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Â ÊÌÄÀ ï³äïèñàëè 
ìåìîðàíäóì «Çðîáèìî ðàçîì»
� Ðîáèòè Êè¿â êðàñèâèì âëàäà, á³çíåñ ³ ãðîìàäà áóäóòü ºäèíîþ êîìàíäîþ

Ó Êèºâ³ çà ðåìîíòîì äîð³ã
ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè 
÷åðåç ²íòåðíåò

Çà ³í³ö³àòèâè ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà â ñòîëèö³ áóëà ñòâîðåíà ³íòåðàê-
òèâíà êàðòà ðåìîíòó äîð³ã òà äâîð³â,
ÿêà âæå ñüîãîäí³ âèêëàäåíà íà ðå-
ñóðñ³ Yandex.maps. «Êàðòà âæå â³ä-
êðèòà äëÿ øèðîêîãî çàãàëó, ³ êîæåí
îõî÷èé ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðî ñòðîêè òà îáñÿãè ðåìîí-
òóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ äîð³ã»,— ïîâ³-
äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ÷åðâîíèì êîëüîðîì íà êàðò³ ïî-
çíà÷åí³ ò³ ä³ëÿíêè äîð³ã, äå â³äáóâàº-
òüñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò. «Ñèí³ìè òà
çåëåíèìè ïîçíà÷êàìè âèçíà÷àþòü-
ñÿ ïîòî÷í³ òà êàïðåìîíòè ì³æêâàð-
òàëüíèõ ïðî¿çä³â òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é ì³ñòà ñòðîêîì äî ëèñòîïà-
äà 2015 ðîêó»,— äîäàâ ïàí Í³êîíîâ.

Çàòâåðäæåíî ïðîåêò
ðåêîíñòðóêö³¿ ê³íîòåàòðó
«Æîâòåíü»

Ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ çàòâåðäæåíî
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ ö³ë³ñíî-
ãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó «Ê³íîòåàòð
«Æîâòåíü» íà âóëèö³ Êîñòÿíòèí³âñüê³é,
26 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.«Ïðîåêòîì
çàïëàíîâàíî íå ëèøå ïðîâåñòè ó ê³-
íîòåàòð³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, à é ïðè-
äáàòè íåîáõ³äíå óñòàòêóâàííÿ, ìåáë³
òà ³íâåíòàð.Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ äî ïî-
ñëóã ãëÿäà÷³â áóäóòü2 ê³íîçàëè,4 â³äåî-
çàëè,êàôå íà 35 ì³ñöü,êîíôåðåíö-çà-
ëè òà ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ.Çàãàëîì áóä³âåëüíèé îá’ºì êóëü-
òóðíî¿ ñïîðóäè ñòàíîâèòü21 400 êóá.ì.
À íà ¿¿ îíîâëåííÿ ï³äå 6,5 ì³ñÿöÿ»,—
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïàâëî Ðÿá³ê³í. Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿
çàòâåðäæåíî,âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé
çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ÄÏ «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâ-
íà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ—Öåíòðàëü-
íà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áó-
ä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» ÄÏ «Óêðäåðæ-
áóäåêñïåðòèçà».

Ô³òíåñ-êëóá âèñåëÿþòü
ç ïðèì³ùåíü øêîëè 
íà Ïå÷åðñüêó

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì.Êèºâà çàäîâîëü-
íèâ ïîçîâ ïðîêóðîðà Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíóòà çîáîâ’ÿçàâ ï³äïðèºìöÿ çâ³ëü-
íèòè ïðèì³ùåííÿ øêîëè,â ÿêîìó â³í
íåçàêîííî ðîçì³ñòèâ ñïîðòêëóá äëÿ
äîðîñëèõ.Ó 2013 ðîö³ äèðåêòîð ñòî-
ëè÷íî¿ øêîëè ¹ 90 áåç æîäíèõ äî-
êóìåíò³â íàäàâ ó êîðèñòóâàííÿ á³ç-
íåñìåíó ìàéæå 270 ì2 ïðèì³ùåíü
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.Óñóïåðå÷ çàêî-
íîäàâñòâó,ÿêèì âèêîðèñòàííÿ øê³ëü-
íèõ ïðèì³ùåíü ìîæëèâå âèêëþ÷íî
äëÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
ï³äïðèºìåöü îáëàøòóâàâ â íèõ ô³òíåñ-
êëóá. Ðåàãóþ÷è íà ïîðóøåííÿ, ïðî-
êóðàòóðà çâåðíóëàñü äî ñóäó ç âèìî-
ãîþ çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºìöÿ íåãàéíî
çâ³ëüíèòè íåçàêîííî çàéíÿòå øê³ëü-
íå ïðèì³ùåííÿ.

Ó×ÎÐÀ â êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³ä-
áóëîñÿ óðî÷èñòå ï³äïèñàííÿ ìå-
ìîðàíäóìó â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî
ïðîåêòó ñï³ëüíî¿ ä³¿ «Çðîáèìî ðà-
çîì». Äîêóìåíò ï³äïèñàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà ïðåäñòàâ-
íèêè ê³ëüêîõ â³äîìèõ êîìïàí³é.
Îá’ºäíàííÿ çóñèëü âëàäè òà á³çíå-
ñó ìàº íà ìåò³ ï³äâèùèòè ÿê³ñòü
æèòòÿ ó ñòîëèö³, ñòâîðåííÿ êîì-
ôîðòíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà. Äîñÿãàòèìóòü öüîãî
øëÿõîì îáëàøòóâàííÿ áëàãîóñò-
ðîþ âóëèöü, óïîðÿäêóâàííÿ ïàð-

ê³â, ñêâåð³â, ðåìîíòó ïåðåõîä³â,
ôàñàä³â, îôîðìëåííÿ ëàíäøàôò-
íîãî äèçàéíó òîùî.

«ß ùèðî ðàäèé, ùî íàì âäàº-
òüñÿ âèáóäîâóâàòè äîáð³ â³äíîñè-
íè. Êîëè ìè ÷óºìî îäíå îäíîãî,
ðîçóì³ºìî ³ îá’ºäíóºìî çóñèëëÿ.
Ñüîãîäí³ — íå ëèøå ïðåçåíòàö³ÿ
ïðîåêòó «Çðîáèìî ðàçîì», à öå
ïðåçåíòàö³ÿ íîâèõ â³äíîñèí ì³æ
âëàäîþ ³ á³çíåñîì. Ìè ðóéíóºìî
áàð’ºðè. Íàì ïîòð³áíî ðàçîì ç ãðî-
ìàäîþ áóòè ºäèíîþ êîìàíäîþ»,—
ñêàçàâ ìåð.

Íîâ³ â³äíîñèíè ïîëÿãàþòü ó òî-
ìó, ùî á³çíåñ äåìîíñòðóº ñîö³àëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³í³ö³þþ÷è
ïðîåêòè ÷è äîëó÷àþ÷èñü äî çàïðî-
ïîíîâàíèõ ì³ñüêîþ âëàäîþ. Âëà-
äà æ ñïðèÿº áåçïåðåøêîäíîìó ³
øâèäêîìó îòðèìàííþ íåîáõ³äíèõ
äîçâîë³â.

«Ê³ëüêà ðîê³â òîìó á³ëÿ ñâîãî
ïîìåøêàííÿ õîò³â óñòàíîâèòè îãî-
ðîæó, áî òàì áóëè çàòîïòàí³ ãàçîíè,
ïàðêóâàëèñÿ àâòîìîá³ë³. Àëå âè-
ÿâèëîñÿ, ùî ïîòð³áí³ äåñÿòêè äî-
çâîë³â, ïîãîäæåííÿ, ñòîñè ïàïåð³â
òà ì³ñÿö³ î÷³êóâàíü. Öå áåçãëóçäÿ,
êîëè çàì³ñòü ï³äòðèìóâàòè ³í³ö³-
àòèâè ãðîìàäÿí âëàäà ñòâîðþº çàé-
â³ óñêëàäíåííÿ. ßê ìåð ÿ ðîáëþ âñå,
ùîá óñóíóòè áþðîêðàòè÷íå çàñèë-
ëÿ»,— ðîçïîâ³â Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà äîäàâ, ùî ì³ñü-
êà âëàäà âæå ðåàë³çóº òàê³ ïðîåê-
òè ç áëàãîóñòðîþ ñï³ëüíî ç á³çíå-
ñîì. Íàéñâ³æ³øèé ïðèêëàä — íî-
âà îãîðîæà Áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ìåí³
Ôîì³íà íà áóëüâàð³ Øåâ÷åíêà. Ïî-
áà÷èòè ¿¿ ï³ñëÿ ðåñòàâðàö³¿ êèÿíè
çìîæóòü âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ.
Õî÷ îá’ºêò ïåðåáóâàº â ï³äïîðÿä-
êóâàíí³ Ì³íîñâ³òè, à íå ì³ñòà, âñå æ
ÊÌÄÀ çíàéøëà ìåöåíàò³â, êîòð³
âêëàëè â ïðîåêò áëèçüêî 8 ìëí ãðí.

Ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é Ðåç-
í³êîâ ðîçïîâ³â, ÿê ìîæíà äîëó÷è-
òèñÿ äî ïðîåêòó. «²äåÿ â òîìó, ùî
êîæåí íåáàéäóæèé êèÿíèí, ÿêèé
âîë³º çà âëàñíèé êîøò çðîáèòè
ùîñü êîðèñíå äëÿ ì³ñòà, ìàâ òàêó
çìîãó. Ãîëîâíà ïðîáëåìà, ç ÿêîþ
ñòèêàþòüñÿ ö³ ëþäè, — áþðîêðà-
òè÷í³ ïðîöåäóðè. Ìè ¿õ óñóâàºìî.
Çàì³ñòü áàð’ºð³â ìè çàáåçïå÷óºìî
ñïðèÿííÿ. Ïðîáëåìè ïåðåòâîðè-
ìî íà ìîæëèâîñò³. Äîëó÷èòèñÿ äî
ïðîåêòó ìîæå êîæåí. Ñòâîðåíî
ñàéò «Çðîáèìî ðàçîì». Âè ðåºñ-
òðóºòå ñâîþ ³í³ö³àòèâó. Ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê íàãëÿäîâà ðàäà îö³íèòü äî-
ö³ëüí³ñòü éîãî âò³ëåííÿ, âàæëè-
â³ñòü äëÿ ãðîìàäè, áóäå ñòâîðåíà
îêðåìà ñòîð³íêà âàøîãî ïðîåêòó
³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà íàä éî-
ãî ðåàë³çàö³þ»,— ðîçïîâ³â Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ.

Äî ðå÷³, î÷îëèâ íàãëÿäîâó ðàäó
ñàì Â³òàë³é Êëè÷êî. Ç áîêó ì³ñüêî¿
âëàäè ¿¿ ÷ëåíàìè ñòàëè òàêîæ Îëåê-
ñ³é Ðåçí³êîâ, çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ãîëîâíèé
àðõ³òåêòîð Êèºâà Ñåðã³é Öåëîâàëü-
íèê. Ç áîêó á³çíåñó — êåð³âíèêè
êîìïàí³é ÷è ¿õí³ çàñòóïíèêè.

Â÷îðà ìåìîðàíäóì ï³äïèñàëè
íàñòóïí³ êîìïàí³¿. ÏÀÒ «Óêð³í-
áàíê» áåðå íà ñåáå â³äíîâëåííÿ
òà ðåêîíñòðóêö³þ ê³ëüêîõ ôàñà-
ä³â íà Âîçíåñåíñüêîìó óçâîç³ —
íà ö³é âóëèö³ çíàõîäèòüñÿ ãîëîâ-
íèé îô³ñ óñòàíîâè. Ôàñàä âëàñ-
íî¿ áóä³âë³ âîíè âæå äîâåëè äî
³äåàëüíîãî ñòàíó, îôîðìèëè õó-
äîæíüîþ êîâêîþ, çàì³íèëè áðó-
ê³âêó ïîðÿä, îôîðìèëè ï³øîõ³ä-
íèé ïåðåõ³ä, ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí-
÷èêè. Êîìïàí³ÿ Arricano Real Estate
LLC, ÿêà áóäóº ÒÐÖ á³ëÿ ìåòðî
«Ëóê’ÿí³âñüêà», âïîðÿäêóº äâ³ ñó-
ñ³äí³ ³ñòîðè÷í³ áóä³âë³. Êð³ì òî-
ãî, îá³öÿº ï³øîõ³äíó Ëóê’ÿí³âñüêó
ïëîùó, äîëó÷èòèñÿ äî ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ïðèëåãëèõ âóëèöü, òðàíñïîðò-
íîãî âóçëà. Ó «Êè¿âñòàð³» ââàæà-
þòü, ùî êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³
ìàþòü çíàòè á³ëüøå ö³êàâîãî ïðî
óëþáëåíå ì³ñòî. Òîæ êîìïàí³ÿ áå-
ðåòüñÿ ðåñòàâðóâàòè Çîëîò³ âîðî-
òà, à òàêîæ â³äíîâèòè 25 îõîðîí-
íèõ äîùîê, âòðà÷åíèõ çà ìèíóë³
ðîêè. Êð³ì òîãî, íà áóä³âëÿõ áóäå
ðîçì³ùåíà äîäàòêîâà êîðîòêà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ¿õ ³ñòîð³þ, à ñêî-
ðèñòàâøèñü qr-êîäîì ìîæíà áóäå
àâòîìàòè÷íî ïîòðàïèòè íà ìî-
á³ëüíèé ñàéò ç ïîâíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî îá’ºêò. Êîìïàí³ÿ
«Óêðïëàñòèê» çðîáèòü êîâàí³ îãî-
ðîæ³ äëÿ çàõèñòó êàøòàí³â íà Õðå-
ùàòèêó. ÒÎÂ «Êåðîñ» â³äíîâèòü
çàíåäáàíó ÷àñòèíó ³ñòîðè÷íîãî
Êèºâà, à ñàìå ì³ñòî ßðîñëàâà. Òàì
îíîâëÿòü ôàñàäè ³ îáëàøòóþòü ï³-
øîõ³äíó çîíó ïîðÿä ç ³ñòîðè÷íè-
ìè áóä³âëÿìè �
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Ó÷îðà â êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå ï³äïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó ñï³ëüíî¿ ä³¿ 
«Çðîáèìî ðàçîì»

íîâèíè

Ï’ÿòü âåëèêèõ êîìïàí³é ó÷îðà ï³äïèñàëè ç ì³ñüêîþ
âëàäîþ ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ â ðàìêàõ ïðî-
åêòó «Çðîáèìî ðàçîì». Ãîëîâíà ìåòà — ñï³ëüíî ðî-
áèòè ì³ñòî êðàñèâ³øèì ³ êîìôîðòíèì. Éäåòüñÿ ïðî
îíîâëåííÿ ôàñàä³â, ïàðê³â, ñêâåð³â, ï³øîõ³äíèõ çîí
òîùî. Á³çíåñ ðåàë³çóº ïðîåêòè, âëàäà óñóâàº âñ³ áþ-
ðîêðàòè÷í³ ïåðåøêîäè. Äîëó÷èòèñÿ äî ñïðàâè ìî-
æå êîæåí áàæàþ÷èé. Ñâî¿ ³äå¿ òðåáà çàðåºñòðóâàòè
íà ñàéò³ http://zrobymorazom.com/. ¯õ äîö³ëüí³ñòü
ï³äòâåðäèòü íàãëÿäîâà ðàäà. ² — äî ñïðàâè!
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ÑÜÎÃÎÄÍ² ìèëîñåðäÿ ³ ìóæí³ñòü
â³ä÷óâàºòüñÿ òàê ãîñòðî, ÿê í³êî-
ëè, âðàæàþ÷è äî ãëèáèíè äóø³, ïî-
êàçóþ÷è íà ä³ë³, ùî íàéâèùà íà-
øà ñóòí³ñòü ðîçêðèâàºòüñÿ òîä³,
êîëè ìè âñ³ ðàçîì ï³äòðèìóºìî ³
çàõèùàºìî îäèí îäíîãî. Â³ä á³é-
ö³â ÀÒÎ ÷àñòî ìîæíà ïî÷óòè, ùî
óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ñüîãîäí³ ³ñíóº
çàâäÿêè äîïîìîç³ âîëîíòåð³â òà
ð³çíèõ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é.
Íå º ñåêðåòîì ³ òå, ùî äî àêö³é íà
ï³äòðèìêó çàõèñíèê³â Áàòüê³âùè-
íè äîëó÷àþòüñÿ ìàéæå âñ³: â³ä ìî-
ëîäøèõ øêîëÿð³â äî íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â. Ïðîòå ñåðåä âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ íåáàéäóæèõ ëþäåé çíàõî-
äÿòüñÿ íåäîáðîñîâ³ñí³ ãðîìàäÿ-
íè, ÿê³ ïðàãíóòü çàðîáèòè ãðîø³
íà ÷óæ³é á³ä³. Çëî÷èíí³ñòü ïî÷è-
íàºòüñÿ ç âàãîí³â ìåòðî, äå ôåé-
êîâ³ âîëîíòåðè (çâ³ñíî, íå âñ³) ç
ïëàñòèêîâèìè ÿùèêàìè çáèðàþòü
êîøòè äëÿ ïîòðåá áàòàëüéîí³â, ³
çàê³í÷óºòüñÿ íà ð³âí³ âëàäè, êîëè
çàì³ñòü âèñîêîÿê³ñíèõ áðîíåæè-
ëåò³â îêðåì³ ÷èíîâíèêè íàäñèëà-
ëè íà ôðîíò çàñòàð³ëó àìóí³ö³þ.
Ãîä³ êàçàòè ïðî êðàä³æêè ç áàí-
ê³âñüêèõ ðàõóíê³â. Àáè ¿õ óíèêíó-
òè, äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè, ãîëîâíèé ë³êàð Ìàéäàíó ï³ä
÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, ãðîìàä-
ñüêèé ä³ÿ÷ ³ âîëîíòåð Îëüãà Áîãî-
ìîëåöü çà ïàðòíåðñòâà Ðàéôôàé-

çåí ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ òà IT SOLUTIONS
çàñíóâàëà áëàãîä³éíèé ïðîåêò ³í-
òåðíåò-ïëàòôîðìó «Ëþäè äîïî-
ìàãàþòü ëþäÿì». Êè¿âñüêà ì³ñüêà
âëàäà íàìàãàºòüñÿ íàäàòè ìàêñè-
ìàëüíó ï³äòðèìêó âî¿íàì ÀÒÎ íà
ñõîä³ Óêðà¿íè, à òàêîæ äîëó÷àºòü-
ñÿ äî ÷èñëåííèõ áëàãîä³éíèõ ïðî-
åêò³â, çîêðåìà ³ «Ëþäè äîïîìàãà-
þòü ëþäÿì». Íà öüîìó íàãîëîñèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî
Ðàäóöüêèé ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ç ðàä-
íèêîì Ïðåçèäåíòà Îëüãîþ Áîãîìî-
ëåöü çóñòð³÷³ ³ç ÷ëåíàìè ñ³ìåé çà-
ãèáëèõ òà çíèêëèõ áåçâ³ñòè ó÷àñ-
íèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ é ÀÒÎ,
âîëîíòåðàìè, ìåöåíàòàìè.

Â ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàëè áëàãî-
ä³éíó ïëàòôîðìó, êîòðà ñïðÿìî-
âàíà íà äîïîìîãó ñ³ì’ÿì, ùî âòðà-
òèëè ãîäóâàëüíèê³â âíàñë³äîê òðà-
ã³÷íèõ ïîä³é ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-
íîñò³ òà â³éñüêîâèõ ä³é íà ñõîä³
Óêðà¿íè. Íà çóñòð³÷³ ³ç ÷ëåíàìè
ðîäèí Îëüãà Áîãîìîëåöü çàêëèêà-
ëà îñòàíí³õ îá’ºäíóâàòèñÿ ó ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ñï³ëüíî âè-
ð³øóâàòè ïðîáëåìí³ ìîìåíòè. «Ïî-
îäèíö³ âè ìàëî ÷îãî äîá’ºòåñÿ. Ðà-
çîì æå âè — ñèëà. Âåòåðàíñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿ ñòîëèö³ é óñ³º¿ Óêðà¿íè
òåæ ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè âàñ»,—
çàçíà÷èëà ë³êàð-äåïóòàò. Ìåõàí³ç-
ìó, ÿê âêðàñòè,íà ö³é ïëàòôîðì³ íå-
ìàº, â³äðàçó â³äçíà÷àº Îëüãà Áî-

ãîìîëåöü. Òàêîæ, çà ñëîâàìè ðàä-
íèêà Ïðåçèäåíòà, öå íå ïîë³òè÷íèé
ïðîåêò, à ìàéäàí÷èê, äå ìîæóòü
çóñòð³òèñÿ âñ³ áàæàþ÷³ — áëàãî-
ä³éíèêè, á³çíåñìåíè, öåðêâà, âî-
ëîíòåðè òà ³íø³.

Âîäíî÷àñ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé
çàóâàæèâ, ùî ó òàê³ âàæê³ ÷àñè ïî-
ñòðàæäàëèì á³éöÿì íå îá³éòèñü
áåç ï³äòðèìêè çâè÷àéíèõ ëþäåé,
áëàãîä³éíèê³â: «Òîìó òàêà áëàãî-
ä³éíà ïðîãðàìà, ÿê «Ëþäè äîïî-
ìàãàþòü ëþäÿì», º îïîðîþ äëÿ íè-
í³øíüîãî ñóñï³ëüñòâà».

Îëüãà Áîãîìîëåöü çàçíà÷èëà,
ùî îñíîâíà ìåòà — ç³áðàòè íà ïîð-
òàë³ âñ³ ñ³ì’¿,ùî âòðàòèëè ãîäóâàëü-
íèê³â âíàñë³äîê òðàã³÷íèõ ïîä³é íà
Ìàéäàí³ ³ â çîí³ ÀÒÎ, ³ íàäàâàòè ¿ì
ìàòåð³àëüíó òà ìîðàëüíó äîïîìî-
ãó ç óñ³õ êóòî÷ê³â çåìíî¿ êóë³. Íà
ñüîãîäí³ òàêèõ ðîäèí áëèçüêî ñîò-

í³. Âñ³ ö³ ñ³ì’¿, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ â
ïðîåêò³, º ðåàëüíèìè, âñ³ ðàõóíêè,
íà ÿê³ ìîæíà íàäàòè äîïîìîãó, â³ä-
â³äàâøè ïîðòàë, ïåðñîíàëüí³ é ñó-
ïðîâîäæóþòüñÿ â³äåî-³ñòîð³ÿìè,
â³äçíÿòèìè â ñ³ì’ÿõ çàãèáëèõ.«Çâî-
äèòüñÿ äî ì³í³ìóìó ìîæëèâ³ñòü ìà-
õ³íàö³é ³ ñïåêóëÿö³é ç êîøòàìè.
Ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³ ïðîãðàìè—
«Ñîö³àëüíèé êàëüêóëÿòîð» òà «²í-
äèêàòîð íàïîâíåííÿ» — äîçâîëÿ-
þòü âèð³âíÿòè áàëàíñ äîïîìîãè ð³ç-
íèì ó÷àñíèêàì ïðîåêòó òà óíèêíó-
òè çëîâæèâàíü ó ñôåð³ áëàãîä³éíî¿
äîïîìîãè. Òàêîæ ðîçðîáëåí³ ìåõà-
í³çìè, êîòð³ ðîáëÿòü íåìîæëèâèì
â³äìèâàííÿ ãðîøåé ÷è áóäü-ÿêå ³í-
øå øàõðàéñòâî»,— ðîçïîâ³ëà Îëü-
ãà Áîãîìîëåöü.

«Êîæíà ðîäèíà, ÿêà âòðàòèëà
ãîäóâàëüíèêà â ðåçóëüòàò³ ïîä³é
íà Ìàéäàí³ àáî â³éñüêîâîãî êîí-

ôë³êòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ìîæå ïî-
òðàïèòè íà öþ ïëàòôîðìó,— ðîç-
ïîâ³ëà ðàäíèê Ïðåçèäåíòà.— Ïî-
ò³ì ìè êîíòàêòóºìî ç öèìè ðî-
äèíàìè. Äàí³ ïðî íèõ ìè ïåðåâ³-
ðÿºìî â ì³í³ñòåðñòâàõ ³ â³äîì-
ñòâàõ, ñèëîâèõ ñòðóêòóðàõ òà îá-
ëàñíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ. Êîæí³é
ñ³ì’¿ ïàðòíåð ïëàòôîðìè â³äêðè-
âàº ïðÿìèé êàðòêîâèé ðàõóíîê,
íà ÿêèé â ìàéáóòíüîìó áóäå íàä-
õîäèòè äîïîìîãà â³ä òèõ, õòî õî-
÷å äîïîìîãòè ñàìå ö³é ðîäèí³. Êî-
ì³ñ³ÿ çà ãðîøîâ³ ïåðåêàçè áàíêîì
íå ñòÿãóºòüñÿ. Íàäàòè äîïîìîãó
ìîæå êîæåí. Êîëè êàðòêà ñ³ì’¿
ïîâí³ñòþ íàïîâíåíà ³ âñ³ ¿¿ ïî-
òðåáè çàäîâîëåí³, òî âîíà ïåðå-
õîäèòü íà ñòîð³íêó «¯ì âæå äîïî-
ìîãëè».

Îêð³ì òîãî, öÿ ïëàòôîðìà íà-
äàñòü ëåäü íå ºäèíó ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè ï³äòðèìêó ðîäèíàì á³é-
ö³â, ÿê³ çàãèíóëè ó äîáðîâîëü÷èõ áà-
òàëüéîíàõ.

«Òàêîìó ïðîåêòó ìîæíà äîâ³-
ðÿòè, òîìó ì³ñüêà âëàäà íà ÷îë³ ç
ìåðîì Â³òàë³ºì Êëè÷êîì ñòàëà îä-
í³ºþ ç ïåðøèõ, õòî éîãî ï³äòðè-
ìàâ»,— çàçíà÷èâ Ìèõàéëî Ðàäóöü-
êèé.

Íà ïîðòàë³ ðîçì³ùåí³ â³äåî-
ðîçïîâ³ä³ ðîäèí ïðî ¿õí³õ íàéäî-
ðîæ÷èõ ëþäåé, ÿê³ òðàã³÷íî çàãè-
íóëè àáî çíèêëè áåçâ³ñòè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïîðóøóâàëèñü
ïèòàííÿ ïðî íàä³ë ñ³ì’¿ çàãèáëî-
ãî çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íàäàííÿ
æèòëà òèì, õòî éîãî ïîòðåáóº, âñòà-
íîâëåííÿ ñòåëè ïàì’ÿò³ ç ïåðåë³êîì
ïð³çâèù ïîëåãëèõ ãåðî¿â çà ÷àñ³â
ðåâîëþö³¿. Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é áóëè îáóðåí³
òèì, ùî äåðæàâà íå ô³íàíñóº ïî-
âåðíåííÿ ò³ë ðîäè÷àì. Ãîñòåé õâè-
ëþâàëî ³ òå, ÷îìó ïðè ïåðåâåäåí-
í³ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìî-
ãè ³ç ñîö³àëüíîãî ðàõóíêó íà áóäü-
ÿêèé ³íøèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê
ç öèõ êîøò³â ñòÿãóºòüñÿ ïîäàòîê
íà ðîçê³ø òà âîºííèé ïîäàòîê �

Ëþäè äîïîìàãàþòü ëþäÿì

Ïîë³òèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷,çàñíîâíèê áëàãîä³éíîãî ïðîåêòó ³íòåðíåò-ïëàòôîðìè «Ëþäè
äîïîìàãàþòü ëþäÿì» Îëüãà Áîãîìîëåöü â Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ çóñòð³ëàñÿ ³ç ÷ëåíàìè
ñ³ìåé çàãèáëèõ òà çíèêëèõ áåçâ³ñòè ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ é ÀÒÎ

Ó Êîëîíí³é çàë³ ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàëè áëàãîä³éíó ïëàòôîðìó,

êîòðà ñïðÿìîâàíà íà äîïîìîãó ñ³ì’ÿì, ùî âòðàòèëè ãîäóâàëü-

íèê³â âíàñë³äîê òðàã³÷íèõ ïîä³é ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà

â³éñüêîâèõ ä³é íà ñõîä³ Óêðà¿íè.

Àíàñòàñ³ÿ ÊÀÐÏÅÍÊÎ, Îëüãà ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íà çâ³òíî-âèáîðí³é êîíôåðåí-

ö³¿ Îá’ºäíàííÿ ïåðâèííèõ ïðîô-

ñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é Êè¿âðà-

äè òà ÊÌÄÀ ï³äñóìóâàëè éîãî

ðîáîòó çà ï’ÿòü ðîê³â é îáðàëè

íîâîãî ãîëîâó

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ â³äáóëàñÿ XII
çâ³òíî-âèáîðíà êîíôåðåíö³ÿ Îá’-
ºäíàííÿ ïåðâèííèõ ïðîôñï³ëêî-
âèõ îðãàí³çàö³é Êè¿âðàäè òà ÊÌÄÀ
(ÎÏÏÎ). Íèí³ äî ñêëàäó öüîãî îð-
ãàíó âõîäèòü 57 ïðîôñï³ëêîâèõ
îðãàí³çàö³é (öå çàãàëîì 8237 ÷ëå-
í³â ïðîôñï³ëêè).

Ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ áóëî ï³ä-
áèòî ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ çà 5 ðî-
ê³â. À ðîáîòà çà öåé ÷àñ áóëà ïðî-
âåäåíà âåëè÷åçíà. Àäæå äî êîì-
ïåòåíö³¿ ÎÏÏÎ âõîäèòü ñîöçàõèñò
äåðæñëóæáîâö³â, êîíòðîëü çà âè-
êîíàííÿì êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â,
êîíòðîëü çà ñâîº÷àñíîþ îïëàòîþ
ïðàö³, ïèòàííÿ ùîäî îõîðîíè ïðà-
ö³ é áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Äî òîãî æ,
âåäåòüñÿ àêòèâíà ðîáîòà ó íàïðÿì-
êó êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ³ ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ãàëóçåé.

«Çà öåé ïåð³îä ìè ïðîâåëè äâ³
ñïàðòàê³àäè, äâà êîíêóðñè «Çîðå-
ïàä òàëàíò³â», êîíêóðñ îáðàçî-
òâîð÷îãî ìèñòåöòâà ³ êîíêóðñ âè-
øèâêè. Òîæ, ùî ñòîñóºòüñÿ îðãà-
í³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ³ ñïîðòèâíèõ çà-
õîä³â, òî çà ï’ÿòü ðîê³â ìè íàñò³ëü-
êè ïðîñóíóëèñÿ âïåðåä, ùî ìî-
æåìî ãîäèíàìè ãîâîðèòè ïðî íà-
ø³ äîñÿãíåííÿ,— ä³ëèòüñÿ óñï³ø-
íèì ðåçóëüòàòîì ðîáîòè ãîëîâà
Îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ë-
êè Êè¿âðàäè òà ÊÌÄÀ (ÎÊÏ) Â³ðà
Áåëåé.— Öå ðàä³ñí³ õâèëèíè ïðîô-
ñï³ëêîâî¿ ðîáîòè. À ñê³ëüêè ó íàñ
ðóòèííî¿, òÿæêî¿ ðîáîòè!.. Îò îä-
íà ç³ çíà÷íèõ ïðîáëåì — öå ðîç-
ì³ð îïëàòè ïðàö³ äåðæñëóæáîâ-
ö³â».

«×è ìîæå ìîëîäà ëþäèíà, ÿêà
ïðèéøëà äî íàñ ïðàöþâàòè çà
1218 ãðèâåíü, íàâ³òü ÿêùî ³ îò-
ðèìóº íåçíà÷íó ïðåì³þ äî çàð-
ïëàòè, êóïèòè áåç äîïîìîãè áàòü-
ê³â ñîá³ ÿêèéñü «êâàäðàòíèé
ìåòð»? — çàäàºòüñÿ ïèòàííÿì ïà-
í³ Áåëåé. À öå äóæå âàæëèâà ïðîá-
ëåìà. Àäæå íèí³ äëÿ ìîëîäèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà ìî-
òèâàö³ÿ äëÿ ïðàö³. ßêùî ðàí³øå
îäíèì ç³ ñòèìóë³â ðîáîòè íà äåð-
æàâí³é ñëóæá³ ìîãëî ñòàòè ïðà-

âî íà îòðèìàííÿ æèòëà, òî çàðàç
éîãî íåìàº.

«Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíó ñëóæáó»,àäì³í³ñòðàö³ÿ çî-
áîâ’ÿçàíà çàáåçïå÷óâàòè æèòëîì
³ ã³äíîþ çàðïëàòîþ. Àëå öåé çà-
êîí âçàãàë³ íå âèêîíóºòüñÿ. Ìè
ñòàâèëè ³ öå ïèòàííÿ. Àäæå ç 2011
ðîêó Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íå îòðè-
ìóº æîäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
â³ä çàáóäîâíèêà. Äëÿ öüîãî Âåð-
õîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè áóâ ïðèé-
íÿòèé çàêîí, ùî çâ³ëüíÿº çàáóäîâ-
íèê³â â³äðàõîâóâàòè ì³ñòó 10 % â³ä
çâåäåíîãî æèòëà»,— êàæå ïàí³ Áå-
ëåé.

Êð³ì òîãî, íà êîíôåðåíö³¿ îá-
ðàëè íîâîãî ãîëîâó ÎÊÏ. Íèì ñòàâ
²âàí Ãóò³ê. Äî öüîãî ÷àñó òðèäöÿòü
äâà ðîêè öþ ïîñàäó î÷îëþâàëà Â³-
ðà Áåëåé. ² ìîæíà áåç ñóìí³âó ñêà-
çàòè, ùî äëÿ íå¿ öå íå ïðîñòî ðî-
áîòà, à é ïîêëèêàííÿ. Îäíàê, çà ¿¿
ñëîâàìè, íàñòàº ÷àñ, êîëè ïîòð³á-
íî çàëèøàòè ðîáîòó.

«ß çàïðîïîíóâàëà íà ïîñàäó ãî-
ëîâè ²âàíà Ïåòðîâè÷à Ãóò³êà, ÿêèé
äâàäöÿòü ðîê³â ïðàöþâàâ ìî¿ì çà-
ñòóïíèêîì. ² äóæå ðàäà, ùî éîãî
êàíäèäàòóðó ï³äòðèìàëè îäíîãî-
ëîñíî»,— êàæå ïàí³ Áåëåé �

Ïðîôñï³ëêè ï³äáèëè ï³äñóìêè ðîáîòè
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Â³ðà Áåëåé ïåðøîþ ïðèâ³òàëà ²âàíà Ãóò³êà ç ïðèçíà÷åííÿì éîãî ãîëîâîþ Îá`ºäíàíîãî
êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè
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ÔÎÐÌÀÒ ôåñòèâàëþ òðîõè âèäîçì³íèâñÿ:
îðãàí³çàòîðè â³äìîâèëèñÿ â³ä ìàéñòåð-êëà-
ñ³â äëÿ ó÷àñíèê³â, ùî ïðîâîäèëè ìèíóëî-
ð³÷, ³ çîñåðåäèëèñÿ íà âèñòàâàõ. Òåìîþ 
«ÊÌÀÒÎÁ-FEST-2015» ñòàâ ïîøóê æèòòºâèõ
ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ ó øâèäêîïëèííîìó
ñüîãîäåíí³, â³äîáðàæåíèé ìîâîþ ñó÷àñíî¿
õîðåîãðàô³¿. Çà ñëîâàìè õóäîæíüîãî êåð³â-
íèêà ôåñòèâàëþ Îëåêñ³ÿ Áóñüêà, ãëÿäà÷àì
ïðåäñòàâëÿòü áàëåòè-ðîçäóìè, ÿê³ àêöåí-
òóâàòèìóòü óâàãó ãëÿäà÷³â íàñàìïåðåä íà
ïðîáëåìàõ ëþäèíè ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³.

27 òðàâíÿ ôåñòèâàëü â³äêðèº âèñòàâà «Âè-
ä³ííÿ Ðîçè» ó ïîñòàíîâö³ Îëåêñ³ÿ Áóñüêà íà
ìóçèêó Îëåêñàíäðà Ðîä³íà.Ó ðåïåðòóàð³ òå-
àòðó âîíà ç’ÿâèëàñÿ òîð³ê ó ÷åðâí³. Íà ¿¿ ñòâî-
ðåííÿ õîðåîãðàôà íàäèõíóâ ëåãåíäàðíèé áà-
ëåò «Ðîñ³éñüêèõ ñåçîí³â Äÿã³ëºâà» «Âèä³ííÿ
òðîÿíäè» («Le Spectre de la rose») — ³ñòîð³ÿ
ïðî ä³â÷èíó, ÿêà çàñíóëà ï³ñëÿ ïåðøîãî â
æèòò³ áàëó ³ óâ³ ñí³ òàíöþâàëà ç ïðèìàðîþ
òðîÿíäè. Â ïîñòàíîâö³ æ Îëåêñ³ÿ Áóñüêà Ðî-
çîþ çâóòü íåâèë³êîâíî õâîðó ä³â÷èíó, ìàòè
ÿêî¿ ùîäíÿ ñòàâèòü ¿é ñòàðó ïëàò³âêó — ºäè-
íå,ùî ìîæå çàñïîêî¿òè äî÷êó.«Öå îäèí äåíü
ç æèòòÿ ä³â÷èíêè, ùî º çàðó÷íèöåþ âëàñíî-
ãî ò³ëà,òà ¿¿ ìàòåð³, ÿêà ñàìîâ³ääàíî ïðèñâÿ-
÷óº æèòòÿ äî÷ö³»,— ðîçïîâ³â áàëåòìåéñòåð.
Ï³ñëÿ àíòðàêòó ïðåäñòàâëÿòü äåáþò — áàëåò
«ÌÅÃÀÏÎË²Ñ» ó ïîñòàíîâö³ Àíàòîë³ÿ Ñàâ-
÷åíêà â³ä êîëåêòèâó «Apache Crew». «Öå ³ñ-
òîð³ÿ óÿâíîãî ì³ñòà, â ÿêîìó ä³þòü õàðàêòåð-
í³ ëþäè, ÿêèõ ìè çâèêëè áà÷èòè â æèòò³,—
çàóâàæóº Àíàòîë³é Ñàâ÷åíêî.— Ó áàëåò³ ïî-
êàçóºòüñÿ,ÿê ì³æ íèìè âèíèêàþòü çâ’ÿçêè,ÿê

âîíè æèâóòü ³ ñï³ëêóþòüñÿ». Çîêðåìà öå ñòî-
ñóíêè ïîçà ìåæàìè êîìôîðòó: êîõàííÿ ³ áàé-
äóæ³ñòü, äðóæáà ³ äèâàöòâî, ÿê ÷àñòî åãî¿çì
ïðèçâîäèòü äî ñàìîòíîñò³, ³ ñê³ëüêè âàæëè-
âîãî ïðîõîäèòü ïîâç íàñ ó âåëèêîìó ì³ñò³. Ó
âèñòàâ³ çàä³ÿíî 23 òàíö³âíèêè, ÿê³ äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ð³çí³ ñó÷àñí³ ñòèë³ õîðåîãðà-
ô³¿ (ÿê õ³ï-õîï ÷è õàóñ), à ìóçè÷íèì ñóïðî-
âîäîì º àëüáîì â³äîìîãî áðèòàíñüêîãî ä³-
äæåÿ Bonobo.

Óäðóãèé äåíü ôåñòèâàëþ,28 òðàâíÿ,ïðåä-
ñòàâëÿòü âèñòàâó «Ñâÿùåííà âåñíà» íà ìó-
çèêó áàëåòó ²ãîðÿ Ñòðàâ³íñüêîãî â àâòîðñüêî-
ìó ïðî÷èòàíí³ õîðåîãðàôà Êðèñòèíè Øèø-
êàðüîâî¿. Ïðåì’ºðà ïîñòàíîâêè â³äáóëàñÿ â
Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó îïåðíîìó òåàòð³, êè-
ÿíè æ ïîáà÷àòü ¿¿ âïåðøå. Âèêîíàâö³ — àð-
òèñòè òâîð÷î¿ ëàáîðàòîð³¿ ñó÷àñíîãî òàíöþ
Òotem Dance Group òà àêòîð òåàòðó «Äàõ»
Ìàêñèì Äåìñüêèé. «Öå âèñòàâà ïðîòè ðåë³-

ã³éíîãî ôàíàòèçìó, âîíà ïîêàçóº, ÿê ëþäè-
íà, ÿêà âîëîä³º çíàííÿìè, ìîæå íàâ’ÿçàòè
êóëüò ìåíø ðîçâèíóò³é öèâ³ë³çàö³¿, ÷åðåç
æàãó âëàäè ïåðåâåðíóòè òðàäèö³éí³ çâè÷à¿
³ ïîðÿäêè æèòòÿ»,— ðîçïîâ³äàº Êðèñòèíà
Øèøêàðüîâà. Â îñíîâ³ ñþæåòó — ³ñòîð³ÿ âè-
ãàäàíîãî ïëåìåí³, äî ÿêîãî ïðèõîäèòü ÷ó-
æèíåöü ³ íàñàäæóº ïðèäóìàí³ íèì â³ðóâàí-
íÿ. Ïðîòèñòî¿òü éîìó ëèøå îäíà òåíä³òíà
ä³â÷èíà. Ï³ñëÿ àíòðàêòó ãëÿäà÷³â ÷åêàº «Äîâ-
ãèé ð³çäâÿíèé îá³ä» — áàëåò íà ìóçèêó Àí-
òîí³î Â³âàëüä³ çà ìîòèâàìè îäíîéìåííî¿
ï’ºñè Òîðíòîíà Óàëäåðà ó ïîñòàíîâö³ áàëåò-
ìåéñòåðà, çàñíîâíèêà «Êè¿â ìîäåðí-áàëå-
òó» Ðàäó Ïîêë³òàðó. Ñþæåò îïîâ³äàº ïðî 90
ðîê³â ç æèòòÿ ðîäèíè Áàéÿðä³â,ùî ïðîíîñÿòü-
ñÿ ó âèãëÿä³ ð³çäâÿíèõ îá³ä³â. «Çà ñòîëîì çì³-
íþþòüñÿ ïîêîë³ííÿ, ùî äåìîíñòðóº øâèä-
êîïëèíí³ñòü æèòòÿ,— ïîä³ëèâñÿ õîðåîãðàô.—
Öå áàëåò-ðîçäóì ïðî òå, ÿê ìè æèâåìî, ÷èì
íàïîâíþºìî ñâî¿ õâèëèíè, ãîäèíè, ðîêè, ³
ùî, ìîæëèâî, âàðòî ïîøóêàòè ñåíñ äëÿ êîæ-
íî¿ ìèò³ ³ñíóâàííÿ íà çåìë³». Çàâåðøèòü
«ÊÌÀÒÎÁ-FEST» öüîãî æ âå÷îðà äèâåðòèñ-
ìåíò ñó÷àñíî¿ õîðåîãðàô³¿ — íîìåðè â³ä óñ³õ
ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ �

Ðîçäóìè ïðî ñó÷àñí³ñòü
ìîâîþ õîðåîãðàô³¿
� Â ñòîëèö³ ïðîéäå «ÊÌÀÒÎÁ-FEST-2015»

Ó Êè¿âñüêîìó ìóí³öèïàëüíîìó àêàäå-

ì³÷íîìó òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³-

òåé ³ þíàöòâà âäðóãå âëàøòîâóþòü ôåñ-

òèâàëü õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà. Çà

äâà âå÷îðè íà ñöåí³ ïîêàæóòü ÷îòèðè

ïîñòàíîâêè â³ä ïðîâ³äíèõ êîëåêòèâ³â.

Íàòàëêà ÃÀÉ |ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ïåðø³ êðîêè âèäàòíèõ
ðåæèñåð³â

Öüîãî òèæíÿ Öåíòð Äîâæåíêà
ïðåçåíòóº òðåòþ äîá³ðêó ïðîåêòó
«Âåëèê³ Êîðîòê³ Ìåòðè», ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ç äèïëîìíèõ êîðîòêîìåò-
ðàæíèõ ðîá³ò êëàñèê³â óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íåìàòîãðàôà, â³äçíÿòèõ ó 
80-õ ðîêàõ. Ö³ ð³äê³ñí³ ô³ëüìè äå-
ìîíñòðóþòü, ÿê ôîðìóâàâñÿ ê³íå-
ìàòîãðàô³÷íèé ïî÷åðê ðåæèñåð³â,
ðàçîì ³ç òèì äóæå âëó÷íî ïåðåäà-
þòü çàãàëüíèé íàñòð³é åïîõè.Ñåðåä
àâòîð³â — ìàéñòåð òîíêî¿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ äðàìè ²ãîð Ì³íàºâ («Ñð³á-
íà äàëèíà» ïðî ñàìîòíþ æ³íêó Êà-
òåðèíó,ÿêà âèõîâóº äî÷êó),ïðåäñòàâ-
íèöÿ àáõàçüêî¿ ïîåòè÷íî¿ ê³íîøêî-
ëè Àäà Êâ³ðàÿ, ÿêà çäîáóâàëà ê³íî-

îñâ³òó â Êèºâ³ («Âîäîçàá³ð» — ÿê ÷î-
ëîâ³ê ç àáõàçüêîãî ì³ñòà ðÿòóº âîâ-
÷èöþ), ðåæèñåð ³ñòîðè÷íî-ïàòð³î-
òè÷íèõ åï³ê³â Îëåñü ßí÷óê ç êàìåð-
íîþ ³ñòîð³ºþ («Âèïàäîê ó ðåñòîðà-
í³» — ä³àëîã êîëèøíüîãî â÷èòåëÿ
ìàëþâàííÿ ³ ìîëîäîãî áðèãàäèðà),
ïðîäþñåð ³ òåëåâ³ç³éíèê Îëåêñàíäð
Ðîäíÿíñüêèé, ÿêèé ðîçïî÷èíàâ
ñâîþ êàð’ºðó ÿê äîêóìåíòàë³ñò («Âè-
ð³øàëüíèé â³ê» — ÿê ó õàðê³âñüêî-
ìó äèòñàäêó åíòóç³àñòè-âèõîâàòå-
ë³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ êðàùîãî
ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ó ä³-
òåé). À òàêîæ ðîñ³éñüêèé ðåæèñåð
Âîëîäèìèð Êó÷èíñüêèé ³ îïåðàòîð
Îëåêñàíäð Øóìîâè÷, ÿê³ çíÿëè â³-
çóàëüíî ³ ôîðìàëüíî âèøóêàíó çà-
ìàëüîâêó ç æèòòÿ («Äâà ïóäåë³» —
çíàéîìñòâî ó ïàðêó äâîõ ñîáàê òà

¿õ ãîñïîäàð³â). Äîá³ðêó ïîêàçóâà-
òèìóòü ç 28 òðàâíÿ ó ê³íîòåàòð³ «Êè-
¿â», ç 4 ÷åðâíÿ — ó ê³íîòåàòðàõ «Ë³-
ðà» òà «Ê³íîïàíîðàìà».

Ê³íîòèæäåíü «Ðîçñòð³ëÿíîãî
â³äðîäæåííÿ»

Ç 28 òðàâíÿ ïî 3 ÷åðâíÿ ó ñòî-
ëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Îñêàð» (ÒÐÊ
«Ãóëë³âåð») ïðîéäå ïåðøèé ê³íî-
òèæäåíü «Âîñêðåñ³ííÿ Ðîçñòð³-
ëÿíîãî â³äðîäæåííÿ». Â éîãî ìå-
æàõ äåìîíñòðóâàòèìåòüñÿ óêðà¿í-
ñüêà êëàñèêà í³ìîãî ê³íî 20—30-õ ðî-
ê³â, ñòâîðåíà çà ïîñåðåäíèöòâà
ïðåäñòàâíèê³â  «Ðîçñòð³ëÿíîãî
â³äðîäæåííÿ» («Çâåíèãîðà», «Òàðàñ
Øåâ÷åíêî», «Àë³ì», «Ïåðåêîï»,
«Øêóðíèê»,«Äâà äí³»,«Õë³á»,«ÍÅ Í²-
ÌÈÉ Àåðîãðàä»), ïðîéäóòü ëåêö³¿
ïðî òîãî÷àñíå ê³íî ³ çâ’ÿçîê éîãî ç
òåàòðîì, äèñêóñ³¿ ïðî åêðàí³çàö³þ
òâîð³â óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â
³ ñïîñîáè çí³ìàòè â Óêðà¿í³ æàíðî-
âå ê³íî,ìàéñòåð-êëàñè ïðî òå,ùî õî-
÷óòü â³ä ñöåíàðèñò³â òåëåêàíàëè ³
ÿê çðîáèòè ïðàâèëüíèé ñöåíàð³é,
àáè âäîâîëüíèòè òåëåêàíàëè. Àê-
ö³ÿ â³äáóäåòüñÿ â ìåæàõ áëàãîä³éíî-
ãî ³ ïðîñâ³òíèöüêîãî ïðîåêòó «Âîñ-
êðåñ³ííÿ Ðîçñòð³ëÿíîãî â³äðîäæåí-

íÿ». Äèñêóñ³¿ òà ëåêö³¿ ïðîõîäèòè-
ìóòü ó ôîéº ê³íîòåàòðó. Âõ³ä â³ëü-
íèé. Ïåðåãëÿä ô³ëüì³â — 35 ãðí.

Äëÿ ä³òåé —
«×³ëäðåí Ê³íîôåñò» òà «Ìóëÿ»

Ç 29 òðàâíÿ ïî 7 ÷åðâíÿ ó ñòî-
ëè÷íîìó ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» âæå âäðó-
ãå ïðîéäå ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ìèñòåöòâà ê³íî äëÿ ä³òåé òà ï³äë³ò-
ê³â «×³ëäðåí Ê³íîôåñò», ì³ñ³ÿ ÿêî-
ãî — ïîïóëÿðèçóâàòè ê³íî ñåðåä ä³-
òåé ð³çíîãî â³êó ³ ðîçâèâàòè òðàäè-
ö³¿ ñ³ìåéíîãî êóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ.
Ïîñëîì ôåñòèâàëþ âèñòóïèòü ìó-
çèêàíò ³ êîìïîçèòîð, ñîë³ñò ãðóïè
«Pianoáîé» Äìèòðî Øóðîâ.

Ó ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ ôåñ-
òèâàëþ ïðåäñòàâëÿòü ñ³ì ô³ëüì³â
ç ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Â³ä-
êðèº éîãî ³ðëàíäñüêèé ìóëüòô³ëüì
«Ï³ñíÿ ìîðÿ», íîì³íîâàíèé íà Îñ-
êàð. Òàêîæ ó ïðîãðàì³ — íîâà âåð-
ñ³ÿ êàçêè «Ï³íîêê³î», çâîðóøëèâ³
³ñòîð³¿ ïðî þíàöüêå êîõàííÿ, ñó-
ïåðãåðî¿, âåëîñèïåäèñòè ³ ìàëåíü-
ê³ ç³ðêè äæàçó. Íà êîæíîìó ïîêà-
ç³ ãëÿäà÷àì çàïðîïîíóþòü ãîëî-
ñóâàííÿì îö³íèòè ô³ëüì, ïåðåìî-
æåöü ñòàíå â³äîìèé 7 ÷åðâíÿ. Ó
ïîçàêîíêóðñí³é ïðîãðàì³ ÷åêàþòü

ðåòðîñïåêòèâà ñì³øíèõ êîðîòêî-
ìåòðàæîê í³ìîãî êîì³êà äî 120-
ð³÷÷ÿ ç äíÿ éîãî íàðîäæåííÿ «Íåé-
ìîâ³ðíèé Áàñòåð Ê³òîí», êîëåêö³ÿ
ô³ëüì³â ôðàíöóçüêîãî ìàéñòðà ôî-
êóñ³â òà ³ëþç³é «Øîó Æîðæà Ìåëü-
ºñà», äîá³ðêà êðàùî¿ óêðà¿íñüêî¿
àí³ìàö³¿ â³ä ñòóä³¿ «Óêðàí³ìàô³ëüì».
Âõ³ä â³ëüíèé, çà ðåºñòðàö³ºþ íà
ñàéò³ childrenkinofest.com.

Äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé 31 òðàâíÿ
î 12.30 ðîäèíè çàïðîøóþòü íà ñâÿ-
òî ìóëüòèê³â â ê³íîòåàòð³ «Ê³íî-
ïàíîðàìà». Ïîêàæóòü ïåðåìîæö³â
Äðóãîãî ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³é-
íîãî ôåñòèâàëþ ìóëüòô³ëüì³â
«Ìóëÿ» — òâîðö³â ³ç Ñåðá³¿, ²çðà-
¿ëþ, Óêðà¿íè. Âõ³ä â³ëüíèé.

Àðàáñüêà åêçîòèêà 
òà êîðîòêîìåòðàæêè

27 òà 28 òðàâíÿ â ê³íîòåàòð³ «Êè-
¿â» ïðîéäóòü «Äí³ àðàáñüêîãî ê³-
íî â Óêðà¿í³». Íà ôåñòèâàë³ ïðåä-
ñòàâëÿòü ô³ëüìè êðàùèõ àðàáñüêèõ
ðåæèñåð³â ç Ñèð³¿, Êàòàðó, ²ðàêó,
Ë³âàíó, Ñóäàíó, ÎÀÅ, ªãèïòó, Ìà-
ðîêêî. Ñåðåä òåì — äðóæáà, ìó-
ñóëüìàíñüê³ òàáó òà â³éñüêîâ³ êîí-
ôë³êòè. Âõ³ä çà çàïðîøåííÿìè, ÿê³
ìîæíà îòðèìàòè ó êàñàõ ê³íîòå-
àòðó (ê³ëüê³ñòü îáìåæåíà).

29—31 òðàâíÿ â ê³íîòåàòð³ «Êè-
¿â» ïðîéäå V New Vision
International Short Film Festival
2015 . Çà òðè äí³ ïîêàæóòü ïðîãðà-
ìè êîíêóðñíèõ êàðòèí 2015 ðîêó
ç ð³çíèõ êðà¿í, ó òîìó ÷èñë³ óêðà-
¿íñüêó òðèõâèëèííó êîðîòêîìåò-
ðàæêó «Ìèð». Êâèòêè 70 ãðí �

Ê³íî äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ
� Â ì³ñò³ ñòàðòóº ê³ëüêà ôåñòèâàë³â

Êèÿí çàïðîøóþòü ïåðåãëÿíóòè óêðà¿íñüêó êëàñèêó í³ìîãî ê³íî

20—30-õ ðîê³â ç ëåêö³ÿìè ³ äèñêóñ³ÿìè, äèïëîìí³ ðîáîòè 

1980-õ ðîê³â â³äîìèõ ê³íîìàéñòð³â,ô³ëüìè àðàáñüêèõ ðåæèñå-

ð³â òà êîíêóðñí³ êîðîòêîìåòðàæêè.Ä³òÿì íåîäì³ííî ñïîäîáàº-

òüñÿ ïðîãðàìà «×³ëäðåí Ê³íîôåñò» òà ñâÿòî ìóëüòèê³â «Ìóëÿ».

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Íà ôåñòèâàë³ ïîêàæóòü ïîñòàíîâêó âèçíà÷íîãî ñó÷àñíîãî õîðåãðàôà Ðàäó Ïîêë³òàðó — áàëåò «Äîâãèé
ð³çäâÿíèé îá³ä» íà ìóçèêó Àíòîí³î Â³âàëüä³

«ÊÌÀÒÎÁ-FEST-2015»

Êîëè: 27 ³ 28 òðàâíÿ î 19.00
Äå: Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé
òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé ³ þíàöòâà,
âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.04.2015 № 412 «Про схва%
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�змі-

ни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«22 828 894,06»,

«1�488 718,06»�замінити�цифрами�«22 808 004,16»,

«1 467 828,16»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«21 216�463,76»,

«18 114 194,5»,�«3�102 269,26»�замінити�циф-

рами� «22 195 523,41»,� «18 436 426,05»,�

«3�759 097,36»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«1�613 930,3»,

«3�225 981,5»�замінити�цифрами�«613 980,75»,

«2 903 749,95»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«1 612 051,2»

замінити�цифрами�«2 289 769,2».

1.2.� У� п�н�ті� 2� цифри� «18 114 194,5»,

«3 102 269,26»�замінити�цифрами�«18 436 426,05»,

«3�759 097,36»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�11�цифри�«7 799 085,51»�замі-

нити�цифрами�«7 979 988,83».

1.4.�П�н�т�14�після�слів�«на�проведення�роз-

рах�н�ів�за�еле�тричн��та�теплов��енер$ію»�до-

повнити�словами�«(��том��числі�фа�тично�спо-

жит����попередніх�бюджетних�періодах)».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1.

2,�3,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно$о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення���$а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з��йо$о�прийняття.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но$о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 № 59/924
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про$рами�е�ономічно$о

і�соціально$о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.01.2015�№ 59/924,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про$рама��апітальних

в�ладень�та��апітально$о�ремонт�»�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси$н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси$н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально$о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но$о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Положення 
та Регламенту Департаменту (Центру) 

надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20 люто%
го 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,
від 1 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних
послуг», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про�Департамент

(Центр)�надання�адміністративних�посл�$�ви�о-

навчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з$ідно�з

додат�ом�1.

2.�Затвердити�Ре$ламент�Департамент��(Цен-

тр�)�надання�адміністративних�посл�$�ви�онав-

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

�ої�державної�адміністрації)�з$ідно�з�додат�ом�2.

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

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

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�ре$ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��1�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�02.04.2015�№ 318/1183

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Департамент�(Центр)�надання�адміністративних�посл�$�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Центр) —�стр��т�рний�підрозділ�ви�онав-

чо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��творений�для�надан-

ня�адміністративних�посл�$.

З�метою�забезпечення�належної�дост�пності�адміністративних�посл�$�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�мож�ть��творюватися�територіальні�підрозділи�Центр�.

2.�Центр���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�тами�Президента�У�ра-

їни�і�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�центральних�та�місцевих�ор$анів�ви�онавчої�влади,�рішен-

нями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�розпорядженнями�Київсь�о$о�місь�о$о�$олови,�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Центр��є:

3.1.�Ор$анізація�надання�адміністративних�посл�$���най�оротший�стро��та�за�мінімальної��іль�о-

сті�відвід�вань�с�б’є�тів�звернень.

3.2.�Спрощення�процед�ри�отримання�адміністративних�посл�$�та�поліпшення�я�ості�їх�надання.

3.3.�Забезпечення�інформ�вання�с�б’є�тів�звернень�про�вимо$и�та�порядо��надання�адміністра-

тивних�посл�$,�що�надаються�через�адміністратора.

3.4.�Участь���під$отовці�пропозицій�до�прое�т��Про$рами�е�ономічно$о�і�соціально$о�розвит���міс-

та�Києва�на�відповідний�рі�.

3.5.�Внесення�пропозицій�щодо�прое�т��бюджет��міста�Києва.

3.6.�Забезпечення�ефе�тивно$о�і�цільово$о�ви�ористання�бюджетних��оштів.

3.7.�Участь���під$отовці�заходів�щодо�місь�о$о�розвит��.

3.8.�Участь���по$одженні�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�розроблених�іншими�ор$анами�ви-

�онавчої�влади.

3.9.�Участь���розробленні�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�$оловними�розробни-

�ами�я�их�є�інші�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

3.10.�Під$отов�а,�самостійно�або�разом�з�іншими�підрозділами,�інформаційних�та�аналітичних�ма-

теріалів�для�подання�їх�Київсь�ом��місь�ом��$олові.

3.11.�Забезпечення�здійснення�заходів�щодо�запобі$ання�і�протидії��ор�пції.

3.12.�Участь���під$отовці�прое�тів��$од,�до$оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�стрічей�деле$ацій

і�робочих�$р�п���межах�повноважень�Центр�.

3.13.�Роз$ляд�в��становленом��за�онодавством�поряд���звернень�$ромадян.

3.14.�Опрацювання�запитів�і�звернень�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

3.15.�Забезпечення�дост�п��до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�є�Центр.

3.16.�Інформ�вання�населення�про�стан�здійснення�визначених�за�оном�повноважень.

3.17.�Забезпечення�в�межах�повноважень�Центр��реалізації�державної�політи�и�стосовно�захис-

т��інформації�з�обмеженим�дост�пом�та�від�ритих�інформаційних�рес�рсів.

3.18.�Участь���вирішенні�відповідно�до�за�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�онфлі�тів).

3.19.�Забезпечення�захист��персональних�даних.

3.20.�Здійснення�інших�передбачених�за�оном�повноважень.�

4.�Центр�має�право:

4.1.�Одерж�вати�в��становленом��за�онодавством�поряд���від�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви-

�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��с-

танов�та�ор$анізацій�(незалежно�від�форми�власності)�та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до��менти

і�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�Центр�завдань.

4.2.�Зал�чати�до�ви�онання�о�ремих�робіт,��часті���вивченні�о�ремих�питань�спеціалістів,�фахів-

ців�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор$анізацій�(за�по$одженням�з�їх��ерівни�ами),�пред-

ставни�ів�$ромадсь�их�об’єднань�(за�з$одою).

4.3.�Вносити�в��становленом��поряд���пропозиції�щодо��дос�оналення�роботи�ви�онавчо$о�ор-

$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�надання�адміністратив-

них�посл�$.

4.4.�Корист�ватись�в��становленом��поряд���інформаційними�базами�ор$анів�ви�онавчої�влади,

системами�зв’яз���і��ом�ні�ацій,�мережами�спеціально$о�зв’яз���та�іншими�технічними�засобами.

4.5.�С�ли�ати�в��становленом��поряд���наради,�проводити�семінари�та��онференції�з�питань,�що

належать�до��омпетенції�Центр�.

4.6.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о$о�місь�о$о�$олови�в�с�дах�з�пи-

тань,�віднесених�до��омпетенції.

5.�Центр�в��становленом��за�онодавством�поряд���та���межах�повноважень�взаємодіє�з�іншими

стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�апаратом�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�Київсь�ою�місь�ою�радою,�територіальними�ор$анами�міністерств,�інших�центральних

ор$анів�ви�онавчої�влади,�а�та�ож�підприємствами,��становами�та�ор$анізаціями�з�метою�створен-

ня��мов�для�провадження�послідовної�та��з$одженої�діяльності�щодо�стро�ів,�періодичності�одер-

жання�і�передачі�інформації,�необхідної�для�належно$о�ви�онання�по�ладених�на�Центр�завдань�та

здійснення�запланованих�заходів.

6.�Центром�забезпеч�ється�надання�адміністративних�посл�$�через�адміністратора�шляхом�йо$о

взаємодії�із�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл�$.

Перелі��адміністративних�посл�$,�я�і�надаються�через�Центр,�визначається�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Перелі��адміністративних�посл�$,�я�і�надаються�через�Центр,�с�б’є�тами�надання�я�их�є�ор$ани

ви�онавчої�влади,�визначається�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�в�лючає�адміністративні�посл�-

$и�ор$анів�ви�онавчої�влади,�перелі��я�их�затвердж�ється�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

7.�В�Центрі�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ож�може�здійснюватися�прийняття�звітів,�де�ла-

рацій�та�с�ар$,�роз$ляд�я�их�віднесено�до�повноважень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо$о�ор$а-

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

8.�У�приміщенні,�де�розміщ�ється�Центр,�мож�ть�надаватися�с�п�тні�посл�$и�(ви$отовлення��о-

пій�до��ментів,�ламін�вання,�фото$раф�вання,�продаж��анцелярсь�их�товарів,�надання�бан�ів-

сь�их�посл�$�тощо)�с�б’є�тами�$осподарювання,�добір�я�их�здійснюється�на��он��рсній�основі�за

�ритеріями�забезпечення�мінімізації�матеріальних�витрат�та�витрат�час��с�б’є�та�звернення.

9.�С�ладовою�частиною�Центр��є�дозвільний�центр,��творений�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

дозвільн��систем����сфері�$осподарсь�ої�діяльності»,�я�ий�забезпеч�є�надання�адміністративних�по-

сл�$�з�видачі�(переоформлення,�видачі�д�блі�атів,�ан�лювання)�до��ментів�дозвільно$о�хара�тер���

сфері�$осподарсь�ої�діяльності.
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10.�Центр�здійснює�методоло$ічне�та�ор$анізаційне�забезпечення�Центрів�надання�адміністра-

тивних�посл�$�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

11.�С�б’є�т�звернення�для�отримання�адміністративної�посл�$и�в�Центрі�звертається�до�адмініс-

тратора,�я�ий�ор$анізов�є�надання�адміністративних�посл�$�та/або�подає�в��становленом��поряд-

���вичерпний�перелі��до��ментів�через�веб-портал�надання�адміністративних�посл�$,���том��числі

із�застос�ванням�еле�тронно$о�цифрово$о�підпис�,�«Карт�и��иянина»,�інших�засобів�а�тентифі�ації

особи.

12.�Адміністратор�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь�им�$оловою

за�поданням�дире�тора�Центр��та�по$одженням�із�заст�пни�ом�$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

На�посад��адміністратора�призначається�особа,�я�а�має�вищ��освіт��відповідно$о�професійно$о

спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма$істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом�на

державній�сл�жбі�не�менше�2�ро�ів,�або�стаж�роботи�за�фахом���сферах��правління�не�менше�3�ро-

�ів�при�необхідності,�виходячи�із�ви�онання�стр��т�рним�підрозділом�основних�завдань�та�ф�н�цій.

13.�Адміністратор�має�іменн��печат���(штамп),���том��числі�еле�тронн�,�із�зазначенням�йо$о�пріз-

вища,�імені,�по�бать�ові�та�наймен�вання�Центр�.�Адміністратор�має�еле�тронний�цифровий�під-

пис.

14.�Державний�адміністратор�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь-

�им�$оловою�за�поданням�дире�тора�Центр��та�по$одженням�із�заст�пни�ом�$олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів�і�Державною�ре$�ляторною�сл�жбою

У�раїни.

На�посад��державно$о�адміністратора�призначається�особа,�я�а�має�вищ��освіт��відповідно$о

професійно$о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма$істра,�спеціаліста,�стаж�роботи

за�фахом�на�державній�сл�жбі�або�в�ор$анах�місцево$о�самовряд�вання�не�менше�2�ро�ів,�або�стаж

роботи�в�інших�сферах��правління�не�менше�3�ро�ів.

15.�Основними�завданнями�адміністратора�є:

15.1.�Надання�с�б’є�там�звернень�вичерпної�інформації�і��онс�льтацій�щодо�вимо$�та�поряд���на-

дання�адміністративних�посл�$.

15.2.�Прийняття�від�с�б’є�тів�звернень�до��ментів,�необхідних�для�надання�адміністративних�по-

сл�$,���том��числі�в�еле�тронном��форматі,�здійснення�їх�реєстрації�та�подання�до��ментів�(їх��опій)

відповідним�с�б’є�там�надання�адміністративних�посл�$�не�пізніше�наст�пно$о�робочо$о�дня�після

їх�отримання�з�дотриманням�вимо$�За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних�даних».

15.3.�Видача�або�забезпечення�надсилання�за�допомо$ою�засобів�поштово$о�зв’яз���с�б’є�там

звернень�рез�льтатів�надання�адміністративних�посл�$�(��том��числі�рішення�про�відмов��в�задово-

ленні�заяви�с�б’є�та�звернення),�повідомлення�про�можливість�отримання�адміністративних�посл�$,

оформлених�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл�$.

15.4�Ор$анізаційне�забезпечення�надання�адміністративних�посл�$�с�б’є�тами�їх�надання.

15.5.�Здійснення��онтролю�за�додержанням�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл�$�стро��

роз$ляд��справ�та�прийняття�рішень.

15.6.�Надання�адміністративних�посл�$���випад�ах,�передбачених�за�оном.

16.�Адміністратор�має�право:

16.1.�Безоплатно�одерж�вати�від�с�б’є�тів�надання�адміністративних�посл�$,�підприємств,��ста-

нов�та�ор$анізацій,�що�належать�до�сфери�їх��правління,�до��менти�та�інформацію,�пов’язані�з�на-

данням�та�их�посл�$,�в��становленом��поряд��,���том��числі�засобами�теле�ом�ні�аційно$о�зв’яз-

���в�еле�тронном��форматі.

16.2.�По$одж�вати�до��менти�(рішення)�в�інших�державних�ор$анах�та�ор$анах�місцево$о�само-

вряд�вання,�отрим�вати�їх�виснов�и�з�метою�надання�адміністративної�посл�$и�без�зал�чення�с�б’-

є�та�звернення�з�дотриманням�вимо$�За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних�даних».

16.3.�Інформ�вати�дире�тора�Центр��та�с�б’є�тів�надання�адміністративних�посл�$�про�пор�шен-

ня�стро���роз$ляд��заяв�про�надання�адміністративної�посл�$и,�вима$ати�вжиття�заходів�до��с�нен-

ня�виявлених�пор�шень.

16.4.�Посвідч�вати�власним�підписом�(��том��числі�еле�тронним�цифровим)�та�печат�ою�(штам-

пом)�(��том��числі�еле�тронною)��опії�(фото�опії)�до��ментів�та�виписо��з�них,�витя$ів�з�реєстрів�та

баз�даних,�я�і�необхідні�для�надання�адміністративної�посл�$и.

16.5.�Пор�ш�вати��лопотання�перед�дире�тором�Центр��щодо�вжиття�заходів�з�метою�забезпе-

чення�ефе�тивної�роботи�Центр�.

17.�Основні�завдання�та�права�державно$о�адміністратора�визначені�статтею�5�За�он��У�раїни

«Про�дозвільн��систем����сфері�$осподарсь�ої�діяльності».

18.�Центр�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им

місь�им�$оловою�в��становленом��поряд���за�поданням�заст�пни�а�$олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації’�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

На�посад��дире�тора�Центр��призначається�особа,�я�а�має�виш��освіт��відповідно$о�професій-

но$о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма$істра,�спеціаліста,�стаж�роботи�за�фахом

на�державній�сл�жбі�не�менше�З�ро�ів,�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сфе-

рах�е�ономі�и�не�менше�5�ро�ів�при�необхідності,�виходячи�із�ви�онання�стр��т�рним�підрозділом

основних�завдань�та�ф�н�цій.

19.�Дире�тор�Центр��відповідно�до�завдань,�по�ладених�на�Центр:

19.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�Центр�,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання

по�ладених�на�Центр�завдань.

19.2.�Вносить�на�роз$ляд�Київсь�о$о�місь�о$о�$олови�та�заст�пни�а�$олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�прое�ти�розпорядчих�до��ментів�з�питань,

що�належать�до��омпетенції�Центр�.

19.3.�Забезпеч�є�ви�онання�дор�чень�Київсь�о$о�місь�о$о�$олови�та�заст�пни�а�$олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�перспе�тивних�і�поточних�пла-

нів�діяльності�Центр�.

19.4.�Гот�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Центр�надання�ад-

міністративних�посл�$�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�внесення�змін�до�ньо$о�і�стр��т�ри.

19.5.�Затвердж�є�в��становленом��поряд���положення�про�стр��т�рні�підрозділи�Центр�,�ре$ла-

мент�роботи�стр��т�рних�підрозділів�Центр��та�посадові�інстр��ції�працівни�ів.

19.6.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���штатний�розпис�Центр��в�межах�$ранич-

ної�чисельності�і�фонд��оплати�праці�йо$о�працівни�ів.

19.7.�Призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад�працівни�ів�Центр�.

19.8.�Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз�и�між�працівни�ами�Центр�,�забезпеч�є�підвищен-

ня�їх��валіфі�ації.

Контролює�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни.

19.9.�Ор$анізов�є�діяльність�Центр�,���том��числі�щодо�взаємодії�із�с�б’є�тами�надання�адмініс-

тративних�посл�$,�вживає�заходів�до�підвищення�ефе�тивності�роботи�Центр�.

19.10.�Розпоряджається��оштами�в�межах�затверджено$о�в��становленом��поряд����ошторис��Цен-

тр�,�несе�персональн��відповідальність�за�«їх�цільове�ви�ористання.

19.11.�Координ�є�діяльність�адміністраторів,��онтролює�я�ість�та�своєчасність�ви�онання�ними

обов’яз�ів.

19.12.�Ор$анізов�є�інформаційне�забезпечення�роботи�Центр�,�робот��із�засобами�масової�ін-

формації,�визначає�зміст�та�час�проведення�інформаційних�заходів.

19.13.�Видає�в�межах��омпетенції�на�ази,�ор$анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання.

На�ази�дире�тора�Центр�,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси�$ромадян�або�мають

міжвідомчий�хара�тер,�підля$ають�державній�реєстрації�в�Головном��територіальном���правлінні

юстиції���м.�Києві�в��становленом��поряд��.

На�ази,�я�і�є�ре$�ляторними�а�тами,�розробляються,�роз$лядаються,�приймаються�та�оприлюд-

нюються���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

19.14.�С�ли�ає�в��становленом��поряд���наради�з�питань,�що�належать�до�йо$о��омпетенції.

19.15.�Може�входити�до�с�лад���оле$ії�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

19.16.�Вносить�пропозиції�щодо�роз$ляд��на�засіданнях��оле$ії�питань,�що�належать�до��омпе-

тенції�Центр�.

19.17.�Може�брати��часть���роботі�Київсь�ої�місь�ої�ради.

19.18.�Представляє�інтереси�Центр����взаємовідносинах�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви-

�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�з�міністерства-

ми,�іншими�центральними�ор$анами�ви�онавчої�влади,�ор$анами�місцево$о�самовряд�вання,�підпри-

ємствами,��становами�та�ор$анізаціями.

19.19.�Без�дор�чення�представляє�інтереси�Центр��в�підприємствах,��становах,�ор$анізаціях�та�ор-

$анах��правління,���ладає�від�імені�Центр��до$овори,�надає�відповідні�дор�чення.

19.20.�Сприяє�створенню�належних��мов�праці�в�Центрі,�вносить�пропозиції�заст�пни���$олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�щодо�матеріально-тех-

нічно$о�забезпечення�Центр�.

19.21.�Роз$лядає�с�ар$и�на�діяльність�чи�бездіяльність�адміністраторів.

19.22.�Ви�он�є�інші�повноваження�з$ідно�з�а�тами�за�онодавства�та�з$ідно�з�цим�Положенням.

19.23.�Звіт�є�перед�Київсь�им�місь�им�$оловою�про�ви�онання�по�ладених�на�Центр�завдань�та

затверджених�планів�роботи.

19.24.�Ви�ористов�є���повся�денній�діяльності�інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло$ії,���том��чис-

лі�еле�тронний�цифровий�підпис.

20.�Дире�тор�Центр��має�заст�пни�ів,�я�і�за�йо$о�поданням,�по$одженим�із�заст�пни�ом�$олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�призначаються�на�по-

сади�та�звільняються�з�посад�Київсь�им�місь�им�$оловою�в��становленом��поряд��.

21.�Час�прийом��с�б’є�тів�звернень�в�Центрі�становить�не�менше�шести�днів�на�тиждень�та�семи

$один�на�день�без�перерви�на�обід�і�є�за$альним�(єдиним)�для�всіх�адміністративних�посл�$,�що�на-

даються�через�Центр.�Центр�два�дні�на�тиждень�(вівторо�,�четвер)�здійснює�прийом�с�б’є�тів�звер-

нень�до�20-ї�$одини�та�в�с�бот��до�16-ї�$одини.

22.�Для�здійснення�ф�н�цій,�по�ладених�на�Центр�надання�адміністративних�посл�$�ви�онавчо$о

ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�дире�тор�та�працівни�и�на-

діляються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�чинно$о�за�оно-

давства,�інших�нормативно-правових�а�тів,�що�ре$�люють�порядо��і��мови�проходження�держсл�ж-

би,�а�та�ож�правил�вн�трішньо$о�тр�дово$о�розпоряд���працівни�ів�стр��т�рно$о�підрозділ��ви�о-

навчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�цьо$о�Положення.

По�ладення�на�Центр�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�і�та�их,�що�не�стос�ються�пи-

тань�роботи�Центр�,�не�доп�с�ається.

23.�Центр�під�час�ви�онання�по�ладених�на�ньо$о�завдань�взаємодіє�з�центральними�та�місцеви-

ми�ор$анами�ви�онавчої�влади,�іншими�державними�ор$анами,�ор$анами�місцево$о�самовряд�ван-

ня,�підприємствами,��становами�або�ор$анізаціями.

24.�Дире�тор�Центр��щомісячно�до�25�числа�с�ладає�$рафі��чер$�вань�адміністраторів�на�наст�п-

ний�місяць�з�врах�ванням�вимо$�статті�50�Коде�с��за�онів�про�працю�У�раїни�та�підп�н�т��3�части-

ни�др�$ої�статті�6�За�он��У�раїни�«Про�адміністративні�посл�$и»�та�по$одж�є�йо$о�із�заст�пни�ом

$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів.

25.�У�Центрі�для�вирішення�питань,�що�належать�до�йо$о��омпетенції,�може��творюватися��оле-

$ія�я���онс�льтативно-дорадчий�ор$ан���с�ладі�дире�тора�Центр��($олови��оле$ії),�заст�пни�ів�дире�-

тора�Центр��(за�посадою),�інших�відповідальних�працівни�ів�Центр�.

До�с�лад���оле$ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�и�інших�стр��т�рних�під-

розділів�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інших

�станов,�ор$анізацій.

С�лад��оле$ії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням�дире�тора�Центр�.

Рішення��оле$ії�провадяться�в�життя�на�азами�дире�тора�Центр�.

26.�На�ази�дире�тора�Центр��в�разі�пор�шення�прав�$ромадян,�ор$анів�місцево$о�самовряд�ван-

ня,�підприємств,��станов�і�ор$анізацій�мож�ть�б�ти�ос�аржені�в��становленом��поряд��.

27.�Для�роз$ляд��на��ових�ре�омендацій�і�пропозицій�щодо�реалізації�основних�напрямів�діяль-

ності�Центр��та�вирішення�інших�питань�при�Центрі�мож�ть��творюватися��онс�льтативно-дорадчі

ор$ани.�С�лад�та�их��онс�льтативно-дорадчих�ор$анів�та�положення�про�них�затвердж�ються�на�а-

зом�дире�тора�Центр�.

28.�Центр��трим�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва.�Гранична�чисельність�працівни-

�ів�Центр��затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о$о�місь�о$о�$олови.

Штатний�розпис�Центр��затвердж�ється�Київсь�им�місь�им�$оловою�після�йо$о�попередньої�е�с-

пертизи���Департаменті�фінансів�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Стр��т�ра�Центр��затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

29.�Майно�Центр��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної�$ромади�м.�Києва�і�за�ріп-

лене�за�Центром�на�праві�оперативно$о��правління.

Центр�має�право�ви�лючно�за�з$одою�власни�а�або��повноважено$о�ним�ор$ан�:�надавати�в�орен-

д��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,

інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��за�оном�по-

ряд��.

30.�Центр�здійснює�оперативний�та�б�х$алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�надає

фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�онодавством�У�ра-

їни.�Фінансова�звітність�Центр��надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

навчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становлено-

м��поряд��.

31.�Центр�є�юридичною�особою�п�блічно$о�права,�має�самостійний�баланс,�розрах�н�овий�та�ін-

ші�рах�н�и�в�ор$анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби,�печат���із�зображенням�Державно$о�Герба

У�раїни�і�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и�й�штампи,�блан�и,�інші�ре�візити,���том��числі�еле�трон-

ні.

Місцезнаходження�Центр�:�м.�Київ,�Дніпровсь�а�набережна,�19-б.

32.�Припинення�Центр��здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�визначено-

м��за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова В. Кличко
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Додато��2�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�02.04.2015�№ 318/1183

РЕГЛАМЕНТ
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
За$альна�частина

1.�Цей�Ре$ламент�визначає�порядо��ор$анізації�роботи�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

тративних�посл�$�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�(далі —�Центр),�порядо��дій�адміністраторів�Центр��та�їх�взаємодії�із�с�б’є�тами�надання�адмі-

ністративних�посл�$.

З�метою�забезпечення�належної�дост�пності�адміністративних�посл�$�мож�ть��творюватися�тери-

торіальні�підрозділи�Центр�.

2.�У�цьом��Ре$ламенті�терміни�вживаються���значеннях,�визначених�За�оном�У�раїни�«Про�адмі-

ністративні�посл�$и».

3.�Надання�адміністративних�посл�$���Центрі�здійснюється�з�дотриманням�та�их�принципів:

верховенства�права,���том��числі�за�онності�та�юридичної�визначеності;�стабільності;�рівності�пе-

ред�за�оном;�від�ритості�та�прозорості;�оперативності�та�своєчасності;

дост�пності�інформації�про�надання�адміністративних�посл�$;�захищеності�персональних�даних;

раціональної�мінімізації��іль�ості�до��ментів�та�процед�рних�дій,�що�вима$аються�для�отримання

адміністративних�посл�$;�не�передженості�та�справедливості;�дост�пності�та�зр�чності�для�с�б’є�-

тів�звернення.

4.�Центр���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�тами�Президента�У�ра-

їни�і�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�а�тами�центральних�та�місцевих�ор$анів�ви�онавчої�влади,�рішення-

ми�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�Положенням�про�Центр�та�цим�Ре$ламентом.

Вимо$и�до�приміщення,�в�я�ом��розміщ�ється�Центр

5.�Центр�розміщено�за�адресою:�02081,�м.�Київ,�Дніпровсь�а�набережна,�19�Б.

На�вході�до�приміщення�(б�дівлі)�розміщено�інформаційн��вивіс���з�наймен�ванням�Центр�,�$ра-

фі�ом�йо$о�роботи�та�$рафі�ом�прийом��с�б’є�тів�звернень.

Графі��роботи�Центр�:

понеділо� —�з�09:00�до�18:00;

вівторо� —�з�09:00�до�20:00;

середа�—�з�09:00�до�18:00;

четвер —�з�09:00�до�20:00;

п’ятниця —�з�09:00�до�16:45;

с�бота —�з�09:00�до�16:00.

Час�прийом��с�б’є�тів�звернень�в�Центрі�становить�не�менше�шести�днів�на�тиждень�та�семи�$о-

дин�на�день�без�перерви�на�обід�і�є�за$альним�(єдиним)�для�всіх�адміністративних�посл�$,�що�на-

даються�через�Центр.�Центр�два�дні�на�тиждень�(вівторо�,�четвер)�здійснює�прийом�с�б’є�тів�звер-

нень�до�20-ї�$одини�та�в�с�бот��до�16-ї�$одини.

Вхід�до�Центр��облаштовано�панд�сами�для�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями.

На�приле$лій�до�Центр��території�передбачено�місце�для�безоплатної�стоян�и�автомобільно$о

транспорт��с�б’є�тів�звернення.�На�приле$лих�в�лицях�розміщено�по�ажчи�и�із�зазначенням�місця

розташ�вання�Центр�.

6.�Приміщення�Центр��поділено�на�від�рит��та�за�рит��частини.

У�від�ритій�частині�працівни�и�Центр��проводять�прийом,��онс�льт�вання,�інформ�вання�та�обсл�-

$ов�вання�с�б’є�тів�звернення.�С�б’є�ти�звернення�мають�безпереш�одний�дост�п�до�цієї�частини

Центр�.

Від�рита�частина�в�лючає:

се�тор�прийом�;

се�тор�інформ�вання;

се�тор�очі��вання;

се�тор�обсл�$ов�вання.

Від�рита�частина�розміщена�на�першом��та�др�$ом��поверхах�б�дівлі.

За�рита�частина�призначена�ви�лючно�для�опрацювання�до��ментів,�пошти,�надання��онс�льта-

цій�з�ви�ористанням�телефонно$о�зв’яз��,�а�та�ож�збереження�до��ментів,�справ,�ж�рналів�облі-

��/реєстрації�(розміщення�архів�).

Вхід�до�за�ритої�частини�Центр��с�б’є�там�звернення�забороняється.

За�рита�частина�розміщена�на�о�ремих�від�від�ритої�частини�поверхах.

7.�Се�тор�прийом��облаштовано�при�вході�до�приміщення�Центр�.�У�ньом��проводиться�за$аль-

не�інформ�вання�та��онс�льт�вання�с�б’є�тів�звернення�з�питань�роботи�Центр�.

8.�Се�тор�інформ�вання��творено�з�метою�ознайомлення�с�б’є�тів�звернення�з�поряд�ом�та��мо-

вами�надання�адміністративних�посл�$.

У�се�торі�інформ�вання�розміщено�інформаційні�стенди,�а�та�ож�інформаційні�термінали�в�зр�ч-

ном��для�пере$ляд��місці,�що�містять�а�т�альн�,�вичерпн��інформацію,�необхідн��для�одержання

адміністративних�посл�$.

Се�тор�інформ�вання���омпле�товано�столами,�стільцями,�телефонами,�фа�симільними�апара-

тами�та�забезпечено��анцелярсь�ими�товарами�для�заповнення�с�б’є�тами�звернення�необхідних

до��ментів.

9.�Се�тор�очі��вання�розміщено�в�простором��приміщенні�та�забезпечено�в�достатній��іль�ості

стільцями,��ріслами�тощо.

Се�тор�очі��вання�обладнано�автоматизованою�системою��ер�вання�чер$ою,�системою�зв��ово-

$о�інформ�вання�осіб�похило$о�ві���та�тих,�що�мають�проблеми�із�зором.

10.�Се�тор�обсл�$ов�вання�облаштовано�за�принципом�від�ритості�розміщення�робочих�місць.

Кожне�робоче�місце�для�прийом��с�б’є�тів�звернення�має�інформаційн��таблич���із�зазначенням

номера�місця,�прізвища,�імені,�по�бать�ові�та�посади�адміністратора�Центр�.

11.�Площа�се�торів�очі��вання�та�обсл�$ов�вання�є�достатньою�для�забезпечення�зр�чних�і��ом-

фортних��мов�для�прийом��с�б’є�тів�звернення�та�роботи�адміністраторів�Центр�.

12.�На�інформаційних�стендах�та�інформаційних�терміналах�розміщено�інформацію�про:

наймен�вання�Центр�,�йо$о�місце�розташ�вання,�номери�телефонів�для�довідо�,�фа�с�,�адрес��веб-

сайт�,�еле�тронної�пошти;

$рафі��роботи�Центр��(прийомні�дні�та�$одини,�вихідні�дні);

перелі��адміністративних�посл�$,�я�і�надаються�через�Центр,�та�відповідні�інформаційні��арт�и�ад-

міністративних�посл�$;

стро�и�надання�адміністративних�посл�$;

блан�и�заяв�та�інших�до��ментів,�необхідних�для�звернення�за�отриманням�адміністративних�по-

сл�$,�а�та�ож�зраз�и�їх�заповнення;

платіжні�ре�візити�для�оплати�платних�адміністративних�посл�$;

с�п�тні�посл�$и,�я�і�надаються�в�приміщенні�Центр�;

прізвище,�ім’я,�по�бать�ові��ерівни�а�Центр�,��онта�тні�телефони,�адрес��еле�тронної�пошти;

�орист�вання�інформаційними�терміналами;

�орист�вання�автоматизованою�системою��ер�вання�чер$ою;

Положення�про�Центр;�

Ре$ламент�Центр�.

13.�Перелі��адміністративних�посл�$,�я�і�надаються�через�Центр,�розміщено���дост�пном��та

зр�чном��для�с�б’є�тів�звернення�місці,���том��числі�в�інформаційном��терміналі.�Адміністративні

посл�$и�в�перелі���$р�п�ються�за�моделлю�життєвих�сит�ацій�с�б’є�тів�звернення�та�сферами�пра-

вовідносин�(за�онодавства),�а�та�ож�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл�$.

14.�Блан�и�заяв,�необхідні�для�замовлення�адміністративних�посл�$,�розміщено���се�торі�інфор-

м�вання�на�стендах-на�опич�вачах�та�стелажах�із�вільним�дост�пом�до�них�с�б’є�тів�звернення.

15.�Особам�з�обмеженими�фізичними�можливостями�забезпеч�ється�вільний�дост�п�до�інфор-

мації,�зазначеної�в�цьом��розділі,�шляхом�розміщення�б��летів,�інформаційних�листів�на�стендах,

інших�необхідних�матеріалів,�надр��ованих�шрифтом�Брайля.�На�інформаційних�терміналах�розмі-

щ�ється�$олосова�інформація�та�відеоінформація,�а�та�ож�здійснюється�інформ�вання�іншими�спо-

собами,�я�і�є�зр�чними�для�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями.

16.�На�основі��з$оджених�рішень�із�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл�$���Центрі�мож�ть

надаватися�адміністративні�посл�$и�безпосередньо�та�ими�с�б’є�тами.

Інформаційна�та�техноло$ічна��арт�и�адміністративних�посл�$

17.�Київсь�а�місь�а�рада,�ви�онавчий�ор$ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�ад-

міністрація),�а�та�ож�дире�тор�Центр��вносять�с�б’є�тові�надання�адміністративної�посл�$и�пропо-

зиції�щодо�необхідності�внесення�змін�до�затверджених�інформаційних�та�техноло$ічних��арто��ад-

міністративних�посл�$�(зо�рема�для�до��ментів�дозвільно$о�хара�тер����сфері�$осподарсь�ої�діяль-

ності).

18.�У�разі�внесення�змін�до�за�онодавства�щодо�надання�адміністративної�посл�$и�с�б’є�т�її�на-

дання�своєчасно�інформ�є�про�це�Київсь���місь���рад�,�а�та�ож�дире�тора�Центр�,�$от�є�пропози-

ції�щодо�внесення�змін�до�інформаційних�та/або�техноло$ічних��арто��з$ідно�із�за�онодавством.

Робота�інформаційно$о�підрозділ��Центр�

19.�Для�надання�допомо$и�с�б’є�там�звернення����орист�ванні�інформаційними�терміналами�та

автоматизованою�системою��ер�вання�чер$ою,��онс�льт�вання�із�за$альних�питань�ор$анізації�ро-

боти�Центр��та�поряд���прийом��с�б’є�тів�звернення���Центрі��творено�інформаційний�підрозділ.

Інформаційний�підрозділ�Центр��та�ож:

інформ�є�за��сним��лопотанням�с�б’є�та�звернення�про�належність�пор�шено$о�ним�питання�до

�омпетенції�Центр�;

�онс�льт�є�с�б’є�тів�звернення�щодо�поряд���внесення�плати�(адміністративно$о�збор�)�за�на-

дання�платних�адміністративних�посл�$,�надає�інформацію�про�платіжні�ре�візити�для�сплати�адмі-

ністративно$о�збор�;

надає�інш��інформацію�та�допомо$�,�необхідні�с�б’є�там�звернення�до�прийом��їх�адміністрато-

ром.

20.�Центр�створює�та�забезпеч�є�робот��веб-сайт�,�де�розміщ�ється�інформація,�зазначена�в

п�н�ті�12�цьо$о�Ре$ламент�,�а�та�ож�відомості�про�місце�розташ�вання�Центр�,�найближчі�з�пин�и

$ромадсь�о$о�транспорт�,�під’їзні�шляхи,�місця�пар��вання,�інша��орисна�для�с�б’є�тів�звернення

інформація.

21.�Інформація,�я�а�розміщ�ється�в�приміщенні�Центр��(зо�рема�на�інформаційних�терміналах)

та�на�веб-сайті,�є�а�т�альною�і�повною.

Інформація�на�веб-сайті�Центр��є�зр�чною�для�пош����та��опіювання.

22.�С�б’є�там�звернення,�я�і�зверн�лися�до�Центр��з�ви�ористанням�засобів�теле�ом�ні�аційно-

$о�зв’яз���(телефон�,�еле�тронної�пошти,�веб-портал�,�інших�засобів�зв’яз��),�забезпеч�ється�мож-

ливість�отримання�інформації�про�надання�адміністративних�посл�$�Центром���спосіб,�анало$ічний

способ��звернення.

Надання�адміністративних�посл�$�може�здійснюватися�в�еле�тронном��форматі�через�веб-пор-

тал�надання�адміністративних�посл�$�в��становленом��поряд��.

Кер�вання�чер$ою�в�Центрі

23.�З�метою�забезпечення�зр�чності�та�оперативності�обсл�$ов�вання�с�б’є�тів�звернення���Цен-

трі�вживаються�заходи�для�запобі$ання��творенню�чер$и,�а���разі�її��творення—�для��ер�вання�чер-

$ою.

24.�У�Центрі�запроваджено�автоматизован��систем���ер�вання�чер$ою.�С�б’є�т�звернення�для

прийом��адміністратором�Центр��реєстр�ється�за�допомо$ою�термінала�в�та�ій�системі,�отрим�є

відповідний�номер���черзі�та�очі��є�на�прийом.�Автоматизована�система��ер�вання�чер$ою�перед-

бачає�персоніфі�ован��реєстрацію�с�б’є�та�звернення�(із�зазначенням�йо$о�прізвища�та�імені).

25.�У�Центрі�проводиться�попередній�запис�с�б’є�тів�звернення�на�прийом�до�адміністратора�на

визначен��дат��та�час.�Попередній�запис�може�проводитися�шляхом�особисто$о�звернення�до�Цен-

тр��або�еле�тронної�реєстрації�на�веб-сайті�Центр�.�Прийом�с�б’є�тів�звернення,�я�і�зареєстр�ва-

лися�шляхом�попередньо$о�запис�,�проводиться���визначені��ерівни�ом�Центр��$одини.

26.�Центр�може�здійснювати��ер�вання�чер$ою�в�інший�спосіб,�$арант�ючи�дотримання�принци-

п��рівності�с�б’є�тів�звернення.

Прийняття�заяви�та�інших�до��ментів���Центрі

27.�Прийняття�від�с�б’є�та�звернення�заяви�та�інших�до��ментів,�необхідних�для�надання�адмі-

ністративної�посл�$и�(далі —�вхідний�па�ет�до��ментів),�та�повернення�до��ментів�з�рез�льтатом

надання�адміністративної�посл�$и�(далі —�вихідний�па�ет�до��ментів)�здійснюється�ви�лючно�в�Цен-

трі.

28.�Прийняття�від�с�б’є�тів�$осподарювання�заяви�про�видач��до��ментів�дозвільно$о�хара�тер�

та�до��ментів,�що�додаються�до�неї,�де�ларації�відповідності�матеріально-технічної�бази�вимо$ам

за�онодавства,�видача�(переоформлення,�видача�д�блі�атів,�ан�лювання)�до��ментів�дозвільно$о

хара�тер�,�оформлених�ре$іональними�та�місцевими�дозвільними�ор$анами,�та�зареєстрованих

де�ларацій�здійснюються�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�дозвільн��систем����сфері�$осподар-

сь�ої�діяльності».

29.�С�б’є�т�звернення�має�право�подати�вхідний�па�ет�до��ментів���Центрі�особисто,�через��пов-

новажено$о�представни�а,�надіслати�йо$о�поштою�(ре�омендованим�листом�з�описом�в�ладення)

або�в�передбачених�випад�ах�за�допомо$ою�засобів�теле�ом�ні�аційно$о�зв’яз��,�в�том��числі�че-

рез�веб-портал�надання�адміністративних�посл�$,���том��числі�застос�вання�еле�тронно$о�цифро-

во$о�підпис�,�«Карт�и��иянина»,�інших�засобів�а�тентифі�ації�особи.

30.�Я�що�вхідний�па�ет�до��ментів�подається��повноваженим�представни�ом�с�б’є�та�звернен-

ня,�пред’являються�до��менти,�що�посвідч�ють�особ��представни�а�та�засвідч�ють�йо$о�повнова-

ження.

31.�Адміністратор�Центр��перевіряє�відповідність�вхідно$о�па�ета�до��ментів�інформаційній��арт-

ці�адміністративної�посл�$и,���разі�потреби�надає�допомо$��с�б’є�тові�звернення�в�заповненні�блан-

�а�заяви.�Я�що�с�б’є�т�звернення�прип�стився�неточностей�або�помил�и�під�час�заповнення�блан-

�а�заяви,�адміністратор�повідомляє�с�б’є�тові�звернення�про�відповідні�недолі�и�та�надає�необхід-

н��допомо$��в�їх��с�ненні.

32.�Адміністратор�Центр��с�ладає�опис�вхідно$о�па�ета�до��ментів,���я�ом��зазначаються�ін-

формація�про�заяв��та�перелі��до��ментів,�поданих�с�б’є�том�звернення�до�неї,���двох�примірни-

�ах.
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Відповіді на сканворд 

Передплата!для!піль%ових!*ате%орій
з достав*ою!%азети!в!поштов0!с*ринь*0

на!місяць ....................8!%рн.!00!*оп.
на!3!місяці ................24!%рн.!00!*оп.
на!6!місяців ..............48!%рн.!00!*оп.
на!12!місяців ............96!%рн.!00!*оп.

на!місяць ..................28!%рн.!00!*оп.
на!3!місяці ................84!%рн.!00!*оп.
на!6!місяців ............168!%рн.!00!*оп.
на!12!місяців ..........336!%рн.!00!*оп.

ІНДЕКС!ЧЕТВЕРГОВОГО!ВИПУСКУ
(З!ПРОГРАМОЮ!ТБ) 22094

Передплатні!ціни
на!місяць ..................12!%рн.!00!*оп.
на!3!місяці ................36!%рн.!00!*оп.
на!6!місяців ..............72!%рн.!00!*оп.
на!12!місяців ..........144!%рн.!00!*оп.

на!місяць ..................40!%рн.!90!*оп.
на!3!місяці ..............122!%рн.!70!*оп.
на!6!місяців ............245!%рн.!40!*оп.
на!12!місяців ..........490!%рн.!80!*оп.

ІНДЕКС!ЩОДЕННОГО!ВИПУСКУ
(ВТ,!СР,!ЧТ,!ПТ) 61308

Оформл е н н я ! п р о в о д и т ь с я ! в ! р е д а * ц і ї

TOB "Êîìôîðòíà Îñåëÿ" äîâîäèòü ðîçðàõóíêîâ³ ðîçì³ðè òàðèô³â íà
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Ðîçðà-
õóíêè âèêîíàí³ ó çâ'ÿçêó ç³ çì³íàìè åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çã³äíî ç Ïîðÿä-
êîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Ñòðóêòóðà, ïå-
ð³îäè÷í³ñòü òà òåðì³íè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áó-
äèíê³â.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
62 äî 01.07.2015 ðîêó.

ÒÎÂ "Ñ²ÃÎÎ" ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè çì³íó òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ÖÎ òà ÃÂÏ äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â òà íàñåëåííÿ.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "³íø³ ñïîæèâà÷³" ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 1241 ãðí

45 êîï., ç ÏÄÂ 20% — 1489 ãðí 74 êîï.

Äëÿ êàòåãîð³¿ "íàñåëåííÿ" ðîçì³ð òàðèôó íà ÒÅ çà 1 Ãêàë áåç ÏÄÂ ñòàíîâèòü 460 ãðí

54 êîï., ç ÏÄÂ 20% — 552 ãðí 65 êîï. Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãó ç ÖÎ ñòàíîâëÿòü 63,82 ãðí/ì2

íà ð³ê áåç ÏÄÂ, ç ÏÄÂ 20% — 76,58 ãðí/ì2 íà ð³ê. Ïëàíîâ³ òàðèôè íà ïîñëóãó ç ÃÂÏ

ñòàíîâëÿòü 32,16 ãðí/ì3 áåç ÏÄÂ, ç ÏÄÂ 20% — 38,59 ãðí/ì3.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèõîäó

îãîëîøåííÿ. Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà: âóë. ²íñòèòóòñüêà, 18 ñåê. Á, ì. Êè¿â, 01021.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Áîðîâèêîâà Îëåãà Âàëåð³éî-
âè÷à (âóë. À. Ìàëèøêà, 3, êâ. 569, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
Êîìåðö³éíèé Áàíê "Ïðèâàòáàíê" äî Áîðîâèêîâà Îëåãà Âàëåð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãî-
âàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 03.09.2015 ðîêó îá 11.30 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî ðà-
éîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà, çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè, áóäå ðîçãëÿíó-
òà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

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

Ñóääÿ Ë.Î. Àíòèïîâà

Âòðà÷åíå ðåºñòðàö³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÁÒ² â³ä 20.11.1995 ð. ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ãàðàæíèé

áîêñ ¹ 746, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë.Äðóæáè Íàðîä³â, 16, çàðåºñòðîâàíèé

çà Êàðë³íèì Îëåêñàíäðîì Þõèìîâè÷åì, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ äîâ³äêè àâòîêîîï."Àêàäåì³÷íèé"

Ïå÷åðñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà â³ä 18.10.1995 ð. çà ¹ ÊÊ-95/132, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 22, íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè, äëÿ
ðîçì³ùåííÿ: ïåðóêàðí³ — 16,7 êâ.ì, íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã — 43,3 êâ.ì;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,7 êâ.ì, îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 16, íà
âóë. Ëþòåðàíñüê³é, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü àáî ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüê³
ðîáîòè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 15.00 16 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì.Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15 ê³ì. 210 (ïí. — ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî

16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 10 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ïî íàñòóïíèõ îá'ºêòàõ:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 22, íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè —
2646,17 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,7 êâ.ì, îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 16, íà
âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 13794,17 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïî íàñòóïíèõ îá'ºêòàõ:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 22, íà âóë. Ïàòðèñà Ëóìóìáè —
5292,34 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,7 êâ.ì, îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 16, íà
âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 27588,34 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ: 

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà",
ð/ð 26009300840102 ó Òåðèòîð³àëüíî â³äîêðåìëåíîìó áåçáàëàíñîâîìó â³ää³ëåíí³ ¹ 10026/0187 ô³ë³¿ —Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ "Îùàäáàíê", ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ: 35692211.

Óìîâè êîíêóðñó:

� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

� ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

� åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

� â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà
³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê", çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;

� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� óêëàäàííÿ â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í, ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
88,7 êâ.ì,ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 16,íà âóë.Ëþòåðàíñüê³é (îá'ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè), îõîðîííîãî
äîãîâîðó íà îá'ºêò îðåíäè, ç öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

� Ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè òà ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³
íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Îãîëîøåííÿ ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê HAH Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíàìè: 559-11-61, 559-13-94.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà îð-
ãàíó óï-
ðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà
àäðåñà, òåëåôîí)

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

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íå-
çàëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Íàö³î-
íàëüíà

àêàäåì³ÿ
íàóê Óê-

ðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿ âèñî-
êîìîëåêóëÿðíèõ

ñïîëóê

Ãîëîâíèé êîðïóñ, ÷àñòèíà ê³ìíàòè
¹ 208, Õàðê³âñüêå øîñå, 48

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ353

10,00 88350,00 Äî 31.12.2016 ðîêó Îô³ñ

2
Ãîëîâíèé êîðïóñ, ÷àñòèíà ê³ìíàòè

¹ 210, Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ353

16,00 122898,50 -’’- Íàóêîâî-äîñ-
ë³äí³ ðîáîòè

3
Ãàçîçâàðþâàëüíèé êîðïóñ, ïðèì³ùåí-

íÿ ãàðàæó. Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÅÀÓÐÁÄ050

51,20 138948,90 -’’- Ðåì. ³ ÒÎ àâ-
òîìîá³ë³â

4
Êîìïðåñîðíèé êîðïóñ, âèðîáíè÷å

ïðèì³ùåí. ¹ 2, Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ355

10,00 52234,45 -’’- Âèðîáíèöòâî

5
Êîìïðåñîðíèé êîðïóñ, ëàáîðàòîðí³
ê³ìíàòè ¹ 4, 5. Õàðê³âñüêå øîñå, 48

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ355

19,60 122365,00 -’’- Íàóêîâî-äîñ-
ë³äí³ ðîáîòè

6
Ìàòåð³àëüíèé ñêëàä, íàï³âï³äâàëüíå

ïðèì³ù. ¹ 1, Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ357

93,10 322700,00 -’’- Ñêëàä

7 Ïàâ³ëüéîí ¹ 4, Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ389

211,20 550238,00 -’’- Ðåì. ³ ÒÎ àâ-
òîìîá³ë³â

8 Áîêñ ¹61, Õàðê³âñüêå øîñå, 48
05417041.1.
ÅÀÓÐÁÄ053

18,54 51774,90 -’’- Ñêëàä

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü

1 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 58 7,27

2 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 62 7,42

3 ïð-ò. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 60 7,25

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

33.�С�б’є�тові�звернення�надається�примірни��опис��вхідно�о�па�ета�до��ментів�за�підписом�і�з�проставленням�пе-

чат�и�(штампа)�відповідно�о�адміністратора�Центр�,�а�та�ож�відміт�и�про�дат��та�час�йо�о�с�ладення.�Др��ий�примірни�

опис��вхідно�о�па�ета�до��ментів�збері�ається�в�матеріалах�справи�(зо�рема�в�еле�тронній�формі).

34.�Адміністратор�Центр��під�час�отримання�вхідно�о�па�ета�до��ментів�зобов’язаний�з’яс�вати�прийнятний�для�с�б’-

є�та�звернення�спосіб�йо�о�повідомлення�про�рез�льтат�надання�адміністративної�посл��и,�а�та�ож�спосіб�передачі�с�б’-

є�тові�звернення�вихідно�о�па�ета�до��ментів�(особисто,�засобами�поштово�о�або�теле�ом�ні�аційно�о�зв’яз��),�про

що�зазначається�в�описі�вхідно�о�па�ета�до��ментів���паперовій�та�еле�тронній�формі.

35.�Адміністратор�Центр��здійснює�реєстрацію�вхідно�о�па�ета�до��ментів�шляхом�внесення�даних�до�ж�рнал��реєс-

трації�(��паперовій�та�еле�тронній�формі).�Після�внесення�даних�справі�присвоюється�номер,�за�я�им�здійснюється�її

ідентифі�ація�та�я�ий�фі�с�ється�на�блан���заяви�і�в�описі�вхідно�о�па�ета�до��ментів.

Порядо��надання�адміністративних�посл���в�еле�тронном��форматі,���том��числі�через�веб-портал�надання�адмініс-

тративних�посл��,�визначається�в��становленом��поряд��.

36.�Я�що�вхідний�па�ет�до��ментів�отримано�засобами�поштово�о�зв’яз���і�він�не�містить�інформації�про�прийнятний

для�с�б’є�та�звернення�спосіб�йо�о�повідомлення,�адміністратор�Центр��не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�надсилає

с�б’є�тові�звернення�опис�вхідно�о�па�ета�до��ментів�еле�тронною�поштою�(та/або�йо�о�відс�анован���опію)�чи�інши-

ми�засобами�теле�ом�ні�аційно�о�зв’яз��.

За�інчення�в�наст�пном��номері



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, íèí³ ñëóæáîâà ñôå-

ðà äëÿ âàñ—öå ì³ñöå ñïî-

êóñ, äå ïàíóþòü ïîòîéá³÷-

í³ ñèëè.Òîìó ïðèùåïëþéòå ñîá³ òà-

ê³ äîáð³ ðèñè, ÿê-îò ñòàðàíí³ñòü, ðå-

òåëüí³ñòü, àêóðàòí³ñòü,ïðàêòè÷í³ñòü.

ÒÅËÜÖ² —äåíü ñïðèÿº àê-

òèâíèì, ïðàêòè÷íèì ä³ÿì

íà ä³ëîâîìó òà òâîð÷îìó

ôðîíò³ ç âèñîêèì ðåçóëüòàòîì.Ïðè-

ä³ë³òü óâàãó ñïðàâàì ä³òåé,êîõàíèõ,

ïîäðóæí³ì âçàºìèíàì.Øëÿõ äî îñî-

áèñòîãî ùàñòÿ ïðîëÿãàº ñàìå ÷åðåç

ìèëîñåðäíó òóðáîòó ïðî áëèçüêèõ...

Îäíàê ¿õí³ ïðèìõè º â³ä ëóêàâîãî,

òîìó íå ïîñï³øàéòå çîïàëó âèêî-

íóâàòè ò³ çàáàãàíêè, áî ç³éäåòå ³ç

âèçíà÷åíîãî åâîëþö³éíîãî øëÿõó,

çìàðíóâàâøè äîðîãîö³íí³ ñèëè.

ÁËÈÇÍßÒÀ, êîëè õî÷åòüñÿ

ìèòè, âè÷èùàòè âñå — öå

çíàê, ùî âñåðåäèí³ íàêî-

ïè÷èëîñÿ ÷èìàëî íåãàòèâíèõ åìî-

ö³é, ³ â ïðîöåñ³ ô³çè÷íî¿ ðîáîòè âè

ñïîïåëÿºòå òîé ÷îðíèé ìîòëîõ, ùî

º íàñë³äêîì âïëèâó íå÷èñòèõ äó-

õ³â.

ÐÀÊÈ — ïðèïí³òü ÿçèêà,

áî ìîæåòå ñòàòè æåðòâîþ

êðèòè÷íèõ âèñëîâëþâàíü

(ùî º â³ä ëóêàâîãî): îòî÷åííÿ âàñ

íå çðîçóì³º, îáðàçèòüñÿ... Âò³ì, âè

òåæ íå ñâÿò³ ³ ìàºòå íåäîë³êè, òîæ

ë³ïøå í³êîãî íå îñóäæóâàòè,à ñïðèé-

ìàòè ëþäåé òàêèìè, ÿêèìè âîíè

º — Áîæèìè ñòâîð³ííÿìè.

ËÅÂÀÌ ìåðêàíòèëüíîñò³—

çàñü! Ãðîø³ ìîæóòü ñòàòè

«ÿáëóêîì ðîçáðàòó» ì³æ

âàìè, äðóçÿìè, êîõàíèìè. Õî÷åòå

ðîçáàãàò³òè — çàïðÿãàéòåñÿ ³ íàïî-

ëåãëèâî òÿãí³òü òðóäîâîãî âîçà, îä-

íàê ïðèñê³ïëèâî ïîñòàâòåñÿ äî ä³-

ëîâèõ çàìîâëåíü— áðàòèñÿ çà íå-

ðåíòàáåëüí³,ìàëîîïëà÷óâàí³ ñïðà-

âè íå ñë³ä.

Ä²ÂÈ — äîâêîëà íàåëåê-

òðèçîâàíà àòìîñôåðà, âè

ñòàëè ì³øåííþ äëÿ äè-

ÿâîëüñüêèõ ôîêóñ³â, òîæ íå ï³ääà-

âàéòåñÿ íà ò³ ïðîâîêàö³¿, ïîâîäü-

òåñÿ áëàãîðîäíî, áóäüòå ÷åñíèìè ³

ïîðÿäíèìè.Íå âàðòî âïàäàòè â äå-

ïðåñ³þ ÷åðåç ÿê³ñü ïåðèïåò³¿. ßê-

ùî äîï³êàþòü ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè,

êàð’ºðíèé êîìï’þòåð «ãëþ÷èòü» —

íå ïàí³êóéòå, äîëÿ «ïåðåçàâàíòà-

æèòü» éîãî — ³ âñå ñêëàäåòüñÿ ÿê-

íàéêðàùå!

ÒÅÐÅÇÈ, çàäëÿ äîñÿãíåí-

íÿ ìåòè ìîæíà âèêîðèñ-

òîâóâàòè ÿê íàÿâí³, òàê ³

òàºìí³, îáõ³äí³, íåîðäèíàðí³ øëÿ-

õè. Âò³ì, çà ñïèíîþ ó âàñ áàãàòî ³í-

òðèã,ï³äñòóïí³ íåäðóãè êàïîñòÿòü,âñå-

ëÿþ÷è ïî÷óòòÿ òðèâîãè, íåçàõèùå-

íîñò³.Îäíàê ó ñòðàõó î÷³ âåëèê³, òîæ

í³÷îãî íå á³éòåñÿ,íàñïðàâä³ âàñ ëÿ-

êàº íå÷èñòèé äóõ, àáè ïàðàë³çóâà-

òè äóøó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, îïàíîâóéòå

àìïëóà íàä³éíîãî äðóãà, ç

ÿêèì ìîæíà ÷èíèòè âåëè-

ê³ ä³ëà. Ñàìå ñï³ëüíèé ³íòåðåñ äî

ïðèáóòêîâèõ ïðàêòè÷íèõ ñïðàâ âàñ

ìàº îá’ºäíàòè, ïðîäóêòèâíèé ðå-

çóëüòàò—ñâÿòå! Îäíàê äèÿâîë ïðè-

÷à¿âñÿ â äð³áíèöÿõ òà äåòàëüíèõ

ïðîðàõóíêàõ, íàìàãàþ÷èñü çáèòè

ç â³ðíîãî øëÿõó. Ïèëüíóéòå, àáè â

ïàðòíåðñòâ³ íå ïîòðàïèòè â çàëåæ-

í³ñòü îäèí â³ä îäíîãî.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ìàþòü íàâ÷èòè-

ñÿ ðîçï³çíàâàòè,äå ä³º ðó-

êà Áîæà,à äå çëèé äóõ ïðî-

âîêóº äî ïîñàäîâèõ çëîâæèâàíü,

óïðîâàäæåííÿ âëàñíèõ ïîðÿäê³â.

Òðóäîâà äîëÿ çàêëèêàº äî ñóìë³í-

íîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çî-

áîâ’ÿçàíü — âàñ ìîæå çàïðîñèòè

«íà êèëèì» êåð³âíèöòâî ³ âñèïàòè

ïðî÷óõàíêè, àëå, øâèäøå çà âñå, íå

çà ïîìèëêè, à ÷åðåç êîíêóðåíò³â,

ùî âñòðîìëÿþòü ïàëèö³ â êîëåñà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ—îð³ºíòóþ÷èñü

íà ÷óæ³ ï³äêàçêè òà ïîðà-

äè,ïîòðàïèòå â ïîëîí ñïî-

êóñ äî ñèë ï³òüìè. Ó âàñ º âëàñíèé

ñâ³òîãëÿä,òîìó æèâ³òü çà éîãî ñòàí-

äàðòàìè, à ùî ëþäè êàæóòü—òî íå

âàø êëîï³ò.Äå ïðàâäà,à äå êðèâäà—

íèí³ íå ðîç³áðàòèñÿ. Íà ñëóæá³ ãà-

ðÿ÷à ïîðà, ðîçãð³áàéòå òðóäîâ³ çà-

âàëè, â äèñêóñ³¿ ç êîëåãàìè íå âñòó-

ïàéòå, áî âàì ÷àñ â³äáóäîâóâàòè

êàð’ºðó. Çàðàç ó âàøîìó ïðîôåñ³é-

íîìó ïîë³ çíàõîäÿòüñÿ äîëåíîñí³

îñîáè, ñïðîìîæí³ ïîñïðèÿòè ñëóæ-

áîâîìó çðîñòàííþ. Íå ïðî´àâòå!

ÂÎÄÎË²¯ — â ïîâ³òð³ â³º

äóõ åêñòðèìó, ùî º äåìî-

í³÷íèìè ïðîâîêàö³ÿìè.

Ïðèãîòóéòåñÿ äî ðèçèêîâèõ ñèòó-

àö³é, äå ñë³ä âêëþ÷àòè àíàë³òè÷-

íèé ðîçóì, àáè íå ïîòðàïèòè äî

ïàñòêè — íàïðèêëàä, ³ç ñóìí³âíè-

ìè ³íâåñòèö³éíèìè ïðîåêòàìè,êðå-

äèòàìè ÷è ñòàòè æåðòâîþ ëþáîâ-

íîãî àôåðèñòà. Ïîâåðí³òü âëàñí³

áîðãè ³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîçè÷àé-

òå ÷óæèì ëþäÿì ãðîø³, à îñü äëÿ

ðîäèíè íå æàë³éòå í³÷îãî!

ÐÈÁÈ, ÿêùî âàø ïàðòíåð

ïîâîäèòüñÿ íåàäåêâàòíî,

öå çíàê, ùî â³í º ñïîêóñ-

íèêîì â³ä ÷îðíèõ ñèë, ÿê³ íàìàãàþ-

òüñÿ âàñ ðîç’ºäíàòè. Ïèëüíóéòå, àáè

íå çáî÷èòè íà ãð³õîâîäíèé øëÿõ ³

çáåðåãòè ñîþç. Âçàºìíà ëþáîâ º, à

ïåðåä öèì Áîæåñòâåííèì ïî÷óò-

òÿì âñ³ äåìîíè áåçñèë³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 40 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +14o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %
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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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1093 — ó áèòâ³ íà ï³âäåííîìó áåðåç³ ð³÷êè Ñòóãíè (íè-

í³ — Êè¿âñüêà îáëàñòü) ïîëîâö³ ðîçáèëè â³éñüêî êè¿â-

ñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîïîëêà ²çÿñëàâè÷à, ÿêîãî ï³äòðèìóâà-

ëè äðóæèíè éîãî äâîþð³äíèõ áðàò³â — ÷åðí³ã³âñüêîãî

êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âñåâîëîäîâè÷à Ìîíîìàõà ³ ïåðåÿñ-

ëàâñüêîãî êíÿçÿ Ðîñòèñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à.Âòðàòè ðóñü-

êîãî â³éñüêà áóëè äóæå âåëèê³ — ïîëÿãëà äðóæèíà Ñâÿ-

òîïîëêà, á³ëüøà ÷àñòèíà â³éñüêà Ìîíîìàõà ³ Ðîñòèñëà-

âà Âñåâîëîäîâè÷à, ÿêèé ñàì ïîòîíóâ ï³ä ÷àñ â³äñòóïó.

Çäîáóâøè ïåðåìîãó,ïîëîâö³ ðîçîðèëè ì³ñòî Òîð÷åñüê (íè-

í³ — ñ. Îëüøàíèöÿ Ðîêèòíÿíñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³), ñïàëèâøè éîãî ³ çàáðàâøè â ïîëîí éîãî æèòåë³â.

1648 — ó áèòâ³ ï³ä Êîðñóíåì äâàäöÿòèòèñÿ÷íå â³éñüêî

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ³ ÷îòèðèòèñÿ÷íà êðèìñüêîòà-

òàðñüêà êàâàëåð³ÿ Òóãàé-áåÿ îäåðæàëè ïåðåìîãó íàä

ïîëüñüêèìè çàãîíàìè Ìèêîëàÿ Ïîòîöüêîãî ³ Ìàðòèíà

Êàëèíîâñüêîãî. ×âåðòü äâàäöÿòèòèñÿ÷íî¿ àðì³¿ ïîëÿê³â

çàãèíóëà, à ïîíàä 8500 ç íèõ ïîïàëè â ïîëîí, âêëþ÷à-

þ÷è 127 îô³öåð³â ³ 80 âåëüìîæ íà ÷îë³ ç Êàëèíîâñüêèì

³ Ïîòîöüêèì.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

«Âñ³ ó âèøèâàíêàõ»

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÌÈÍÓËÎÃÎ ÷åòâåðãà íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â³ä-
áóâñÿ ôëåøìîá «Âñ³ ó âèøèâàíêàõ».

Ìåòà çàõîäó — âäÿãòè öüîãî äíÿ íàö³îíàëüíèé
óêðà¿íñüêèé îäÿã ÿê ñèìâîë ºäíîñò³ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó.

Ó Äåíü âèøèâàíêè â öåíòð³ ñòîëèö³, î 18:30 âñ³
îõî÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ñôîòîãðàôóâàòèñÿ â óêðà¿í-
ñüêîìó íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³. Ìàéæå 300 îñ³á äî-
ëó÷èëèñÿ äî àêö³¿ «Ìàñîâå ôîòî ó âèøèâàíêàõ».
Ñï³ëüíó ôîòîãðàô³þ ïåðåäàëè äî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êè-
ºâà òà Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó íàðîäíî¿ êóëüòóðè ìó-
çåþ ²âàíà Ãîí÷àðà.

Äîëó÷èëèñÿ äî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âèøèâàíêè é
óêðà¿íö³ çà êîðäîíîì. Òàê, ñï³âðîá³òíèêè ïîñîëüñòâ
Óêðà¿íè ó Ïîëüù³ òà Ôðàíö³¿ òîãî äíÿ ïðèéøëè íà ðî-
áîòó òàêîæ ó âèøèâàíêàõ.

Îñòàíí³ òðè ðîêè Äåíü âèøèâàíêè ïðîâîäÿòü ó
òðåò³é ÷åòâåð òðàâíÿ. Öå ñâÿòî áóëî çàïî÷àòêîâàíî
ùå 2007-ãî ñòóäåíòêîþ ôàêóëüòåòó ³ñòîð³¿, ïîë³òî-
ëîã³¿ òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ×åðí³âåöüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó Ëåñåþ Âîðîíþê.

Îðãàí³çàòîðè ïåðåêîíàí³, ùî ñüîãîäí³ º ñóñï³ëü-
íà íåîáõ³äí³ñòü â ïðèçíà÷åíí³ òà çàêð³ïëåíí³ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ òàêîãî ñâÿòà, ÿê Äåíü óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî âáðàííÿ �
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