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Íà Äðóãó íèòêó êîëåêòîðà 
äîäàëè 40 ìëí ãðí
� Êè¿âðàäà âíåñëà çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

Íîâèé ÀÍ-178 —
öå ùå îäèí êðîê 
Óêðà¿íè 
â ºâðî³íòåãðàö³éíîìó
íàïðÿìêó

Ñòâîðåííÿ ³ ïðîäàæ íà ñâ³òîâîìó

ðèíêó íîâîãî ë³òàêà ÀÍ-178 — öå,

íàñàìïåðåä, êðîê óïåðåä íàøî¿

åêîíîì³êè ³ çíà÷íèé êðîê ó ºâðî-

³íòåãðàö³éíîìó íàïðÿìêó Óêðà¿íè.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ çà-

âåðøåííÿ ïîáóäîâè òà ïåðåäà÷³ íà

âèïðîáóâàííÿ ë³òàêà ÀÍ-178.

«ß íåîäíîðàçîâî áóâàâ ó âàñ íà

ï³äïðèºìñòâ³ ³ ñüîãîäí³ õî÷ó ïðè-

â³òàòè âàñ ç³ ñïðàâæíüîþ ïîä³ºþ ó

â³ò÷èçíÿíîìó ë³òàêîáóäóâàíí³ —

çàâåðøåííÿì ïîáóäîâè òà ïî÷àò-

êó âèïðîáóâàíü íîâîãî òðàíñïîðò-

íîãî ë³òàêà Àíòîíîâ-178,— ñêàçàâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.— Öå — ³ ðîáî÷³ ì³ñ-

öÿ, ³ íîâ³ íàäõîäæåííÿ äî äåðæ-

áþäæåòó, àäæå ó âèðîáíèöòâ³ ÀÍ-

178 çàä³ÿí³ ïîíàä 30 óêðà¿íñüêèõ

ï³äïðèºìñòâ. Êð³ì òîãî, öå âåëèêèé

êðîê â ºâðî³íòåãðàö³éíîìó íàïðÿì-

êó. Áî ïîíàä 200 êîìïàí³é ç 14 êðà-

¿í ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ Âåëèêî¿ Áðè-

òàí³¿, Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿ òà Ãîë-

ëàíä³¿ íàäàþòü ñâî¿ êîìïëåêòóþ÷³

äåòàë³ äëÿ íàøîãî ÀÍ-178»,— íà-

ãîëîñèâ ìåð Êèºâà. Â³í òàêîæ âèñëî-

âèâ ñïîä³âàííÿ, ùî öåé ë³òàê âè-

êîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ íå ò³ëüêè â

Óêðà¿í³, à é ó áàãàòüîõ ³íøèõ êðà-

¿íàõ. «ß ùîéíî îòðèìàâ ³íôîðìà-

ö³þ, ùî âæå º ïîïåðåäí³ çàìîâëåí-

íÿ. Âåëèêà ñïðàâà — ïîáóäóâàòè ë³-

òàê, äóæå âàæëèâî çàïóñòèòè â ïî-

â³òðÿ ³ íå ìåíø âàæëèâî — ùîáè

áóâ ïîïèò íà ö³ ë³òàêè, ÿê³ ìàþòü

³ñòîð³þ, âñòàíîâèëè áàãàòî ñâ³òî-

âèõ ðåêîðä³â. Õî÷ó ïîáàæàòè ïî-

äàëüøèõ óñï³õ³â ó ðåàë³çàö³¿ 

öüîãî ïðîåêòó»,— â³äçíà÷èâ ìåð

ñòîëèö³.

Â³í òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî íà-

ãàëüíå ïèòàííÿ ñüîãîäí³ — îáîðî-

íîçäàòí³ñòü Óêðà¿íè. ² çàóâàæèâ, ùî

íà áàç³ öüîãî êîìåðö³éíîãî ë³òàêà

«Àíòîíîâ», çà çàâäàííÿì Ì³íîáî-

ðîíè Óêðà¿íè, ïî÷àâ ñòâîðåííÿ éî-

ãî â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíî¿ âåðñ³¿.

«Ïðèéíÿòòÿ ö³º¿ ìàøèíè íà îçáðî-

ºííÿ ï³äâèùèòü ìîá³ëüí³ñòü íàøî¿

àðì³¿ òà íàáëèçèòü ¿¿ äî ñó÷àñíèõ

ñòàíäàðò³â», — ñêàçàâ Â³òàë³é 

Êëè÷êî.

Â×ÎÐÀ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî ïðè¿õàâ íà ðîáîòó âåëîñèïåäîì.
Ñêàçàâ, ùî ãàðíà ïîãîäà ³ äîáðèé
òîíóñ.Òîíóñ íà âõîä³ â Êè¿âðàäó éî-
ìó äîäàòêîâî ï³äíÿâ íàòîâï àêòè-
â³ñò³â ³ ìåøêàíö³â. Âîíè ïðèéøëè
âèìàãàòè çóïèíåííÿ íåçàêîííèõ
çàáóäîâ. Ç÷èíèëè ´âàëò ³ øòîâõà-
íèíó.Íå äàâàëè ïðîéòè äî ñåñ³éíî¿
çàëè.Ïðåäñòàâíèê ãðîìàäè,êîëèø-
í³é çàñòóïíèê ãîëîâíîãî àðõ³òåêòî-
ðà Êèºâà Â³êòîð Ãëåáà ðîçïîâ³â, ùî
éäåòüñÿ ïðî òðè îá’ºêòè — íà Ìè-
ê³ëüñüê³é Ñëîá³äö³,ïî âóëèö³ Çâ³ðè-
íåöüê³é, 72 òà âóëèö³ Âîëãîãðàä-
ñüê³é, 25. Àêòèâ³ñòè ñòâåðäæóþòü,
ùî çàáóäîâíèêè íå ìàþòü óñ³õ íå-
îáõ³äíèõ äîçâîë³â ³ äîêóìåíò³â,òà ùå
é ïðèõîïèëè çàéâî¿ çåìë³. Â³òàë³é
Êëè÷êî ïîâ³äîìèâ, ùî ïîâòîðíî
çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â, àáè

ò³ ðîç³áðàëèñÿ. «Ò³ äîêóìåíòè, ÿê³
ìè âèâ÷èëè,â³äïîâ³äàþòü íîðìàì.
Àëå ìè ìàºìî ñóìí³âè, çîêðåìà —
÷åðåç ïîçèö³þ ãðîìàäè. Òîìó ìè
çíîâó çâåðòàºìîñÿ äî ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â: âèâ÷³òü äîêóìåíòè ç
ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó. ßêùî º ïîðó-
øåííÿ,íåãàéíî âæèâàéòå çàõîä³â»,—
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. Â³í çàêëè-
êàâ àêòèâ³ñò³â çãàäàòè ïðî êóëüòó-
ðó ïîâåä³íêè ³ «íå çìàãàòèñÿ, â êî-
ãî ñèëüí³øà ãîðëÿíêà».

Çíà÷íî ñêðîìí³øå, áåç êðèêó
çâåðíóâñÿ äî ìåðà ³íâàë³ä ² ãðóïè,
ë³êâ³äàòîð àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ Âàñèëü
Ä³äåíêî.Â³í ðîçïîâ³â,ùî ó 2012 ðî-
ö³ ì³ñüêà âëàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðî ïåðåäà÷ó ÷îðíîáèëüöÿì 31-¿
êâàðòèðè â áóäèíêó ïî âóë. Êëàâä³-
¿âñüê³é, 40-à. Òà âèÿâèëîñÿ, ùî òàì
ëèøå êàðêàñ æèòëà: íå âèêîíàíî

îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, â³äñóòíÿ
ìîæëèâ³ñòü ï³äêëþ÷åííÿ äî êîìó-
í³êàö³é, íåìàº åëåêòðîïðîâîäêè.
«Æèòè íåìîæëèâî.Ø³ñòü ñ³ìåé çðî-
áèëè ðåìîíòâëàñíèìè ñèëàìè.Ïðî-
øó äåïóòàò³â äîïîìîãòè ç ðåìîí-
òîì 25-òè êâàðòèð ë³êâ³äàòîð³â. Ö³
ëþäè íå çìîãëè ïðèéòè, áî ÷èìà-
ëî ç íèõ ëåæà÷³.À ÿ ä³éøîâ ñþäè íà
ìèëèöÿõ.Êîëè òðàïèëàñü àâàð³ÿ,ìè
â³ääàëè âñå,ùî ìîãëè.Òîæ,ìàáóòü,
çàñëóãîâóºìî íà âàøó ï³äòðèìêó»,—
ñêàçàâ ë³êâ³äàòîð. Ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ äàâ ïðîòî-
êîëüíå äîðó÷åííÿ ñòâîðèòè ðîáî-
÷ó ãðóïó äëÿ ïîøóêó 2 ìëí ãðí íà
ðåìîíò êâàðòèð ÷îðíîáèëüö³â. Äå-
ïóòàòÎëåêñàíäð Âîâ÷åíêî,ÿêèé íà-
ðàç³ çàéìàºòüñÿ ö³ºþ ïðîáëåìîþ,
âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ïðîâåñòè
ðîáîòè â îñåëÿõ ë³êâ³äàòîð³â âäàñòü-
ñÿ ìàêñèìóì çà ï³âðîêó. «Íåçàáà-
ðîì ð³÷íèöÿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.Öå òðà-
ã³÷íà ïîä³ÿ. ² ö³ ëþäè ÿê í³õòî âàð-
ò³ âäÿ÷íîñò³ ³ ï³äòðèìêè.Äóæå äîá-
ðå, ùî êîëåãè íå ëèøèëèñü áàéäó-
æèìè», — ñêàçàâ Âîâ÷åíêî.

Â÷îðà Êè¿âðàäà òàêîæ âíåñëà
çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà
2015 ð³ê. Çîêðåìà íà 683,7 ìëí ãðí
(äî 1,4 ìëðä ãðí) çá³ëüøåíî ñóìó
íà íàäàííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é. Íà
áóä³âíèöòâî Äðóãî¿ íèòêè ãîëîâ-
íîãî êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà
ñïðÿìóþòü 40,9 ìëí ãðí çàì³ñòü ðà-
í³øå çàïëàíîâàíèõ 0,9 ìëí ãðí. Íà
26,5 ìëí ãðí çá³ëüøåíî ô³íàíñó-
âàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ øêîëè ¹ 128

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, 9 ìëí äî-
äàëè íà ðåìîíòäèòñàäêà ¹ 383 â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Íà 24,6 ìëí
ãðí çá³ëüøèëè âèäàòêè íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 12. Ìàéæå 1 ìëí ãðí âèä³ëÿòü íà
ïðîòèçñóâí³ ðîáîòè â Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³, 60 ìëí ãðí — íà ïðèðî-
äîîõîðîíí³ çàõîäè. Íà 18,5 ìëí
çá³ëüøåíî âèäàòêè íà çàõîäè ïðî-
ãðàìè «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ». «Ïåðå-
âàæíî öå ï³äòðèìêà êè¿âñüêî¿ ì³ë³-
ö³¿ — çàêóï³âëÿ çàñîá³â çàõèñòó, ðà-
ö³é çâ’ÿçêó, ïàëüíîãî äëÿ ïàòðóëü-
íèõ ìàøèí òîùî. Ïðèíöèïîâå ïè-
òàííÿ — æîðñòêèé êîíòðîëü çà âè-
êîðèñòàííÿì öèõ êîøò³â.×åðåç ïà-
ðó ì³ñÿö³â ãëàâê ïðîçâ³òóº, ³ ìè çðî-
áèìî öåé çâ³ò â³äêðèòèì äëÿ ãðî-
ìàäè»,— ñêàçàâ ãîëîâà áþäæåòíî¿
êîì³ñ³¿ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ñïèñîê ïðè-
ñÿæíèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéñóäó,
ÿêèé ðîçãëÿäàº ñïðàâó åêñ-áåðêó-
ò³âö³â, çâèíóâà÷óâàíèõ ó ðîçñòð³-
ëàõ ëþäåé íà Ìàéäàí³.

Ïðèéíÿëè äåïóòàòè é Êîìïëåêñ-
íó ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà
2015-2018 ðîêè. Òàêîæ, ÿê íåâ³ä-
êëàäíå, ðîçãëÿíóëè ³ ïðîãîëîñóâà-
ëè 85-ìà ãîëîñàìè ïèòàííÿ ðåîð-
ãàí³çàö³¿ êîìóíàëüíèõ äðóêîâàíèõ
ÇÌ². Ïðî îáèäâà äîêóìåíòè äå-
òàëüí³øå «Õðåùàòèê» ðîçïîâ³ñòü
íàñòóïíîãî òèæíÿ.

Ó â³âòîðîê, 21 êâ³òíÿ, ñåñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ïðîäîâæèòü ñâîþ ðîáîòó �

Ö³ëèé ïåðåë³ê âàæëèâèõ ð³øåíü ïðèéíÿëè äåïóòà-
òè íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè. Çîêðåìà âíåñëè
çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïðèéíÿëè ïðîãðàìó ñïðèÿííÿ
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà
2015-2018 ðîêè, ïðîãîëîñóâàëè çà ðåîðãàí³çàö³þ
äðóêîâàíèõ êîìóíàëüíèõ ÇÌ². Êð³ì òîãî, íà ñåñ³¿
äîðó÷èëè âèøóêàòè êîøòè äëÿ ðåìîíòó îñåëü 25
ë³êâ³äàòîð³â ×ÀÅÑ, à òàêîæ ðîç³áðàòèñÿ ç òðüîìà
íåçàêîííèìè, çà ñëîâàìè àêòèâ³ñò³â, çàáóäîâàìè.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè íèçêó âàæëèâèõ äëÿ ì³ñòà ð³øåíü, çîêðåìà — âíåñëè çì³íè äî áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
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ÍÅÂÅËÈ×ÊÀ ê³ìíàòà ³ ìàéæå 20
íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â àêàäåì³¿ ìó-
í³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÷åêàëè
íà ïîâàæíîãî ãîñòÿ — à ñàìå íà â³-
çèò ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Í³êîíîâà. Çóñòð³÷ â³ä-
áóâàëàñÿ ó âèãëÿä³ íåôîðìàëüíî¿
áåñ³äè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèð³øóâàëèñÿ
âàæëèâ³ äëÿ ñòóäåíò³â ïèòàííÿ.
Çîêðåìà ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ ïî-
â³äîìèâ, ùî âèïóñêíèêè àêàäåì³¿
íå çàëèøàòüñÿ áåç ðîáîòè, àäæå
Êè¿â çàðàç ÿê í³êîëè ïîòðåáóº ôà-
õ³âö³â, ÿê³ ãîòîâ³ çì³íþâàòè ì³ñòî
³ âïðîâàäæóâàòè ö³êàâ³ ïðîåêòè.
«Çàðàç ó ñòîëèö³ â³äáóâàºòüñÿ ðå-
ôîðìóâàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, ðåîðãàí³çàö³ÿ
ÆÅÊ³â ³ ñàìå òóò íàì íå âèñòà÷àº,
÷åñíî ñêàæó, ëþäåé, ÿê³ ìîãëè á
íàäàòè ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ ³ îáñëóãî-
âóâàòè ìåøêàíö³â Êèºâà çà íàé-
âèùèìè ñòàíäàðòàìè. Îêð³ì òî-

ãî, íàì ïîòð³áí³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ç
äèòèíñòâà «íàîñë³ï» âîëîä³þòü
êîìï’þòåðîì, àäæå â íàñ âïðîâà-
äæóþòü ðåôîðìè ó áàãàòüîõ ãàëó-
çÿõ. Ñàìå òîìó íàøîìó ì³ñòó íå-
îáõ³äí³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ òà
âóçüêîïðîô³ëüí³ ôàõ³âö³ ç åíåð-

ãîçáåðåæåííÿ, ë³ôòîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà, óïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ, îðãà-
í³çàö³¿ òðàíñïîðòíèõ ïîòîê³â, ïàð-
êóâàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ðîçâèò-
êó çåëåíèõ çîí, à òàêîæ çàëó÷åííÿ
³íâåñòèö³é»,— çàçíà÷èâ ²ãîð Í³êî-
íîâ.

Â ñâîþ ÷åðãó ñòóäåíòè ïðîñèëè
âëàäó âæå çàðàç, íå ðîçêèäàþ÷èñü
îá³öÿíêàìè, äîïîìîãòè ¿ì îòðè-
ìàòè çàêð³ïëåíå ì³ñöå ïðàö³. Àäæå
ÿê ñâ³ä÷èòü ã³ðêèé äîñâ³ä, áàãàòî
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â íå ìîæóòü
âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó ÷åðåç áðàê

äîñâ³äó, ÿêèé ¿ì ³ íå äàþòü çäîáó-
òè. ²ãîð Í³êîíîâ çàóâàæèâ, ùî çà
íåîáõ³äíîñò³ ñòîëè÷íà âëàäà ïðî-
ïîíóâàòèìå àäì³í³ñòðàö³¿ àêàäå-
ì³¿ ñòâîðþâàòè íîâ³ ïðîô³ë³ ñïå-
ö³àëüíîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äí³ ì³ñòó.
«Ìè õî÷åìî âäîñêîíàëþâàòè êàä-
ðîâèé ïîòåíö³àë. ß ïî êîæíîìó
óïðàâë³ííþ ïðîñë³äêóþ êàäðîâèé
ðåçåðâ, ³ ìè äîïîìîæåìî âæå öüî-
ãî ðîêó ïðàöåâëàøòóâàòè íàéêðà-
ùèõ ñòóäåíò³â»,—ïîâ³äîìèâ ïàí Í³-
êîíîâ.

Íàðàç³ â àêàäåì³¿ íàâ÷àþòü-
ñÿ áëèçüêî 2500 ñòóäåíò³â. ¯õ ãî-
òóþòü äëÿ ðîáîòè â îðãàíàõ ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ òà ñïåö³àëü-
íî äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñòà Êè-
ºâà. Ñòóäåíòè îñîáëèâî ðâóòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåð³þ, ³ íèçüêèé îêëàä
äåðæñëóæáîâö³â ¿õ àí³òð³øêè íå
ëÿêàº. «ß õî÷ó ïðàöþâàòè â ÊÌÄÀ.
ª íàä³ÿ, ùî ìè âñå æ òàêè áóäå-
ìî ðóõàòèñÿ â ªâðîïó ³ íàø³ çàð-
ïëàòè áóäóòü çðîñòàòè, à íàøà
ðîáîòà áóäå ââàæàòèñÿ ïðåñòèæ-
íîþ»,— ãîâîðèòü ñòóäåíòêà ßíà
Ãåðáóò. Íà çàïèòàííÿ, ÷è çàäî-
âîëåí³ ñòóäåíòè òàêîþ çóñòð³÷-
÷þ ³ç ì³ñüêèì ÷èíîâíèêîì, ìàé-
áóòí³é þðèñò Äàðèíà Ñîëîâåé
â³äïîâ³ëà â³äâåðòî: «Ñïîä³âàºìî-
ñÿ, ùî öå áóâ íå ïðîñòî ïðè¿çä,
ùîá «çàñâ³òèòèñÿ», à íàñïðàâä³
äîïîìîãòè ³ç ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿì ñòóäåíò³â ³ äîïîìîãòè ç ïðîá-
ëåìàìè â àêàäåì³¿, à ñàìå çàñî-
áàìè äëÿ íàâ÷àííÿ. Ìè íàä³ºìî-
ñÿ íà ðåçóëüòàò ³ íà âò³ëåííÿ â
æèòòÿ âñ³õ âèãîëîøåíèõ îá³öÿ-
íîê». Òàêîæ ²ãîð Í³êîíîâ òåò-à-
òåò ïåðåãîâîðèâ ³ç ðåêòîðîì ìó-
í³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿. Âæå â òðàâ-
í³ ñòóäåíò³â îá³öÿþòü ïðàöåâëàø-
òóâàòè íà íàéá³ëüø çàòðåáóâàí³
âàêàíñ³¿ �

Äîðîãó ìîëîäèì!
� Ì³ñüêà âëàäà âëàøòîâóâàòèìå íà ðîáîòó ñòóäåíò³â

ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿
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Äíÿìè â Àêàäåì³¿ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîéøëà çóñòð³÷, ÿêà â³äáóâàëàñÿ ó âèãëÿä³ íåôîðìàëüíî¿ áåñ³äè íàéêðàùèõ
ñòóäåíò³â çàêëàäó ç ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîðåì Í³êîíîâèì

Íà ñüîãîäí³ ñòîëèöÿ ïîòðå-

áóº íîâèõ êàäðîâèõ çì³í ó

ãîñïîäàð÷èõ ñôåðàõ ì³ñòà.

Íàéá³ëüøå çàðàç íå âèñòà÷àº

ñïåö³àë³ñò³â ³ç åíåðãîçáåðå-

æåííÿ, à òàêîæ ÿê³ñíèõ ìåíå-

äæåð³â ³ åêîíîì³ñò³â. Òîìó

ì³ñüêà âëàäà õî÷å ðîçøèðè-

òè ñï³âïðàöþ ç Àêàäåì³ºþ ìó-

í³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ â

÷àñòèí³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â

ç³ ñïåö³àëüíîñòåé, ÿê³ º äëÿ

Êèºâà íàéá³ëüø çàòðåáóâà-

íèìè òà àêòóàëüíèìè.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

ÌÀÉÆÅ âñ³ óêðà¿íö³ â³ä÷óëè ï³ä-
âèùåííÿ ö³í íà ë³êè. ×åðåç öå áà-
ãàòî ç íèõ íå â çìîç³ çàáåçïå÷è-
òè ñåáå íåîáõ³äíèìè ïðåïàðàòà-
ìè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ó êðà¿í³ ãîñòðî
ïîñòàëî ïèòàííÿ äîñòóïíîñò³ ë³-
êóâàííÿ.

Ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ êèÿí óæå
çâèêëè, ùî äåÿê³ ë³êè ìîæíà êó-
ïèòè ç â³ä÷óòíîþ çíèæêîþ â ÊÏ
«Ôàðìàö³ÿ» çàì³ñòü òîãî, ùîá ïå-
ðåïëà÷óâàòè â ïðèâàòíèõ àïòå-
êàõ.

«ßêèì áè ãàðíèì íå áóâ ìåð,
àëå â³í íå çäàòåí âïëèíóòè íà ìàê-
ðîåêîíîì³÷í³ ïðîöåñè. Òîìó íå
äèâíî, ùî ë³êè äîðîã³. Ïðîòå çàâ-
äàííÿ êè¿âñüêî¿ âëàäè — çðîáèòè
òàê, ùîá ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³
âåðñòâè íàñåëåííÿ ìàëè êîøòè íà
äîñòóïíå òà áåçïå÷íå ë³êóâàííÿ.
«Êàðòêè êèÿí» îòðèìàëè âæå áëèçü-
êî 560 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³.Ââàæàþ äó-
æå äîðå÷íèì
ôàðìàöåâòè÷-
íèé äîäàòîê äî
ö³º¿ êàðòêè,ÿêèé
äàº ï³ëüãè â àï-
òåêàõ ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»,— çàçíà÷èâ
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³é
Êðèêóíîâ.

Çà ñëîâàìè
ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÊÏ
« Ô à ð ì à ö ³ ÿ »
Ðóñëàíà Ñâ³ò-
ëîãî, íà ñüîãî-
äí³ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ äî ïåðå-

ë³êó ï³ëüãîâèõ ë³ê³â âõîäèòü 163
íàéìåíóâàííÿ. Ïðèäáàòè ¿õ ìîæ-
íà â 98 àïòåêàõ ì³ñòà òà 46 àïòå÷-
íèõ ê³îñêàõ. Ùå äîíåäàâíà ó ñòî-
ëèö³ áóëî ò³ëüêè 40 «ï³ëüãîâèõ»
àïòåê.

«Íà îäíîìó íàéìåíóâàíí³ êè-
ÿíèí, ÿêèé ìàº «Êàðòêó êèÿíèíà»,
çàîùàäæóº â íàøèõ àïòåêàõ 20—
60 % ïîð³âíÿíî ç òèì ñàìèì ïðå-
ïàðàòîì â ³íøèõ àïòåêàõ. Ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ âæå çåêîíîìèëè 17
ìëí ãðí íà ë³êàõ çà ïåð³îä ä³¿ ïðî-
ãðàìè»,— çàçíà÷èâ äèðåêòîð «Ôàð-
ìàö³¿».

Íà ñüîãîäí³ ï³äïðèºìñòâî º ºäè-
íîþ ïîòóæíîþ ìåðåæåþ àïòåê,ÿêà
çáåðåãëà ìîæëèâ³ñòü âèãîòîâëåííÿ
ë³ê³â â àïòåêàõ.Öå äóæå çðó÷íî,íà-
ïðèêëàä, êîëè ë³êè òðåáà âèïèñàòè
ìàëåíüê³é äèòèí³.Íå ïîòð³áíî òàá-
ëåòêó ëàìàòè íà ÷îòèðè ÷àñòèíêè.
Ë³êè ïðèãîòóþòü äëÿ êîíêðåòíî¿
äèòèíè, âðàõîâóþ÷³ ¿¿ â³ê òà âàãó.

«Ó ìåðåæ³ «Ôàðìàö³ÿ» ïðàöþ-
þòü äîñâ³ä÷åí³ ïðîâ³çîðè, ÿê³ ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ðîáîòè ç âåëèêîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ. Òîìó ìè ì³í³ì³çó-
ºìî øàíñè ïîòðàïëÿííÿ áóäü-ÿêî-
ãî ôàëüñèô³êàòó. Òàêîæ ìè ìàºìî

âëàñíó ëàáîðàòîð³þ»,— çàïåâíèâ
ïàí Ñâ³òëèé.

Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó
«Ôàðìàö³ÿ» ïëàíóº çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü íàéìåíóâàíü ï³ëüãîâèõ ë³ê³â
äî 300. Êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà
òà ì³ñüêà âëàäà ä³çíàþòüñÿ ó êè-
ÿí, â ÿêèõ ñàìå ë³êàõ âîíè â³ä÷ó-

âàþòü íàéá³ëüøó ïîòðåáó. ×åðåç
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìîæíà áóäå â àïòå-
ö³ çàïîâíèòè àíêåòó, âèñëîâèâøè
ïîáàæàííÿ ùîäî ïðåïàðàòó, ÿêèé
ç’ÿâèòüñÿ â ïåðåë³êó ñîö³àëüíèõ ë³-
ê³â. Òàêå îïèòóâàííÿ ïðîâîäèò-
èìóòü ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè ñåðåä
íåçàõèùåíèõ âåðñòâ êèÿí �

Ë³êè äëÿ íåçàõèùåíèõ êèÿí
� Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìîæóòü îáèðàòè, ÿêèõ ïðåïàðàò³â íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü

×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìîæíà áóäå â àïòåö³ ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» çàïîâíèòè àíêåòó,âèñëîâèâøè
ïîáàæàííÿ ùîäî ïðåïàðàòó, ÿêèé ç`ÿâèòüñÿ â ïåðåë³êó ñîö³àëüíèõ ë³ê³â

Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» ïëàíóº çá³ëü-

øèòè ê³ëüê³ñòü íàéìåíóâàíü ï³ëüãîâèõ ë³ê³â äî 300. Êåð³âíèö-

òâî ï³äïðèºìñòâà òà ì³ñüêà âëàäà ä³çíàþòüñÿ ó êèÿí, â ÿêèõ

ñàìå ë³êàõ âîíè â³ä÷óâàþòü íàéá³ëüøó ïîòðåáó. ×åðåç ê³ëüêà

ì³ñÿö³â ìîæíà áóäå â àïòåö³ çàïîâíèòè àíêåòó, âèñëîâèâøè ïî-

áàæàííÿ ùîäî ïðåïàðàòó, ÿêèé ç’ÿâèòüñÿ â ïåðåë³êó ñîö³àëü-

íèõ ë³ê³â.Òàêå îïèòóâàííÿ ïðîâîäèòèìóòü ñîöïðàö³âíèêè ñå-

ðåä íåçàõèùåíèõ âåðñòâ êèÿí. Ïðî öå éøëîñÿ ï³ä ÷àñ

ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ íà òåìó «Çàáåçïå÷åííÿ ï³ëüãîâèìè ë³êàìè

ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ».

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Àâòîðñüêå òà ³ñòîðè÷íå
äîêóìåíòàëüíå ê³íî

Ç 17 ïî 27 êâ³òíÿ â Êóëüòóðíî-
ìèñòåöüêîìó öåíòð³ Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüêî¿ Àêàäåì³¿ (âóë. ²ëë³íñüêà,
9) â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü àâòîðñüêî-
ãî äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî—«Ukraine:
International Documentary Festival
2015». Òåìà çàõîäó — äîñâ³ä çì³í:
îñîáèñòèõ òà ñóñï³ëüíèõ. 22 ô³ëü-
ìè â³ä³áðàí³ ñåðåä êðàùèõ ñòð³÷îê
ôåñòèâàëþ IDFA,13 ç íèõ—ïðåì’ºðè
2014 ðîêó.Óê³íîôîðóì³ áåðóòü ó÷àòü
êàðòèíè ç Í³äåðëàíä³â, Åñòîí³¿, Êà-
íàäè, Ô³íëÿíä³¿, Äàí³¿, Øâåéöàð³¿,
Ôðàíö³¿,Ìàäàãàñêàðó,Íîâî¿ Çåëàí-
ä³¿. Ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà — ô³ëü-
ìè ç Í³äåðëàíä³â ïðî ïîä³¿ ó ïî-
ñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ. Â ïðîãðàì³
òàêîæ ëåêö³¿ òà ìàéñòåð-êëàñè çà
ó÷àñò³ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, óêðà¿í-
ñüêèõ ïèñüìåííèê³â òà ðåæèñåð³â-
äîêóìåíòàë³ñò³â. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ç 17 ïî 19 êâ³òíÿ â Êè¿âñüê³é
ôîðòåö³ (âóë. Ãîñï³òàëüíà, 24-à,
âõ³ä ç áîêó áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
12-14) ïðîõîäèòü ²² Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ³ñòîðè÷íîãî äî-
êóìåíòàëüíîãî ê³íî. Â ðàìêàõ
çàõîäó â³äáóäóòüñÿ áðèô³íãè ³ êðóã-
ë³-ñòîëè, åêñïðåñ-çéîìêà ³ãðîâèõ
ñöåí ³ñòîðè÷íîãî ê³íî (êîðîòêèé
ìåòð) â Êè¿âñüê³é ôîðòåö³ ç ïîêà-
çîì êðàùèõ ñòð³÷îê (ïåðøèé äåíü
ôåñòèâàëþ), òåàòðàëüí³ òà ìóçè÷-
í³ âèñòàâè. Â³äâ³äóâà÷³ ïîáà÷àòü

óêðà¿íñüêå, àðãåíòèíñüêå ³ ëàòâ³é-
ñüêå ê³íî. Âàðò³ñòü êâèòêà íà îäèí
äåíü ïåðåãëÿäó — 20 ãðí.

Òàêîæ ó ï’ÿòíèöþ î 19.00 â ñòî-
ëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Ë³ðà» (Âåë.
Æèòîìèðñüêà, 40) ïðåçåíòóþòü
äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì ïðî òàëà-
íîâèòîãî êîìïîçèòîðà, àâòîðà ìó-
çèêè äî ï³ñí³ «Êèºâå ì³é», «²ãîð
Øàìî. Ïîñòëþä³ÿ». Êàðòèíó ïðåä-
ñòàâëÿþòü ðåæèñåð Þë³ÿ Ëàçàðåâ-
ñüêà, îïåðàòîð Ìèêîëà Ìàíäðè÷
òà ïðîäþñåð Ñâ³òëàíà Ç³íîâ’ºâà.
Íà ïðåì’ºðó ç Ãåðìàí³¿ ïðè¿äå äî÷-
êà ²ãîðÿ Òàìàðà Øàìî, ÿêà àêòèâ-
íî çàéìàºòüñÿ çáåðåæåííÿì òà ïî-
ïóëÿðèçàö³ºþ òâîð÷î¿ ñïàäùèíè
êîìïîçèòîðà. Ó ô³ëüì³ õîðè ðå-
ïåòèðóþòü ôðàãìåíòè ôîëüêîïå-
ðè «ßòðàíñüê³ ³ãðè», ÿêà í³êîëè íå
ñòàâèëàñÿ çà æèòòÿ ²ãîðÿ Øàìî.
Àâòîðè ô³ëüìó ïðîïîíóþòü ñâîº
àóä³îâ³çóàëüíå ð³øåííÿ ôðàãìåí-
ò³â îïåðè.

¯æà òà óðáàí-ñïîðò

Íà äåñÿòîìó ôåñòèâàë³ âóëè÷-
íî¿ ¿æ³ ãîñòåé ÷åêàþòü 40 íîâèõ
òî÷îê ¿æ³, ñåðåä íèõ — ç àí÷îóñàìè,
áàðàíèíîþ, õàìîíîì òà ³íä³éñüêîþ
êóõíåþ. Ó äèòÿ÷³é çîí³ àí³ìàòîðè
ïðîâîäèòèìóòü ³ãðè, à â íåä³ëþ
ïðîéäå ñâÿòî äèòÿ÷èõ ³ãðàøîê ³
êíèã «Ä³òè äëÿ ä³òåé». Äëÿ äîðîñ-
ëèõ ç 19.30 ïðàöþº êîíöåðòíà ñöå-
íà (Pushkin Klezmer Band, Brunettes
shoot blondes). Òîâàðè óêðà¿íñüêèõ
áðåíä³â ìîæíà áóäå êóïèòè â ðàì-
êàõ Design Fashion Market. Òàêîæ
ç 10-ãî ôåñòèâàëþ âóëè÷íî¿ ¿æ³
ñâîþ ðîáîòó ïî÷íå çîíà óðáàí-
ñïîðòó, òóò â³äêðèâàºòüñÿ ðàìïà
äëÿ ðàéäåð³â ³ â³äáóäåòüñÿ Dream
Park contest — çìàãàííÿ â äèñöèï-
ë³íàõ Skateboarding & BMX, â ÿêî-
ìó â³çüìóòü ó÷àñòü 30 êðàùèõ ðàé-
äåð³â Óêðà¿íè. Ôåñòèâàëü òðèâà-
òèìå äâà äí³, 18 ³ 19 êâ³òíÿ, ç 11.00
äî 23.00 íà àðò-çàâîä³ Ïëàòôîðìà
(ì. Ë³ñîâà, âóë. Á³ëîìîðñüêà, 1). Âàð-
ò³ñòü êâèòêà: 25 ãðí.

«Êâ³òíåâ³ ç³ðêè» òà ìóçèêà 
â ìóçå¿

19 êâ³òíÿ î 12.00 â Êîëîííîìó
çàë³ ³ì. Ì. Â. Ëèñåíêà Íàö³îíàëü-
íî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè (Âîëîäè-
ìèðñüêèé óçâ³ç, 2) â³äáóäåòüñÿ øîñ-
òèé ³ çàêëþ÷íèé êîíöåðò 45-ãî ñå-
çîíó Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ô³ëàðìîí³¿
«Êâ³òíåâ³ ç³ðêè». Íà íüîìó âè-
ñòóïàòèìóòü ëàóðåàòè äèòÿ÷èõ
ì³ñüêèõ, âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æ-
íàðîäíèõ êîíêóðñ³â,ùî â³äáóâàëèñü
ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî 2014-2015
ðîêó. Ó ïðîãðàì³: âîêàëüí³ òà ³íñò-
ðóìåíòàëüí³, ñîëüí³ òà àíñàìáëå-
â³ íîìåðè.

17 êâ³òíÿ î 19.00 Ìóçåé ³ñòîð³¿
ì³ñòà Êèºâà (âóë. Á. Õìåëüíèöüêî-
ãî, 7) ïðåçåíòóº ìóçè÷íó ïîä³þ
êâ³òíÿ — «Âå÷³ð ðîìàíñ³â». Ï³-
àí³ñò-³ìïðîâ³çàòîð, êîìïîçèòîð
Ìàêñèì Øîðåíêîâ òà àêòðèñà òå-
àòðó ³ ê³íî Â³êòîð³ÿ Á³ëàí ïîäàðó-
þòü ãîñòÿì íåçàáóòí³é âå÷³ð ç â³-
äîìèìè ðîìàíñàìè ïî÷àòêó ÕÕ
ñòîð³÷÷ÿ. Âàðò³ñòü: 100 ãðí.

Â íåä³ëþ â Ìóçå¿ Õàíåíê³â —
ñâÿòî ñêàíäèíàâñüêî¿ ìóçèêè. Àí-

ñàìáëü êëàñè÷íî¿ ìóçèêè «Ôðå-
ñêè» ïðåäñòàâèòü ïðîãðàìó ç òâî-
ð³â â³äîìèõ êîìïîçèòîð³â Øâåö³¿,
Íîðâåã³¿ òà Ô³íëÿíä³¿ — «Âåñíÿí³
ìåëîä³¿ Ï³âíî÷³» (Ïåð Ãþíò, Åä-
âàðä Ãð³ã, Òóð Àóë³í, ßí Ñ³áåë³óñ,
Êð³ñò³àí Ñ³íä³íã). Ïî÷àòîê î 16.00.
Âàðò³ñòü êâèòêà: 70 ãðí.

Çà â³ò÷èçíÿíèìè òîâàðàìè

18-19 êâ³òíÿ íà Êîíòðàêòîâ³é
ïëîù³ çáåðóòüñÿ ïîíàä 200 âèðîá-
íèê³â òîâàð³â ³ ïîñëóã ç óñ³º¿ Óêðà-
¿íè — íà ôåñòèâàë³ «Â ïîøóêàõ
made in Ukraine», ÿêèé â³äáóâàº-
òüñÿ âæå âòðåòº. Â³äâ³äóâà÷àì çà-
ïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòèìåíò
òîâàð³â: îäÿã, âçóòòÿ, ñïîðòòîâà-
ðè, êîñìåòèêó, ïîáóòîâó õ³ì³þ,
ïðåäìåòè äåêîðó, ïîñóä, ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ òîùî. Ïðàöþâàòèìóòü
çîíè ðîçâèâàþ÷èõ ³ãîð äëÿ ä³òåé,
çîíè çåëåíîãî òóðèçìó äëÿ òèõ,
õòî áàæàº ï³çíàòè ³ â³äâ³äàòè çà-
ïîâ³äí³ òà ìàëüîâíè÷³ êóòî÷êè êðà-
¿íè, ìàéäàí÷èêè ç ¿æåþ òà çðàç-
êàìè õåíä-ìåéäó â³ä óêðà¿íñüêèõ
ìàéñòð³â, ñï³âàòèìóòü àðòèñòè.
Âõ³ä â³ëüíèé.

18 ³ 19 êâ³òíÿ ç 11.00 äî 21.00 â
«Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³» ïðîéäå
òâîð÷èé ôåñòèâàëü «Àëåÿ ìàéñ-
òð³â» ç êðàùèìè ôàõ³âöÿìè ñâîº¿
ñïðàâè. Òóò ïðàöþâàòèìóòü ñöå-
íà ç âèñòóïîì ìàéñòð³â ³ òàíöþ-
âàëüíèõ êîëåêòèâ³â ñõ³äíîãî íà-
ïðÿìêó, àêóñòè÷íèõ êîëåêòèâ³â,
ìàéñòåðíÿ ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ,
ìàéñòåðíÿ éîãè ³ äóõîâíèõ ïðàê-
òèê, ìàéñòåðíÿ ñìà÷íî¿ ¿æ³, çîíà
ìàéñòåð-êëàñ³â, ìàéñòåðíÿ çäî-
ðîâ’ÿ (åêî-êîñìåòèêà, òîâàðè äëÿ
çäîðîâ’ÿ).

Ïîäîðîæ äî Íàíê³íó ³ ñó÷àñíèé
òàíöþâàëüíèé òåàòð

17-18 êâ³òíÿ â Óêðà¿íñüêîìó äî-
ì³ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ â³äáó-
äóòüñÿ Äí³ êóëüòóðè Íàíê³í, öåí-
òðó çàðîäæåííÿ êèòàéñüêî¿ êóëü-
òóðè. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â áóäå â³ä-
òâîðåíà àòìîñôåðà òàºìíè÷îãî
Êèòàþ. Áàæàþ÷³ ìàòèìóòü ìîæ-
ëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó ÷àéí³é öå-
ðåìîí³¿, ñïðîáóâàòè ñåáå ó ãð³ íà
ñòàðîâèííîìó ìóçè÷íîìó ³íñòðó-
ìåíò³ Ñõîäó — ãóöèí³, íàâ÷èòèñÿ
âèð³çàííþ ç ïàïåðó òà ä³çíàòèñÿ
âñå ïðî êèòàéñüêèé êëàñè÷íèé æè-
âîïèñ ³ êàë³ãðàô³þ. Çàõ³ä ïðîõî-
äèòèìå ç 10.00 äî 18.00. Âõ³ä â³ëü-
íèé.

Äî 19 êâ³òíÿ â êè¿âñüêîìó òåàò-
ð³ «Áðàâî» (âóë. Ãîí÷àðà, 79) òðè-
âàº V Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ñó÷àñíîãî òàíöþâàëüíîãî òå-
àòðó Çåëåíêà Ôåñò 1.5, ùî çíàé-

îìèòü ç íîâèìè ïîñòàíîâêàìè â³ò-
÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ õîðåîãðà-
ô³â. Êð³ì óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâ-
ö³â, âèñòóïàòèìóòü ãîñò³ ç Ëèòâè,
Ïîëüù³ òà Á³ëîðóñ³. Âàðò³ñòü êâèò-
êà: 150-500 ãðí.

Àðò-ÿðìàðîê, âáðàííÿ åïîõè
ìîäåðíó òà íîâ³ âèñòàâêè

17-19 êâ³òíÿ ç 11.00 äî 20.00 ó
Öåíòð³ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà M17
(âóë. Ãîðüêîãî (Àíòîíîâè÷à), 102-
104) êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ïîáà-
÷àòü ðîáîòè 17-òè õóäîæíèê³â â
ðàìêàõ ãðóïîâî¿ âèñòàâêè MARTS
open art fair. Åêñïîçèö³ÿ ïîºäíóº
òâîðè æèâîïèñó â³ä êëàñè÷íîãî
íàïðÿìêó ³ òåõí³ê äî ³íòðèãóþ÷î-
ãî contemporary art. Ïðîäîâæåí-
íÿì âèñòàâêè ñòàíå àðò-ÿðìàðîê
ïðîñòî íåáà ó âíóòð³øíüîìó äâî-
ð³ Öåíòðó. Âõ³ä â³ëüíèé.

17 êâ³òíÿ â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êèºâà â³äêðèâàºòüñÿ ïðîåêò «Ìî-
äåðí — åïîõà æ³íî÷íîñò³», ï³ä-
ãîòîâëåíèé ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ìó-
çåºì ³ñòîð³¿ ìîäè Ìàðèíè ²âàíîâî¿
òà êè¿âñüêîþ õóäîæíèöåþ Àëëîþ
Ïðåîáðàæåíñüêîþ. Â³í â³äêðèâàº
íåéìîâ³ðíèé ñâ³ò ìîäè ïåð³îäó
1890-1930 ðð., ÿêèé â ³ñòîð³¿ íà-
çèâàþòü Belle Epoque — «ïðåêðàñ-
íà åïîõà», ÷è Ìîäåðí.Àêöåíò çðîá-
ëåíèé íà ç³áðàíí³ ç Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ìîäè Ìàðèíè ²âàíîâî¿, ÿêå ôîð-
ìóâàëîñÿ âïðîäîâæ 30-òè ðîê³â.
Óïåðøå â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç «äèòÿ÷îþ ê³ìíà-
òîþ» — êîëåêö³ºþ äèòÿ÷èõ ³ãðà-
øîê, ëÿëüîê òà ¿õíüîãî âáðàííÿ,
âåëîñèïåä³â, êîëÿñîê òîùî.

Ê³ëüêà âèñòàâîê ïðîõîäÿòü â
ðàìêàõ Ôðàíöóçüêî¿ âåñíè â Êè-
ºâ³. Â ìóçå¿ «Áóäèíîê ìèòðîïîëè-
òà» ÍÇ «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» äî 28 êâ³ò-
íÿ òðèâàº õóäîæíÿ âèñòàâêà «Âè-
íîãðàä, âèíîðîáñòâî, âèíî», ÿêà
äåìîíñòðóº ðåçóëüòàòè ì³æíàðîä-
íî¿ çóñòð³÷³ õóäîæíèê³â ó Êîêòå-
áåë³ â 2013 ðîö³. Â Brucie Collections
(âóë. Àðòåìà, 55-Á) ç 17 êâ³òíÿ äî
30 ÷åðâíÿ ïðåäñòàâëÿþòü âèñòàâ-
êó ôîòîãðàô³é Ôðàíñ³ñà Äæàêî-
áåòò³, ÿêîãî ââàæàþòü îäíèì ç
íàéâèäàòí³øèõ ñó÷àñíèõ ìàéñòð³â
ôîòîãðàô³¿.

Òàêîæ ç 17 êâ³òíÿ ïî 2 òðàâíÿ
â Closer (Íèæíüîþðê³âñüêà, 31)
òðèâàòèìå âèñòàâêà ì³æíàðîäíî-
ãî ïðîåêòó «Åêñòðåìàëüí³ òåðè-
òîð³¿» Ôðàíö³ÿ —Óêðà¿íà — Ãðóç³ÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ì³ñò ÿê
ïîë³òè÷íî¿ òåðèòîð³¿ ïðåäñòàâëÿòü
ñòóäåíòè òðüîõ êðà¿í. Â³äâ³äóâà÷³
ïîáà÷àòü «åêñòðåìàëüí³ òåðèòî-
ð³¿» ì³ñò Êèºâà ³ Òá³ë³ñ³ î÷èìà ìî-
ëîäèõ õóäîæíèê³â ç ³íøîãî êóëü-
òóðíîãî êîíòåêñòó �

Äîêóìåíòàëüíå ê³íî 
³ ÿðìàðêè
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Êèÿí çàïðîøóþòü íà ôåñòè-

âàë³ àâòîðñüêîãî ³ ³ñòîðè÷íî-

ãî äîêóìåíòàëüíîãî ê³íî, âó-

ëè÷íî¿ ¿æ³ òà òîâàð³â

â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â «Â ïî-

øóêàõ made in Ukraine». Òà-

êîæ öèìè äíÿìè—êîíöåðòè òà

â³äêðèòòÿ íîâèõ åêñïîçèö³é.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà ôåñòèâàë³ «Â ïîøóêàõ made in Ukraine» ñâî¿ òîâàðè ³ ïîñëóãè ïðåäñòàâëÿòü ïîíàä 200 â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â 

Íà äåñÿòîìó ôåñòèâàë³ âóëè÷íî¿ ¿æ³ íà ãîñòåé ÷åêàþòü 40 íîâèõ òî÷îê ¿æ³, êîíöåðòè òà ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про прийняття за основу проекту рішення 

Київської міської ради «Про заходи попередження 
та інформування населення про небезпечні наслідки аварій 

і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного
характеру під час проведення АТО»

Рішення Київської міської ради № 546/546 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої стат*

ті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�заходи�попередження

та�інформ�вання�населення�про�небезпечні�на-

слід�и�аварій�і��атастроф�техно�енно�о,�е�о-

ло�ічно�о,�природно�о�та�воєнно�о�хара�тер�

під�час�проведення�АТО».

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

лово-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о��омпле�с��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 порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Мірошниченко Катерини Борисівни
Рішення Київської міської ради № 176/1041 від 4 березня 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�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Міро-

шничен�о�Катерини�Борисівни —�дире�тора

Навчально-методично�о��абінет��професійно-

технічної�освіти���м.�Києві�за�ва�омий�особис-

тий�внесо����розвито��національної�освіти,�ба-

�аторічн��плідн��працю�та�висо���професійн�

майстерність.

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�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Міро-

шничен�о�Катерини�Борисівни —�дире�тора

Навчально-методично�о��омітет��професійно-

технічної�освіти���м.�Києві�за�ва�омий�особис-

тий�внесо����розвито��національної�освіти,�ба-

�аторічн��плідн��працю�та�висо���професійн�

майстерність.

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 надання статусу скверу земельній ділянці 0,48 га 
на вул. Петра Вершигори, 9*г у Дніпровському районі м. Києва 

та скасування рішення Київської міської ради від 29 листопада
2012 року № 619/8903 «Про надання Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 

будинку з підземним паркінгом на вул. Петра Вершигори, 9*г 
у Дніпровському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 168/1033 від 4 березня 2015 року
Відповідно до статей 19, 141 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про міс*

цеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій територій», враховуючи
численні звернення громадян та вкрай негативну громадську думку щодо будівництва на цій земельній ді*
лянці, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,48��а

на�в�лиці�Петра�Верши�ори,�9-����Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

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

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

дження�Про�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Ки-

єва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання�зе-

лених�насаджень�в�центральній�частині�міста»,

а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення�до�перелі���с�верів�Дніпровсь�о�о

район�.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о�район�

м.�Києва�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о�зем-

ле�орист�вання�земельною�ділян�ою�площею

0,48��а�на�в�лиці�Петра�Верши�ори,�9-����Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Дніпровсь�о�о�район�

м.�Києва�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�бла�о�строю�земельної�ділян�и�пло-

щею�0,48��а�на�в�лиці�Петра�Верши�ори,�9-���

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�С�ас�вати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�29�листопада�2012�ро���№ 619/8903�«Про

надання�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�земельної�ділян�и�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин���з�підземним�пар�ін�ом�на

в�л.�Петра�Верши�ори,�9-����Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва».

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

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

інформ�вати�Дніпровсь���районн��в�місті�Ки-

єві�державн��адміністрацію�про�прийняття�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и,�на�постій-

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

тоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�ван-

ня.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

громадянам — членам сімей загиблих киян — 
Героїв Небесної Сотні в с. Биківня у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 174/1039 від 4 березня 2015 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�дозволів�на

розроблення�прое�тів�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно���ромадянам —�чле-

нам�сімей�за�иблих��иян —�Героїв�Небесної

Сотні�в�с.�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�м.

Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д».

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

питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле-

�орист�вання,�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�доопрацювати�зазначений�прое�т�рі-

шення�та�винести�йо�о�на�роз�ляд�пленарно-

�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 531/531 «Про затвердження списку присяжних

Дніпровського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 276/1141 від 19 березня 2015 року

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 60 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень
Цивільного процесуального кодексу України, враховуючи подання начальника територіального управління
Державної судової адміністрації України в місті Києві від 03.02.2015 № 6*539/15, протокол засідання постій*
ної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією № 3/16
від 19.02.2015, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 531/531�«Про

затвердження�спис���присяжних�Дніпровсь�о-

�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�9

«Лозінсь�а�Любов�Михайлівна».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��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�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Вуличний комітет 

«Вулиця Макаренка» у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 271/1136 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве само*
врядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», врахо*
вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 28.01.2015 № 08/КО*634,
протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення
від 11.01.2015 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

личний��омітет�«В�лиця�Ма�арен�а».

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

селення�«В�личний��омітет�«В�лиця�Ма�арен-

�а»�діє�в�межах�території�в�лиці�Ма�арен�а��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

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

цем�проживання�від�11.01.2015�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення�«В�-

личний��омітет�«В�лиця�Ма�арен�а»�меш�ає

на�за�онних�підставах�(зареєстровано�за�міс-

цем�проживання)�226�жителів,���том��числі�164

жителі,�я�і�мають�право��олос��станом�на

11.01.2015.

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

н��самоор�анізації�населення�«В�личний��омі-

тет�«В�лиця�Ма�арен�а»���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�є:

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

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

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

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

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

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«В�личний��омітет�«В�лиця�Ма�арен�а»���ме-

жах�території�йо�о�діяльності�та�і�власні�повно-

важення:

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

ради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих�ор-

�анах�ви�онавчої�влади.

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

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київра-

ди�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоряджень�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови.

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�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дин�о-
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вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

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

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�дотри-

манням�встановлено�о�за�онодавством�поряд-

���проведення�та�их�робіт.

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

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житлових�б�дин-

�ах�на�території�діяльності�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення,��ом�нальних�посл��.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�виховної

роботи�серед�населення,�розвит���х�дожньої

творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�сприяти

збереженню���льт�рної�спадщини,�традицій

народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії�та

��льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�обря-

дів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам�по-

жежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

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

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

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

�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�ва-

ти�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«В�лич-

ний��омітет�«В�лиця�Ма�арен�а»�наб�ває�влас-

них�повноважень�після�йо�о�ле�алізації���ви�о-

навчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

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

м��статтею�13�За�он��У�раїни�«Про�ор�ани�са-

моор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«В�лич-

ний��омітет�«В�лиця�Ма�арен�а»�в�місячний

термін�після�ле�алізації�направити�до�се�рета-

ріат��Київради��опії�та�их�реєстраційних�до��-

ментів:�положення�про�ор�ан�самоор�анізації

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

чом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації),�спис���персонально�о

с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної�реєс-

трації:�свідоцтва�про�державн��реєстрацію,�до-

від�и�про�ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

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

н��самоор�анізації�населення�«В�личний��омі-

тет�«В�лиця�Ма�арен�а»���межах�своїх�повно-

важень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�рада�та�ви-

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

сь�а�місь�а�державна�адміністрація).

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

но�оприлюднити�в��азеті�«Хрещати�».

9.�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 створення Центру соціально*психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Дарницького району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 274/1139 від 19 березня 2015 року

Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини
першої статті 26, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 4 Закону Укра*
їни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 7, статті 10 Закону України «Про соціаль*
ну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», статей 5, 11, 14 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Укра*
їні», статті 109 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2005 року
№ 877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально*психологічної реабілітації дітей та мо*
лоді з функціональними обмеженнями» та з метою надання комплексних соціально*психологічних, реабілі*
таційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�Центр�соціально-психоло�ічної

реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональни-

ми�обмеженнями�Дарниць�о�о�район��міста

Києва�шляхом�виділ��зі�с�лад��Центр��соціаль-

них�сл�жб�сім’ї,�дітей�та�молоді�Дарниць�о�о

район��м.�Києва�та�віднести�йо�о�до�сфери

�правління�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації.

2.�Затвердити�Положення�про�Центр�соці-

ально-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�моло-

ді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями�Дарниць-

�о�о�район��міста�Києва,�що�додається.

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�адміністрації):

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

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.2.�У�бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��пе-

редбачити�видат�и�на�ф�н�ціон�вання�Центр�

соціально-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та

молоді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями�Дар-

ниць�о�о�район��міста�Києва�в�межах�доведе-

но�о�обся���видат�ів�на�відповідний�рі�.

3.3.�За�ріпити�за�Центром�соціально-психо-

ло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціо-

нальними�обмеженнями,�створеним�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�на�праві�опера-

тивно�о��правління�майно,�необхідне�для�здійс-

нення�ним�діяльності.

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и,�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт��та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власно-

сті.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 274/1139

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр соціально*психологічної реабілітації дітей та молоді 

з функціональними обмеженнями Дарницького району міста Києва
1.�Центр�соціально-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними�обмеження-

ми�Дарниць�о�о�район��міста�Києва�(далі —�Центр�реабілітації) —�за�лад�денно�о�переб�ван-

ня�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями�ві�ом�від�7�до�35�ро�ів,�метою�діяльності

я�о�о�є�відновлення�та�підтрим�а�їх�фізично�о�та�психоло�ічно�о�стан�,�адаптація�та�інте�рація

в�с�спільство.

2.�Центр�реабілітації���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

порядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�розпорядженнями�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�на�азами�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді,�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Центр�реабілітації�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,

печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

Центр�реабілітації�заснований�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.�Засновни�ом�та�власни�ом�за�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

4.�Утримання�Центр��реабілітації�здійснюється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�пе-

редбачених�для�ви�онання�про�рам,�спрямованих�на�розв’язання�проблем�сімей,�дітей�та�мо-

лоді,�та�інших�джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

5.�Основними�завданнями�Центр��реабілітації�є�надання�психоло�ічних,�соціально-педа�о-

�ічних,�соціально-медичних�та�інформаційних�посл���дітям�та�молоді�з�ф�н�ціональними�об-

меженнями�і�членам�їх�сімей.

6.�Центр�реабілітації�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:

— забезпеч�є�розроблення�та�ви�онання�реабілітаційних�про�рам;

— надає�різні�види�соціальних�посл��;

— зал�чає�бать�ів�до�співпраці�в�процесі�реабілітації,�дає�їм�методичні�поради;

— ор�анізов�є��л�би�за�інтересами,�проводить��он��рси,�фестивалі;

— ор�анізов�є�проведення�заходів,�спрямованих�на��спішн��інте�рацію�в�с�спільство�дітей

та�молоді;

— здійснює�лі��вально-оздоровчі�заходи,�надає�невід�ладн��психоло�ічн��допомо���в�разі

необхідності;

— направляє���разі�потреби�осіб,�я�і�зверн�лися�до�Центр��реабілітації,�до�інших�за�ладів�та

�станов,�що�мож�ть�забезпечити�задоволення�їх�потреб;

— забезпеч�є�щоденне�одноразове�харч�вання�дітей�та�молоді,�що�в�ньом��переб�вають.

7.�Центр�реабілітації�має�право:

— визначати�форми�та�методи�роботи�за�по�одженням�з�Дарниць�ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією;

— зал�чати�на�до�овірних�засадах�для�надання�соціальних�посл���підприємства,��станови,

ор�анізації�та�фізичних�осіб,�зо�рема�волонтерів;

— ви�ористов�вати�з�ідно�із�за�онодавством��ошти�міжнародної�фінансової�допомо�и�та

міжнародні��ранти,�в�том��числі�бла�одійні��ошти.

8.�Центр�провадить�свою�діяльність�з�дотриманням�принципів�захист��прав�людини,���ман-

ності,�за�онності,�дост�пності�посл��,��онфіденційності,�відповідальності,�пова�и�до�особисто-

сті.

Посл��и�надаються�Центром�реабілітації�на�безоплатній�основі.

9.�Координацію�діяльності�Центр��реабілітації�здійснює�Дарниць�а�районна�в�місті�Києві�дер-

жавна�адміністрація,�а��онтроль�та�ор�анізаційно-методичне�забезпечення�йо�о�діяльності

здійснює�Київсь�ий�місь�ий�центр�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді.

Центр�реабілітації�підзвітний�та�під�онтрольний�Київсь�ій�місь�ий�раді�та�Дарниць�ій�район-

ній�в�місті�Києві�державній�адміністрації.

10.�Центр�реабілітації���своїй�діяльності�взаємодіє�із�стр��т�рними�підрозділами�Дарниць�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації���сфері�молоді�та�спорт�,�соціально�о�захист�,

охорони�здоров’я,�освіти,�сл�жбою���справах�дітей,�підприємствами,��становами�та�ор�аніза-

ціями�незалежно�від�їх�підпоряд��вання�та�форми�власності,��ромадсь�ими�ор�анізаціями�та

бла�одійними�фондами.

11.�Зарах�вання�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями�до�Центр��реабілітації

здійснюється�з�ідно�з�на�азом�дире�тора�Центр��реабілітації�на�підставі�заяви�одно�о�із�бать-

�ів�дитини�або�особи,�що�їх�замінює,�чи�повнолітньої�дієздатної�особи�за�наявності�до��мен-

та,�що�її�посвідч�є.

12.�До�Центр��реабілітації�не�приймаються�особи�із�симптомами�хвороби�в��остром��періо-

ді�або�в�період�за�острення�хронічних�чи�психічних�захворювань�за�виснов�ом�лі�аря.

13.�Відрах�вання�особи�з�Центр��реабілітації�здійснюється�з�ідно�з�на�азом�дире�тора�Цен-

тр��реабілітації:

— ��разі�подання�відповідної�заяви�одним�із�бать�ів�дитини�або�особою,�що�їх�замінює,�чи

повнолітньою�дієздатною�особою;

— після�завершення�індивід�альної�про�рами�реабілітації;

— я�що�особа�не�відвід�є�Центр�реабілітації�без�поважних�причин;���разі�одноразово�о��р�-

бо�о�або�систематично�о�пор�шення�правил�вн�трішньо�о�розпоряд���Центр��реабілітації.

14.�Стро��переб�вання�особи���Центрі�реабілітації�не�повинен�перевищ�вати�шість��один�на

доб�.

15.�Центр�реабілітації�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�по-

сади�розпорядженням��олови�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�за�по-

�одженням�з�дире�тором�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

16.�Дире�тор�Центр��реабілітації:

— ор�анізов�є�йо�о�робот�,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на

Центр�завдань,�визначає�ст�пінь�відповідальності�працівни�ів;

— звіт�є�про�робот��Центр��реабілітації�перед�Дарниць�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�та�Київсь�им�місь�им�центром�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�моло-

ді.

— затвердж�є�стр��т�р��Центр��реабілітації�за�по�одженням�з�Дарниць�ою�районною�в�міс-

ті�Києві�державною�адміністрацією;

— призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�працівни�ів;

— затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів;

— затвердж�є�правила�вн�трішньо�о�розпоряд���Центр��реабілітації�та��онтролює�їх�ви�онан-

ня;

— видає�в�межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання;

— ��ладає�до�овори,�діє�від�імені�Центр��реабілітації�і�представляє�йо�о�інтереси;�а

— розпоряджається��оштами�Центр��реабілітації�в�межах�затверджено�о��ошторис��витрат;

— ор�анізов�є�підвищення��валіфі�ації�працівни�ів.

17.�Майно�Центр��реабілітації�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління.

Центр�реабілітації�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н�:�відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання

(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та-
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�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

18.�Штатний�розпис�Центр��реабілітації�затвердж�ється�з�ідно�з�вимо�ами�постанови�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�08.09.2005�№ 877�«Про�затвердження�Типово�о�положення�про�центр

соціально-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями».

19.�Центр�реабілітації�має�право�придбавати�та�оренд�вати�обладнання,�необхідне�для�за-

безпечення�йо�о�ф�н�ціон�вання.

20.�Центр�реабілітації�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяль-

ності�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�о-

нодавством�У�раїни.�Фінансова�звітність�Центр��реабілітації�надається�Департамент���ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�в��становленом��поряд��.

21.�Припинення�Центр��реабілітації�відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєд-

нання,�поділ�,�перетворення)�або�в�рез�льтаті�лі�відації�Центр��реабілітації —�за�рішенням�влас-

ни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��чи�рішенням�с�д�.

22.�У�разі�лі�відації�Центр��реабілітації,�йо�о�а�тиви�повинні�б�ти�передані�одній�або��іль�ом

неприб�т�овим�ор�анізаціям�відповідно�о�вид��або�зараховані�до�доход��бюджет�.

23.�Центр�реабілітації�припиняється�з�момент��йо�о�ви�лючення�з�Єдино�о�державно�о�ре-

єстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Севастопольська, 13» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 272/1137 від 19 березня 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 23.12.2014 № 08/КО*7569, протокол зборів жи*
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 07.12.2014 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�«В�лиця�Севастопольсь�а,

13».

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

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Севас-

топольсь�а,�13»�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 13�на�в�лиці�Севастопольсь�ій���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва.

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

цем�проживання�від�07.12.2014�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Севастопольсь�а,

13»�меш�ає�на�за�онних�підставах�(зареєстро-

вано�за�місцем�проживання)�97�жителів,���то-

м��числі�81�житель,�я�і�мають�право��олос��ста-

ном�на�07.12.2014.

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

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«В�лиця�Севастопольсь�а,�13»���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�є:

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

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

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

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

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

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Севастопольсь�а,

13»���межах�території�йо�о�діяльності�та�і�влас-

ні�повноваження:

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

ївсь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київ-

сь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онав-

чої�влади.

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

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпо-

ряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,

прийнятих�місцевими�референд�мами.

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�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища,�про-

веденні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення�та��т-

римання�в�належном��стані�приб�дин�ової�те-

риторії,�обладнанні�дитячих�і�спортивних�май-

данчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів�за�ін-

тересами�тощо.

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

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�дотри-

манням�встановлено�о�за�онодавством�поряд-

���проведення�та�их�робіт.

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

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�виховної

роботи�серед�населення,�розвит���х�дожньої

творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�сприяти

збереженню���льт�рної�спадщини,�традицій

народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії�та

��льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�обря-

дів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення

населенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

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

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

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�«В�лиця�Севастопольсь�а,�13»

наб�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле�а-

лізації���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�в�поряд��,�встановленом��статтею�13�За-

�он��У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�на-

селення».

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

дин�овий��омітет�«В�лиця�Севастопольсь�а,

13»�в�місячний�термін�після�ле�алізації�напра-

вити�до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��о-

пії�та�их�реєстраційних�до��ментів:�положен-

ня�про�ор�ан�самоор�анізації�населення,�свідоц-

тва�про�реєстрацію���ви�онавчом��ор�ані�Ки-

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

ній�адміністрації),�спис���персонально�о�с�ла-

д��членів�ор�ан��самоор�анізації�населення.�У

разі�ле�алізації�шляхом�державної�реєстрації:

свідоцтва�про�державн��реєстрацію,�довід�и

про�ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

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

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Севастопольсь�а,�13»���межах�сво-

їх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

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

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

9.�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,�міжнародних�зв’яз�ів�та�інформа-

ційної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про забезпечення безперебійного централізованого постачання
гарячої води, холодної води, газу та електричної енергії 
дошкільним та навчальним закладам, закладам охорони 

здоров’я, соціально*медичним установам, 
установам соціального захисту комунальної форми власності 
та мешканцям житлових будинків (споживачам) міста Києва

Рішення Київської міської ради № 264/1129 від 19 березня 2015 року
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про столицю України — місто*герой Ки*

їв», пунктів 5, 6 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», Постанови Вер*
ховної Ради України від 13 липня 2000 року № 1878*III «Про заборону відключення енерговодогазопостачан*
ня боржникам — бюджетним закладам освіти та медицини», протоколу засідання постійної комісії з питань
техногенно*екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Ки*
ївської міської державної адміністрації) від 01 листопада 2012 року № 71, з метою недопущення припинен*
ня надання у міжопалювальний період послуг з централізованого постачання гарячої води, холодної води,
газу та електричної енергії дошкільним та навчальним закладам, закладам охорони здоров’я, соціально*
медичним установам, установам соціального захисту та мешканцям житлових будинків (споживачам) міс*
та Києва у разі виникнення заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії, Київська міська ра*
да 

ВИРІШИЛА:

1.�Теплопостачальним,�енер�опостачальним,

�азопостачальним,�водопостачальним�ор�ані-

заціям�забезпечити�безперебійне�постачання

посл���з�централізовано�о�постачання��арячої

води,�холодної�води,��аз��та�еле�тричної�енер-

�ії�дош�ільним�та�навчальним�за�ладам,�за-

�ладам�охорони�здоров’я,�соціально-медич-

ним��становам,��становам�соціально�о�захис-

т�,�підпоряд�ованим�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),�та�меш�анцям�житлових�б�дин�ів�(спожи-

вачам)�міста�Києва���разі�вини�нення�забор-

�ованості�за�спожиті��ом�нальні�посл��и�та

енер�оносії,�за�винят�ом�період��(не�більше,�ніж

3�тижні)�для�проведення�щорічних�випроб�-

вань�теплових�мереж�на�щільність�та�міцність

під�час�ви�онання�заходів�з�під�отов�и�місь-

�о�о��осподарства�до�осінньо-зимово�о�періо-

д��2015/2016�ро�ів,�затверджених�в��станов-

леном��поряд��.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�та�теплопостачальним,�енер�опос-

тачальним,��азопостачальним,�водопостачаль-

ним�ор�анізаціям�міста�Києва�забезпечити�до-

тримання�встановлених�термінів�ви�онання�за-

ходів�з�під�отов�и�місь�о�о��осподарства�до

осінньо-зимово�о�період��2015/2016�ро�ів.

3.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�є�обо-

в’яз�овим�для�ви�онання�всіма�підприємства-

ми,��становами�та�ор�анізаціями�незалежно

від�їх�форм�власності�та�підпоряд��вання���міс-

ті�Києві.

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

ті�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�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и,�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�полі-

ти�и�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про визнання такими, що втратили чинність, 

розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 44 від 20 січня 2015 року
Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�від�12�січня�2012�ро���№ 35�«Про

вирішення��адрових�питань»�в�частині�вста-

новлення�надбав�и�за�висл����ро�ів�Краєв-

сь�ій�Ю.�І.;

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

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

ної�адміністрації)�від�17�липня�2012�ро��

№ 1235�«Про�вирішення��адрових�питань»�в

частині�встановлення�надбав�и�за�висл����ро-

�ів�Г�ць�Н.�І.;

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

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

ної�адміністрації)�від�06�вересня�2012�ро��

№ 1561�«Про�вирішення��адрових�питань»�в

частині�встановлення�надбав�и�за�висл����ро-

�ів�Вороні�Л.�І.;
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розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
01

листопада
2012
ро�
№ 1938
«Про
вирішення
адрових

питань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
ро-

ів
Кр�п�
В.
В.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
23

січня
2013
ро�
№ 74
«Про
виплат�
надбаво
за
висл�-

��
роів
працівниам
апарат�
вионавчо�о
ор�ан�
Київ-

сьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
державної
адмініс-

трації)»
в
частині
встановлення
надбаво
за
висл���
ро-

ів
Сачено
Т.
М.,
Сороход
Т.
В.;


розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
25

червня
2013
ро�
№
1035
«Про
вирішення
адрових
пи-

тань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів

Василено
О.
Л.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
19

серпня
2013
ро�
№ 1418
«Про
вирішення
адрових
пи-

тань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів

Маарено
І.
В.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
05

вересня
2013
ро�
№ 1546
«Про
призначення
Трофи-

мена
В.
Ю.»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл�-

��
роів
Трофимен�
В.
Ю.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місь-

ої
ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від

30
вересня
2013
ро�
№ 1714
«Про
Заславця
К.
В.»
в

частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів
За-

славцю
К.
В.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
07

жовтня
2013
ро�
№ 1786
«Про
вирішення
адрових
пи-

тань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів

Олішевич
Н.
І.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
20

березня
2014
ро�
№ 274
«Про
вирішення
адрових
пи-

тань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів

Ви��лярній
О.
В.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
10

вітня
2014
ро�
№ 414
«Про
�мови
оплати
праці
Долін-

сьої
О.
М.»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл�-

��
роів
Долінсьій
О.
М.;

розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
22

вітня
2014
ро�
№ 461
«Про
вирішення
адрових
пи-

тань»
в
частині
встановлення
надбави
за
висл���
роів

Каменсьих
С.
Р.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Статуту комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико"санітарної допомоги 

Дарницького району м. Києва»
Розпорядження № 41 від 20 січня 2015 року

Відповідно до статті 101 Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», рішення Київської міської ради від 06 жовт"
ня 2011 року № 201/6417 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власно"
сті територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адмініс"
трації», з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства України, в межах функцій ор"
гану місцевого самоврядування:

Затвердити
зміни
до
Стат�т�
ом�нально�о
неомерційно�о
підприємства
«Центр
первинної
медио-санітарної

допомо�и
Дарницьо�о
район�
м.
Києва»,
затверджено�о
розпорядженням
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої

ради
(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
від
06
листопада
2012
ро�
№ 1957,
що
додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
вионавчо�о
ор�ан�
Київсьої
місьої
ради

(Київсьої
місьої
державної
адміністрації)
20.01.2015
№
41

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО"САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»
(код ЄДРПОУ 31413640)

(Цей
до�мент
є
невід’ємною
частиною
Стат�т�
ом�нально�о
неомерційно�о
підприємства
«Центр
первинної

медио-санітарної
допомо�и
Дарницьо�о
район�
м.
Києва)

1.
У
п�нтах
1.9.,
1.10
розділ�
І
Стат�т�
слова
«КНП
Центр
первинної
медичної
допомо�и
Дарницьо�о
район�»

замінити
словами
«КНП
ЦПМСД
Дарницьо�о
район�».

2.
П�нт
1.10
розділ�
І
Стат�т�
доповнити
абзацами
сьомим
та
восьмим
тао�о
зміст�:

«Амб�латорія
№ 4 —
в�л.
Урлівсьа
13,
м.
Київ;
Амб�латорія
№ 5 —
в�л.
Урлівсьа
13,
м.
Київ».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла 
в місті Києві

Розпорядження № 43 від 20 січня 2015 року
Відповідно Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердже"

ного постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий
фонд соціального призначення», пункту 3 рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження ве"
личини опосередкованої вартості найму (оренди) житла у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Визначити
величин�
опосередованої
вартості
най-

м�
(оренди)
житла
в
місті
Києві
на
одн�
особ�
за
вере-

сень —
�р�день
2014
ро�
�
розмірі
450,00
�ри.

2.
Районним
в
місті
Києві
державним
адміністраціям
ви-

ористов�вати
величин�
опосередованої
вартості
най-

м�
(оренди)
житла
в
місті
Києві
на
одн�
особ�,
визначе-

н�
�
п�нті
1
цьо�о
розпорядження,
для
встановлення

права
�ромадян
відповідно
до
заон�
на
соціальний
вар-

тирний
облі
та
отримання
житла
з
житлово�о
фонд�
со-

ціально�о
призначення.

3.
Контроль
за
вионанням
цьо�о
розпорядження
по-

ласти
на
заст�пниа
�олови
Київсьої
місьої
державної

адміністрації
з�ідно
з
розподілом
обов’язів
та
�олів

районних
в
місті
Києві
державних
адміністрацій.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року
№ 787 «Про організаційно"правові заходи, пов’язані з виконанням рішення

Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації
управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 50 від 28 січня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління района"

ми в місті Києві» та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з ліквідації юридичних осіб:

У
підп�нті
8.11
п�нт�
8
розпорядження
вионавчо�о

ор�ан�
Київсьої
місьої
ради
(Київсьої
місьої
держав-

ної
адміністрації)
від
30
вересня
2010
ро�
№ 787
«Про

ор�анізаційно-правові
заходи,
пов’язані
з
вионанням

рішення
Київсьої
місьої
ради
від
09.09.2010
№ 7/4819

«Про
питання
ор�анізації
�правління
районами
в
місті

Києві»
слова
та
цифри
«01
січня
2015
ро�»
замінити

словами
та
цифрами
«01
червня
2015
ро�».

Голова В. Кличко
Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ÍÂÅÑÒÁÓÄÃÀËÈ×ÈÍÀ” ïîâ³äîì-
ëÿº, ùî ðîçðàõóíêè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ áóäèíê³â çã³äíî ïåðåë³êó:

²íôîðìàö³þ, ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã
ðîçì³ùåíî íà äîøêàõ îãîëîøåíü â ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Âîñêðåñåíñüêà, áóä. ¹ 14Á ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ç 17 êâ³ò-
íÿ 2015 ð. ïî 30 êâ³òíÿ 2015 ð. íà ïðîòÿç³ 14 êàëåíäàðíèõ äí³â.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî

íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè:

íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ òà íàï³âï³äâàë³ çà àäðåñîþ: âóë.

Êîðîëüîâà, 11/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1153,0 êâ.ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ÷àñòêîâî óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ì³ñöåâîãî àáî äåðæàâíîãî

áþäæåò³â (àìáóëàòîð³¿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-

øåííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-

âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (âóë. Ñèìèðåíêà, 17,

ì. Êè¿â, òåë. 454-01-65, 454-01-64).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97,

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

Îãîëîøåííÿ ïðî ïîøóê îðãàí³çàö³¿ ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â

Äåðæàâíà êîìïàí³ÿ “Óêðñïåöåêñïîðò”, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 04119,

ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 36, îãîëîøóº ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà âèâåçåí-

íÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ó îá’ºì³ îð³ºíòîâíî 45 ì3. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî

18.05.2015 ð. î 10.00 çà àäðåñîþ Êîìïàí³¿. Â³äïîâ³äàëüíà îñîáà — Îëåã Ïàíà-

ñîâè÷ 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 18.05.2015 ð.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â Êðå÷ìåð ËþäìèëóÂàëåð³¿âíó(âóë.Ìè-
ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà 2-â,êâ.10,ì.Êè¿â),Òóëü÷èíñüêó Ñâ³òëàíó Áàòèðá³¿âíó (âóë.Ðàéäóæíà,37,êâ.72) çà
ïîçîâîì Ïîäâåçüêî Àíòîíà Â³òàë³éîâè÷à äî Êðå÷ìåð Ëþäìèëè Âàëåð³¿âíè, Òóëü÷èíñüêî¿ Ñâ³òëàíè
Áàòèðá³¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó çà äîãîâîðîì ïîçèêè ³ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 27.04.2015 ðîêó î 11.30 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðà-
éîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà
ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.Î. Àíòèïîâà

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â Òêà÷åíêî Àëüá³íó Ìèêîëà¿â-
íó (ïðîâóë. Ñåíîìàíñüêèé, 16, êâ. 91, ì. Êè¿â), Êîëîäÿçíó ßíó Îëåêñàíäð³âíó (âóë. Ñòåöåíêà,
13, êâ. 78, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì ßðêîâîãî Äåíèñà Þð³éîâè÷à äî Òêà÷åíêî Àëüá³íè Ìèêîëà¿â-
íè, Êîëîäÿçíî¿ ßíè Îëåêñàíäð³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ íåóñòîéêè ³ çâåðíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 27.04.2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðà-
éîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè áóäå ðîçãëÿíóòà
ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.Î. Àíòèïîâà

28.04.2015 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì. Êèºâà (âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 81-À) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè
¹826/2081/15 çà ïîçîâîì Áëàùóêà Â.Þ. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî
âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 13.11.2014 ¹373/373 “Ïðî ïîâåðíåííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàçâ òà
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, ïëîù, ïðîâóëê³â â ì. Êèºâ³”.

28 áåðåçíÿ 2015 ðîêó áëèçüêî 20.46 ïî âóë. Îëåíè Òåë³ãè â íàïðÿìêó
ñòàíö³¿ ìåòðî “Ïåòð³âêà” ñòàëîñÿ ÄÒÏ çà ó÷àñòþ àâòîìîá³ëåé: FIAT DOBLO
íîìep AM 6050ÂÌ òà Audi Q7 íîìåð ÀÀ4142ÎÊ. Ïðîõàííÿ äî òèõ, õòî
ñòàâ ñâ³äêîì ÷è î÷åâèäöåì âêàçàíîãî ÄÒÏ, çàòåëåôîíóâàòè ïî íîìåðó:
(044)246-57-02.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðèâàòèçàö³þ æèòëà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ðóñàí³âñüêà
íàáåðåæíà, áóä. 4/1, êâ. 76 íà ³ì’ÿ Ñì³ðíîâî¿ Ãàííè Ìàêñèì³âíè (Êó÷åð Òåòÿíè
Ç³íîâ³¿âíè, Ñï³öèíà Â³òàë³ÿ ªâãåíîâè÷à, Êó÷åð Ãàííè Ìèêîëà¿âíè), ðîçïîðÿäæåííÿ
¹ 1586 â³ä 1993 ðîêó ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ðîçøóêóºòüñÿ Ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ äåðæàâíèì áóä³âåëüíèì íîðìàì,
ñòàíäàðòàì òà ïðàâèëàì. Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÊÂ000287 . Âèäàíèé ²íñ-
ïåêö³ºþ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ó ì. Êèºâ³,
â³ä 24.03.2010 ð.
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И К І Т Т А Н К

Х Р Е Щ А Т И К Т А

Відповіді на сканворд 

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí./ì2 â ì³ñ.

1 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 12À 4,70

2 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 12Á 4,70

3 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 12Â 4,70

4 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 14Á 4,70

5 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 14Ä 4,70

6 âóëèöÿ Âîñêðåñåíñüêà, áóäèíîê ¹ 14Å 4,70

7 âóëèöÿ Äåõòÿðåíêà Ïåòðà, áóäèíîê ¹ 33 4,70

8 âóëèöÿ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, áóäèíîê ¹ 24 5,07



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, áóòè ùàñëèâèì —

öå êîõàòè, ìàòè ãðîø³, çà-

äîâîëüíÿòè âëàñí³ àïåòè-

òè, óçãîäæóâàòè «õî÷ó» ³ «òðåáà».

Ïðàêòèöèçì íèí³—âàø íàéë³ïøèé

äðóã. Òîæ íàâåä³òü ëàä ó ô³íàíñî-

âîìó ãîñïîäàðñòâ³, çðîá³òü ðåâ³ç³þ

âèòðàò — öå äîïîìîæå äáàéëèâî

ñòàâèòèñÿ äî ìàòåð³àëüíèõ áëàã,ö³-

íóâàòè çàðîáëåíå, ïðèáîðêàâøè

ñïîêóñó äî òðàíæèðñòâà.

ÒÅËÜÖ²,îáëèøòå åêñïåðè-

ìåíòóâàòè, «êà÷àòè» ñâî¿

ïðàâà â ïîðèâ³ ñàìîñòâåð-

äæåííÿ,ùî íàøêîäèòüñ³ì’¿.Ñïðÿìî-

âóéòå ïîòóæíèé åíåðãîïîòåíö³àë,âëà-

äó, ÷àð³âí³ñòü, ³íòåëåêò íà áëàãî ðî-

äèíè.Áóäüòå ñàìîêðèòè÷íèìè,àäåê-

âàòíî ðåàãóéòå íà ÷óæ³ ï³äêàçêè, íå

âèñóâàéòå ïðåòåíç³é,à ç ðàä³ñòþ äî-

ïîìàãàéòå äîìî÷àäöÿì,ñóìë³ííî äáà-

þ÷è ïðî äîìàøí³é äîáðîáóò.

ÁËÈÇÍÞÊÈ — çàðó÷íèêè

êàðì³÷íèõ îáñòàâèí, ÿê³

ïðèâàáëþþòü ÷àð³âí³ñòþ,

àëå.. Ïóñêàòèñÿ â ðîçâàæàëüí³ çà-

ãóëè ðèçèêîâàíî, õ³áà ùî ìîæíà

ðîçøèðèòè êîëî çíàéîìñòâ.Øëþá-

í³ óçè — öå ñâÿòå, áëàãîâ³ðí³ ó çà-

õâàò³ â³ä âàøèõ ÷àð.

ÐÀÊÈ, íàñê³ëüêè êàð’ºðà º

õë³áíèì ì³ñöåì, ç’ÿñóºòü-

ñÿ ñàìå çàðàç. ßêùî íåçà-

äîâîëåí³ ñòàòêàìè, ñïðÿìóéòå ñâ³é

åíåðãîïîòåíö³àë â ðóñëî çáàãà÷åí-

íÿ, çàâçÿòî òðóä³òüñÿ. Ïîòàëàíèòü ç

òàºìíèìè äæåðåëàìè ïðèáóòêó.Âè-

òðàòè êîíòðîëþéòå, æàãà äî òðàí-

æèðñòâà âèñîêà, îäíàê äëÿ áëèçü-

êèõ æàë³òè íå ñë³ä.

ËÅÂÈ,âàø³ â÷èíêè ïîä³áí³

äî íàñòóïó âàæêî¿ àðòèëå-

ð³¿, íàñòàâ ÷àñ äëÿ óêð³ï-

ëåííÿ çàâîéîâàíèõ êàð’ºðíèõ ðóáå-

æ³â,äå â³äáóâàþòüñÿ íåìèíó÷³ ïîä³¿.

Àáè çàðåêîìåíäóâàòè ñåáå ÿê ôàõ³-

âåöü ç íàéêðàùîãî áîêó, àïåëþâàòè

äî êåð³âíèöòâà ñë³ä ëèøå â ïðàêòè÷-

íîìóêîíòåêñò³,íå «ðîçäðàêîíþâàòè»

øåôà ñâîºþ ÿñêðàâîþ õàðèçìîþ—

íå äàé Áîæå çàòüìàðèòè éîãî!

Ä²ÂÈ îòðèìàþòü òå,ùî çà-

ñëóæèëè.Òèæäåíü ïðîìàé-

íå ï³ä àêîðäè êàðì³÷íèõ

ñèòóàö³é, òîìó ñìèðåííî ðîçïëà-

÷óéòåñÿ çà äîïóùåí³ ðàí³øå ïî-

ìèëêè, ðîçâ’ÿçóéòå ÷óæ³ ïðîáëåìè.

Îäíî÷àñíî ï³àðòåñÿ, äåìîíñòðóé-

òå òàëàíòè, òâîð÷³ òà ä³ëîâ³ äîñÿã-

íåííÿ, ùî äàñòü åíåðãîï³äçàðÿäêó

³ âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.Íà ðî-

áîò³ ïàíóº «ñåéñì³÷íà» àòìîñôå-

ðà, îäíàê êåð³âíèê âàì ñèìïàòè-

çóº (äåõòî çàêðóòèòü ëþáîâíèé ðî-

ìàí), ùî äàñòü çìîãó òðèìàòèñÿ íà

êàð’ºðíîìó ïëàâó.

ÒÅÐÅÇÈ,«ïåðåçàâàíòàæåí-

íÿ», ùî â³äáóëîñÿ â ä³ëî-

â³é ñôåð³ (çì³íèëè êîíåé

íà ïåðåïðàâ³), áî ñòîñóíêè âè÷åð-

ïàëè ñåáå ³ øêîäÿòü ïðîãðåñó,º ïðè-

ïèñîì äîë³.Òåïåð ïîðó÷ º áëàãîðîä-

í³ äðóç³, ÿê³ âàñ ö³ëêîì âëàøòîâó-

þòü.Ðàõóéòå âëàñí³ ãðîø³ é íå çàç³-

õàéòå íà ÷óæå, í³êîìó íå çàçäð³òü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âè — åêñòðà-

âåðòè, ÿêèõ çì³íèòü ñîö³-

óì, ïðîôåñ³éíèé îñåðå-

äîê, øåô-ïîêðîâèòåëü. Ñàìîòóæ-

êè âè í³÷îãî íå âàðò³. Àáè óòðèìà-

òèñÿ íà êàð’ºðíîìó ãðåáåí³, ñë³ä

ñôîðìóâàòè áàçó äëÿ ñï³âïðàö³ ³

ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ³ºðàðõ³þ

ä³ëîâî¿ êîìàíäè, äå ïàðòíåðè ç

ïðàêòè÷íîþ æèëêîþ, äîñâ³ä÷åí³ø³

é íàáàãàòî ñèëüí³ø³ òà âïëèâîâ³-

ø³ çà âàñ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ñòîñóíêè ç ðîáî-

òîäàâöÿìè, êîëåãàìè âè-

õîäÿòü íà ÷³ëüíå ì³ñöå, äå

äîâåäåòüñÿ äáàòè ïðî ãàðìîí³é-

íèé ì³êðîêë³ìàò â êîëåêòèâ³ òà ïðî-

äåìîíñòðóâàòè íà âëàñíîìó ïðè-

êëàä³, ÿê òðåáà ïðîäóêòèâíî ïðà-

öþâàòè â ðîë³ ôàõ³âöÿ øèðîêîãî

ïðîô³ëþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çàõîïëþþ÷³

ëþáîâí³ ïðèãîäè âàì ïî-

òð³áí³, ÿê ïîâ³òðÿ! Òîæ êî-

ëè øëþáí³ îáðàíö³ íå ïðèâ’ÿæóòü âàñ

äî ñ³ìåéíîãî ê³ëêà, çìóñèâøè çàé-

íÿòèñü âèõîâàííÿì ä³òåé, ñóìë³í-

íî âèêîíóâàòè ïîäðóæí³é îáîâ’ÿçîê

àáî íå ïåðåâò³ëÿòüñÿ ó â³ðòóîçíèõ

êîõàíö³â—äîâåäåòüñÿ øóêàòè ðîçâàã

â ³íøîìó ì³ñö³ (äåõòî çàêðóòèòü

ñëóæáîâèé ðîìàí).

Ó ÂÎÄÎË²¯Â ëþáîâíèé àïî-

ãåé, äå âàøà ñàìîâ³ääà÷à

º ãîëîâíîþ. ßêùî õî÷åòå

æèòè â çëàãîä³ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³-

òîì, ñòâîðèòè ì³öíèé ïîäðóæí³é

ñîþç, ñïðÿìóéòå îñíîâí³ çóñèëëÿ

íà ïîë³ïøåííÿ ñ³ìåéíîãî äîáðî-

áóòó.Ñàìå ï³ä ðîäèííèì äàõîì âàì

âèçíà÷åíî îïòèìàëüíî ñàìîðåàë³-

çóâàòèñÿ â ðîë³ äáàéëèâîãî ãîñïî-

äàðÿ, ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà (äðóæè-

íè),òóðáîòëèâîãî ðåñòàâðàòîðà ñòî-

ñóíê³â «áàòüêè-ä³òè».

ÐÈÁÈ áóäóòü íåïåðåâåð-

øåí³ â ðîë³ ïðàêòè÷íîãî

ïîñåðåäíèêà, êîîðäèíàòî-

ðà,ùî º âñþäèñóùèì.Çíàþòü,äå,êî-

ëè ³ ç êèì ìàòè ñïðàâè, ìîæóòü íà-

äàòè êîìïåòåíòíó êîíñóëüòàö³þ, çà-

â’ÿçàòè ð³çíîìàí³òí³ âèã³äí³ çâ’ÿç-

êè ÷è çàðó÷èòèñÿ ïðîòåêö³ºþ âïëè-

âîâèõ ðîáîòîäàâö³â. À ãîëîâíå —

áóäü-ÿêèé çá³ã îáñòàâèí, îòðèìàíó

³íôîðìàö³þ çìîæóòü ïîñòàâèòè íà

êîíâåºð ïðîäóêòèâíîñò³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 741 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 88 %

ãîðîñêîï

19—25 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà17 êâ³òíÿ

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
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

17 êâ³òíÿ 2015 ð.
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«Ìè õî÷åìî ñâîáîäè», — çàÿâèâ 
Êëè÷êî-ìîëîäøèé â³ä ³ìåí³ âñ³õ óêðà¿íö³â
ÁÎÊÑÅÐ Âîëîäèìèð Êëè÷êî íå òàê ÷àñòî ãîâîðèòü
ïðî ïîë³òèêó. Îäíàê íåùîäàâíî â³í çàÿâèâ, ùî
óêðà¿íö³ ïðàãíóòü ñâîáîäè òà íå çãîäí³ ç òèì, ùî
õòîñü áàæàº çàïõàòè ¿õ íàçàä ó ÑÐÑÐ. Òàêîæ ñïîðòñ-
ìåí ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà íèí³ âåäå â³éíó ç Ðî-
ñ³ºþ, ³ íå éîãî áàòüê³âùèíà º àãðåñîðîì ó öüîìó
êîíôë³êò³, ïèøå Òàáëî¿ä. Íà ñâî¿é òðåíóâàëüí³é
áàç³ â Ìàÿì³ Âîëîäèìèð äàâ ³íòåðâ’þ CNN, äå, çîê-
ðåìà, ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè ïëàíàìè. «Íà æàëü, ìîÿ
êðà¿íà ñòðàæäàº ÷åðåç â³éíó ç Ðîñ³ºþ — ³ ð³÷ íå â
ò³ì, ùî Óêðà¿íà íàìàãàëàñÿ ÷èíèòè àãðåñ³þ ñòî-
ñîâíî áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ êðà¿íè, â öüîìó âèïàäêó —
Ðîñ³¿, íà æàëü, âñå íàâïàêè... ß í³êîëè íå äóìàâ,
ùî áðàòí³é íàðîä âîþâàòèìå ç íàìè, ùî óêðà¿íö³
òà ðîñ³ÿíè áóäóòü ðîçä³ëåí³ êðîâ’þ»,— çàçíà÷èâ
Êëè÷êî. «Â Óêðà¿í³ ùîäíÿ ãèíóòü ëþäè. ß íå õî÷ó
öüîãî áà÷èòè, í³õòî öüîãî íå õî÷å áà÷èòè... òÿæêî
ïîâ³ðèòè â òå, ùî ñüîãîäí³ òàêå ìîæå â³äáóâàòèñÿ
â ªâðîï³, à Óêðà¿íà — öå ªâðîïà»,— íàãîëîñèâ â³í.
Âîëîäèìèð Êëè÷êî ââàæàº, ùî öåé êîíôë³êò ìî-
æå áóòè ðîçâ’ÿçàíèé ëèøå çà äîïîìîãîþ Çàõîäó.
Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî Óêðà¿íà ïðàãíå ñòàòè äåìîêðà-
òè÷íîþ êðà¿íîþ òà æèòè çà çàêîíàìè çàõ³äíî¿ äå-
ìîêðàò³¿, õàé áè ÿê äåõòî íå áàæàâ çàòÿãòè ¿¿ íà-
çàä ó ÑÐÑÐ. «ßêùî õòîñü õî÷å ñïðîáóâàòè ïîâåð-
íóòè íàñ ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ùîá ìè áóëè ÷àñòèíîþ
êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ìè íà öå íå ïî-
ãîäæóºìîñÿ. Ìè õî÷åìî ñâîáîäè,— ñêàçàâ ñïîðòñ-
ìåí.— ²äó÷è âïåðåä, ìè áàãàòî äîñÿãëè ³ ïîêàçàëè
ñâ³òîâ³, ùî íå õî÷åìî æèòè ï³ä äèêòàòóðîþ». Òà-
êîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî íàìàãàºòüñÿ ÿêîìîãà ÷àñ-
ò³øå ïðè¿çäèòè â Óêðà¿íó, òîæ áà÷èòü ñèòóàö³þ çñå-
ðåäèíè, à íå ôîðìóº ñâîþ äóìêó çà ³íôîðìàö³ºþ,

ÿêó äàþòü ÇÌ². Áîêñåð êàæå, ùî õîò³â áè, àáè â ñâ³-
ò³ áóëî ìåíøå íàñèëüñòâà. Â³í ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ó
íüîãî áóäå âåëèêà ðîäèíà òà áàãàòî ä³òî÷îê, áðàò³â
òà ñåñòåð äëÿ Êàé¿-ªâäîê³¿. «Ìåí³ òðåáà çâèêíóòè
äî òîãî, ùî ÿ — áàòüêî, öå äóæå õâèëþþ÷å. ß ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî ó ìåíå áóäå âåëèêà ñ³ì’ÿ òà áàãàòî ä³-
òåé»,— ç³çíàâñÿ áîêñåð. Ùîäî òîãî, êîëè â³í «ïî-
â³ñèòü íà öâÿõ áîêñåðñüê³ ðóêàâè÷êè», Âîëîäèìèð
íå ïåâåí. «Íå çíàþ, íàñê³ëüêè â ìåíå âèñòà÷èòü...
ìîòèâàö³¿ òà çäîðîâ’ÿ»,— çàçíà÷èâ â³í. Íàãàäàºìî,
íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ Âîëîäèìèð Êëè÷êî â³äñâÿòêó-
âàâ 39-ð³÷÷ÿ. Ñòàðøèé áðàò Â³òàë³é ïðèâ³òàâ éîãî
çâîðóøëèâèì ñëàéäøîó �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Âñåñâ³òí³é äåíü ãåìîô³ë³¿
1722 — Ïåòðî I ââ³â ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ ïîäàòîê íà íî-

ñ³ííÿ áîðîäè ó ðîçì³ð³ 50 ðóáë³â ó ð³ê.

1961 — áëèçüêî ï³âòîðè òèñÿ÷³ êóáèíñüêèõ åì³ãðàí-

ò³â, ïðîòèâíèê³â ðåæèìó Ô³äåëÿ Êàñòðî, êîòð³ ïðîéøëè

âèøê³ë ó â³éñüêîâèõ òàáîðàõ ÖÐÓ, çä³éñíèëè íåâäàëó

ñïðîáó âèñàäèòèñü íà Êóá³ â áóõò³ Ñâèíåé (ðàéîí Ïëà-

éÿ-Õ³ðîí). ×åðåç òðè äí³ äåñàíò áóëî ðîçãðîìëåíî, à

1 113 çàõîïëåíèõ â ïîëîí ñîëäàò çãîäîì îáì³íÿíî

íà ïðîäîâîëüñòâî òà ìåäèêàìåíòè íà ñóìó 53 ì³ëü-

éîíè äîëàð³â.

1970 —ó Êèºâ³ óðî÷èñòî â³äêðèòî Ïàëàö «Óêðà¿íà»,çïðî-

åêòîâàíèé ÿê ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ç’¿çä³â Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàð-

ò³¿ Óêðà¿íè ³ çáóäîâàíèé íà ì³ñö³ ïðîäóêòîâîãî ðèíêó.

1991 — Âåðõîâíà ðàäà Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ ïðèéíÿëà Çàêîí

«Ïðî ðåàá³ë³òàö³þ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é íà Óêðà-

¿í³» ³ ñòàëà ïåðøîþ ðåñïóáë³êîþ ÑÐÑÐ, ÿêà ïî÷àëà â³ä-

íîâëþâàòè ïðàâà ðåïðåñîâàíèõ.
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