ëþòîãî

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 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
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Íà ñâÿòî Ìàñëÿíî¿, îðãàí³çî-

âàíå ãîëîâîþ Íàãëÿäîâî¿ ðà-

äè «Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ñâÿ-

òî-Ïîêðîâñüêèé» Ìèõàéëîì

²ùåíêîì,áóëè çàïðîøåí³ ìåø-

êàíö³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.Ó

íåä³ëþ ³ìïðîâ³çîâàíèì ìàé-

äàí÷èêîì äëÿ ñâÿòêóâàííÿ ñòà-

ëà ï³øîõ³äíà ä³ëÿíêà íà ïå-

ðåòèí³ âóëèöü Ðàäóíñüêî¿ ³

Ë³ñê³âñüêî¿.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÂÅÑÅË² çàõîäè íà ñâÿòà, ÿê³ îðãà-
í³çîâóº Ìèõàéëî ²ùåíêî, âæå ñòà-
ëè äîáðîþ òðàäèö³ºþ äëÿ ìåø-
êàíö³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ñòî-
ëèö³. Îñü öüîãî ðàçó â³í çàïðîñèâ
óñ³õ íà ñâÿòêóâàííÿ Ìàñëÿíî¿. Âå-
ñåëèìè çàáàâàìè é îáðÿäàìè ìà-
ëÿòà òà äîðîñë³ ïðîâîäæàëè Çèìó
³ çóñòð³÷àëè Âåñíó. «Áëàãîä³éíèé
ôîíä Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» ïîä-
áàâ, ùîá óñ³ì âèñòà÷èëî ëàñîù³â —
÷àñòóâàííÿ áóëî ïðèãîòîâëåíî íà
500 îñ³á.

Ãîñò³ ñâÿòà — áàãàòîä³òí³ ðîäè-
íè, ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ òðî-
ºùèíö³, ïåíñ³îíåðè òà ìîëîäü. Ìå-
òà ïðîâåäåííÿ çàõîäó — ºäíàííÿ
ìåøêàíö³â ðàéîíó òà ï³äòðèìêà
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé. Àäæå
«ÁÔ Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé» áóëî
ñòâîðåíî ó 2007 ðîö³ çàäëÿ äîïî-
ìîãè íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ. Ôîíä íàäàº ìàòåð³àëüíó
äîïîìîãó, îðãàí³çîâóº ñâÿòà, ñî-
ö³àëüí³ çàõîäè òà ðîáèòü ³íø³ âå-
ëèê³ ñïðàâè. Ëþäè ïðèéøëè íå ïî-
îäèíö³, à ñ³ì’ÿìè, êîëåêòèâàìè.

«ß ïðèéøëà ñþäè ðàçîì ç äèòè-
íîþ òà ç ³íøèìè áàòüêàìè ³ ä³ò-
êàìè. Êîëåêòèâ íàøîãî ñàäî÷êà
çàïðîñèâ ãîëîâà «Áëàãîä³éíîãî
ôîíäó Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé». Äî
ðå÷³, â³í íåîäíîðàçîâî äîïîìàãàâ
íàøèì ä³òÿì. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ,
ùî º òàêà íåáàéäóæà ëþäèíà, ÿêà
âëàøòóâàëà ñâÿòî äëÿ âñüîãî ðàéî-
íó. Çâè÷àéíî, âäîìà ÿ òàêîæ ðîá-
ëþ ìëèíö³, îñîáëèâî íà Ìàñëÿíó,
àëå æ ñïðàâà íå ëèøå â ìëèíöÿõ.
Òóò äóæå ïðèºìíà àòìîñôåðà, ìîæ-
íà çóñòð³òè çíàéîìèõ, ïîñï³ëêó-
âàòèñü, ïîñâÿòêóâàòè ðàçîì. Ìî-
ºìó ñèíó, õî÷ â³í ùå çîâñ³ì ìà-
ëåíüêèé, òåæ äóæå ïîäîáàºòüñÿ
ñüîãîäí³øíº ñâÿòî»,— ðîçïîâ³äàº
Îëüãà Äåíèñåíêî, ãîëîâà áàòüê³â-
ñüêîãî êîì³òåòó äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà ¹ 776.

Ïîêè ìàëå÷à ãðàº òà òàíöþº ï³ä
óêðà¿íñüêó ìóçèêó, à íàéàêòèâí³-

ø³ ä³òêè ùå é îòðèìóþòü ïðèçè,
äîðîñë³ ñï³âàþòü ï³ñí³ é â³äãàäó-
þòü çàãàäêè. «Äÿêóºìî Ìèõàéëó
²ùåíêó çà ÷óäîâî îðãàí³çîâàíå
ñâÿòî, çà òå, ùî â³í çíàéøîâ íà öå
ãðîø³ òà ÷àñ. Äëÿ ñê³ëüêîõ ëþäåé
â³í çðîáèâ ñâÿòî... Òóò ³ ëþäè äîá-
ð³, âñ³ ïîñì³õàþòüñÿ, ³ ìëèíö³ ñìà÷-
í³, ³ ïðèºìíî çãàäàòè íàø³ óêðà-
¿íñüê³ òðàäèö³¿»,— ãîâîðèòü Êàòå-
ðèíà ²âàí³âíà, ñï³âðîá³òíèöÿ 
ÆÅÊó ¹ 317.

Ç³ ñë³â ïåíñ³îíåðêè Íàä³¿ ²âà-
í³âíè, ¿é ïîäçâîíèëè òà çàïðîñè-
ëè íà ñâÿòî, ³ âîíà ç ðàä³ñòþ ïî-
ãîäèëàñü ³ ïðèéøëà ç îíóêîì. Æ³í-
êà ââàæàº, ùî äëÿ ëþäåé, ÿê³ çäàò-
í³ çàïëàòèòè, çàõîä³â ó ì³ñò³ âè-
ñòà÷àº, à îò äëÿ íåçàìîæíèõ áåç-
êîøòîâíèõ çàõîä³â ìàéæå íåìàº.
Íàä³ÿ ²âàí³âíà âäÿ÷íà îðãàí³çà-
òîðàì çà ï³êëóâàííÿ òà òóðáîòó
ïðî ïðîñòèõ ëþäåé �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1530 — ó Áîëîíü¿ â³äáóëàñü îñòàí-

íÿ ïàïñüêà êîðîíàö³ÿ ó Ñâÿùåíí³é

Ðèìñüê³é ³ìïåð³¿ — ïàïà Êëèìåíò

VII ïðîãîëîñèâ Êàðëà V ³ìïåðàòî-

ðîì.

1598 — Çåìñüêèé ñîáîð ó Ìîñêâ³

îáèðàâ Áîðèñà Ãîäóíîâà íà öàðþ-

âàííÿ.

1807 — Ïàïà Ðèìñüêèé Ï³é VII ï³ä-

ïèñàâ áóëëó In universalis Ecclesiae

regimine, ÿêîþ â³äíîâëåíî Ãàëèöü-

êó ìèòðîïîë³þ, çàòâåðäæåíî ïåð-

øîãî ìèòðîïîëèòà Àíòîí³ÿ Àíãå-

ëîâè÷à òà âèçíàíî éîãî ïðàâà, ð³â-

í³ ïðàâàì êè¿âñüêèõ ìèòðîïîëèò³â.

1887 — óïåðøå âñòàíîâëåíî òåëå-

ôîííèé çâ’ÿçîê ì³æ Ïàðèæåì ³ Áðþñ-

ñåëåì.

1918—óÒàëë³íí³ ïðîãîëîøåíà Åñòîí-

ñüêà Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà, íå-

çàëåæíà â³ä Ðàäÿíñüêî¿ Ðîñ³¿.Ãëàâîþ

Òèì÷àñîâîãî óðÿäó îáðàíèé Ê.Ïÿòñ.

1999 — Ëàòâ³ÿ ïåðøîþ ç ïîñòðà-

äÿíñüêèõ äåðæàâ ñòàëà ïîâíîïðàâ-

íèì ÷ëåíîì Ñâ³òîâî¿ Îðãàí³çàö³¿

Òîðã³âë³.

Ñâÿòêóºìî Ìàñëÿíó ðàçîì
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