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Íîâà äîì³âêà äëÿ ïåðåñåëåíö³â
� Ó Êèºâ³ â³äêðèâ äâåð³ Öåíòð äëÿ âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â

Òðèâàº ðåìîíò
ñòîëè÷íèõ âóëèöü

Ìèíóëî¿ ñóáîòè êîìóíàëüí³ ï³äïðè-

ºìñòâà êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»

ïðîâîäèëè ðîáîòè ç ïîòî÷íîãî òà ñå-

ðåäíüîãî ðåìîíòó âóëè÷íî-äîðîæ-

íüî¿ ìåðåæ³. Çîêðåìà â Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ïðîâîäèâñÿ ñåðåäí³é ðå-

ìîíò âóë. Áðàòèñëàâñüêî¿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 8735 ì2 òà ðåìîíò ï³ä’¿çíî¿

äîðîãè â³ä. âóë. Ì³ëþòåíêà äî âóë.

Âîëêîâà ïëîùåþ 700 ì2, â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ — ðåìîíò âóë. Þíêå-

ðîâà ïëîùåþ 350 ì2, ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ — âóë.Äåïóòàòñüêî¿ òà

³íøèõ.

Çàãàëîì óïðîäîâæ äíÿ ï³äïðè-

ºìñòâà ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» â³äíîâè-

ëè àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèòòÿ íà ïëî-

ù³ 10 286 ì2.

Ñóä çîáîâ’ÿçàâ 
çâ³ëüíèòè îñòð³â 
Äîëîáåöüêèé 
â³ä íåçàêîííîãî 
ðåñòîðàííîãî 
êîìïëåêñó

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðî-

êóðàòóðè òà çàëèøèâ áåç çì³í ð³øåí-

íÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèì òîâà-

ðèñòâî çîáîâ’ÿçàíî çâ³ëüíèòè çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó íà Äîëîáåöüêîìó îñòðî-

â³ òà çà âëàñíèé ðàõóíîê çíåñòè ðåñ-

òîðàííèé êîìïëåêñ, ñàìîâ³ëüíî çâå-

äåíèé íà ö³é òåðèòîð³¿.

Âñòàíîâëåíî, ùî ñòîëè÷íå ï³ä-

ïðèºìñòâî áåç áóäü-ÿêèõ ïðàâîâñòà-

íîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â çàéíÿëî áëèçü-

êî 950 ì2 çåìë³ íà òåðèòîð³¿ ïðè-

ðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ðåã³îíàëü-

íîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó «Äí³ïðîâ-

ñüê³ îñòðîâè» òà íåçàêîííî îáëàø-

òóâàëî íà í³é çàêëàä ãðîìàäñüêîãî

õàð÷óâàííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåí-

íÿìè îðãàíè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè çàÿâèëè ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêî-

ãî ñóäó ç âèìîãîþ çâ³ëüíèòè ñàìî-

â³ëüíî çàéíÿòó çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà

ïîâåðíóòè ¿¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³, ïðèâ³âøè ó íàëåæíèé ñòàí.

Ð³øåííÿìè ñóä³â ïåðøî¿ òà àïå-

ëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ âèìîãè ïðîêóðî-

ðà âèçíàíî çàêîííèìè òà çàäîâîëå-

íî ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íà öåé ÷àñ âæèâàþòüñÿ çàõîäè

äëÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ñóäî-

âîãî ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ çåìë³

òà ïîâåðíåííÿ ¿¿ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-

ìàä³.

ÖÅÍÒÐ äîïîìîãè, ùî ðîçì³ñòèâñÿ ó ïðèì³-
ùåíí³ äèòÿ÷îãî ñàäêà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
ñòîëèö³, â³äêðèëè ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷-
êî ³ Ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéºòò.

²í³ö³þâàëî ñòâîðåííÿ öüîãî çàêëàäó Êè¿â-
ñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî. Ãðàíò íà â³äêðèò-
òÿ Öåíòðó äîïîìîãè ³ òèì÷àñîâîãî ðîçì³ùåí-
íÿ âèìóøåíî ïåðåñåëåíèõ îñ³á áóëî íàäàíî
Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè Àìåðèêè çà ï³äòðèì-
êè Àãåíòñòâà ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó
(USAID).

«Ñüîãîäí³ ìè â³äêðèâàºìî Öåíòð, äå íàø³
ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ÿê³ ÷åðåç àãðåñ³þ Ðîñ³¿ âèìó-
øåí³ áóëè çàëèøèòè ñâîþ äîì³âêó, çìîæóòü
ïî÷óâàòèñÿ êîìôîðòíî. Ìè ðîáèìî âñå äëÿ òî-
ãî, àáè ö³ ëþäè çìîãëè îòðèìàòè òèì÷àñîâå
æèòëî, äîïîìîãó, à òàêîæ, ùî íàäçâè÷àéíî
âàæëèâî äëÿ íèõ çàðàç, ïñèõîëîã³÷íó ï³äòðèì-
êó»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ ðàçîì ³ç Ïîñëîì
ÑØÀ âèñàäèâ êâ³òè ó äâîð³ Öåíòðó. Ïåðåñåëåí-
ö³ ¿õ ïî÷àñòóâàëè äîìàøíüîþ âèï³÷êîþ. Ï³ä
÷àñ ÷àþâàííÿ ïàí Êëè÷êî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ä³òü-
ìè. Ìàëÿòà ðîçïîâ³äàëè, õòî êèì õî÷å ñòàòè,
êîëè âèðîñòå. Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ ðîçïîâ³â, ùî
â äèòèíñòâ³ õîò³â ñòàòè êðàùèì ó ñïîðò³ — ³

ñòàâ íèì.À îò ìåðîì òîä³ ùå íå äóìàâ áóòè. Ïî-
ñàäîâåöü çàçíà÷èâ, ùî çàðàç ìð³º Êè¿â çðîáè-
òè ä³éñíî ºâðîïåéñüêîþ ñòîëèöåþ — ³ çðîáèòü
éîãî òàêèì.

«Ãîëîâíå — äóæå áàæàòè, íå æàë³òè ÷àñó é
ñèë, ³ òîä³ íàéçàïîâ³òí³øà ìð³ÿ ñòàíå ä³éñí³ñ-
òþ»,— ïîÿñíèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî ó 2015 ðîö³ ì³ñüêà âëàäà íà-
äàëà ñîö³àëüíó ï³äòðèìêó ìàéæå 6 òèñÿ÷àì
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ çâåðíóëè-
ñÿ äî ìåðåæ³ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

«Ìè òàêîæ â³äíàéøëè êîøòè, ùîáè çàáåç-
ïå÷èòè ï³ëüãîâèé ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-
ïîðò³ äëÿ ïåðåñåëåíö³â ³ç çîíè ÀÒÎ — âîíè ìî-
æóòü áåçïåðåøêîäíî îòðèìàòè «Êàðòêó êè-
ÿíèíà» ³ êîðèñòóâàòèñÿ ï³ëüãàìè. Êè¿âðàäà òà-
êîæ âèä³ëèëà 25 ìëí ãðí íà îçäîðîâëåííÿ ä³-
òåé, ó òîìó ÷èñë³ ä³òåé — ïåðåñåëåíö³â ³ç çî-
íè ÀÒÎ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ
ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî çàçíà÷èëà, ùî Öåíòð
äîïîìîãè ³ òèì÷àñîâîãî ðîçì³ùåííÿ âèìóøå-
íî ïåðåñåëåíèõ îñ³á ðîçðàõîâàíî íà 30 ìåø-
êàíö³â. Îñê³ëüêè â äåðæàâ³ ä³þòü ñîö³àëüí³
ïðîãðàìè íàäàííÿ äîïîìîãè ïåðåñåëåíöÿì,
êîøòè çà ÿêèìè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà îðåíäó æèò-
ëà òà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òî çàâäàííÿ
âëàäè ì³ñòà — äîïîìîãòè òèì, êîìó íå âèñòà-
÷àº öèõ êîøò³â: ñ³ì’ÿì, ÿê³ âòðàòèëè ãîäóâàëü-
íèêà, îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòó-
àö³ÿõ, áàãàòîä³òíèì ðîäèíàì.

Çàðàç ó çàêëàä³ âæå ïðîæèâàþòü 6 ðîäèí
ïåðåñåëåíö³â — 9 äîðîñëèõ òà 12 ä³òåé ³ç çîíè
ÀÒÎ. Ïðèì³ùåííÿ Öåíòðó ñêëàäàºòüñÿ ç 10-òè
æèòëîâèõ ê³ìíàò, 3-õ êóõîíü òà 4-õ ñàíâóçë³â.

Ãàííà Â³êòîð³âíà çàóâàæèëà, ùî Öåíòð —

öå, çâ³ñíî, òèì÷àñîâå æèòëî, àëå ìåøêàíö³
ïðîæèâàòè òóò çìîæóòü ñò³ëüêè ÷àñó, ñê³ëüêè
¿ì çíàäîáèòüñÿ. «Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî â Óêðà-
¿í³ çàê³í÷èòüñÿ â³éíà òà áóäå ìèð, ³ ëþäè çìî-
æóòü ïîâåðíóòèñü äî ñâî¿õ äîì³âîê. Òîìó íà-
ø³ äîâãîñòðîêîâ³ ïëàíè — ïîâåðíóòè öþ áó-
ä³âëþ äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó. Îäíàê í³õòî íå áóäå
í³êîãî âèãàíÿòè, ³ æèòè òóò çìîæóòü ëþäè ñò³ëü-
êè, ñê³ëüêè ¿ì ïîòð³áíî»,— ïîâ³äîìèëà âîíà.

Òàêîæ ïîñàäîâåöü ðîçïîâ³ëà, ùî íà ðåìîíò
Öåíòðó áóëî âèä³ëåíî 1 ìëí ãðí ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó. Ñò³ëüêè æ äàëè àìåðèêàíñüê³ ïàðò-
íåðè íà âíóòð³øíº îñíàùåííÿ, à ñàìå: ïðàëü-
í³ ìàøèíè, ïðàñêè, ìåáë³, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó,
ïëèòè.

Ïàí³ ²ðèíà ç ÷îòèðèð³÷íîþ äîíüêîþ Äà-
ðèíêîþ ïðè¿õàëà ç Âîëíîâàõè ó êâ³òí³ öüîãî
ðîêó. Ó Öåíòð³ ¿ì âèä³ëèëè ê³ìíàòó. Äî öüîãî
ìàòè ç äîíüêîþ ìåøêàëè â Öåíòð³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ðîçì³ùåíîìó íà âóë.
Íîâîäàðíèöüê³é. Ó ð³äíîìó ì³ñò³ çàëèøèâñÿ
ñòàðøèé ñèí ²ðèíè, ñòóäåíò Áîãäàí. Õëîïåöü
íå ïî¿õàâ ç Âîëíîâàõè, áî õî÷å çàê³í÷èòè íà-
â÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.

Ïîñîë ÑØÀ â Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéºòò çà-
çíà÷èâ, ùî ì³æíàðîäíà ñï³ëüíîòà ðîáèòü óñå
ìîæëèâå, àáè ïðèïèíèòè àãðåñ³þ Ðîñ³¿ é óêðà-
¿íö³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, äî
ñâî¿õ áëèçüêèõ.

«Óâåñü ñâ³ò âðàæåíèé òèì, ÿê ãîñòèííî Êè-
¿â, Ëüâ³â, Îäåñà òà ³íø³ ì³ñòà ðîçêðèëè ñâî¿
îá³éìè äëÿ äîïîìîãè ñï³âãðîìàäÿíàì. ß äó-
æå ðàäèé, ùî USAID çìîãëî äîëó÷èòèñÿ òà ï³ä-
òðèìàòè Óêðà¿íó. Öåé Öåíòð — ïðèõèñòîê äëÿ
ðîäèí, ÷è¿ æèòòÿ áóëè ïåðåâåðíóò³ äîãîðè äðè-
ãîì ä³ÿìè Êðåìëÿ»,— âèñëîâèâ ñâî¿ âðàæåí-
íÿ ïàí Ïîñîë �

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ³ç Ïîñëîì ÑØÀ â Óêðà¿í³ Äæåôôð³ Ïàéºòòîì âèñàäèâ êâ³òè ó äâîð³ Öåíòðó äîïîìîãè ³ òèì÷àñîâîãî ðîçì³ùåííÿ âèìóøåíî ïåðåñåëåíèõ îñ³á

íîâèíè

Ó ñòîëèö³ íà âóë. Êàøòàíîâ³é, 6
â³äêðèòî Öåíòð äîïîìîãè ³ òèì-
÷àñîâîãî ðîçì³ùåííÿ âèìóøåíî
ïåðåñåëåíèõ îñ³á. Çàêëàä ðîçðà-
õîâàíî íà 30 ìåøêàíö³â.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»
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22 ×ÅÐÂÍß, ó Äåíü ñêîð-
áîòè ³ âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ æåðòâ Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè Ïðåçèäåíò
Ïåòðî Ïîðîøåíêî,
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Àðñå-
í³é ßöåíþê, ìåð Êèºâà
Â³òàë³é Êëè÷êî òà âåòå-
ðàíè âîºí âçÿëè ó÷àñòü
ó öåðåìîí³¿ ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íå-
â³äîìîãî ñîëäàòà ó ñòî-
ëè÷íîìó Ïàðêó Ñëàâè.

Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â óñ³ ïðèñóòí³ âøà-
íóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ
â³éíè õâèëèíîþ ìîâ-
÷àííÿ �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ â³éíè 

Ì²ÑÜÊÀ âëàäà çðîáèëà âñå, àáè íå
äîïóñòèòè ïîâòîðåííÿ ìèíóëîð³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ ç â³äñóòí³ñòþ ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ æèòåëÿì Êèºâà.
ÒÅÖ-6, ÿêà ïîñòà÷àº òåïëî òà âîäó
ìåøêàíöÿì ñòîëè÷íîãî Ë³âîáå-
ðåææÿ,â³äíîâèëà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè ó æèòëîâ³ áóäèíêè Äåñíÿí-
ñüêîãî òà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîí³â.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é
Êëè÷êî.«²ñòîð³ÿ ç òðèâàëèì â³äêëþ-
÷åííÿì ìåøêàíöÿì ãàðÿ÷î¿ âîäè
íå ïîâòîðèòüñÿ. Ìè çðîáèëè âñå,
ùîáè öüîãî íå äîïóñòèòè»,— ï³ä-
êðåñëèâ â³í.

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîâåëà íèçêó
ïåðåãîâîð³â íà óðÿäîâîìó ð³âí³ ³ç
çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â ÍÀÊ

«Íàôòîãàç» ùîäî ñòàá³ëüíîãî ãàçî-
ïîñòà÷àííÿ íà îá’ºêòè òåïëîãåíå-
ðàö³¿ ì³ñòà �

ÏÅÐØÈÉ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ ïðî÷èòàâ ëåêö³þ äëÿ
ñòóäåíò³â ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿
øêîëè Civil and Political School
(CAPs). Â³í ðîçïîâ³â ìîëîäèì ëþ-
äÿì ïðî ³ííîâàö³éí³ ïåðåòâîðåí-
íÿ ñòîëèö³, à òàêîæ ïðî ïåðåâàãè
òà ïåðñïåêòèâè çàïðîâàäæåíîãî
ó Êèºâ³ «â³äêðèòîãî áþäæåòó».

«Ìè íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè æèò-
òÿ â ñòîëèö³ ìàêñèìàëüíî êîìôîðò-
íèì, à âèòðàòè ç áþäæåòó — ïðî-
çîðèìè ³ ðàö³îíàëüíèìè. Äëÿ öüî-
ãî àêòèâíî âèâ÷àºìî ì³æíàðîäíèé
äîñâ³ä,à êðàù³ ïðèêëàäè àäàïòóºìî
³ ðåàë³çóºìî â íàøèõ óìîâàõ. Âïðî-
âàäæåííÿ ñåð³¿ ³ííîâàö³éíèõ ì³ñü-
êèõ ïðîåêò³â Kiev Smart City, ³í³ö³-
éîâàíèõ ìåðîì Â³òàë³ºì Êëè÷êîì,
ïîñòàâèòü Êè¿â íà îäèí ð³âåíü ³ç
ïåðåäîâèìè ñòîëèöÿìè ñâ³òó»,—
ïîÿñíèâ ²ãîð Í³êîíîâ.

Â³í ðîçïîâ³â—àáè êîðóïö³ÿ ïîâ-

í³ñòþ çíèêëà, ó ñòîëèö³ íåîáõ³äíî
âïðîâàäèòè íîâó ñèñòåìó óïðàâë³í-
íÿ—ñèñòåìó ïîâíî¿ â³äêðèòîñò³ òà
äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿,äîâ³ðè ãðî-
ìàäÿí äî âëàäè. Íàéãîëîâí³øå ó
öüîìó — ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ.

«Öå òå, ùî ìè íàðàç³ ðîáèìî
â ÊÌÄÀ. Çà äîðó÷åííÿì Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà ìè ââåëè â³äêðèòèé áþ-

äæåò ³ çàêëèêàºìî âñþ êðà¿íó,
êîæíå ì³ñòî ïåðåéòè äî åëåêòðîí-
íîãî áþäæåòó. Íèí³ ñèñòåìà IT-
òåõíîëîã³é äàº çìîãó â³äêðèòè ñó-
ñï³ëüñòâó âñ³ ïðîöåñè óïðàâë³í-
íÿ äåðæàâîþ. Òîä³ êîðóïö³ÿ âçà-
ãàë³ çíèêíå. Òîìó äàâàéòå ñòâî-
ðþâàòè â³äêðèòå ñóñï³ëüñòâî»,—
ñêàçàâ ²ãîð Í³êîíîâ �

Ãàðÿ÷à âîäà áóäå ó êðàíàõ êèÿí

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, ç 19 ÷åðâíÿ 2015
ðîêó ïî÷àëàñÿ 6-òà ÷åðãà ìîá³-
ë³çàö³¿. Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ãåíåðàëü-
íîãî øòàáó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà-
¿íè ðîç’ÿñíèëè, õòî ï³äïàäàº ï³ä
ìîá³ë³çàö³þ ³ ùî ïîâ³ñòêà íå º
ïðÿìèì «êâèòêîì â ÀÒÎ».

«Îñîáëèâèì ïîïèòîì êîðèñòó-
âàòèìóòüñÿ ñïåö³àë³ñòè äëÿ êîì-
ïëåêòóâàííÿ âèñîêîìîá³ëüíèõ
äåñàíòíèõ â³éñüê, ðîçâ³äêè, ìå-
õàí³çîâàíèõ òà òàíêîâèõ ï³äðîç-
ä³ë³â, à òàêîæ ôàõ³âö³ ðåìîíòíèõ
ñïåö³àëüíîñòåé, âîä³¿, â³éñüêîâ³
³íæåíåðè òîùî.Ïðè÷îìó ïëàíóº-
òüñÿ, ùî äî 6-¿ õâèë³ ìîá³ë³çàö³¿ ó
ð³âíèõ ïðîïîðö³ÿõ ïîòðàïëÿòü ÿê
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàí³, ÿê³ ìàþòü
äîñâ³ä â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,òàê ³ ò³,
õòî ðàí³øå íå ñëóæèâ»,— çàçíà-
÷àþòü ó ïðåñ-ñëóæá³.

Çàâäàííÿ ö³º¿ ÷åðãè ìîá³ë³-
çàö³¿ — çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿ ðî-
òàö³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïðè-
çâàíèõ â õîä³ òðåòüî¿ õâèë³ ìî-
á³ë³çàö³¿,òà ï³äòðèìêà Çáðîéíèõ
ñèë Óêðà¿íè íà âèñîêîìó ð³âí³
áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³. Òàê, ó Ãåíø-
òàá³ òðèâàº ñòâîðåííÿ åëåêòðîí-
íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó â³éñü-
êîâîçîáîâ’ÿçàíèõ òà ïðèçîâíè-
ê³â. Äëÿ ñòâîðåííÿ öüîãî ðåºñòðó
âèêîðèñòàþòü äàí³ ô³ñêàëüíî¿,
ì³ãðàö³éíî¿,ïðèêîðäîííî¿ ñëóæá,

à òàêîæ áàçó âèáîðö³â Óêðà¿íè.
Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíî îö³-
íèòè îáñÿãè ìîá³ë³çàö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â êðà¿íè. Â òàêèé ñïîñ³á íà
90 % âèêëþ÷èòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
äëÿ óõèëåííÿ â³ä ñëóæáè. Îäíî-
÷àñíî òðèâàº ðîáîòà ç ïîñèëåí-
íÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà óõèëåí-
íÿ â³ä ìîá³ë³çàö³¿.

«ßêùî âàì âðó÷èëè ïîâ³ñòêó,
öå íå îçíà÷àº 100 % ïðèçîâ íà
ñëóæáó. Öå íå «êâèòîê â ÀÒÎ»,—
íàãîëîøóþòü ó ïðåñ-ñëóæá³.

Ïîâ³ñòêà âðó÷àºòüñÿ íàñàì-
ïåðåä äëÿ óòî÷íåííÿ â³éñüêîâî-
îáë³êîâèõ äàíèõ, ïåðåâ³ðêè íà-
ÿâíîñò³ ó ãðîìàäÿíèíà ïðàâà íà
â³äñòðî÷êó, ìîæëèâîñò³ éîãî âè-
êîðèñòàííÿ ó â³éñüêó â³äïîâ³äíî
äî éîãî â³éñüêîâî¿ àáî öèâ³ëü-
íî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Ëèøå ï³ñëÿ
öüîãî ìîæëèâå ïðîõîäæåííÿ â³é-
ñüêîâî-ë³êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿. Çà ¿¿
ðåçóëüòàòàìè ïðèéìàºòüñÿ ð³-
øåííÿ — ÷è ïðèçèâàòè â³éñüêî-
âîçîáîâ’ÿçàíîãî íà â³éñüêîâó
ñëóæáó, ÷è í³. Ç’ÿâèâøèñü äî
â³éñüêêîìàòó, íåîáõ³äíî çàÿâè-
òè ïðî îáñòàâèíè, ÿê³ äàþòü ïðà-
âî íà â³äñòðî÷êó, ³ íàäàòè â³ä-
ïîâ³äí³ äîêóìåíòè �

²ãîð Í³êîíîâ ïðîâ³â ëåêö³þ äëÿ ñòóäåíò³â ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷íî¿ øêîëè

ÇÀ ÂÀÃÎÌÈÉ âíåñîê ó ðîçâèòîê äóõîâíîñò³ Óêðà¿íè òà àêòèâíó
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ äâîðàçîâèé ÷åìï³îí ñâ³òó, ÷åìï³îí ªâðîïè
ç ôåõòóâàííÿ, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó
Óêðà¿íè, ãîëîâà ÎÑÍ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Ëóê’ÿí³âñüêèé», ïðåçè-
äåíò ÌÁÎ «Àñîö³àö³ÿ ÷åìï³îí³â Óêðà¿íè, ªâðîïè, ñâ³òó òà Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð» Þð³é ²âàíîâè÷ ×èæ íàãîðîäæåíèé îðäåíîì Ñâÿòîãî
Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ ÓÏÖ ÊÏ. Âðó÷èâ íàãîðîäó íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Ìè-
êîëà¿âñüêîãî õðàìó ïðîòî³ºðåé Òàðàñ Ìåëüíèê çà äîðó÷åííÿì Ñâÿ-
ò³éøîãî Ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³-Óêðà¿íè Ô³ëàðåòà.

«Ó ìåíå ïîíàä 150 íàãîðîä, ÷åìï³îíñüê³ òèòóëè òà â³äçíàêè. Áðàâ
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ó 40 êðà¿íàõ ñâ³òó. Ï³äãîòóâàâ 15 ìàéñòð³â ñïîð-
òó, âèáîðîâ äëÿ Óêðà¿íè ïåðøó ôåõòóâàëüíó çîëîòó ìåäàëü ÷åìï³î-
íà ñâ³òó â îñîáèñòîìó çàë³êó ç³ ñâî¿ì ó÷íåì Ñåðã³ºì Ãîëóáèöüêèì.
Ïðàöþâàâ ÿê òðåíåð ó ÑØÀ, Í³ìå÷÷èí³, Êèòà¿, Ïîëüù³, Òóðå÷÷èí³,
Óãîðùèí³, ÏÀÐ. ß äîáèâñÿ íàãîðîä ó ñïîðò³, ïðîòå öÿ â³äçíàêà —
îñîáëèâà, âîíà ìàº äóõîâíó ñêëàäîâó»,— ðîçïîâ³â Þð³é ×èæ.

Þð³é ²âàíîâè÷ óæå áàãàòî ðîê³â áåðå ó÷àñòü ó ïðîåêò³ «×åìï³-
îíñüêèé óðîê êèÿíèíà», éîãî ³ì’ÿ çàïèñàíî äî «Êíèãè ðåêîðä³â
Óêðà¿íè» çà ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ çàíÿòü ó øêîëàõ Êè-
ºâà. Íèì âæå áóëî ïðîâåäåíî 1318 óðîê³â.

«Çàíÿòòÿ ñïîðòîì îñîáèñòî ìåí³ ó æèòò³ äàëè äóæå áàãàòî. Ñïîðò
âèõîâàâ ìóæí³ñòü, âì³ííÿ ïðîòèñòîÿòè áóäü-ÿêèì íåãàðàçäàì ³ äî-
áèâàòèñÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. «×åìï³îíñüêèé óðîê êèÿíèíà» òàêîæ
áóëî ïðîâåäåíî ³ äëÿ ä³òåé, ÷è¿ áàòüêè âè¿õàëè ³ç çîíè ÀÒÎ é ÿê³
ïðîæèâàþòü ó ñàíàòîð³¿ «Äæåðåëî», ùî ó Ïóù³-Âîäèö³. Òàêîæ ÿ ïî-
ñò³éíî îï³êóþñÿ êè¿âñüêîþ øêîëîþ-³íòåðíàòîì ¹ 5 äëÿ ñë³ïèõ ä³-
òåé. Âïåâíåíèé, ùî öÿ äóõîâíà íàãîðîäà â³ä Ïàòð³àðõà Ô³ëàðåòà íà-
äèõàòèìå ìåíå ùå íà áàãàòî äîáðèõ ñïðàâ»,— ãîâîðèòü Þð³é ×èæ �

Íàãîðîäà â³ä Ïàòð³àðõà

ÇÀ ÔÀÊÒÀÌÈ äâîõ âèáóõ³â á³ëÿ
ô³ë³é «Ñáåðáàíêó Ðîñ³¿» ó Äàðíèöü-
êîìó òà Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ
ðîçïî÷àò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåí-
íÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ÂÇÃ ÃÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³.

Âèáóõè ïðîëóíàëè ó í³÷ ç íåä³-
ë³ íà ïîíåä³ëîê ó Äàðíèöüêîìó òà

Îáîëîíñüêîìó ðàéîíàõ. Ó ðåçóëü-
òàò³ âèáóõîâî¿ õâèë³ ïîøêîäæåíî
âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, âèâ³ñêè ³ç íà-
çâîþ áàíêó. Æåðòâ òà ïîòåðï³ëèõ â
ðåçóëüòàò³ ñïðàöþâàííÿ íåâ³äîìèõ
ïðèñòðî¿â íåìàº.Íà ì³ñöå ïîä³¿ âè-
¿õàëè ôàõ³âö³ âèáóõîòåõí³÷íî¿ ëà-
áîðàòîð³¿. Ïðàâîîõîðîíö³ òàêîæ

îïèòàëè ìîæëèâèõ ñâ³äê³â, îãëÿíó-
ëè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ íà íàÿâí³ñòü
êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

«Ïðîâîäÿòüñÿ çàõîäè ç³ âñòà-
íîâëåííÿ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî öèõ
ïîä³é. Çà îáîìà ôàêòàìè ñë³ä÷è-
ìè Äàðíèöüêîãî òà Îáîëîíñüêî-
ãî ÐÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüí³ ïðîâà-
äæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 296
ÊÊÓ (Õóë³ãàíñòâî)»,— çàçíà÷èëè ó
â³äîìñòâ³ �

Í³÷í³ âèáóõè á³ëÿ ô³ë³é «Ñáåðáàíêó
Ðîñ³¿» â ì³ë³ö³¿ íàçâàëè õóë³ãàíñòâîì

Â Óêðà¿í³ 
ñòàðòóâàëà øîñòà
õâèëÿ ìîá³ë³çàö³¿

Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº ïðîô³ëàêòè÷-
íà îïåðàö³ÿ «Ïåðåâ³çíèê». Ç ïåð-
øîãî ÷åðâíÿ, â³äêîëè ó Êèºâ³ ñòàð-
òóâàëè ö³ çàõîäè, ³íñïåêòîðè ÓÄÀ²
âæå âèÿâèëè ïîíàä òèñÿ÷ó ïîðó-
øåíü Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.Îñî-
áëèâó óâàãó ³íñïåêòîðè çâåðòàëè
íà òåõí³÷íèé ñòàí àâò³âîê,ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü, ïåðåä ¿õ âè¿çäîì íà

ìàðøðóò, ñòàí ãîëîâíèõ òà àâàð³é-
íèõ âèõîä³â òîùî.Êð³ì òîãî,â ÓÄÀ²
ì.Êèºâà çâåðòàþòü óâàãó âîä³¿â,ùî
íàðàç³ òðèâàþòü ë³òí³ øê³ëüí³ êà-
í³êóëè.×èìàëî ä³òåé ïðîâîäÿòü ÷àñ
íà âóëèöÿõ ì³ñòà. «Ðàïòîâà ïîÿâà
äèòèíè íà äîðîç³ — çàâæäè íåáåç-
ïå÷íî.À ¿õíÿ ïîâåä³íêà íå çàâæäè
áóâàº ïåðåäáà÷óâàíîþ.Çâàæàþ÷è íà
öå,ñòîëè÷íà ÄÀ² çâåðòàºòüñÿ äî âî-

ä³¿â ³ç ïðîõàííÿì ï³ä ÷àñ êåðóâàí-
íÿ àâòîìîá³ëåì áóòè óâàæíèìè ³
îáåðåæíèìè, îñîáëèâî á³ëÿ øê³ë,
äå ïðàöþþòü ë³òí³ òàáîðè»,— íàãî-
ëîøóþòü â ÓÄÀ².

Íàãàäóºìî, ùî â ñòîëèö³ òðè-
âàþòü ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè: «Ï³-
øîõ³ä. Ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä», «Ðÿä-
í³ñòü», «Àâòîêàâ’ÿðí³», «ÌÀÔ», «Íî-
ìåðíèé çíàê» òà «Çáðîÿ» �

Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â — ï³ä ïèëüíèì îêîì ÓÄÀ²
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×îìó ðàïòîì «Gaude
Polonia»?

Á. Ê.: «Ìóçè÷íà Óêðà¿íà»
âæå òðè ðîêè ïîñï³ëü ñï³â-
ïðàöþº ç Ïîëüñüêèì ³íñòè-
òóòîì ó Êèºâ³. Çà öåé ÷àñ áó-
ëî âèäàíî òâîðè Êàðîëÿ Øè-
ìàíîâñüêîãî òà çàïî÷àòêî-
âàíî äîâãîòðèâàëèé ïðîåêò,
ïîâ’ÿçàíèé ³ç âèäàííÿì òâî-
ð³â Ôðåäåð³êà Øîïåíà. Ùî-
êâàðòàëüíî âèõîäèòü îäèí
³ç æàíð³â — âæå âèäàíî «øî-
ïåí³âñüê³» åòþäè, âàëüñè,
ïîëîíåçè, íîêòþðíè, ïðå-
ëþä³¿, ìàçóðêè, áàëàäè é
ñêåðöî. ²äåÿ ïîëÿãàº â ïî-
ïóëÿðèçàö³¿ ïîëüñüêî¿ êóëü-
òóðè â Óêðà¿í³, à óêðà¿í-
ñüêî¿—â Ïîëüù³.400 ïðèì³ð-
íèê³â ðîçïîâñþäæóþòüñÿ
áåçêîøòîâíî â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ Óêðà¿íè. ßêùî ùî-
äî òâîð÷îñò³ Øèìàíîâñüêî-
ãî öå ïðîñâ³òíèöüêèé ïðî-
åêò (â óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷-

íèõ ó÷èëèùàõ òâîðè öüîãî
êîìïîçèòîðà ìàéæå íå ãðà-
þòü), òî âèäàííÿ òâîð³â Øî-
ïåíà ïîâ’ÿçàí³ ç â³äñóòí³ñ-
òþ íîâèõ íîòíèõ âèäàíü (íà-
ÿâí³ íåð³äêî âæå «ðîçë³òàþ-
òüñÿ» â³ä ÷àñòîãî êîðèñòó-
âàííÿ), à òàêîæ âèäàíü ï³ä
ðåäàêö³ºþ Ïàäåðåâñüêîãî.
Ñèòóàö³ÿ ç ÷àñ³â ìîºþ þíîñ-
ò³, êîëè òàê³ íîòè ìîæíà áó-
ëî êóïèòè ëèøå «ç ðóê», ìàé-
æå íå çì³íèëàñÿ.

Ìèíóëîãî ðîêó, êîëè äè-
ðåêòîðîì Ïîëüñüêîãî ³íñòè-
òóòó â Êèºâ³ ñòàëà Ïàí³ Åâà
Ô³ãåëü, ìåí³ áóëî çàïðîïî-
íîâàíî âèäàòè ùîñü ìåíø
òðàäèö³éíå, àëå òàêå, ùîáè
êîðèñòóâàëîñÿ ïîïèòîì.
Îêð³ì ïðîåêòó Øîïåíà. Òàê
âèíèêëà ³äåÿ âèäàòè çá³ðêó
«Ñïåêòðè íîâî¿ ìóçèêè», äî
ÿêî¿ óâ³éøëè òâîðè äåñÿòüîõ
óêðà¿íñüêèõ ñòèïåíä³àò³â
«Gaude Polonia». ß ñàì áóâ

ñòèïåíä³àòîì 2004 ðîêó ³,
â³äâåðòî êàæó÷è, ïðî òå, ùî
ÿê ïðîôåñ³éíèé êîìïîçè-
òîð â íàø³é êðà¿í³ ìîæó áó-
òè âèäàíèì, íàâ³òü íå ìð³-
ÿâ.

ßê³ áóëè êðèòåð³¿ â³ä-
áîðó öèõ äåñÿòüîõ àâòî-
ð³â, àäæå íà ö³é ñòèïåíä³¿
ç ÷àñó ¿¿ çàñíóâàííÿ íà ïî-
÷àòêó 2000-õ ïîáóâàëî
çíà÷íî á³ëüøå ìîëîäèõ
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòî-
ð³â?

Á. Ê.: Çà 12 ðîê³â íà
«Gaude Polonia» ïîáóâàëî
áëèçüêî 40 óêðà¿íñüêèõ êîì-
ïîçèòîð³â, àëå ïîì³ñòèòè
âñ³õ íåìîæëèâî. ²äåÿ âçÿòè
äåñÿòåðî ç íèõ — ìîÿ. ß çà-
ïðîïîíóâàâ âçÿòè íàéñòàð-
øèõ. Öüîìó ïîêîë³ííþ êîì-
ïîçèòîð³â, ÿêèì ñüîãîäí³
áëèçüêî ñîðîêà ðîê³â, íà ïî-
÷àòêó 2000-õ âèïàëî ïðîéòè

îñîáëèâî âàæêèé øëÿõ òâîð-
÷îãî ñòàíîâëåííÿ ³ ñàìîï³ç-
íàííÿ. É ñàìå ñòèïåíä³ÿ
«Gaude Polonia» ñòàëà òèì
«àéñáåðãîì», çàâäÿêè ÿêî-
ìó âèðîñëè òâîð÷³ êðèëà ó
áàãàòüîõ ³ç íàñ. Ïî-ïåðøå,
íàñ íå îáìåæóâàëè æîäíè-
ìè ðàìêàìè — ìè ìîãëè ïè-
ñàòè ùî õîò³ëè ³ ÿê õîò³ëè.
Ïî-äðóãå, íà ï³âðîêó ïåðå-
áóâàííÿ â Ïîëüù³ íàì áóëî
ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ òâîð-
÷îñò³: íàäàíî îêðåìó ê³ì-
íàòó, ñòèïåíä³þ, ùî òîä³ äî-
ð³âíþâàëà 20-òè óêðà¿í-
ñüêèì çàðïëàòàì, çà êîæ-
íèì ñòèïåíä³àòîì áóâ çà-
êð³ïëåíèé êóðàòîð, ïàðà-
ëåëüíî ìîæíà áóëî â³äâ³ä-
óâàòè êîíöåðòè, òåàòðè. Êî-
æåí ðåàë³çîâóâàâ àáî íîâèé
ïðîåêò, àáî çàê³í÷óâàâ òå,
ùî ðàí³øå áóëî ðîçïî÷àòî.
Íàïðèêëàä, Áîãäàíà Ôðî-

ëÿê çàê³í÷óâàëà îïåðó, ÿ ïðî-
äîâæóâàâ ïðàöþâàòè íàä
êîíöåðò-ñèìôîí³ºþ, ÿêà ïî-
ò³ì áóëà âèêîíàíà â Ïîëü-
ù³. Çâ³ñíî, êîæåí ç öüîãî äî-
ñâ³äó âçÿâ äëÿ ñåáå ìàêñè-
ìàëüíî. ² ï³âðîêó ëèøå ïè-
ñàííÿ ìóçèêè — öå òå, ïðî
ùî ãîä³ é ìð³ÿòè.

Õòî ³ ÿê îáèðàâ àâ-
òîð³â? ×îìó ñàìå òâîðè
äëÿ ôîðòåï³àíî ³ ñêðèï-
êè?

Á. Ê.: Àâòîð³â îáèðàâ ÿ.
Äåõòî ç ð³çíèõ ïðè÷èí â³ä-
ìîâèâñÿ, êîëè áóëî çàïðî-
ïîíîâàíî. Ñïðàâà â òîìó, ùî
á³ëüø³ñòü òâîð³â ñòâîðèëè
ñïåö³àëüíî äëÿ ö³º¿ çá³ðêè.
Çðîçóì³ëî, ùî â êîãîñü áó-
ëè ³íø³ ïëàíè, õòîñü ïðàöþ-
âàâ íàä ³íøèì ïðîåêòîì.
Ìîæëèâî, ïðè÷èíîþ â³äìî-
âè áóëî é òå, ùî ïðîåêò íå

ïåðåäáà÷àº ãîíîðàð³â, íà-
òîì³ñòü — ëèøå 10 àâòîð-
ñüêèõ ïðèì³ðíèê³â. Õî÷à, ÿê
íà ìåíå, â³í äàº ùîñü íàáà-
ãàòî ö³íí³øå: ïîïóëÿðèçà-
ö³þ ³ óñâ³äîìëåííÿ òîãî, êèì
òè º ÿê òâîð÷à îñîáèñò³ñòü.
Àäæå ç³ 1000 ïðèì³ðíèê³â
(òàêèì º íàêëàä) 400 ðîç-
ïîâñþäæóþòüñÿ â Óêðà¿í³, à
300 — ó Ïîëüù³ ñåðåä âèø³â
³ òâîð÷èõ îñåðåäê³â. Ó çá³ð-
ö³ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî àâòîð³â,
¿õí³ êîíòàêòè.

×îìó òâîðè ñàìå äëÿ
ñêðèïêè ³ ôîðòåï³àíî? Âñå
äóæå ïðîñòî: öå — îäèí ³ç
íàéïîïóëÿðí³øèõ æàíð³â.
Â³í çàòðåáóâàíèé ³ â õðåñ-
òîìàò³éíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàìàõ, ³ íà ìóçè÷íèõ êîí-
êóðñàõ, ³ â çâè÷àéí³é êîí-
öåðòí³é ïðàêòèö³. Òîáòî, ³äåÿ
ïîëÿãàëà íå ëèøå â òîìó,
ùîáè âèäàòè, àëå é ó òîìó,
àáè öå ìàëî ïðàêòè÷íèé
ñåíñ. Âëàñíå, é ïðåçåíòàö³ÿ
çá³ðêè âêëþ÷àëà êîíöåðòè,
ùî âæå â³äáóëèñÿ â Êèºâ³, à
òàêîæ ó Êðàêîâ³ é Êàòîâ³-
öàõ.

Íà âàøó äóìêó, ÷î-
ìó âàðòî âèäðóêîâóâàòè
íîòè?

Á. Ê.: Ùîäî ïîáîþâàíü,
ùî íîòí³ äðóêîâàí³ âèäàí-
íÿ, ÿê äåõòî ââàæàº, ñêîðî
çíèêíóòü, ÿ âïåâíåíèé, ùî
íîòè ëþäè êóïóâàòèìóòü ó
áóäü-ÿêîìó âèïàäêó. Âèêî-
íàâö³ çíàþòü, ùî ÷àñòèíà
ïàðòèòóð çäàºòüñÿ â îðåíäó
â ïèñàíîìó âàð³àíò³, à ïàð-
ò³¿ çäàþòüñÿ â íàáîð³. ² ñüî-
ãîäí³ ìàéæå êîæåí âèêîíà-
âåöü íå ìîæå ç³ãðàòè òâ³ð,
íå ïîðóøóþ÷è àâòîðñüêîãî
ïðàâà �

??

??

??

??

Åïîõà «êñåðîêñà», çäàºòüñÿ, çíåö³íèëà íîòîâèäàâíèöòâî. Ñó÷àñíèé êîìïîçè-

òîð, îïàíóâàâøè òàê³ êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè, ÿê-îò «Sibelius» àáî «Finale», çäà-

òåí ñàì çàïèñàòè íîòè, ðîçäðóêóâàòè ¿õ, çàìîâèòè ïàë³òóðêó— ³ îñü âàì ãîòî-

âà ïàðòèòóðà.Àëå öå íå âèð³øóº ïðîáëåì ³ç ïðîäàæàìè, àâòîðñüêèì ïðàâîì,

ë³öåíçóâàííÿì òîùî. Òàê³ ïèòàííÿ íå îáõîäèòü æîäíå âèäàâíèöòâî, çîêðåìà

é «Ìóçè÷íà Óêðà¿íà». Â 1960-ò³ öå áóëî îäíå ç íàéá³ëüøèõ â ÑÐÑÐ ñïåö³àë³-

çîâàíèõ âèäàâíèöòâ, ïîò³ì éîãî çàíåäáàëè, à íåùîäàâíî â³äðîäèëè. Ñüîãîäí³

âîíî ìàº ñâîþ ö³ëüîâó àóäèòîð³þ òà ³íòåðíåò-ìàãàçèí. Òóò âèéøëà çá³ðêà, íà

ïåðøèé ïîãëÿä, íåñïîä³âàíà: âèäàííÿ òâîð³â ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîìïîçè-

òîð³â, ñòèïåíä³àò³â ïðîãðàìè ì³í³ñòðà êóëüòóðè ³ Íàö³îíàëüíî¿ ñïàäùèíè Ðåñ-

ïóáë³êè Ïîëüù³ «Gaude Polonia». Äèðåêòîð âèäàâíèöòâà «Ìóçè÷íà Óêðà¿íà»

Áîãäàí Êðèâîïóñò ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ïðî ïîòð³áí³ñòü íîòíèõ äðóêîâàíèõ

âèäàíü.

Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Áîãäàí ÊÐÈÂÎÏÓÑÒ: 

«Ìàéæå êîæåí âèêîíàâåöü
º ïîðóøíèêîì àâòîðñüêîãî ïðàâà»

ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ êâàë³ô³êîâàíèõ ôà-
õ³âö³â ê³íî³íäóñòð³¿,ñïèðàþ÷èñü íà
äîñâ³ä ïðîâ³äíèõ øê³ë ñâ³òó, ³ ìàê-
ñèìàëüíî çîñåðåäæóâàòèñÿ íà ïðàê-
òèö³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó —òàêèì

âáà÷àþòü ñâîº ãîëîâíå çàâäàííÿ
òâîðö³ «Ê³íîÑåëèùà». Âîíè âåäóòü
ïåðåìîâèíè ç âèêëàäà÷àìè ïðî-
â³äíèõ ìèñòåöüêèõ âèø³â Ïîëüù³,
Í³ìå÷÷èíè, ÑØÀ, àáè çàëó÷èòè ¿õ

äî ðîáîòè ç³ ñëóõà÷àìè ãðîìàäñüêî¿
ê³íîøêîëè.Ñòàðò ïåðøîãî íàâ÷àëü-
íîãî ñåçîíó ïëàíóþòü íà âåðåñåíü.

Îñíîâíà ì³ñ³ÿ «Óêðà¿íñüêîãî
«Ê³íîÑåëèùà», çà ñëîâàìè ³äåîëî-
ãà ïðîåêòó Ñåðã³ÿ Æåðåõîâà, öå
ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíîãî ê³íîâèðîá-
íèöòâà, êëþ÷ äî óñï³õó ÿêîãî — â
ïåðåòâîðåíí³ ê³íåìàòîãðàô³÷íî¿
ñï³ëüíîòè íà ñïðàâæíþ ³íäóñòð³þ.
Äî «Ñåëèùà» çàïðîøóþòü òèõ, õòî
âæå ìàº ïåâíèé áåêãðàóíä ó ñôå-
ð³ ê³íåìàòîãðàôó, ïðèíàéìí³ —
õî÷ çàãàëüí³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ.
Ï³ä ÷àñ âñòóïó îáîâ’ÿçêîâî ïðîâî-
äèòèìåòüñÿ ñï³âáåñ³äà ç êóðàòî-
ðîì êóðñó. Âë³òêó îãîëîñÿòü óìî-
âè, çì³ñò íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà

³ìåíà âèêëàäà÷³â, à òàêîæ âàðò³ñòü
íàâ÷àííÿ. Îðãàí³çàòîðè çàïåâíÿ-
þòü, ùî âîíà áóäå äîñèòü äåìî-
êðàòè÷íîþ. Âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿ-
ö³â ñòóäåíòàì Ukrainian Cinema
Village çàïðîïîíóþòü ïðîéòè ï³ä-
ãîòîâêó çà 10-ìà íàïðÿìàìè, ñå-
ðåä ÿêèõ ðåæèñóðà, îïåðàòîðñüêà
³ àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü, ïðîäþ-
ñóâàííÿ, âèðîáíèöòâî â³çóàëüíèõ
åôåêò³â. Îð³ºíòîâíà ê³ëüê³ñòü ó÷àñ-
íèê³â ñòàíîâèòü 100 îñ³á: âîíè áó-
äóòü ðîçïîä³ëåí³ íà ãðóïè, ÿê³ ñòâî-
ðþâàòèìóòü ñâ³é êîðîòêîìåòðàæ-
íèé ô³ëüì âïðîäîâæ êóðñó.

Â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ ïðî-
åêòó, íàâ÷àëüíîþ áàçîþ ìàº áóòè
â³ääàëåíå â³ä ìåãàïîë³ñ³â ñåëî.

Öüîãîð³÷ ê³íîøêîëà ðîçòàøóºòüñÿ
â Êîáëåâ³ íà Ìèêîëà¿âùèí³. Ïîäî-
ðîæ äî ñåëà — öå çâåðíåííÿ äî âè-
òîê³â, òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî ïî-
åòè÷íîãî ê³íî ³ ñïðîáà íàïîâíè-
òè éîãî íîâèì çì³ñòîì.

À âæå â ÷åðâí³ «Ê³íîÑåëèùå»
çàïðîøóº âñ³õ îõî÷èõ íà ïðîåêò
«Ô³ëüì çà ñ³ì äí³â», ùî ñòàðòóº 29
÷åðâíÿ.Ó ïðîãðàì³: 4-äåííèé ïðàê-
òè÷íèé îñâ³òí³é êóðñ, 2 äí³ çéî-
ìîê, 1 äåíü ìîíòàæó òà ïðåçåíòà-
ö³ÿ êîðîòêîìåòðàæîê ó÷àñíèê³â.
Ñåðåä âèêëàäà÷³â ìàéñòåð-êëàñ³â:
Îëåñü Ñàí³í (ðåæèñóðà), Ëþáîìèð
Ëåâèöüêèé (ïðîäþñóâàííÿ), Àí-
äð³é Áàáèê (ñöåíàðèñòèêà), Ðîìàí
Ãîìåíþê (çâóêîðåæèñóðà), Àðòóð
Ãóðàëü (ê³íîäèñòðèáóö³ÿ). Âàðò³ñòü
ïîâíîãî êóðñó: 500 ãðí, äëÿ ñëó-
õà÷³â ëåêö³é — 100 ãðí çà äåíü.

Ñòåæèòè çà íîâèíàìè, à òàêîæ
äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâ Ukrainian
Cinema Village çàö³êàâëåí³ ìàþòü
çìîãó â îäíîéìåíí³é ñï³ëüíîò³ ó
Ôåéñáóö³ �

Óêðà¿íñüêå «Ê³íîÑåëèùå»
� Â ñòîëèö³ ïðåäñòàâèëè àëüòåðíàòèâó àêàäåì³÷í³é ê³íîîñâ³ò³

Íåùîäàâíî â Íàö³îíàëüíîìó öåíòð³ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæåí-

êà ïðåçåíòóâàëè «Óêðà¿íñüêå «Ê³íîÑåëèùå» (Ukrainian Cinema

Village). Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè ïåðøî¿ ãðîìàäñüêî¿ ê³íî-

øêîëè ïðîïîíóþòü ñâî¿ì ó÷íÿì ïî¿õàòè äî Êîáëåâà, ùîáè ïî-

ïðàöþâàòè íàä êîðîòêîìåòðàæêîþ, à òàêîæ çíÿòè ô³ëüì çà

ñ³ì äí³â ó Êèºâ³.

Äàð³ÿ ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
між будинками №№ 4, 6, 7, 8, 10 на вул. Білгородській 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 479/1343 від 14 травня 2015 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
природно&заповідний фонд України», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціо&
нального використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

72:051:016�площею�0,41669��а�на�в�л.�Біл�о-

родсь	ій�між�б�дин	ами�№№ 4,�6,�7,�8,�10��

Солом’янсь	ом��районі�задля��неможливлен-

ня�подальшої�заб�дови�цієї�території.

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

	ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит	��зеленої�зо-

ни�м.�Києва�до�2010�ро	��та�	онцепції�фор-

м�вання�зелених�насаджень�в�центральній

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

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

�о�рішення�до�перелі	��с	верів�Солом’ян-

сь	о�о�район�.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��три-

манню�зелених�насаджень�Солом’янсь	о�о

район��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

трації)�здійснити�адміністративно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о

земле	орист�вання�земельною�ділян	ою

72:051:016�орієнтовною�площею�0,41669��а

між�б�дин	ами�№№ 4,�6,�7,�8,�10�на�в�л.�Біл-

�ородсь	ій���Солом’янсь	ом��районі�м.�Ки-

єва.

4.�Дор�чити�Київсь	ом��	ом�нальном��об’-

єднанню�зелено�о�б�дівництва�та�е	спл�ата-

ції�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»

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

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

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

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

мельної�ділян	и�72:051:016�площею�0,41669

�а�на�в�л.�Біл�ородсь	ій�між�б�дин	ами�№№ 4,

6,�7,�8,�10���Солом’янсь	ом��районі�міста�Ки-

єва.

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

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

�ородсь	ій,�№№ 4,�6,�7,�8,�10���Солом’ян-

сь	ом��районі�міста�Києва.

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

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

	ої�державної�адміністрації)�вирішити�в��с-

тановленом��поряд	��питання�фінанс�вання

заходів,�передбачених�п�н	тами�3�та�4�цьо-

�о�рішення.

6.�Це�рішення�набирає�чинності�з�момен-

т��йо�о�офіційно�о�оприлюднення.

7.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити����а-

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

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про проведення 02.07.2015 пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 390 від 19 червня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс&

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено&
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/805:

1.�Провести�02�липня�2015�ро	��о�10.00�пленар-

не�засідання�III�сесії�Київсь	ої�місь	ої�ради�VII�с	ли-

	ання���сесійній�залі�Київсь	ої�місь	ої�ради�(м.�Ки-

їв,�в�лиця�Хрещати	,�36,�4-й�поверх).

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

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов	и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�III�сесії�Київсь	ої�місь	ої�ради

VII�с	ли	ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое	том�рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Про�порядо	

денний�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київра-

ди�VII�с	ли	ання�02.07.2015»,�сформованим

Президією�Київсь	ої�місь	ої�ради,�довести�до

відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�ради,��олів�деп�татсь	их�фра	-

цій�Київсь	ої�місь	ої�ради,�	ерівни	ів�стр�	-

т�рних�підрозділів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),�працівни	ів�се	ретаріат�

Київсь	ої�місь	ої�ради���встановленом��по-

ряд	�.

Голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо законодавчого врегулювання обігу 

цивільної зброї
Рішення Київської міської ради № 577/1441 від 28 травня 2015 року

Відповідно до частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Верховної�Ради�У	раїни�що-

до�необхідності�за	онодавчо�о�вре��лювання�обі-

���цивільної�зброї�шляхом�прийняття�відповідно-

�о�за	он��(те	ст�звернення�додається).

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті

Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

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

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

ди�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іо-

нальних�та�міжнародних�зв’яз	ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

28.05.2015�№ 577/1441

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо законодавчого

врегулювання обігу цивільної зброї
Визначеність�та�я	ість�цивільно-правово�о�режим��ре��лювання�обі���цивільної�зброї,�без-

�мовно,�є�по	азовою�хара	теристи	ою�розвиненості�за	онодавства�	раїни,�на�меті�я	ої�стоїть

в�перш��чер���забезпечення�баланс��інтересів�між�державою�і��ромадянином,�йо�о�свободами

та�правами.�Та	,�майже�в��сіх�правових�системах�ліберальних�	раїн�основною�цінністю�визна-

ється�життя�людини.�У	раїнцям�та	е�право��арантоване�частиною�др��ою�статті�27�Констит�ції

У	раїни,�з�ідно�з�я	ою��ромадянин�має�право�на�захист�власно�о�життя�від�протиправних�по-

ся�ань.�Більше�то�о,�статтею�36�Кримінально�о�	оде	с��У	раїни�передбачено,�що�людина�має

право�на�застос�вання�зброї�для�захист��сво�о�життя�та�здоров’я,�а�та	ож�житла.�На�сьо�одні

існ�є�два�основних�нормативних�а	ти,�що�мають�вре��льов�вати�обі��цивільної�зброї�та�дати

можливість��ромадянам�реалізов�вати�вищезазначені�	онстит�ційні�права:�інстр�	ція,�затвер-

джена�на	азом�Міністерства�вн�трішніх�справ�У	раїни�№ 622�від�21�серпня�1998�ро	�,�а�та	ож

тимчасова�інстр�	ція,�затверджена�на	азом�Міністерства�вн�трішніх�справ�У	раїни�№ 379-ДСК

від�13�червня�2000�ро	�.

Вищезазначені�нормативні�а	ти�не�відповідають�ані�д�х�,�ані�б�	ві�Основно�о�За	он��з�та	их

підстав.�Та	,�реалізація�	онстит�ційних�прав�має�забезпеч�ватися�дієвим�правовим�механіз-

мом,�затвердженим�на�рівні�за	онодавчої�влади,�а�не�відомчим�нормативним�а	том,�я	ий�по-

р�ш�є�права�більшості��ромадян.�Статтею�24�Констит�ції�У	раїни�встановлено,�що��ромадяни

мають�рівні�	онстит�ційні�права�і�свободи.�Натомість�тимчасова�інстр�	ція,�затверджена�на	а-

зом�МВС�У	раїни�№ 379-ДСК�від�13�червня�2000�ро	�,�встановлює�вичерпний�перелі	�осіб,�я	і

мають�право�на�отримання�дозвол��на�придбання,�збері�ання�та�ви	ористання�во�непальної

зброї.�Та	им�чином,�зазначеною�інстр�	цією�не�тіль	и�пор�ш�ється�право��ромадян,��аранто-

ване�статтею�27�Констит�ції�У	раїни,�а�та	ож�пор�ш�ється�імперативна�норма,�встановлена

статтею�24�Констит�ції�У	раїни.�О	ремо�варто�зазначити,�що�з�о�ляд��на�те,�що�вищезазначе-

ній�інстр�	ції�б�ло�присвоєно��риф�«для�сл�жбово�о�	орист�вання»,�вона�не�відповідає�за�аль-

ном��принцип��права,�зо	рема�вимо�ам�принцип��правової�визначеності,�ос	іль	и�державою�не

б�ло�ви	онано�обов’яз	ової��мови —�оприлюднення�нормативно-правово�о�а	та,�я	ий�зачіпає

права,�свободи�та�інтереси�людини�і��ромадянина.

Наразі,�	оли�держава�переб�ває�в�стані�нео�олошеної�війни,�	оли�	раїна�стрім	о�наповнюєть-

ся�неле�альною�зброєю,�с	оюються�сотні�злочинів�з�її�ви	ористанням,�за	оносл�хняні��рома-

дяни�залишаються�фа	тично�беззахисними.�У�зв’яз	��з�цим�сьо�одні��ромадяни�У	раїни�для

захист��сво�о�життя�та�життя�своїх�близь	их,�реалізації�права,��арантовано�о�їм�Констит�цією,

вим�шені�придбавати�неле�альн��зброю.�За	онодавча�невре��льованість�обі���цивільної�зброї,

по�с�ті,�зм�ш�є�за	оносл�хняних��ромадян�пор�ш�вати�за	он,�ос	іль	и�переш	оджає�реаліза-

ції�елементарно�о�природно�о�інстин	т��самозахист��	ожної�людини,�що�є�природним�правом

на�життя.

Більше�то�о,�статтею�92�Констит�ції�У	раїни�встановлено,�що�правовий�режим�власності�має

визначатися�ви	лючно�за	онами�У	раїни.�Одна	�вищезазначеними�відомчими�нормативно-пра-

вовими�а	тами�протиправно�обмеж�ються�права��ромадян�на�право�власності.�Зброя,�я	�і�від-

повідно�до�статті�1187�Цивільно�о�	оде	с��У	раїни�автомобіль,�є�джерелом�підвищеної�небез-

пе	и.�Проте,�на�відмін��від�зброї,�процед�ра�наб�ття�права�власності�на�транспортні�засоби�чіт-

	о�встановлена�за	оном.�З�ідно�з�вимо�ами�за	онності,�встановлені�ними,�зо	рема�пра	ти	ою

Європейсь	о�о�с�д��з�прав�людини,�б�дь-я	і�обмеження�прав,��арантованих�Констит�цією,�ма-

ють�баз�ватися�на�положеннях�основно�о�за	онодавства.�Та	ож�з�ідно�з�частиною�др��ою�стат-

ті�41�Констит�ції�У	раїни�право�приватної�власності�наб�вається�в�поряд	�,�визначеном��за	о-

ном.�О	рім�цьо�о,�статтею�321�Цивільно�о�	оде	с��У	раїни�встановлюється,�що�ніхто�не�може

б�ти�протиправно�позбавлений�права�власності�чи�обмежений���йо�о�здійсненні.�Та	им�чином,

відс�тність�спеціально�о�за	он�,�я	ий�би�ре��лював�обі��цивільної�зброї,�о	рім�іншо�о,�пор�ш�є

	онстит�ційні�права��ромадян�на�право�приватної�власності.

Держава�зобов’язана�по	ласти�	рай�цій�с�то�радянсь	ій�правовій�традиції�недовіри�до�влас-

но�о�народ�,�що�с	лалася�нав	оло�цивільно�о�обі���зброї�та�б�ла�несвідомо��спад	ована�неза-

лежною�У	раїною.�Іна	ше,�врахов�ючи�природні�соціальні�процеси,�притаманні�	раїнам,�на�те-

риторії�я	их�вед�ться�бойові�дії,�наша�держава�ризи	�є�втратити�	онтроль�над�обі�ом�зброї��

населення.�А�в�цьом��випад	��наслід	и�мож�ть�б�ти�більше�ніж�тра�ічними,�відповідальність�за

я	і�нестиме�держава,�я	ій���необхідний�час�просто�забра	ло�волі�та�прозорливості.

З�о�ляд��на�це,�доречним�б�де�зверн�тись�до�тези�з�амери	ансь	о�о�досвід�,�я	а�віддзер	а-

лює�с�часн��державн��політи	��США�з�цьо�о�питання:�«Заберіть�пістолети���ле�альних�власни-

	ів,�і�єдиними�людьми�зі�зброєю�залишаться�бандити».�Та	,�досвід�ба�атьох�	раїн�по	аз�є,�що

ле�алізація�зброї —�не�лише�дієвий�спосіб�захист��життя��ромадян,�а�та	ож�ефе	тивна�проти-

дія�злочинності.

Сьо�одні�питання�щодо�надання�за	онодавчо�о�стат�с��обі���зброї�серед�населення�є�домі-

н�ючим�в�інтересах�безпе	и�	иян�та�підвищення�обороноздатності�держави�в�цілом�.

Передбачивши���Констит�ції�У	раїни�право�на�власний�захист,�держава,���я	ій�всі�рівні�перед

за	оном,�просто�зобов’язана�створити�дієві�механізми�та��мови�для�ефе	тивно�о�здійснення�та-

	о�о�захист�.�За	он�про�зброю�має�виріш�вати��оловне�завдання —�чіт	о�встановити�порядо	

придбання,�володіння,�збері�ання�та�застос�вання�зброї.�Створення�та	о�о�механізм��є�ло�іч-

но-послідовним�	ро	ом�не�тіль	и�з�правової�точ	и�зор�,�але�і�з�точ	и�зор��соціальної�необхід-

ності.

У�зв’яз	��з�ви	ладеним�ми,�деп�тати�Київсь	ої�місь	ої�ради,�звертаємося�до�вас,�деп�татів�Вер-

ховної�Ради,�з�проханням�вжити�всіх�необхідних�заходів�для�я	омо�а�швидшо�о�за	онодавчо�о
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вре��лювання�цивільно�о�обі���зброї���	раїні.�Ос	іль	и�ви	лючно�до�вашої�	омпетенції�належить

приведення�правово�о�поля�У	раїни���відповідність�до�вимо��Констит�ції,�забезпечення�	ожно-

м���	раїнцеві�змо�и�ефе	тивно�реалізов�вати�свої�	онстит�ційні�права.�Просимо�невід	ладно

�хвалити�За	он�У	раїни�про�обі��цивільної�зброї.

Київський міський голова В. Кличко

Про припинення комунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київський водний стадіон»
Рішення Київської міської ради № 578/1442 від 28 травня 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 37 Зако&
ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з метою ефективно&
го використання комунального майна та оптимізації видатків з бюджету міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�	ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь	ий�водний�стадіон»�(ідентифі	аційний�	од

37739544)�шляхом�приєднання�до�	ом�наль-

но�о�підприємства�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�«Спортивний�	омпле	с»�(іден-

тифі	аційний�	од�03768026).

2.�Встановити,�що�	ом�нальне�підприємство

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

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Спор-

тивний�	омпле	с»�є�правонаст�пни	ом�всьо�о

майна,�прав�і�обов’яз	ів�	ом�нально�о�підпри-

ємства�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції)�«Київсь	ий�водний�стадіон».

3.�Встановити�стро	�для�пред’явлення�ви-

мо��	редиторами —�2�місяці�з�дня�оприлюд-

нення�повідомлення�про�рішення�щодо�припи-

нення�	ом�нально�о�підприємства�ви	онавчо-

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

	ої�державної�адміністрації)�«Київсь	ий�водний

стадіон».

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

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

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви	онання�п�н	т��1�цьо�о�рішення:

4.1.�Утворити�	омісію�з�припинення�	ом�-

нально�о�підприємства�ви	онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�«Київсь	ий�водний�стадіон»

(ідентифі	аційний�	од�37739544)�шляхом�при-

єднання�до�	ом�нально�о�підприємства�ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�«Спор-

тивний� 	омпле	с»� (ідентифі	аційний� 	од

03768026).

4.2.�Затвердити�в��становленом��поряд	�

передавальний�а	т,�я	им�передбачити�поло-

ження�про�правонаст�пництво�щодо�всіх�зо-

бов’язань�	ом�нально�о�підприємства,�що�при-

пиняється,�стосовно�йо�о�	редиторів�та�дебі-

торів,�в	лючаючи�зобов’язання,�я	і�оспорюють

сторони.

4.3.�Вжити�заходів�щодо�проведення�в��с-

тановленом��поряд	��державної�реєстрації�при-

пинення�	ом�нально�о�підприємства�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�«Київсь	ий�вод-

ний�стадіон».

4.4.�Привести�свої�розпорядження���відпо-

відність�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

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

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

місію�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 23/5410 «Про затвердження міської 

цільової програми «Соціальне партнерство» 
на 2011 — 2015 роки»

Рішення Київської міської ради № 565/1429 від 28 травня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»,
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконав&
чого органу (Київської міської державної адміністрації)» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�У�те	сті�рішення�від�17�люто�о�2011�ро	�

№23/5410�«Про�затвердження�місь	ої�цільової�про-

�рами�«Соціальне�партнерство»�на�2011—�2015

ро	и»�та�те	сті�місь	ої�цільової�про�рами�«Соці-

альне�партнерство»�на�2011 —�2015�ро	и,�за-

твердженій�цим�рішенням,�слова�«Управління��

справах�жіно	,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�пра-

ці»�замінити�словами�«Департамент�соціальної

політи	и»���відповідних�відмін	ах.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті

Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

3.�Контроль�за�ви	онанням�рішення�по	ласти

на�постійн��	омісію�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження детального плану території 
в межах вул. Академіка Кржижановського, 

бульв. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, 
залізничної колії у Святошинському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 512/1376 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затверджен&
ня міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Показники
Одиниці
виміру

Кількість

Існуючий
стан

Етап на 7
років

Етап на 15
& 20 років

1. Територія в межах проекту, у тому числі: га 45,0 45,0 45,0

1.1 � житлова забудова: га � 10,5 10,5

1.2 � ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств мікрорайонного значення)

га � 3,7 4,9

1.3 � зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення), у тому числі:
� на території установ та підприємств
� загального користування

га
8,3
3,5
4,8

7,45
1,7
5,75

8,6
2,1
6,5

1.4 � вулиці в межах червоних ліній га 11,46 2,0 13,46

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призначення
(ділової, виробничої, комунально�складської,
інженерного обладнання, курортної)

га 39,6 27,9 26,7

2. Чисельність населення у багатоквартирній забудові (з
урахуванням гуртожитків)

осіб � 5860 5860

2.1 Щільність населення люд./га � 550 550

1.�Затвердити�детальний�план�території�в

межах�в�л.�А	адемі	а�Кржижановсь	о�о,�б�льв.

А	адемі	а�Вернадсь	о�о,�в�л.�М.�Краснова,

залізничної�	олії���Святошинсь	ом��районі

м.�Києва�відповідно�до�основних�техні	о-е	о-

номічних�по	азни	ів,�що�додаються.�

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

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

	ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте	т�-

ри�та�земле	орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато	

до�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�21.05.2015�№ 512/1376

Основні техніко&економічні показники детального плану території 
в межах вул. Академіка Кржижановського, бульв. Академіка Вернадського,

вул. М. Краснова, залізничної колії у Святошинському районі м. Києва

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
біля будинку № З на вул. Соціалістичній 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 480/1344 від 14 травня 2015 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
природно&заповідний фонд України», з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціо&
нального використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Ки&
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

72:118:010�площею�0,4178��а�на�в�л.�Соціаліс-

тичній�біля�б�дин	��№ 3���Солом’янсь	ом�

районі�задля��неможливлення�подальшої�за-

б�дови�цієї�території.

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

	ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит	��зеленої�зони

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

ня�зелених�насаджень�в�центральній�частині

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

дати�с	вер�з�ідно�з�п�н	том�1�цьо�о�рішення

до�перелі	��с	верів�Солом’янсь	о�о�район�.

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

ню�зелених�насаджень�Солом’янсь	о�о�райо-

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�здійс-

нити�адміністративно-правові�заходи�щодо

оформлення�права�постійно�о�земле	орист�-

вання�земельною�ділян	ою�72:118:010�орієнтов-

ною�площею�0,4178��а�біля�б�дин	��№ 3�на

в�л.�Соціалістичній���Солом’янсь	ом��районі

м.�Києва.

4.�Дор�чити�Київсь	ом��	ом�нальном��об’єд-

нанню�зелено�о�б�дівництва�та�е	спл�атації

зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації):

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

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

ної�ділян	и�72:118:010�площею�0,4178��а�на

в�л.�Соціалістичній�біля�б�дин	��№ 3���Соло-

м’янсь	ом��районі�міста�Києва.

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

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

ціалістичній�біля�б�дин	��№ 3���Солом’янсь	о-

м��районі�міста�Києва.

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

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

жавної�адміністрації)�вирішити�в��становлено-

м��поряд	��питання�фінанс�вання�заходів,�пе-

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

6.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити����а-

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

7.�Це�рішення�набирає�чинності�з�момент�

йо�о�офіційно�о�оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 14/7351 «Про надання статусу скверу 

земельній ділянці на проспекті Василя Порика, 
між будинками 7&а та 9, в Подільському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 484/1348 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно&заповідний
фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�назви�рішення�та�подаль-

шо�о�те	ст��рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від

26�січня�2012�№ 14/7351�«Про�надання�стат�-

с��с	вер��земельній�ділянці�на�проспе	ті�Ва-

силя�Пори	а,�між�б�дин	ами�7-а�та�9,�в�Поділь-

сь	ом��районі�м.�Києва»,�а�саме:

1.1.�Слово�«проспе	т»�замінити�словом�«в�-

лиця»���відповідних�відмін	ах.
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення зонального етапу Кубка України

з мотоциклетного спорту (мотокрос)
Розпорядження № 580 від 16 червня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та
проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвіт&
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою популяризації фізичної культури, спорту, олімпійського руху та про&
паганди здорового способу життя, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��Федерації�мотоци	-

летно�о�спорт��У	раїни�щодо�проведення�з�27

до�28�червня�2015�ро	��в�місті�Києві�на�в�л.

Червонопрапорній,188�(мототраса�«Пиро�ів»)

з�09.30�до�17.00�зонально�о�етап��К�б	а�У	ра-

їни�з�мотоци	летно�о�спорт��(мото	рос)�(да-

лі —�Захід).

2.�Департамент��освіти�і�на�	и,�молоді�та

спорт��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

3.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під-

�отов	��та�проведення�Заход��взяла�на�себе�Фе-

дерація�мотоци	летно�о�спорт��У	раїни.

4.�Просити�Головне��правління�МВС�У	раїни

в�м.�Києві�забезпечити�охорон���ромадсь	о�о

поряд	��під�час�проведення�Заход�.

5.�Просити�Головне��правління�Державної

сл�жби�надзвичайних�сит�ацій�У	раїни���м.�Ки-

єві�виділити�пожежний�автомобіль�для�забез-

печення�пожежної�безпе	и�під�час�проведен-

ня�Заход�.

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви	онав-

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

місь	ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер��вання�бри�ад�швид	ої�(е	стреної)�медич-

ної�допомо�и�під�час�проведення�Заход�.

7.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по	ласти�на�заст�пни	а��олови�Київ-

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Старос-

тен	о�Г.�В.

Голова В. Кличко

1.2.�Слова�«між�б�дин	ами�7-а�та�9»�заміни-

ти�словами�«між�б�дин	ами�7-а�та�9-а».

2.�У�п�н	тах�1,�3�рішення�слова�«площею�0,40

�а»�замінити�словами�«орієнтованою�площею

1,0��а».

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

но�оприлюднити����азеті�«Хрещати	».

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,46 га,
розташованій на бульварі О. Давидова,

навпроти житлового будинку на бульварі О. Давидова, 6 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 485/1349 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову&
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,46��а

за�рах�но	�місь	их�земель,�не�наданих���влас-

ність�чи�	орист�вання,�на�б�льварі�О.�Давидо-

ва,�навпроти�б�дин	��за�адресою:�б�львар�О.

Давидова,�6���Дніпровсь	ом��районі�м.�Києва

стат�с�с	вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит	��зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро	��та�	онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�2010—2015�ро	ів�рі-

шенням�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о�	орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна	ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян	�,�ви-

значен��п�н	том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі	�

с	верів�Дніпровсь	о�о�район��міста�Києва.

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

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

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�облашт�вання�с	ве-

р��на�земельній�ділянці,�визначеній�п�н	том�1

цьо�о�рішення.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюдни-

ти�в�	ом�нальних�засобах�масової�інформації.

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

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

ради�з�питань�е	оло�ічної�політи	и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення Міського лікувально&консультативного центру
шляхом приєднання до Київської міської наркологічної 

клінічної лікарні «Соціотерапія»
Рішення Київської міської ради № 584/1448 від 28 травня 2015 року

Відповідно до статей 104&107 Цивільного кодексу України, статей 59, 135 Господарського кодексу України,
Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», пункту 30 частини першої статті 26 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного використання комунального майна те&
риторіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити�Місь	ий�лі	�вально-	онс�ль-

тативний�центр�шляхом�приєднання�йо�о�до

Київсь	ої�місь	ої�нар	оло�ічної�	лінічної�лі	ар-

ні�«Соціотерапія».

2.�Встановити,�що�Київсь	а�місь	а�нар	оло-

�ічна�	лінічна�лі	арня�«Соціотерапія»�є�право-

наст�пни	ом�майна,�всіх�прав�та�обов’яз	ів

Місь	о�о�лі	�вально-	онс�льтативно�о�центр�,

я	ий�припиняється�відповідно�до�п�н	т��1�цьо-

�о�рішення.

3.�Встановити�стро	�заявлення�	редитора-

ми�своїх�вимо� —�2�місяці�з�дня�оп�блі	�вання

(оприлюднення)�рішення�щодо�припинення

Місь	о�о�лі	�вально-	онс�льтативно�о�центр�.

4.�За	ріпити�за�Київсь	ою�місь	ою�нар	оло-

�ічною�	лінічною�лі	арнею�«Соціотерапія»�на

праві�оперативно�о��правління�майно�приєдна-

но�о�Місь	о�о�лі	�вально-	онс�льтативно�о

центр�.

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

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

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

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

5.2.�Утворити�	омісію�з�припинення�Місь	о-

�о�лі	�вально-	онс�льтативно�о�центр��шля-

хом�приєднання�йо�о�до�Київсь	ої�місь	ої�нар-

	оло�ічної�	лінічної�лі	арні�«Соціотерапія».

5.3.�Затвердити�передавальний�а	т���встанов-

леном��поряд	�.

5.4.�Розробити�та�затвердити�зміни�до�ста-

т�т��Київсь	ої�місь	ої�нар	оло�ічної�	лінічної�лі-

	арні�«Соціотерапія».

5.5.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішен-

ня�свої�розпорядження.

6.�Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�09�березня

2006�ро	��№ 158/3249�«Про�	ом�нальне�під-

приємство�«Місь	ий�лі	�вально-	онс�льтатив-

ний�центр».

7.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюдни-

ти�в��азеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

8.�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.

Київський міський голова
В. Кличко

Про окремі питання укладання договорів міни квартир 
(житлових приміщень) з фізичними та юридичними особами,

які є власниками таких квартир (житлових приміщень) 
в будинках, які загрожують обвалом чи непридатні 

для проживання, що підлягають знесенню або переобладнанню
(реконструкції, реставрації)

Рішення Київської міської ради № 580/1444 від 28 травня 2015 року
Керуючись статтями 111, 112 Житлового кодексу Української РСР, статтею 60 Закону України «Про місце&

ве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10
червня 2003 року № 1000 «Про затвердження Положення про Департамент будівництва та житлового забез&
печення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Уповноважити�Київсь	о�о�місь	о�о��оло-

в��видавати�довіреності�працівни	ам�Департа-

мент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечен-

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

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

вчинення�від�імені�Київсь	ої�місь	ої�ради��сіх

дій,�пов’язаних�з��	ладанням�до�оворів�міни

	вартир�(житлових�приміщень)�з�фізичними�та

юридичними�особами,�я	і�є�власни	ами�та	их

	вартир�(житлових�приміщень)�в�б�дин	ах,�я	і

за�рож�ють�обвалом�чи�непридатні�для�про-

живання,�що�підля�ають�знесенню�або�пере-

обладнанню�(ре	онстр�	ції,�реставрації).

2.�Встановити,�що�ор�анізаційні�заходи,

пов’язані�з��	ладанням�до�оворів�міни�	вар-

тир�(житлових�приміщень)�з�фізичними�та

юридичними�особами,�я	і�є�власни	ами�та-

	их�	вартир�(житлових�приміщень)�в�б�дин-

	ах,�я	і�за�рож�ють�обвалом�чи�непридатні

для�проживання,�що�підля�ають�знесенню

або�переобладнанню�(ре	онстр�	ції,�рестав-

рації),�забезпеч�є�Департамент�б�дівництва

та�житлово�о�забезпечення�ви	онавчо�о�ор-

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

	ої�державної�адміністрації).

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

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

	ої�ради�з�питань�житлово-	ом�нально�о��ос-

подарства�та�паливно-енер�етично�о�	ом-

пле	с��та�постійн��	омісію�Київсь	ої�місь	ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Положення про конкурс проектів 
з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, 
в яких створені об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках
Рішення Київської міської ради № 581/1445 від 28 травня 2015 року

Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енерго&
збереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011
року № 387/6603 «Про затвердження Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011—2015
роки для міста Києва» та з метою підвищення зацікавленості власників житлових та нежитлових приміщень
в житлових будинках у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та реалізації енерго&
ефективних заходів у житловому фонді Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Абзац�п’ятий�п�н	т��4�Положення�про�	он-

	�рс�прое	тів�з�реалізації�енер�оефе	тивних�за-

ходів���житлових�б�дин	ах�міста�Києва,�в�я	их

створені�об’єднання�співвласни	ів�ба�ато	вар-

тирних�б�дин	ів,�а�та	ож���	ооперативних�б�дин-

	ах,�затверджено�о�рішенням�Київсь	ої�місь	ої

ради�від�26��р�дня�2014�ро	��№865/865,�після�слів

«заміна�ві	он»�доповнити�словами�«та�дверей».

2.�Абзац�четвертий�позиції�«Технічні�рішення

(види�робіт),�я	і�передбачається�реаліз�вати��

рам	ах�прое	т��(обрати�не�менше�двох�видів)»

додат	а�до�Положення�про�	он	�рс�прое	тів�з

реалізації�енер�оефе	тивних�заходів���житло-

вих�б�дин	ах�міста�Києва,�в�я	их�Утворені�об’-

єднання�співвласни	ів�ба�ато	вартирних�б�-

дин	ів,�а�та	ож���	ооперативних�б�дин	ах,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсь	ої�місь	ої�ради

від�26��р�дня�2014�ро	��№ 865/865,�після�слів

«заміна�ві	он»�доповнити�словами�«та�дверей».

Київський міський голова
В. Кличко
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä:

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðà ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ,

êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â àáî â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå
4-õ ðîê³â;

- ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðà ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, òèì÷àñîâî (íà ïåð³îä
â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà),

êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íå
ìåíøå ÿê 2 ðîêè;

- ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ,

êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà
äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1-ãî ðîêó àáî â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå
3-õ ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â — 01004, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

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

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ¹ 682 çà àäðåñîþ: âóë. Ñèíüîîçåðíà, 6, ïëîùåþ 19,05 êâ.ì, äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ
ïîñëóã (àíãë³éñüêî¿ ìîâè) ä³òÿì äîøê³ëüíîãî â³êó. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
¹ 560 çà àäðåñîþ: âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6ã, ïëîùåþ 61,73 êâ.ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ ç ä³òüìè ãóðòêî-
âî¿ ðîáîòè ç õîðåîãðàô³¿, ìàëþâàííÿ òà ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëü-
øî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6à, ì. Êè¿â, òåë. 274-97-00).

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308. Òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹113-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêò³â,ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì.Êèºâà,ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò òà âèä âàðòîñò³ — çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ îö³íêè ìàéíà, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
10.12.2003 ¹ 1891.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñü â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 29.08.2011 ð. ¹1270 ³ çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
19.09.2011 ð. çà ¹1096/19834.

Âèìîãàìè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ º íàÿâí³ñòü:

- â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â ñòîñîâíî îö³íêè îá'ºêòà, ùî ìàº ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ÷èííèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè äîêóìåíòàìè îö³íþâà÷³â
òà ñâ³äîöòâàìè ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, âèäàíèìè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á (îö³íþâà÷³â) ó
Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 19.12.2001 ¹ 2355 ³ çàðåºñòðîâàíîãî â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2001 çà¹ 1092/6283;

- äîñâ³äó ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ìàéíà, çîêðåìà ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïåðåë³êó îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà, òà ¿õ îñîáèñòîãî
äîñâ³äó ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî
îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ìîæóòü áóòè äîïóùåí³ ñóá'ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,
âèäàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³", ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî
çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìàìè îö³íêè ìàéíà òà ñïåö³àë³çàö³ÿìè ó ìåæàõ öèõ íàïðÿì³â, ùî â³äïîâ³äàþòü
îá'ºêòó îö³íêè.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ â îäíîìó çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³, äî ÿêîãî äîäàºòüñÿ ëèñò ç îïèñîì íàäàíèõ äîêóìåíò³â. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç:

1. Ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè (â 1-ìó åêçåìïëÿð³):

- çàÿâà íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ (çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ) — íà êîæíèé îá'ºêò îêðåìî.

- êîï³ÿ óñòàíîâ÷îãî äîêóìåíòà ïðåòåíäåíòà;

- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó øòàòíîìó ñêëàä³ òà ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³äïèñàííÿ
çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî
îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õ îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â;

- êîï³ÿ ñåðòèô³êàòà ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíîãî ïðåòåíäåíòó Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè; 

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà (äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà ùîäî éîãî äîñâ³äó ðîáîòè, êâàë³ô³êàö³¿ òà îñîáèñòîãî
äîñâ³äó ðîáîòè îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó éîãî øòàòíîìó ðîçêëàä³ òà äîäàòêîâî çàëó÷àþòüñÿ íèì, ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³
ïîä³áíîãî ìàéíà òîùî).

2. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ³ ì³ñòèòü ïðîïîçèö³þ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò, êàëüêóëÿö³¿
âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò, à òàêîæ òåðì³íó âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 08.07.2015 ðîêó â Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10.Òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-71, 202-61-72.Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 13.00 02.07.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10, ê³ì. 510.Òåëåôîí
çàãàëüíîãî â³ää³ëó 202-61-68.

¹ ï/ï Àäðåñà îá'ºêòà

1. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1512,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "À"

2. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 795,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "À"

3.

Íåæèë³ áóä³âë³: 
- ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Á" ïëîùåþ 261,5 êâ.ì; - ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Â" ïëîùåþ 26,7 êâ.ì;
- ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Ã" ïëîùåþ 6,8 êâ.ì; - ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Ä" ïëîùåþ 23,1 êâ.ì; 
- ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "Å" ïëîùåþ 314,1 êâ.ì; - ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "ª" ïëîùåþ 316,4 êâ.ì; 
- ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7, ë³ò. "È" ïëîùåþ 39,2 êâ.ì

4. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 93,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 14, ë³ò. "Á"

5. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñëàâñüêà, 72/3

6. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 500,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 1, ë³ò. "Ê"

7. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 62,2 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ïàíüê³âñüêà, 10, ë³ò. "À"

8. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 95,2 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò. "À"

9. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 98,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò. "À"

10. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 57,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò. "À"

11. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 839,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé, 6, ë³ò. "Á"

12. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 620,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27, ë³ò. "À"

13. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 36,9 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò. "À"

14. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 6, ë³ò. "À"

15. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 473,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ðåéòàðñüêà, 8-5, ë³ò. "Á"

16. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 56,4 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Äðàéçåðà, 24

17. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 3,9 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãð³í÷åíêà Áîðèñà, 4, ë³ò. "À"

18. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 4,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãð³í÷åíêà Áîðèñà, 4, ë³ò. "À"

19. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1405,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ëîìîíîñîâà, 73, ë³ò. "À"

20. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 174,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ëîìîíîñîâà, 73, ë³ò. "Á"

21. Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 430,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 46, ë³ò. "Á, Á'"

22. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 848,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áóëãàêîâà, 13, ë³ò. "À"

23. Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 32,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 37-À

24. Íåæèëå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 24,40 êâ.ì — ì.Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 4-à

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ ³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî

HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: 03022, ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 45, òåë. (044) 258-16-57. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò
îðåíäè, îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿-
íè "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà".

Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â íà

ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ðîçì³ùåíî

íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³

ÊÌÄÀ ó ðîçä³ë³ "Âàêàíñ³¿".

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ

ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ

äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01601,

ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 32-à,

êàá³íåò ¹220, (ïí.-÷ò.ç 16.00

äî 17.30,ïò.ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè òà äîäàòêîâà

³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 

202-79-89.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè

â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó ïëîùåþ 80,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñ-

ïåêò Ã. Ãîíãàäçå, 7À äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëà-

òè â ðîçì³ð³ 1464,32 ãðí. áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ

çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèé-

ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Ïîâ³äîìëåííÿ

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà
ð³øåííÿ â³ä 28.05.2015 ¹ 73/03-ð/ê ó ñïðàâ³ ¹ 136-03/11.14 ïðî ïîðóøåííÿ,
çîêðåìà TOB "Õìàðí³ òåõíîëîã³¿" (38674551), ïåðåäáà÷åíå ï. 1 ñò. 50 òà ï. 4 ÷. 2
ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿", ó âèãëÿä³ â÷èíåííÿ
àíòèêîíêóðåíòíèõ óçãîäæåíèõ ä³é, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïîòâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â òîðã³â.
Çàçíà÷åíèì Ð³øåííÿì íà TOB "Õìàðí³ òåõíîëîã³¿" íàêëàäåíî øòðàô 68 000 ãðí.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909159 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 51 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0062) â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì'ÿ ×àéö³ Âàëåð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

К К Т П Л Е Д Х
К А М А С У Т Р А Я Р
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В А Р І А Т О Н А
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Відповіді на сканворд 

¹
ð/ï

Íàçâà îð-
ãàíó óï-
ðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(êîä çà ªÄÐÏÎÓ, íàçâà,

þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

íàéìåíóâàííÿ
çàãàëüíà ïëî-

ùà, ì2

âàðò³ñòü ìàéíà
çà íåçàëåæíîþ

îö³íêîþ, ãðí

ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè

ìåòà âè-
êîðèñ-
òàííÿ

1

Íàö³îíàëü-
íà àêàäå-
ì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

05416946, ²íñòèòóò åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêî-

ëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ 
³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî, ì. Êè¿â,

âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 45,
òåë. 258-16-57

Íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ íà ÷åò-
âåðòîìó ïîâåðñ³
áóä³âë³ ëàáîðà-
òîðíîãî êîðïóñó

33,0 257065,75
äî

31.12.2017ð.

ðîçì³-
ùåííÿ
îô³ñà

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíîãî 
ï³äðîçä³ëó Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â 

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1. Óïðàâë³ííÿ àíàë³òè÷íî-
ïðàâîâî¿ ðîáîòè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâî¿ ðîáîòè îñâ³òà âèùà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðàâîçíàâñòâî, çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòàÃîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâî¿ ðîáîòè (íà âèçíà÷åíèé òåðì³í)

2.
Óïðàâë³ííÿ îðåíäè çåìë³
òà ì³ñüêîãî çåìåëüíîãî

êàäàñòðó

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ãðîøîâî¿ îö³íêè (íà âèçíà÷åíèé òåðì³í) îñâ³òà âèùà, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ òà êàäàñòð, çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòàÃîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó (íà âèçíà÷åíèé òåðì³í)

3. Óïðàâë³ííÿ çåìëåóñòðîþ
òà ìîí³òîðèíãó çåìåëü

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çåìëåóñòðîþ òà ìîí³òîðèíãó çåìåëü
(3 øòàòíèõ îäèíèö³, ç íèõ 2 — íà âèçíà÷åíèé òåðì³í)

îñâ³òà âèùà, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ òà êàäàñòð àáî ïðàâîçíàâñ-
òâî, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;
ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ðîêó

àáî ñòàæåì ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â
Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç çåì-
ëåóñòðîþ òà êîíòðîëþ (íà âèçíà÷åíèé òåðì³í)

4. Óïðàâë³ííÿ ðèíêó çåìë³ Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ï³äãîòîâêè ïðîäàæó (íà âèçíà÷åíèé òåð-
ì³í)

îñâ³òà âèùà, çåìëåâïîðÿäíà, åêîíîì³÷íà àáî þðèäè÷íà çà
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà, ìàã³ñòðà

5. Óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-
òåõí³÷íîãî óïðàâë³ííÿ

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó (íà âèçíà÷å-
íèé òåðì³í) îñâ³òà âèùà



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÀÌ âèçíà÷åíî ñòàòè

àòëàíòîì ñ³ìåéíîãî áëà-

ãîïîëó÷÷ÿ, òîæ òðóä³òüñÿ

íà áëàãî ðîäèíè,äáàéòå ïðî ìèð òà

çëàãîäó â äîì³, áî òóò ñâÿòà îàçà

âàøîãî ùàñòÿ. Ïðî ñîêðîâåíí³ ðå-

÷³ íà ïóáë³ö³ íå áàç³êàéòå, à ìàéòå

ñïðàâè ëèøå ç äîâ³ðåíèìè îñîáà-

ìè, ùîáè âàñ íå îøóêàëè.

ÒÅËÜÖ²Â ïåñòóº ôîðòóíà—

íàñàìïåðåä ó ñôåð³ çàâî-

þâàííÿ ïóáë³÷íîãî àâòîðè-

òåòó. Øëÿõ äî ìåòè óñòåëåíî êâ³òà-

ìè óñï³õó, ùî âñåëÿº êîëîñàëüíó

âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ.

ÁËÈÇÍßÒÀ ïî÷óâàòèìóòü-

ñÿ ÿê íà åìîö³éíîìó òðå-

íàæåð³. Íàäëèøîê ³íôîð-

ìàö³¿, íàïðóæåí³ ñòîñóíêè ç äîìî-

÷àäöÿìè ³ âèñîê³ ô³çè÷í³ íàâàíòà-

æåííÿ äíÿ çäàòí³ ïðèçâåñòè äî

øâèäêî¿ ïåðåâòîìè.

ÐÀÊÈ, âè ÿñêðàâà ïðåçåí-

òàáåëüíà ïåðñîíà,ÿêà ñòâî-

ðþº ïë³äíå òëî äëÿ âèð³-

øåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîáëåì.

ËÅÂÈ, íàñòàâ ÷àñ çðîáèòè

æàäàíó êóï³âëþ.ßêùî ìàº-

òå íàì³ð çðîáèòè ä³éñíî

êîðèñíå ïðèäáàííÿ — ìåðù³é äî

êðàìíèö³... ² íå ïðîäåøåâ³òü, àäæå

ñêóïèé ïëàòèòü äâ³÷³. Ãðîø³ íàä³-

éäóòü ³ç áëàãîä³éíèõ äæåðåë.

Ä²Â áóðõëèâèé ïåðåá³ã

ïîä³é çìóñèòü ïåðåæèòè

áàãàòó ãàìó òîí³çóþ÷èõ

åìîö³é: â³ä çàñë³ïëåííÿ îñÿéíè-

ìè ïåðñïåêòèâàìè äî ñïàëàõ³â åé-

ôîð³¿.

ÒÅÐÅÇÈ, øòóðì ïîñàäîâî-

ãî Îë³ìïó ó ðîçïàë³, òîìó

òðèìàéòåñÿ ïðàêòè÷íèõ æ³-

íîê — ñàìå ¿ì ðàçîì ³ç âèñîêèìè

ïîêðîâèòåëÿìè ñóäèëîñÿ çì³íèòè

âàøó êàð’ºðíó äîëþ íà êðàùå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ — ÿêùî áðà-

êóº äðóæíüî¿ îïîðè, òî

çãóðòóâàòè äîâêîëà ñåáå

ëþäåé âèñîêî¿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè,

áëèçüêèõ çà ³íòåðåñàìè òà ïåðåêî-

íàííÿìè âäàñòüñÿ ëåãêî. Íàñòàâíè-

ê³â òà ïîðàäíèê³â øóêàéòå â áðà-

òåðñüêîìó êîë³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², íèí³ º øàíñ äî-

âåñòè êåð³âíèöòâó íå íà

ñëîâàõ, à íà ä³ë³, ùî âè

ä³éñíî ôàõ³âåöü øèðîêîãî ïðîô³-

ëþ, â³äì³ííèé àíàë³òèê, â³ä ÿêîãî

í³ùî íå ñõîâàºòüñÿ, çäàòíèé çàïå-

ëåíãóâàòè íàéìåíø³ äð³áí³ ïðîêî-

ëè òà íåòî÷íîñò³ â ðîáîò³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ìàéòå óïåâíå-

í³ñòü â ñîá³, é íå áåçï³ä-

ñòàâíî—âàì ñïðèÿòèìóòü

àâòîðèòåòí³ îñîáè,ðîìàíòè÷íà ôîð-

òóíà òåæ ïîñì³õàòèìåòüñÿ, äîïî-

ìîæå ñïîê³éíî ïîäîëàòè áóäü-ÿê³

ïåðåøêîäè.

ÂÎÄÎË²¯, çàéìàéòåñÿ áåç-

ïîñåðåäí³ìè ñïðàâàìè.

Ïî÷óòòÿ òðèâîãè ïîñèëèòü-

ñÿ, òîìó ó âàñ ìàþòü áóòè çàïàñí³

ïëàöäàðìè äëÿ â³äñòóïó.

ÐÈÁÈ,íà ëþáîâíîìó íåáî-

ñõèë³ ãîðèòü ùàñëèâà çî-

ðÿ,óêð³ïëþéòå øëþáí³ óçè,

ïðîÿâëÿéòå âñåñòîðîííþ ùåäð³ñòü

äî òèõ, õòî ëþáèé ñåðöþ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 39 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

ãîðîñêîï

23 ÷åðâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 23 ÷åðâíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41779
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÍÅÏÐÈªÌÍÈÉ ³íöèäåíò ñòàâñÿ ó Ôðàíö³¿. 19 ÷åðâ-
íÿ î 23.30 ³ç Ïàðèæà äî Ìîñêâè ìàâ âèëåò³òè ë³òàê
àâ³àêîìïàí³¿ «Àåðîôëîò». Îäíàê ðåéñ äîâåëîñÿ çàòðè-
ìàòè íà ö³ëó ãîäèíó. Âèííîþ ó öüîìó ñòàëà ï’ÿíà
ðîñ³ÿíêà, ïèøå «Â³ñíèê». Æ³íêà ñïåðøó âëàøòóâàëà
«øîó» â çàë³ äëÿ ïàñàæèð³â á³çíåñ-êëàñó — íå çâà-
æàþ÷è í³ íà êîãî, ïèëà ãîð³ëêó ñêëÿíêàìè é ïðè öüî-
ìó âèõâàëÿëàñÿ çâ’ÿçêàìè ç ïàðò³ºþ ËÄÏÐ. Óâ³éøîâ-
øè äî ñàëîíó ë³òàêà, âîíà ïî÷àëà ïîâîäèòèñÿ çóõ-
âàëî. Íà çàóâàæåííÿ ïðàö³âíèê³â «Àåðîôëîòó» â³ä-
ïîâ³äàëà ëàéêîþ. Åê³ïàæ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ, ïîáà-
÷èâøè ÿêó, ïàñàæèðêà âïàëà â ñòàí ùå á³ëüøîãî çáó-
äæåííÿ. Âîíà ïî÷àëà êðè÷àòè íåäîñêîíàëîþ àíã-
ë³éñüêîþ: «Ïóò³í âàñ óá’º!». ×åðåç òàêó ïîâåä³íêó ðî-
ñ³ÿíêó çíÿëè ç ðåéñó, à âèë³ò ë³òàêà çàòðèìàëè �

Ï’ÿíà ðîñ³ÿíêà â Ïàðèæ³ ëÿêàëà 
ïîë³öåéñüêèõ Ïóò³íèì

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé îë³ìï³éñüêèé äåíü,Äåíü äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè ÎÎÍ, â Óêðà¿í³ — Äåíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè.
1917 — Êîì³òåò (Ìàëà Ðàäà) Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè óõâàëèâ

òåêñò I Óí³âåðñàëó äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó («Óí³âåðñàë

Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,íà

Óêðà¿í³ é ïîçà Óêðà¿íîþ ñóùîãî»), ùî ïðîãîëîøóâàâ àâ-

òîíîì³þ Óêðà¿íè â ñêëàä³ Ðîñ³¿, à Öåíòðàëüíà Ðàäà ïåðå-

áèðàëà íà ñåáå äåðæàâí³ ôóíêö³¿. Ïðèéíÿòòÿ Ïåðøîãî

Óí³âåðñàëó çìóñèëî òèì÷àñîâèé óðÿä âèñëàòè äî Êèºâà

ñâîþ äåëåãàö³þ â ñêëàä³ ì³í³ñòð³â Òåðåùåíêà òà Öåðåòå-

ë³,äî ÿêèõ çãîäîì ïðèºäíàâñÿ ì³í³ñòð þñòèö³¿ Êåðåíñüêèé.

Ç óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè â ïåðåãîâîðàõ áðàëè ó÷àñòü Ìè-

õàéëî Ãðóøåâñüêèé,Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî ³ Ñèìîí Ïåò-

ëþðà.Ðåçóëüòàòîì ñòàëî âèçíàííÿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè êðà-

éîâèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³.

1941 — â ðàéîí³ Ëóöüê—Ð³âíå—Äóáíî—Áðîäè ïî÷àëàñÿ

íàéá³ëüøà òàíêîâà áèòâà ïî÷àòêîâîãî åòàïó í³ìåöüêî-

ðàäÿíñüêî¿ òà îäíà ç íàéá³ëüøèõ òàíêîâèõ áèòâ Äðóãî¿

ñâ³òîâî¿ â³éíè.

1987 — íà çìàãàííÿõ ó Ïðàç³ Ñåðã³é Áóáêà âñòàíîâèâ ñâ³-

òîâèé ðåêîðä ó ñòðèáêàõ ç æåðäèíîþ — 6 ìåòð³â 3 ñàí-

òèìåòðè.

2001 — íà çàïðîøåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ºïèñêîï³â

Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè òà ðèìî-êàòîëèöü-

êî¿ öåðêâè ðîçïî÷àâñÿ òðèäåííèé îô³ö³éíèé â³çèò ãëàâè

Âàòèêàíó Ïàïè Ðèìñüêîãî ²îàííà Ïàâëà II â Óêðà¿íó.
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