
У столиці відзначать 
32-і роковини 
Чорнобильської 
катастрофи 
До 32-х роковин Чорнобильської катастрофи 
у Києві триватимуть реквієми, покладан-
ня квітів до меморіалів, дні пам’яті, тижні 
здоров’я для учасників ліквідації аварії 
на ЧАЕС тощо. Затверджено відповідний 
план проведення загальноміських заходів. 

Так, за участю керівництва КМДА та 
представників ГО чорнобильців 25 квітня 
об 11.00 у Київському міському Палаці 
ветеранів (вул. Бастіонна, 11) проведуть 
захід «Реквієм Чорнобилю» з нагоди від-
значення 32-х роковин Чорнобильської 
катастрофи. 26 квітня на проспекті Миру, 
16 відбудеться церемонія покладання 
квітів до пам’ятного знаку «Воїнам Чорно-
биля» та меморіального кургану «героям 
Чорнобиля» на території Меморіального 
комплексу жертвам Чорнобильської ка-
тастрофи та проведення поминального 
молебню за тими, хто загинув чи помер 
унаслідок катастрофи. Також 26 квітня про-
ведуть мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, 
і ненародженим…» на території Меморі-
ального комплексу «Пам’ятник Жертвам 
Чорнобильської трагедії» (перетин просп.
Перемоги і вул. Чорнобильської). 

У закладах освіти столиці у ці дні трива-
тимуть уроки, години пам’яті, виховні години, 
перегляди кіноматеріалів, фотовиставки. Та-
кож упродовж квітня пройдуть зустрічі учнів 
з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, засідання 
за круглим столом із обговорення наслідків 
Чорнобильської трагедії, творчі мистецькі 
заходи, проекти, тематичні просвітницькі 
заходи. 26 квітня за участю школярів від-
будеться покладання квітів до меморіалів 
(пам’яті жертв Чорнобиля, героям Чорнобиля, 
Алеї слави учасникам ліквідації наслідків 
аварії). 22 квітня відбувся концерт-реквієм 
«Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» спільно 
з НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

До 27 квітня у консультативно-діагнос-
тичних центрах триватимуть тижні здоров’я 
для учасників ліквідації на ЧАЕС. 

Сьогодні відбудеться меса «Реквієм» 
В. А. Моцарта у виконанні солістів хору та 
симфонічного оркестру Київського ака-
демічного муніципального театру опери 
та балету для дітей та юнацтва. 

Публічні бібліотеки міста організують 
цикл тематичних заходів: виставки доку-
ментальних матеріалів, книжкові полиці, а 
комунальні кінотеатри демонструватимуть 
стрічки, присвячені тематиці Чорнобильської 
трагедії: «Музей Чорнобиля», «Секрети 
Чорнобильської катастрофи», «Чорнобиль – 
хроніка важких тижнів». 

У всіх районах столиці триватимуть 
зустрічі з громадянами, віднесеними до 
1 категорії, учасниками ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, евакуйованими громадянами 
та переселенцями із забруднених терито-
рій, дітьми з інвалідністю, сиротами серед 
постраждалих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи з метою виявлення соціаль-
них проблем та вжиття заходів щодо їх 
розв’язання. 9 травня у м. Чорнобиль та 
м. Прип’ять проведуть Дні пам’яті з відві-
дуванням могил померлих громадян. 

Нагадаємо, що у Києві одноразову 
матдопомогу отримають понад 50 тисяч 
постраждалих унаслідок Чорнобильської 
катастрофи.
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«Київтеплоенерго»: 
за кроком крок 
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20 червня 2017 року Київрада прийняла рі-
шення про припинення Угоди щодо реалізації 
проекту управління та реформування енер-
гетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, 
укладеної між КМДА та АЕК «Київенерго». 
Розпорядженням КМДА від 3 травня 2017 
року № 515 утворено робочу групу з питань 
опрацювання проекту рішення про припинен-
ня угоди. Проведено технічний, фінансовий 
та правовий аудит взаємовідносин міста та 
ПАТ «Київенерго». Аудит виконувала одна з 
найбільших у світі міжнародних компаній, що 
надає професійні аудиторські послуги, та одна 
з компаній «Великої четвірки» Ernst&Young 
Global Limited. Визначено актуальний перелік 
майна комунальної власності територіальної 
громади Києва, що складається з 90 тисяч 
інвентарних об’єктів. Створено та випробувано 
протягом минулого опалювального сезону КП 
«Київтеплоенерго». Проводяться процедури 
закупівлі техніки, необхідної для функціону-
вання теплоенергетичного комплексу Києва. 
Спільно з профспілкою та колективом ПАТ 
«Київенерго» розпочато процес переведен-
ня персоналу у штат КП «Київтеплоенерго». 
Створено мережу центрів для обслуговування 
майбутніх абонентів КП «Київтеплоенерго». 
Проводиться спільна з Міністерством палива 
та енергетики, НЕК «Укренерго» та ДП «Енер-
горинок» підготовча робота щодо входження 
КП «Київтеплоенерго» в область діяльності 
з виробництва електроенергії. Проведено 
підготовчу роботу з укладання угод (після 
передачі майна) з НАК «Нафтогаз», «Укртранс-
газ», «Київгаз» та іншими постачальниками. 

довідково

 �  Процес розлучення міста з ПАТ «Київенерго» не позначиться 
на надійності енергосистеми столиці 

ПРИЙНЯТЕ на вчорашньому пленарному за-
сіданні Київради рішення є технічним і про-
довжує виконання стратегічного кроку міста: 
повернути роботу теплового господарства під 
контроль громади. 

«Ми розпочали підготовку до завершення угоди 
з ПАТ «Київенерго» понад два роки тому. За цей 
період вдалося здійснити аудит із залученням 
міжнародної компанії Erst&Young, виконати 
інвентаризацію майна, створити та випробувати 
протягом останнього опалювального сезону КП 
«Київтеплоенерго». Воно готове взяти в експлу-
атацію мережі, обладнання, перевести у штат 
більш як 7,5 тисячі працівників і вже отримало 
ліцензії на виробництво тепла для котелень. 
Для повноцінної роботи підприємству необхід-
но отримати ліцензії на виробництво тепла на 

ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 і заводу «Енергія». Однак триває 
переобрання членів Нацкомісії, і нацрегулятор 
поки не здійснює роботу з ліцензування», – за-
явив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Він нагадав, що міська влада для вирішення 
цього питання ініціювала законопроект № 8095, 
що надає право КП «Київтеплоенерго» користу-
ватися тарифами «Київенерго», зважаючи на те, 
що підприємство отримує на баланс не окремі 
об’єкти, а весь цілісний майновий комплекс. 
Документ підготовлено та підтримано у комітеті 
Верховної Ради з питань ПЕК, однак він і досі не 
прийнятий Верховною Радою України. 

«Саме тому, аби уникнути збоїв у роботі ТЕЦ, що 
працюють за принципом когенерації, забезпечу-
ючи місто не лише теплом, а й гарячою водою, ми 
здійснюватимемо передачу обладнання і людей у 
два етапи. Із першого травня 2018 року в експлу-
атацію «Київтеплоенерго» переходять котельні, 
теплові мережі, теплові пункти, лічильники та 
інше допоміжне майно. Також на першому етапі 
забезпечуватимемо переведення 5 114 працівників 
ПАТ «Київенерго». ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енер-
гія» міське підприємство прийме на баланс із 1 
серпня 2018 року, отримавши необхідні ліцензії 
та дозволи. У частині подальшої експлуатації 
електромереж, які знаходяться у комунальній 
власності міста, Київрада прийматиме окреме 
рішення», – зазначив Петро Пантелеєв. 

Прийняття цього рішення дозволить уникнути 
застосування графіків аварійних обмежень енер-
госпоживання, до якого може призвести зупинка 
двох найбільших у країні ТЕЦ, які є частиною 
єдиної енергосистеми України � 
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довідководовідковоТЕТЕТЕЦЦЦ 555 та ТТТТЕЦЕЦЕЦЕЦ 666 ііі заводу ЕЕ«Енергія» Однактриває

Під час засідання Київради заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що передача майна «Київенерго» у експлуатацію КП «Київтеплоенерго» відбуватиметься 
у два етапи, що забезпечить безперебійність роботи ТЕЦ та надійність енергосистеми міста

Учора депутати Київради прийняли 
рішення щодо виконання чергового 
етапу завершення угоди з 
«Київенерго». Фактично передача 
майна, що перебувало в управлінні 
компанії, в експлуатацію КП 
«Київтеплоенерго» відбуватиметься 
у два етапи, що забезпечить 
безперебійність роботи ТЕЦ та 
надійність енергосистеми Києва. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи із розгляду звернень громадян

в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у першому кварталі 2018 року

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹ 109/2008 “Ïðî ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ” (äàë³ – Óêàç) òà äîðó÷åííÿ êåð³âíèöòâà 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 09.02.2008 ¹ 5303 ³íôîðìóºìî.

Óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 31.03.2018 çàðåºñòðîâàíî 
8449 çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ – 4432, óñíèõ – 4017. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïå-
ð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ãðîìàäÿí äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çìåíøèëàñü íà 1949, àáî íà 18,7%.

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó ² êâàðòàë³ 2018 
ðîêó, óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 6167, àáî 72,9%.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 859 êîëåêòèâíèõ 
çâåðíåíü, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 10,2% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 
ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 386, àáî íà 31,0%. Ç óðà-
õóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ó ² êâàðòàë³ 2018 ðîêó äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çâåðíóëîñü 55907 ãðîìàäÿí, ÿê³ ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ ïîðóøèëè ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³ 13566 ïèòàíü.

Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ îïëàòè êâàðòèð òà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, áëàãîóñòðîþ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â, 
ðåìîíòó ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, ðåìîíòó äàõ³â, íåçãîäè ³ç áóä³âíèöòâîì, äå-
ìîíòàæó ÌÀÔ³â, ðîáîòè äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè, â³äì³íè ð³øåíü ïðèéíÿòèõ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ òîùî.

Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøëî 48 ëèñò³â ç ïîäÿêàìè 
êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâàëè âäÿ÷í³ñòü ïåðå-
âàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: âèð³øåííÿ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåòåðèíàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íøèõ.

Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ïèòàíü 
(91,25%), ñêàðãàìè (8,70%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (0,05%).

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 76,3%. 
Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàíî: ³ç Àäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – 6,2%, â³ä äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – 3,6%, ³ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè – 3,2%, ç Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð – 2,3%, ç Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè – 2,1%, â³ä íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – 1,9%, ç ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ – 4,4% çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî (10,1%) òà Äí³ïðîâñüêîãî 
(9,9%) ðàéîí³â, íàéìåíøå – â³ä ìåøêàíö³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî (8,0%) òà Ïå÷åðñüêîãî (7,0%) ðàéîí³â.

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü 
ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà – 37,2%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 18,7%, 
ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áó-
ä³âíèöòâà, ï³äïðèºìíèöòâà ñêëàäàþòü 6,9%, ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñêëàäàþòü 5,6%, ïèòàííÿ 
æèòëîâî¿ ïîë³òèêè ñêëàäàþòü 4,4% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Íàéá³ëüøå çà çâ³òí³é ïåð³îä 2018 ðîêó êèÿí òóðáóâàëè òàê³ ïèòàííÿ:
– êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ – 37,2%. Íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî 

îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (662 ïèòàííÿ, àáî 13,1%), áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (647 ïè-
òàíü, àáî 12,8%), ðåìîíòó áóäèíê³â, äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (466 ïèòàíü, àáî 9,2%), ðîáîòè 
ÆÅÊ³â (435 ïèòàíü, àáî 8,6%), îïàëåííÿ òà íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ (426 ïèòàíü, àáî 8,4%), 
âîäîïîñòà÷àííÿ (267 ïèòàííÿ, àáî 5,3%), åëåêòðîïîñòà÷àííÿ (205 ïèòàíü, àáî 4,1%), íåçàäîâ³ëüíîãî 
êîìóíàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ñòàíó áóäèíêó òà òåðèòîð³¿, ïðèëåãëî¿ äî áóäèíêó (207 ïèòàíü, àáî 4,1%).

– ñîö³àëüíîãî çàõèñòó – 18,7%. Íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü ç ïèòàíü íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (2036 ïèòàíü, àáî 80,2%), ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é (67 ïèòàíü, àáî 
2,6%), âñòàíîâëåííÿ òà â³äì³íè ï³ëüã ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ (58 ïèòàíü, àáî 
2,3%), íàäàííÿ ñóáñèä³é (52 ïèòàííÿ, àáî 2,0%), âèïëàòè ð³çíèõ äîïîìîã (52 ïèòàíü, àáî 2,0%).
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№  
з/  п

Прізвище, ім’я та по батькові 
першого заступника та заступ-
ників голови Київської міської 

державної адміністрації

Кількість  особистих  при-
йомів  громадян

Кількість 
громадян, 
прийнятих 

на осо-
бистому 
прийомі

Результат  розгляду Кількість  виїзних  особис-
тих  прийомів  громадян

Кількість 
грома-
дян, які 

звернулись 
на виїзних 
особистих 
прийомів 
громадян

Результат  розгляду Кількість  телефонних  
ліній Кількість 

прийнятих 
телефонних 

дзвінків
Заплано-

вано
Фактично  
проведено роз’яснено задоволено відхилено Заплано-

вано
Фактично  
проведено роз’яснено задоволено відхилено Заплано-

вано
відбулося  
фактично

1 Поворозник М.Ю. 3 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 3 3 0

2 Давтян О.Д. 3 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3 2 0

3 Пантелеєв ПО. 3 1 1 1 0 0 6 4 14 11 0 0 3 3 5

4 Резніков О.Ю. 3 29 33 22 9 0 2 0 0 0 0 0 3 2 4

5 Спасибко О.В. 3 4 32 10 1 1 6 0 0 0 0 0 3 2 1

ВСЬОГО 15 37 66 33 10 1 25 12 14 11 0 0 15 12 10

– îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – 5,6%. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â (457 ïèòàíü, àáî 60,2%), íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè (105 ïèòàíü, àáî 13,8%), ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â (74 ïèòàííÿ, àáî 9,7%), çàáåç-
ïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè (33 ïèòàííÿ, àáî 4,3%), çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèì ë³êóâàííÿì 
(9 ïèòàíü, àáî 1,2%).

– æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ – 4,4%. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ 
æèòëà (229 ïèòàíü, àáî 38,1%), íàäàííÿ æèòëà íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ (109 ïèòàíü, àáî 18,1%), íà-
äàííÿ ñëóæáîâîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà (57 ïèòàíü, àáî 9,5%), ïðèâàòèçàö³ÿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà 
ãóðòîæèòêàõ (21 ïèòàííÿ, àáî 3,5%), â³äñåëåííÿ ç àâàð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (20 ïèòàíü, àáî 
3,3%), çàðàõóâàííÿ íà êâàðòèðíèé îáë³ê (10 ïèòàíü, àáî 1,7%).

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâî-
äèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí” òà ãðàô³êà ïðîâåäåííÿ 
îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â.

Âñüîãî óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. ïðè-
éíÿòî 142 ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ ïîäàëè 154 çâåðíåííÿ. Âñ³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, îòðèìàí³ íà îñî-
áèñòèõ ïðèéîìàõ ãðîìàäÿí Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â.Â. çàëèøàþòüñÿ íà êîíòðîë³ äî 
îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü ó ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà, ç ÿêèìè çâåðòàëèñü ãðîìàäÿíè. Ñåðåä òèõ, 
õòî çàçíà÷èâ ñâîþ ï³ëüãîâó êàòåãîð³þ: ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é – 1 îñîáà, ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 1 îñîáà, 
ðîäè÷³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 1 îñîáà, âåòåðàí³â ïðàö³ – 1 îñîáà, ÷ëåí³â áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé – 1 îñîáà.

Ç 01.01.2018 ïî 31.03.2018 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 37 îñîáèñ-
òèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïðèéíÿòî 66 ãðîìàäÿí, òà 12 îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â 
ãðîìàäÿí, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïðèéíÿòî 14 ãðîìàäÿí. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè “Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí” òà çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ðîçãëÿäó â óñòàíîâëåí³ çàêîíîì òåðì³íè 
çàÿâíèêàì íàäàíî â³äïîâ³ä³.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 31.03.2018 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 12 

ïðÿìèõ (“ãàðÿ÷èõ”) òåëåôîííèõ ë³í³¿, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çâåðíóëîñÿ 10 ãðîìàäÿí. Íà ³íôîðìàö³þ, ùî 
íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìèõ (“ãàðÿ÷èõ”) òåëåôîííèõ ë³í³é, ó ðàç³ ïîòðåáè ãîòóþòüñÿ 
â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí 
òà ïðÿìèõ (“ãàðÿ÷èõ”) òåëåôîííèõ ë³í³é ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 
01.01.2018 ïî 31.03.2018 íàâåäåíî â íàñòóïí³é òàáëèö³ (äèâ. íèæ÷å).

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè îñîáèñòèõ òà âè-
¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ùîì³ñÿöÿ íàäàºòüñÿ îñîáèñòî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â.Â.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâîäÿòüñÿ âè¿çí³ äí³ 
êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà 
ñòàíó âèêîíàííÿ äîðó÷åíü, íàäàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ó ² êâàðòàë³ 
2018 ðîêó ïðîâåäåíî 42 âè¿çíèõ äíÿ êîíòðîëþ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïåðåâ³ðåíî âèêîíàííÿ 52 çâåðíåíü. 
Çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ïðîâåäåííÿ ùîì³ñÿ÷íî âèêîíóâà÷ó îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó ãîòóºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí óïðîäîâæ ² êâàðòàëó 
2018 ðîêó ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðî-
âåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü 
ãðîìàäÿí òà âèêîíàííÿ Óêàçó ó íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ: Äåïàðòàìåíò³ âíóòð³øíüîãî 
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó, Äåïàðòàìåíò³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè, Äåïàðòàìåíò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, Äåïàðòàìåíò³ ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿, 
Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, 
Äåïàðòàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó, ï³äïðèºìíèöòâà, Óïðàâë³íí³ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî 
êîíòðîëþ, Óïðàâë³íí³ ç ïèòàíü ðåêëàìè, Óïðàâë³íí³ òóðèçìó òà ïðîìîö³é. Òàê³ æ ïåðåâ³ðêè ïðîâå-
äåí³ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Äåñíÿíñüê³é, Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é, 
Ïå÷åðñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é. Çà ¿õ íàñë³äêàìè âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó íàäàíî 
äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, çîêðåìà, 
ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, 
íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí”. Â ïîäàëüøîìó áóäå 
ïðîäîâæåíî ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà.

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 22.12.2017 
íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðî çâ³òóâàííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ãîë³â ðà-
éîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà êåð³âíèê³â äåïàðòàìåíò³â òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè äåïàðòàìåíò³â: ô³íàíñîâîãî 
êîíòðîëþ òà àóäèòó; åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà òà Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ òà ãîëîâè ðàéîííèõ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é: Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáîëîíñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿ òà 
Ïîä³ëüñüêî¿. Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè 
³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³ ñòâîðåíî ïîñò³éíî 
ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ ² êâàðòàëó 2018 ðîêó â³äáóëîñü 3 
çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 3 çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñíèì 
òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí 
ùîñåðåäè ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ âèêîíàâöÿì ïðî íàáëèæåííÿ òà çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ ñòðîê³â 
âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà äîðó÷åíü, äàíèõ íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîòèæíÿ ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü 
ãðîìàäÿí ãîòóºòüñÿ âèêîíóâà÷ó îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Âåðåñ Ë.².: ùî÷åòâåðãà íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàííÿ 
äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ùîï’ÿòíèö³ íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà ðîçãëÿä äî 
óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà â³ää³ë³â êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïåðåäí³õ íàãàäóâàíü, 
àäðåñîâàíèõ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà â³ää³ë³â êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâàì ðàéîííèõ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèé àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó 
ïðîãðàìàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â 
òîùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùîêâàðòàëüíî îïðèëþäíþºòüñÿ ó 
êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

Ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ³ íàäàë³ 
ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ³ç çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííÿ 
ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, 
îñîáëèâî ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é; óäîñêîíàëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ 
ë³í³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè 
òà çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè; çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðå-
øêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí; îá’ºêòèâíà, íåóïåðåäæåíà ³ â÷àñíà ïåðåâ³ðêà ôàêò³â, âèêëàäåíèõ 
ó çâåðíåííÿõ; ôàêòè÷íå ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí.

Òàáëèöÿ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Добре відомий усім 
любителям бального 
танцю юніорський 
Танцювальний 
фестиваль у Блекпулі 
вперше відбувся 
1947- го і відтоді 
щороку збирає молодих 
танцюристів із усього 
світу. Кращі пари 
рушають до Англії, 
аби поборотися за 
престижний титул 
переможця. Серед них 
цьогоріч були й кияни. 

Олександр КУЦЕНКО 
спеціально для «Хрещатика» 

«НЕ СЕКРЕТ, що у Блекпулі суд-
дівство завжди на найвищому 
рівні, воно, напевно, одне з най-
кращих у світі. Тому результати 
виступів тут непередбачувані, на 
них не впливають рейтинги, прак-
тично неможливо скористатися 
брудними політичними методами. 
Судді просто висловлюють свої 
думки, дуже часто вони розходять-
ся, адже у кожного професіонала 
свій погляд. Головне, що він може 
довести і пояснити, чому вважає 
саме так», – розповів «Хрещатику» 
тренер «Танцювального Центру 
«Максимум» Максим Буланий. – 
Блекпул цікавий також тим, що в 
кожній групі щодня відбувається 
турнір. І учасники можуть себе 
випробувати не тільки в основних 
змаганнях, а й окремих танцях. 
Традиційно кожен переможець 
отримує кубок, а парі вручають 
два, аби діти не сперечалися через 
нагороди. Окрім цього, перемож-
ці отримують один перехідний 
срібний кубок для пари, на якому 

викарбувані імена всіх переможців 
минулих років. І через рік лідери 
повинні повернути його із гра-
віюванням своїх імен. На таких 
трофеях відображено всю історію 
юніорського Блекпула. Кращі пари 
світу проходили, проходять і будуть 
проходити через цей фестиваль». 

Цьогоріч на Блекпульському 
юніорському Танцювальному фес-
тивалі виступили близько сотні 
пар із України, Росії, Англії, Латвії, 
Китаю, Японії, Польщі, Ісландії, 
Ірландії, Італії, Норвегії, Ізраїлю, 
США, Вельсу, Данії, Фінляндії, Тай-
ваню, ПАР, Австралії та Німеччини. 
Активну участь у заході взяли ви-
хованці «Танцювального центру 
«Максимум» із Києва. 

У перший день відбулися зма-
гання в молодшій групі (12–13 
років) з виконання фокстроту і 
танго. Кращими тут були кияни 
Кирило Делі та Дарина Кочкіна. 
Успіх цієї пари з «Танцювального 
Центру «Максимум» – результат 
постійних тренувань і наполегли-
вої роботи педагогів. 

Срібні медалі також виборо-
ли їхні одноклубники Віталій 
Дем’яненко і Євгенія Назаренко. У 
півфіналі брали участь танцюристи 
з «Максимуму» Артем Панасенко і 
Дарина Ясеновська, які порадували 

хорошими результатами – 8 місце. 
Непогано себе зарекомендували 
їхні товариші по команді Василь 
Беліченко і Анастасія Захарова. У 
підсумку – 16 місце у чвертьфіналі. 

Змагання з виконання віден-
ського вальсу серед юніорів при-
несло нашим спортсменам пе-
реконливу перемогу. Весь фінал 
був українським. Срібні медалі 
завоювали Олег Мартиненко та 
Діана Калитвенцева, бронзові – 
Віталій Дем’яненко і Євгенія На-
заренко, Кирило Делі та Дарина 
Кочкіна стали четвертими, Ми-
хайло Ярошенко і Ганна Васіна 
зупинилися на п’ятій сходинці, 
а Микита Талпа і Міла Ковальова 
посіли шосте місце. 

Наступного дня представники 
«Максимуму» брали участь у зма-
ганнях за європейською програ-
мою серед ювеналів. Порадували 
своїм виступом Арсеній Мороз і 
Олександра Мартинюк, які по-
трапили до фіналу і у напруженій 
боротьбі вибороли четверте місце. 

У третій день змагалися юніори 
за стандартом. Тут першість ви-
борювали аж 5 танцювальних пар 
«Танцювального Центру «Макси-
мум». Олег Мартиненко та Діана 
Калитвенцева удостоїлися срібних 
нагород. У фіналі достойно ви-
ступили Кирило Делі та Дарина 
Кочкіна, які стали шостими. 

Вдалим був виступ у півфіналі 
Микити Талпи і Міли Ковальової, 
які у підсумку посіли 7 місце. 

«Змагання у Блекпулі – наш 
перший важливий турнір. Пере-
повнює гордість за наших танцю-
ристів, клуб. Дякуємо тренерам 
Максиму Буланому і Катерині Спа-
ситель. Дякуємо уболівальникам, 
батькам, друзям, всім, хто був із 
нами і ділився своєю позитив-
ною енергетикою з українською 
командою. «Браво», «Максимум», 
ми кращі!», – не стримувала своїх 
радісних почуттів представниця 
«Танцювального Центру «Макси-
мум» Діана Калитвенцева  

Браво, «Максимум»! 
 � Юні київські митці з успіхом виступили 

на престижному танцювальному марафоні в Англії

До Дня довкілля у столиці 
відбулося понад сто толок 
та акцій з прибирання

Створено транспортний штаб 
для належної підготовки до 
фінальних матчів ЛЧ УЄФА

До річниці Чорнобильської 
трагедії презентують 
масштабний проект 
«ZonaНатхнення» 

У місті – надзвичайний рівень 
пожежної небезпеки 

У СУБОТУ в усіх районах сто-
лиці пройшло понад сто толок. 
«Київзеленбуд» організував при-
бирання у парках та скверах, 
комунальні керуючі компанії – у 
дворах, на прибудинкових те-
риторіях, пустирах. Загалом у 
толоках взяли участь понад три 
тисячі осіб. 

Велике прибирання, напри-
клад, організували у Сирецькому 
парку, де до наведення ладу до-
лучилися мешканці навколиш-

ніх будинків, працівники РДА, 
комунальники Шевченківського 
району, працівники ПрАТ «АК 
«Київводоканал» та інші. Бону-
сом для учасників толоки була 
смачна каша. 

Крім цього, у Міському саду 
було висаджено «Алею Миру» 
разом із представниками різних 
конфесій, міністром екології та 
природних ресурсів Остапом Се-
мераком та міністром освіти та 
науки Лілією Гриневич   

ДЛЯ НАЛЕЖНОЇ підготовки та проведення у Києві фінальних 
матчів ЛЧ УЄФА і ЛЧ УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 розпоря-
дженням КМДА створено транспортний штаб за участю профільних 
структурних підрозділів КМДА, ФФУ та інших зацікавлених установ. 

Транспортний штаб оперативно забезпечуватиме взаємодію та 
координуватиме дії профільних комунальних підприємств, установ 
та організацій у сфері дорожньо-транспортного комплексу для 
проведення престижних спортивних матчів на високому органі-
заційному рівні. 

Зокрема новоствореному обʼєднанню, яке очолив заступник 
голови КМДА Дмитро Давтян, доручено подбати про організацію 
дорожнього руху в центрі столиці, перевезення пасажирів міським 
громадським транспортом, паркування автобусів організованих 
груп уболівальників тощо   

26 КВІТНЯ О 19.00 на Поштовій 
площі за участю гурту ONUKA 
та оркестру НАОНІ відбудеть-
ся масштабне шоу-перфоманс 
«ZonaНатхнення», присвячене 
річниці Чорнобильської трагедії. 
Цей концерт із вражаючим 3D-шоу 
змінить сприйняття Чорнобиля як 
зони, яку звикли уникати. Такий 
масштабний проект презентується 
вперше. Він включатиме тематич-
ні 3D-інсталяції «Від сьогодні до 
майбутнього» і  тематичний від-

жеінг. Під час заходу відбудеться 
прем’єра постсимфонії Микити 
Рубченка, яка стала саундтреком 
до короткометражного фільму 
«Арка» – володаря численних між-
народних нагород та номінацій. 
Автор уперше після зйомок на-
живо виконає свою постсимфонію 
«Арка» у супроводі Національ-
ного академічного оркестру на-
родних інструментів України та 
Українського етно-симфонічного 
оркестру  

В УКРАЇНСЬКОМУ гідрометцентрі попередили, що надзвичайний 
рівень пожежної небезпеки у столиці утримуватиметься 25-26 квітня. 

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з 
вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують, що у разі ви-
никнення пожежі телефонуйте «101» і викликайте пожежників  
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