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Â³äïî÷èíîê ç êîðèñòþ
Íà îñ³íí³õ êàí³êóëàõ ñòîëè÷í³ ä³òè âèñòóïàòèìóòü ³ ïîäîðîæóâàòèìóòü

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

З понеділ а понад 300 тисяч чнів 527 за аль-
ноосвітніх середніх ш іл столиці під ть на
осінні ані ли, що триватим ть до 31 жовтня.
Відпочино на дітей че ає насичений — е с-
рсії не тіль и до иївсь их м зеїв, театрів, а

й за межі міста, зо рема до Полтави, Чер ас,
Канева, Бахчисарая. Різноманітні льт рні та
спортивні заходи заплановано в сіх ш олах і
бібліоте ах. А в Київсь ом палаці дітей та
юнацтва, я ий відзначає своє 75-річчя, відб -
д ться все раїнсь ий он рс "Мирний ос-
мос", вистав а робіт юних х дожни ів "Нес ін-
ченне полотно творчості", інтернет- оференції
"Молодь дії" та свят овий онцерт.

Ó ïîíåä³ëîê â óñ³õ ñòîëè÷íèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ ñåðåäí³õ
çàêëàäàõ ðîçïî÷íóòüñÿ îñ³íí³ êàí³êóëè, ùî òðèâàòèìóòü äî
31 æîâòíÿ. Ïðîòÿãîì òèæíÿ óñ³ øêîëè áóäóòü â³äêðèò³ äëÿ
øêîëÿð³â — ó ðåæèì³ êàí³êóëÿðíîãî ÷àñó ïðàöþâàòèìóòü
ãóðòêè, ñïîðòèâí³ ñåêö³¿, êëóáè çà ³íòåðåñàìè, òâîð÷³ îá'-
ºäíàííÿ, á³áë³îòåêè. Ïðî öå â÷îðà "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìè-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñ-
â³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ Â³ðà Ãîðþíîâà.

"Îñ³íí³ êàí³êóëè íàéêîðîòø³,— çàçíà÷èëà âîíà.— Òîæ
äëÿ øêîëÿð³â ïåðåäáà÷åíî îðãàí³çóâàòè ö³êàâèé òà çì³ñòîâ-
íèé â³äïî÷èíîê". Çà ñëîâàìè ïàí³ Ãîðþíîâî¿, ïðàêòè÷íî
âñ³ øêîëè ñïëàíóâàëè êóëüòïîõîäè â òåàòðè, ìóçå¿, â ê³íî,
à òàêîæ åêñêóðñ³¿ ïðîôîð³ºíòàö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ íà ì³ñü-
ê³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà íà ôàáðèêó "Ðîøåí", çàâîäè "Ðî-
ñèíêà" ³ "Îáîëîíü", õë³áîçàâîä ¹ 11, ïîë³ãðàô³÷íó ôàáðè-
êó, íà ñòðàóñèíó ôåðìó.

"Ïîïðè åêîíîì³÷í³ òðóäíîù³ ñòîëè÷í³ ó÷í³ ïîáóâàþòü ó
Êàíåâ³, Óìàí³, Ïîëòàâ³, Áàõ÷èñàðà¿,— ïîâ³äîìèëà Â³ðà Ãî-
ðþíîâà.— Îêð³ì òîãî, â ì³ñò³ òðèâàòèìå àêö³ÿ "Ìèëîñåð-
äÿ", ï³ä ÷àñ ÿêî¿ øêîëÿð³ íàäàâàòèìóòü ïîñèëüíó äîïîìî-
ãó ñàìîòí³ì âåòåðàíàì". À â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ â³äáó-
äåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé øàõîâèé ôåñòèâàëü ñåðåä ä³òåé ìî-
ëîäøîãî â³êó "Äåñíÿíñüê³ ïåðëèíè — 2009". Ó÷àñíèêè íà-
ðîäíîãî àíñàìáëþ "Âåñåëêà" ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà Ñî-
ëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó â³çüìóòü ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó òàí-
öþâàëüíîìó ôåñòèâàë³ â Áóäàïåøò³. Êîìàíäà ã³ìíàç³¿ "Êè-
ºâî-Ìîãèëÿíñüêèé êîëåã³óì" ñòàíå ó÷àñíèêîì Êóáêà Óêðà-
¿íè "Ùî? Äå? Êîëè?" â Îäåñ³.

ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ïàëàöó
ä³òåé òà þíàöòâà Òåòÿíà Ñâèðñüêà, òóò ï³ä ÷àñ øê³ëüíèõ
êàí³êóë íà ä³òåé ÷åêàº ö³êàâà é íàñè÷åíà ïðîãðàìà. "Ð³÷ ó
ò³ì, ùî íàøîìó çàêëàäó â ö³ äí³ âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â,—
ïîâ³äîìèëà âîíà.— Òîæ ùîäíÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ ïî ê³ëüêà
çàõîä³â". Äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â îðãàí³çóþòü ïðàêòè÷í³ çà-
íÿòòÿ íà ³íæåíåðíî-ô³çè÷íîìó ôàêóëüòåò³ êè¿âñüêî¿ ïîë³-
òåõí³êè. Ó÷àñíèêè ç ãóðòêà "Þí³ òóðèñòè" â³çüìóòü ó÷àñòü
ó ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ
"Êðèìñüêà îñ³íü". Òàêîæ ó ì³ñüêîìó ïàëàö³ çàïëàíîâàíî
âèñòàâêó ðîá³ò þíèõ õóäîæíèê³â "Íåñê³í÷åííå ïîëîòíî
òâîð÷îñò³", à âèõîâàíö³ àâ³àö³éíî-êîñì³÷íîãî öåíòðó â³çü-
ìóòü ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ "Ìèðíèé êîñìîñ",
ùî â³äáóäåòüñÿ â Ïóù³-Âîäèö³. "Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â ó
íàñ òðèâàòèìå çóñòð³÷ ÷ëåí³â ïðåçèä³¿ ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³-
àö³¿ çàêëàä³â, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü ïîçàøê³ëüíèé ÷àñ äëÿ ä³-
òåé òà ìîëîä³,— ïîâ³äîìèëà Òåòÿíà Ñâèðñüêà.— Äî Êèºâà
ç'¿äóòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïåäàãîãè
³ âîëîíòåðè ç 14 ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ òà 16 îáëàñòåé Óêðà-
¿íè". Êè¿âñüê³ øêîëÿð³ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ðîñ³éñüêèìè òà á³-
ëîðóñüêèìè îäíîë³òêàìè â³çüìóòü ó÷àñòü â ³íòåðíåò-êîí-
ôåðåíö³¿ "Ìîëîäü ó ä³¿". Çàê³í÷àòüñÿ êàí³êóëè ñâÿòîì ðå-
ìåñåë "Êðèëà òâîð÷îñò³", âèñòóïîì äâîõ õîðîâèõ êîëåêòè-
â³â ó öåðêâ³ Ñâÿòîãî Âàñèëÿ Âåëèêîãî òà þâ³ëåéíèì êîí-
öåðòîì ³ ïðåçåíòàö³ºþ "Êè¿âñüêîìó ïàëàöó ä³òåé òà þíàö-
òâà — 75!". Ïàí³ Ñâèðñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî çàãàëîì ó íèõ ïðà-
öþº ïîíàä 600 ñåêö³é ³ îá'ºäíàíü, ÿê³ â³äâ³äóþòü á³ëüø ÿê
10 òèñÿ÷ ó÷í³â
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На час тижневої перерви після першої чверті для столичних ш олярів працюватиме майже 600 різноманітних се цій та рт ів
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Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì 
çíîâó íà Õðåùàòèêó

Íà Õðåùàòèêó çíîâó çàïðàöþº Öåíòðàëü-
íèé ãàñòðîíîì, ÿêèé ìàòèìå íàçâó “BIL-
LA Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì”. Â³äêðèòòÿ
ãàñòðîíîìó çàïëàíóâàëè íà 4 ëèñòîïàäà.
Ïåðø³ ïîêóïêè êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìî-
æóòü çðîáèòè íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ óðî÷èñ-
òîñòåé. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. “Ç
ïåðøèõ äí³â ðîáîòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî òà éîãî
êîìàíäè ñòîëè÷íà âëàäà çâåðíóëà óâàãó íà
ñêàðãè êèÿí ùîäî çàêðèòòÿ â 2004 ðîö³
Öåíòðàëüíîãî ãàñòðîíîìó, ÿêèé çíàõîäèâ-
ñÿ íà âóëèö³ Õðåùàòèê íàâïðîòè ÖÓÌó.
Íà æàëü, ïðèì³ùåííÿ áóëî ïðèâàòèçîâàíå
òàêèì ÷èíîì, ùî þðèäè÷íî áóëî íåìîæ-
ëèâî ñêàñóâàòè öþ ïðèâàòèçàö³þ. Àëå, ïî-
ïðè öå, Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì çíîâó ç’ÿ-
âèòüñÿ â öåíòð³ ì³ñòà â ïðèì³ùåíí³ Áåññà-
ðàáñüêîãî ðèíêó”,— ïîâ³äîìèëà ïàí³ Ê³ëü-
÷èöüêà. Íàãàäàºìî, â ëþòîìó 2009 ðîêó â³ä-
áóëèñÿ â³äêðèò³ á³ðæîâ³ òîðãè íà ïðàâî
îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ Áåññàðàá-
ñüêîãî ðèíêó. Ãîëîâíèìè óìîâàìè îðåíäè
áóëî ðîçì³ùåííÿ ò³ëüêè ïðîäóêòîâî¿ ãðóïè
òîâàð³â. Òîðãè âèãðàëà êîìïàí³ÿ “BILLA-
Óêðà¿íà”, ÿêà çàïðîïîíóâàëà 3 ìëí ãðè-
âåíü. “Ïîâåðíåííÿ â öåíòð ì³ñòà òàêîãî
ãàñòðîíîìó — äóæå âàæëèâî, îñê³ëüêè â
öåíòð³ Êèºâà, îñîáëèâî íà Õðåùàòèêó,
ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ êèÿí,
ÿê³ ìåøêàþòü ó öüîìó ðàéîí³, ïðèäáàòè äî-
ñòóïí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ”,— äîäàëà ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè,
Öåíòðàëüíèé ãàñòðîíîì íà Áåññàðàáö³ ïðà-
öþâàòèìå ç 7 ãîäèíè ðàíêó äî 1 ãîäèíè íî-
÷³, òîáòî 18 ãîäèí

×àñ çì³íèòüñÿ 
íà çèìîâèé

Ï³ñëÿ âèõ³äíèõ êèÿíè çìîæóòü ñïàòè íà
ãîäèíó äîâøå. Òðàäèö³éíî â îñòàííþ íåä³-
ëþ æîâòíÿ Óêðà¿íà ïåðåõîäèòü íà çèìîâèé
÷àñ. Î òðåò³é íî÷³ ç ñóáîòè íà íåä³ëþ ñòð³ë-
êè ãîäèííèêà ïîòð³áíî ïåðåâåñòè íà ãîäè-
íó íàçàä. Íàãàäàºìî, ùî çàäëÿ åêîíîì³¿
åëåêòðîåíåðã³¿, “ë³òí³é” òà “çèìîâèé” ÷àñ
áóëî ââåäåíî ó 1930 ðîö³. Äî ïåðåõîäó íà
íîâèé á³îðèòì ë³êàð³ ðàäÿòü ãîòóâàòèñÿ çà
ê³ëüêà äí³â. Âàðòî òàêîæ áóòè óâàæíèìè íà
äîðîãàõ, îñê³ëüêè, çà ñîö³îëîã³÷íèìè äàíè-
ìè, â äí³ çì³íè ÷àñó ê³ëüê³ñòü àâàð³é çá³ëü-
øóºòüñÿ

Þí³ êèÿíè 
æàðòóâàòèìóòü

Ñüîãîäí³ î 16:00 ó Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³-
òåé òà þíàöòâà â³äáóäåòüñÿ Ôåñòèâàëü ì³ñü-
êîãî êîíêóðñó øê³ëüíèõ êîìàíä ÊÂÊ
“Øêîëà æàðò³â”. Ñâÿòî â³äêðèâàº íîâèé
ñåçîí 2009—2010 íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Òðàäè-
ö³éíî îðãàí³çàòîðàìè êîíêóðñó ñòàëè Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ÊÌÄÀ òà
Êè¿âñüêèé ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà. Âîíè
ïîÿñíèëè, ùî ìåòîþ êîíêóðñó, ïåðø çà âñå,
º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îãî, ³íòåëåêòó-
àëüíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñòàðøîêëàñ-
íèê³â, ïîøóê ³ ï³äòðèìêà òàëàíîâèòî¿ é îá-
äàðîâàíî¿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ òà ôîðìóâàí-
íÿ êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ â ìîëîä³æíîìó ñå-
ðåäîâèù³. Ó ôåñòèâàë³ ìîæå áðàòè ó÷àñòü
áóäü-ÿêà êîìàíäà ÊÂÊ øêîëè. Íàðàç³ êî-
ìàíä óæå 5. Íàãàäàºìî, ùî êîíêóðñ øê³ëü-
íèõ êîìàíä ÊÂÊ áóâ çàïî÷àòêîâàíèé ó
1997—1998 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ï³ä ãàñëîì “Ç
óñì³øêîþ â ÕÕ² ñòîë³òòÿ”, ñòàâøè íàäçâè-
÷àéíî ïîïóëÿðíèì ñåðåä øêîëÿð³â ñòîëè-
ö³, äîñ³ ç óñï³õîì ïðîõîäèòü â óñ³õ ðàéîíàõ
ì³ñòà

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ñ³ì ÿðìàðê³â

Òðàäèö³éíèé ÿðìàðîê ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿ â³äáóäåòüñÿ ó ï’ÿòíèöþ íà âó-
ëèö³ Ñð³áíîê³ëüñüê³é, ùî ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Ùå 6 òàêèõ ñàìèõ â³äáóäóòüñÿ ó ñó-
áîòó. Çàêóïèòèñÿ íà çèìó ìîæíà áóäå íà âó-
ëèöÿõ Ïàíüê³âñüê³é, Æîëóäºâà, Ïóëþÿ, à òà-
êîæ Ðóñàí³âñüêîìó áóëüâàð³

Êèÿíè ãîòîâ³ 
çóñòð³òè çèìó
Óñ³ ñòîëè÷í³ áóäèíêè ï³äêëþ÷èëè äî îïàëåííÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У четвер столиці пра тично
завершили під лючення житло-
вих б дин ів до теплопостачан-
ня. Та им чином сі об'є ти,
зо рема, поло ові б дин и, по-
лі ліні и, ш оли, дитсад и, під-
приємства, ор анізації, відповід-
но до поданих заяво , отримали
тепло. По обіді майже 50 б -
дин ів залишалося без тепла,
я е до вечора мали подати. На-
віть раніше заплановано о за-
вершили роботи з під лючення
в "Київенер о". Фахівці омпанії
всти ли лі від вати прориви та
замінити, де потрібно, мережі.
За алом енер ети и мали під-
лючити в столиці 16190 спожи-
вачів.

Ó÷îðà â ñòîëèö³ çàâåðøèëè ï³äêëþ÷åí-
íÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â äî òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ. ßê ³ îá³öÿëè êîìóíàëüíèêè, ç ðîáî-
òîþ âïîðàëèñÿ â÷àñíî, ïîïðè çíà÷í³
òðóäíîù³ ç ô³íàíñóâàííÿì, ïîâ³äîìèâ
“Õðåùàòèêó” âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ïèòàíü æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäè-
ìèð Øóõìàí. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðø çà
âñå òåïëî ïîäàëè äî ïîëîãîâèõ áóäèíê³â,
ë³êàðåíü, äèòñàäê³â ³ øê³ë. Çãîäîì äî ìå-
ðåæ ïî÷àëè ï³ä’ºäíóâàòè æèòëîâ³ áóäèí-
êè é îðãàí³çàö³¿. Óñ³ îá’ºêòè ï³äêëþ÷àëè
ó ðàç³ íàäàííÿ âëàñíèêàìè â³äïîâ³äíî¿
çàÿâêè òà ï³äãîòîâêè áóä³âåëü. Òîáòî, âñ³
âîíè ìàëè îòðèìàòè ïàñïîðòè òà àêòè ãî-
òîâíîñò³, ï³äãîòóâàòè ñïåö³àëüíó âîäó.
Íàðàç³ íàâ³òü ò³ ðàéîíè, ÿê³ ìàëè ïðîá-
ëåìè ç ï³äãîòîâêîþ, à öå ê³ëüêà øê³ë ó
Äåñíÿíñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
íàõ, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàëèñÿ áåç
òåïëà, âñòèãëè “çàëàòàòè” ä³ðè.

Òî÷í³øó ³íôîðìàö³þ äëÿ “Õðåùàòèêà”
íàäàâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Ñòî-
ðîæåíêî. “Ñòàíîì íà 15 ãîäèíó 22 æîâò-
íÿ çàëèøèëîñÿ ï³äêëþ÷èòè ìàéæå 50 áó-
äèíê³â,— çàÿâèâ â³í. — Àëå ðîáîòè òðè-
âàþòü. Òîæ ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî ñüîãîäí³
âñ³ âîíè áóäóòü ç òåïëîì”.

Ôàõ³âö³ “Êè¿âåíåðãî” çàâåðøèëè ï³ä-
êëþ÷åííÿ ñòîëè÷íîãî æèòëà äî òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ ùå 21 æîâòíÿ. Âîíî òðèâàëî
ç 15 æîâòíÿ. Ó êîìïàí³¿ çàÿâèëè, ùî ìà-
þòü äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó äëÿ îä-
íî÷àñíîãî ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íèõ ðåìîí-
ò³â òåïëîòðàñ ³ ðîá³ò ³ç ï³äêëþ÷åííÿ äî
öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ. “Ïðîöåñ ï³äêëþ-
÷åííÿ â³äáóâàºòüñÿ íàâ³òü ç íåâåëèêèì
âèïåðåäæåííÿì ãðàô³êà,— çàçíà÷èâ ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ “Êè¿âåíåðãî” Åäóàðä Ñîêî-
ëîâñüêèé. — Íà ïåðøîìó åòàï³ ìè ï³ä-
êëþ÷èëè ñòàö³îíàðè, ïîëîãîâ³ áóäèíêè,
íà äðóãîìó — øêîëè ³ äèòñàäêè, íà òðå-
òüîìó — æèòëîâ³ áóäèíêè. Òåïëî ïîäà-
äóòü óñ³ì ñïîæèâà÷àì, ÿê³ íå ìàþòü òåõ-
í³÷íèõ ïðîáëåì ³ç ïîäà÷åþ òåïëîíîñ³ÿ ³
ïîäàëè çàÿâêè íà ï³äêëþ÷åííÿ”.

Çà éîãî ñëîâàìè, “Êè¿âåíåðãî” çàçíà-
÷àº, ùî òåõí³÷íó ï³äãîòîâêó äî îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó ïðîâåëè ÿê³ñíî. ßê çà-
çíà÷èëè â êîìïàí³¿, ë³òí³ âèïðîáóâàííÿ
äàþòü çìîãó óíèêíóòè 1165 ïðîðèâ³â òåï-
ëîòðàñ óçèìêó, ñàìå ñò³ëüêè óøêîäæåíü
áóëî óñóíóòî â Êèºâ³. Êîìïàí³ÿ òàêîæ
âèêîíàëà çà âëàñí³ êîøòè âñ³ çàïëàíîâà-
í³ ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè óñòàòêóâàííÿ äî

îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. Äî ñëîâà, êîì-
ïàí³ÿ ïîâèííà ï³äêëþ÷èòè â ñòîëèö³
16190 ñïîæèâà÷³â. “Íàä³éí³ñòü òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ Êèºâà òðàäèö³éíî çàëåæèòü â³ä
òðüîõ ÷èííèê³â — íàÿâí³ñòü ãàçó, â³äñóò-
í³ñòü áîðã³â ñïîæèâà÷³â ³ çáàëàíñîâàíî¿
òàðèôíî¿ ïîë³òèêè,— çàÿâèâ Åäóàðä Ñî-
êîëîâñüêèé. — Ñïîä³âàþñÿ, ùî óêëàäå-
íèé ì³æ ÊÌÄÀ, ÍÀÊ “Íàôòîãàç Óêðà-
¿íè” ³ “Êè¿âåíåðãî” ìåìîðàíäóì ñòàíå
ãàðàíòîì ñòàá³ëüíîñò³ ïîñòà÷àíü åíåðãî-
íîñ³ÿ öüîãî ðîêó ³ â³äïîâ³äíî áåçïåðåá³é-
íîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ. Àëå òàêèé êðîê º
ñèòóàòèâíèì, äî êîìïëåêñíîãî ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðîáëåìè äîâåäåòüñÿ ïîâåðíóòèñÿ ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ìåìîðàíäóìó”.

Íàãàäàºìî, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³äïèñàâ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì â ñòîëèö³ çíèæå-
íî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òîáòî
âîíè ïîâåðòàþòüñÿ äî ð³âíÿ, ÿêèìè áóëè
â ÷åðâí³. “Ñòàð³” íîâ³ òàðèôè ä³ÿòèìóòü ó
ñòîëèö³ äî òðàâíÿ 2010 ðîêó. Íàäàë³ æ ñè-
òóàö³ÿ çàëåæàòèìå â³ä âàðòîñò³ åíåðãîíî-
ñ³¿â

Åêîëîãè ïîêàðíàâàëÿòü
íà Õðåùàòèêó
Âîíè áîðîòèìóòüñÿ ç ïàðíèêîâèì åôåêòîì
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У с бот центральна в лиця та
Майдан столиці перетворяться
на е оло ічний зоопар . Карна-
вал на захист нав олишньо о
середовища там влашт ють що-
найменше 6 природоохоронних
ор анізацій. Апо еєм свята має
стати форм вання з часни ів
цифри 350 — бажано о рівня
CO2 в атмосфері, аби життя на
землі не змінилося.

Îðãàí³çàòîðè çàêëèêàþòü ïàì’ÿòàòè
ïðî ïàðíèêîâèé åôåêò òà á³ëüøå âèêî-
ðèñòîâóâàòè àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â âè-
ðîáíèöòâà åíåðã³¿. Íàãàäàºìî, ùî ì³ñÿöü

òîìó ó ñòîëèö³ ïðîéøëè äí³ åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³. Äåÿê³ ç ïðåäñòàâëåíèõ òàì ðîç-
ðîáîê óæå âïðîâàäæåíî ó ì³ñò³.

Çàìèñëèòèñÿ ïðî íàñë³äêè ïàðíèêîâî-
ãî åôåêòó ó ñóáîòó êèÿí çàêëè÷óòü ïðåä-
ñòàâíèêè åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é. Íà
Õðåùàòèêó òà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âî-
íè âëàøòóþòü åêîëîã³÷íèé êàðíàâàë. Àê-
òèâ³ñòè ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³çàö³é,
îäÿãíåí³ ó âåñåë³ êîñòþìè òâàðèí òà ðîñ-
ëèí, îðãàí³çóþòü õîäó ï³ä ìóçè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä. Óâ³í÷àº ä³éñòâî öèôðà 350, ÿêó
óòâîðÿòü ñàì³ ó÷àñíèêè.

“Öèôðó îáðàíî íå ïðîñòî. 350 — öå
òîé ð³âåíü âóãëåêèñëîãî ãàçó (ÑÎ2) â àò-
ìîñôåð³, çà ÿêîãî êë³ìàò òà æèòòÿ íà
çåìë³ íå çì³íþþòüñÿ, à çàëèøàºòüñÿ òà-
êèì, ÿê º”,— ïîÿñíþº ïðåäñòàâíèöÿ
“Åêîêëóáó” ²ííà Äàöþê. Àêòèâ³ñòêà äî-
äàº, ùî ìåòîþ àêö³¿ º íå ëèøå ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ëþäÿì ïðîáëåìó, à é ïîêà-

çàòè øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ¿¿. Òàê, íà Õðå-
ùàòèêó ïëàíóþòü ñïîðóäèòè Äåðåâî â³ò-
ðó, ëèñòî÷îê-â³òðÿ÷îê äî ÿêîãî çìîæå
ïðèêð³ïèòè êîæåí îõî÷èé. Òàêîæ íàä³-
øëþòü ëèñòè-çâåðíåííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà.

Òàê³ ñàì³ àêö³¿ â³äáóäóòüñÿ òàêîæ ó 160
êðà¿íàõ ñâ³òó. Íàãàäàòè ïðî ïðîáëåìè
ïðèðîäè åêîëîãè âèð³øèëè íàïåðåäîäí³
òåìàòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ ïðî çì³íó êë³ìà-
òó, ùî ïðîéäå â Êîïåíãàãåí³. Òàì îáãî-
âîðþâàòèìóòü øëÿõè çìåíøåííÿ ïàðíè-
êîâîãî åôåêòó òà íîâ³òí³ ìåòîäè çáåðå-
æåííÿ äîâê³ëëÿ.

Íàãàäàºìî, ùî íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ ó
Êèºâ³ â³äáóëèñÿ äí³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³.
Â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíèêè ïðåäñòàâèëè òàì
îñòàíí³ ðîçðîáêè äëÿ çáåðåæåííÿ òåïëà.
Äåÿê³ ç íèõ óæå âïðîâàäæåíî ó áóäèíêàõ
êèÿí, çîêðåìà, Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó

У столичних вартирах вели им і малень им б де тепло
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— ßêà ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó
êðåäèòóâàííÿ?

— Êðåäèòóâàííÿ íà ðèí-
êó ô³çè÷íèõ îñ³á ïðàêòè÷-
íî çóïèíèëîñÿ. Àêòèâí³ñòü
áóëà åï³çîäè÷íîþ òà íåñèñ-
òåìíîþ. Ó ñåðïí³ áóëî çà-
ô³êñîâàíî ïåðø³ îçíàêè
çì³íè òðåíäó, ç’ÿâèëèñÿ äî-

ñòóïí³ ïðîãðàìè ñåðåä íå-
áàãàòüîõ áàíê³â äëÿ êðåäè-
òóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á. Ñó-
ìè áóëè ì³çåðíèìè, àëå öå
âæå áóëî ïîæâàâëåííÿì.
Êðåäèòè ïîâåðíóëèñÿ íà
àâòîìîá³ëüíèé ðèíîê, ïî-
ò³ì ïîíîâèëîñÿ ñïîæèâ÷å
êðåäèòóâàííÿ. Íà òðåòüîìó

ì³ñö³ — ³ïîòåêà. Îäíàê
æîðñòê³øèìè ñòàëè óìîâè
îòðèìàííÿ êðåäèòó äëÿ ïî-
çè÷àëüíèê³â. Ç ñàìîãî ïî-
÷àòêó òðåáà ñïëà÷óâàòè
ìàéæå ïîëîâèíó âñ³º¿ ñóìè
êðåäèòóâàííÿ. Ó ãðèâí³
25—30 â³äñîòê³â.

— Êîëè âàðòî î÷³êóâàòè
äðóãó õâèëþ êðèçè â áàíê³â-
ñüêîìó ñåêòîð³?

— Ó öüîìó âèïàäêó
éäåòüñÿ ïðî äðóãó õâèëþ
íåïëàòåæ³â. Ðèçèêè ñïðàâ-
ä³ º äóæå âåëèêèìè, ³ âîíè
ïîâ’ÿçàí³ ç êóðñîì äîëàðà,
òîìó á³ëüø³ñòü êðåäèò³â âè-
äàþòü ó ãðèâí³.

— ßêà ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó
äåïîçèò³â?

— Ðèíîê äåïîçèò³â íèí³
ñòàá³ë³çóâàâñÿ. Áàíê³âñüêà

ñèñòåìà ìàº ïåðåãëÿíóòè
ñâî¿ á³çíåñ-ñòðàòåã³¿, ³ ìà-
ëî õòî îòðèìóº íà öüîìó
ðèíêó ïðèáóòêè.

— ßêà ñèòóàö³ÿ íà äåïî-
çèòíîìó ðèíêó äëÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á, àäæå ÷åðåç êðèçó
ë³êâ³äíîñò³ íèçêà áàíê³â
ïðèçóïèíÿëà âèäà÷ó äåïîçè-
ò³â ³ ¿ì?

— Â³í º äîâîë³ ïåðñïåê-
òèâíèì ç òî÷êè çîðó äåïî-
çèò³â, àäæå ñèòóàö³ÿ â öüî-
ìó ñåãìåíò³ ðèíêó ïîë³ï-
øóºòüñÿ. Ùîäî êðåäèò³â
óñå ñêëàäí³øå. ² á³çíåñó
ñüîãîäí³ íåâèã³äíî áðàòè
êðåäèòè ÷åðåç ¿õíþ âèñîêó
âàðò³ñòü

Під от вала
Ірина ДЕМКО,

спеціально
для “Хрещати а”

Íåðóõîì³ñòü îãîâòóºòüñÿ 
â³ä êðèçè ïîâ³ëüíî
Åêñïåðòè î÷³êóþòü ïîæâàâëåííÿ ðèíêó íàâåñí³ 2010 ðîêó

Ï³ä ÷àñ êðóãëîãî ñòîëó íà òåìó: “Ð³ê
êðèçè íà ðèíêó íåðóõîìîñò³: äèíàì³êà,
òåíäåíö³¿, ïðîãíîçè”, ùî â³äáóâñÿ â ðå-
äàêö³¿ ãàçåòè “Õðåùàòèê”, ó÷àñíèêè ðèí-
êó íåðóõîìîñò³ òà íåçàëåæí³ åêñïåðòè äà-
ëè ñâîþ îö³íêó òåíäåíö³ÿì ó öüîìó ñåê-
òîð³ åêîíîì³êè. Çà ¿õí³ìè ïðîãíîçàìè, ïî-
æâàâëåííÿ ðèíêó íåðóõîìîñò³ ìîæëèâå íå
ðàí³øå, í³æ íàâåñí³ 2010 ðîêó íà òë³ ïî-
çèòèâíî¿ äèíàì³êè óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè.

“Ìîæíà ñêàçàòè, ùî êðèçà íà ðèíêó íå-
ðóõîìîñò³ ñÿãíóëà “äíà”, ³ íàðàç³ éîãî
ó÷àñíèêè àäàïòóþòüñÿ äî íîâèõ óìîâ. Â³ä
áåðåçíÿ 2009 ðîêó ò³ ó÷àñíèêè, ùî ìàëè

ìîæëèâ³ñòü çíèçèòè ö³íè, çðîáèëè öå. Ò³
ó÷àñíèêè, ÿê³ çìîãëè ðåñòðóêòóðèçóâàòè
ñâî¿ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ, çðîáèëè öå”,—
íàãîëîñèâ äèðåêòîð ïðîåêòíî¿ ãðóïè “Àð-
õ³ìàòèêà” Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ º âèçíà÷àëüíîþ
òåíäåíö³ÿ, êîëè ñïîæèâà÷ äèêòóº ñâî¿ óìî-
âè ïðîäàâöþ, òîä³ ÿê äî êðèçè, çà âèñî-
êîãî ïîïèòó íà íåðóõîì³ñòü, çàáóäîâíèêè
òà ïîñåðåäíèêè íàâ’ÿçóâàëè ñâî¿ ïðîïî-
ïîçèö³¿ ñïîæèâà÷åâ³ ùîäî ö³íè, ÿêîñò³ é
ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ æèòëà. Íàðàç³ ñèòó-
àö³ÿ äîêîð³ííî çì³íèëàñÿ. “Ñüîãîäí³ ñïî-
æèâà÷ ãîòîâèé ïëàòèòè çà 1 êâàäðàòíèé

ìåòð 1500 äîëàð³â. Íå â öåíòð³ ì³ñòà, ïðî-
òå òàêà ö³íà çóñòð³÷àºòüñÿ â íàøèõ ïðîåê-
òàõ íà îêîëèöÿõ Êèºâà”,— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

Âîäíî÷àñ, êîëè äîñòóïíèõ êîøò³â ó á³ëü-
øîñò³ ãðîìàäÿí íåìàº, ê³ëüê³ñòü óãîä êó-
ï³âë³-ïðîäàæó çìåíøèëàñÿ âòðè÷³ ïîð³â-
íÿíî ç ïîêàçíèêàìè æîâòíÿ 2008 ðîêó (êî-
ëè â êðà¿í³ ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ îçíàêè êðè-
çè.— “Õðåùàòèê”). Öå ïîâ’ÿçàíî òàêîæ ç
â³äñóòí³ñòþ äîñòóïíèõ êðåäèò³â, àäæå áàí-
ê³âñüêèé ñåêòîð íàðàç³ ïðîäîâæóº îãîâòó-
âàòèñÿ â³ä êðèçè ë³êâ³äíîñò³.

Òèì ÷àñîì Ì³í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ ñâî¿ì
íåùîäàâí³ì ð³øåííÿì ñóòòºâî îáìåæèëî
âèëó÷åííÿ áàíêàìè çàñòàâíîãî ìàéíà ó ïî-
çè÷àëüíèê³â. Éäåòüñÿ ïðî íîâîââåäåííÿ â
ïîðÿäêó âèêîíàííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é. Â³ä-
òåïåð íîòàð³óñ ìîæå ðîáèòè íàïèñ íà ³ïî-
òå÷íîìó äîãîâîð³ (çã³äíî ç íèì ³ âèëó÷à-
þòü ³ïîòå÷íó êâàðòèðó â ðàç³ íåñïëàòè
êîøò³â ïîçè÷àëüíèêîì.— “Õðåùàòèê”), ÿê-
ùî âèíèêëà çàáîðãîâàí³ñòü, ò³ëüêè ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó éîãî ä³¿.

“Ñèòóàö³ÿ ç öèì ðîç’ÿñíåííÿì Ì³í’þñ-

òó íåîäíîçíà÷íà, àäæå ñüîãîäí³ ³ñíóº â³ä-
ïîâ³äíà íîðìàòèâíà áàçà, çîêðåìà ³ Çàêîí
“Ïðî ³ïîòåêó”, à îòæå, óêëàäåí³ ðàí³øå
³ïîòå÷í³ óãîäè ì³æ ïîçè÷àëüíèêîì ³ áàí-
êîì ô³çè÷íà îñîáà ìàº âèêîíóâàòè. ßêùî
öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ, áàíê ìàº ïðàâî,
çã³äíî ³ç Çàêîíîì “Ïðî ³ïîòåêó”, âèëó÷è-
òè â áîðæíèêà çàñòàâíå ìàéíî â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ ñóäó”,— ñêàçàâ âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð ÒÎÂ ÞÊ “Äîðîôåºâ, Ñêóðàòîâ-
ñüêèé òà ïàðòíåðè” Àíäð³é Ñêóðàòîâ-
ñüêèé. Íà éîãî äóìêó, ïîçè÷àëüíèê, êîò-
ðèé íàìàãàºòüñÿ éòè íà ïîñòóïêè òà íå
óõèëÿºòüñÿ â³ä ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ìîæå ï³ä-
ïèñàòè ç áàíêîì äîäàòêîâ³ óìîâè äî êðå-
äèòíîãî äîãîâîðó. “ßêùî êë³ºíò çãîäíèé
ïîãàøàòè çîáîâ’ÿçàííÿ çà ïîòî÷íèìè â³ä-
ñîòêàìè, áàíê éîìó íàäàº “êðåäèòí³ êàí³-
êóëè”. Âîíè ìîæóòü â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïî-
ðÿäêó òðèâàòè â³ä îäíîãî ì³ñÿöÿ äî ðî-
êó”,— ñêàçàâ Àíäð³é Ñêóðàòîâñüêèé.

Îäíàê ãîâîðèòè ïðî øâèäêå ïîæâàâëåí-
íÿ äèíàì³êè íà ðèíêó íàðàç³ ùå çàðàíî.
À çà ïåñèì³ñòè÷í³øèìè ïðîãíîçàìè, “äíà”
â³í ùå íå ñÿãíóâ

Íàòàë³ÿ ØÒÀËÒÎÂÍÀ: “Á³ëüø³ñòü êðåäèò³â 
âèäàþòü ó ãðèâí³”
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ô³íàíñîâîãî ïîðòàëó Ìààí³ìî ïðî ñèòóàö³þ 
íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó êðà¿íè

Чимало е спертів незабаром про ноз ють
чер ов хвилю ризи в бан івсь ом се то-
рі. Це пов'язано зі значним збільшенням
проблемної забор ованості. Через це бан и
пра тично не видають нових редитів, по-
довж ють терміни видачі депозитів та роб-
лять ще жорст ішими вимо и до позичаль-
ни ів. Про те, я розвивається сит ація в
бан івсь ом се торі, "Хрещати " розпові-
ла ерівни одно о з ділових порталів ра-
їни.

Оле сій КИСЕЛЬОВ,
енеральний дире тор
омпанії “Канзас”:
— Через рі від почат ризи
можна с азати, що рино нер -
хомості ради ально змінився: з
рин продавця він перетворив-
ся на рино по пця. І сьо одні
продаються прое ти, введені в
е спл атацію, або ті, що пере-
б вають на стадії завершення.
Крім то о, продають ті омпанії,
я і вміють це робити, адже важ-
лива я ість обсл ов вання лі-
єнта, рамотне прос вання про-
е т , арантії термінів і я ості б -
дівництва, а та их омпаній на
рин — одиниці. Одна з них —
омпанія “Канзас”. Ми продаємо
до 40 вартир на місяць.

Володимир ЛІМАКОВ,
олова правління
Dreamhouse Ukraine:
— Я д маю, що рино нер хомості від-

новлюватиметься не та ими швид ими
темпами, я інші, ос іль и він зростав
останнім часом д же а тивно. І том по-
страждав чи ненайбільше. Я вважаю, що
певні позитивні тенденції на рин вже
простеж ються. Вони поля ають том ,
що люди почали п вати житло невели-
их площ. Сьо одні оловний чинни для
по пців — це найменша ціна на прод т
тіль и висо ої я ості. Люди вже почали ви-
трачати ошти, я і на опичилися на депо-
зитах та в с ринь ах. Останніх два-три мі-
сяці зріс попит на б дин и площею від 50
до 150 вадратних метрів. Звісно, це не
той попит, що б в рі том . Одна він знач-
но зріс порівняно з почат ом цьо о ро .

²ðèíà ÄÅÌÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Криза на рин нер хомості дале а від спад і триватиме принаймні
ще півро . Та о о виснов дійшли часни и рин та е сперти під
час чер ово о р ло о стол , що відб вся днями в реда ції азети
"Хрещати ". Зниження попит на житлов та омерційн нер хомість
за відс тності редит вання мож ть продовжити занепад рин і далі,
про ноз ють е сперти.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Ïîäÿêà 
â³ä âåòåðàíà

Ç êâ³òíÿ öüîãî ðîêó ÿ ïåðåáó-
âàâ íà ë³êóâàíí³ â ì³ñüê³é ë³êàð-
í³ ¹ 8, ùî â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ Êèºâà, ïðî öå ïèñàâ äî
ãàçåòè "Õðåùàòèê", ÿê òàì "ë³êó-
þòü" õâîðèõ, ó òîìó ÷èñë³ ³íâàë³-
ä³â â³éíè.

Ìåí³ çíîâó äîâåëîñÿ ëÿãòè íà
ë³êàðíÿíå ë³æêî, àëå âæå â ì³ñü-
êó ë³êàðíþ ¹ 10 â òåðàïåâòè÷íå
â³ää³ëåííÿ ¹ 1 â Ãåð³àòðè÷íîìó
öåíòð³. ² ÿê æå ÿ áóâ ïðèºìíî
âðàæåíèé, ÿê ð³çíèòüñÿ ë³êóâàí-
íÿ â öèõ äâîõ ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
äàõ. Ó ïåðø³é ë³êàðí³ ÿ ïîð³âíþ-
âàâ öå ç ãåíîöèäîì, ó äðóã³é —
ëþäñüêå ñï³â÷óòëèâå ñòàâëåííÿ
äî õâîðèõ.

Ïî÷íó ç ïðèéìàëüí³. Ìåäñåñ-
òðà çàïîâíèëà ìåäè÷íó êàðòêó,
çðîáèëà êàðä³îãðàìó ³ ïîâåëà ìå-
íå íà äðóãèé ïîâåðõ, ïåðåäàëà
ïàëàòíîìó ë³êàðþ Òåòÿí³ Îëåêñ³-
¿âí³ Áàëîâ³é, ÿêà ìåíå îáñòåæè-
ëà, çàïèòàëà, ùî ìåíå òóðáóº, ïî-
çíàéîìèëà ç çàâ. â³ää³ëåííÿì.
Ïîò³ì çàâåëà äî ïàëàòè ç ÷èñòîþ
á³ëîñí³æíîþ ïîñò³ëëþ íà ë³æêàõ.

×åðåç ê³ëüêà õâèëèí âçÿëè ïî-
òð³áí³ àíàë³çè, ³ ë³êàð ïðèçíà÷è-
ëà êóðñ ë³êóâàííÿ. Äîâåëîñÿ ò³ëü-
êè ÷àñòêîâî äîêóïèòè ðîç÷èí ³
øïðèöè.

Ó ¿äàëüí³ õàð÷óâàííÿ ïðÿìà
ïðîòèëåæí³ñòü ë³êàðí³ ¹ 8. Ìà-
áóòü, êåð³âíèöòâî ë³êàðí³ ¹ 10
êðèçà îá³éøëà ñòîðîíîþ? À ìî-
æå, òóò â³äïîâ³äàëüí³øå ³ ãóìàí-
í³øå êåð³âíèöòâî? Ìàáóòü, äðó-
ãå. ² ïîáîðàìè òóò íå ïàõíå. À
òîìó ³ õàð÷óâàííÿ â öüîìó öåí-
òð³ äëÿ õâîðèõ, ÿê äëÿ ëþäåé, à,
âèáà÷òå, íå ñâèíåé. Ñòðàâè ïðè-
ãîòîâëåíî ð³çíîìàí³òí³ çà ñìà-
êîì, ç ãàðí³ðàìè, ïîðö³¿ ðèáè,
ì’ÿñà ÷è ïå÷³íêè, êèñ³ëü, êîì-
ïîò, ñîêè, ÷àé ñîëîäêèé, à â 11.30
äî ïàëàòè ùå é ïðèíîñÿòü ñîêè,
ìîëîêî, êåô³ð ³ç ïå÷èâîì. Íà âå-
÷åðþ êàøó, ÷àé, êåô³ð íà âèá³ð.
Ïåðñîíàë â³ää³ëåííÿ ââ³÷ëèâèé,
äîáðîçè÷ëèâèé. Õâîð³ ö³ëîäîáî-
âî ïåðåáóâàþòü ï³ä íàãëÿäîì. Îò
òàê³ ìî¿ âðàæåííÿ â³ä ïåðåáóâàí-
íÿ â ë³êàðíÿõ îäíîãî ³ òîãî ñà-
ìîãî ì³ñòà.

Âèñëîâëþþ âåëèêó ïîäÿêó êå-
ð³âíèöòâó ë³êàðí³ é ïåðñîíàëüíî
çàâ³äóâà÷ö³ Áåñàðàá Ëþáîâ³ Ôå-
äîð³âí³, ïàëàòíîìó ë³êàðþ Áàëî-
â³é Òåòÿí³ Îëåêñ³¿âí³ òà âñ³ì ìåä-
ñåñòðàì â³ää³ëåííÿ, ÿê³ ÷åñíî ³
äîáðîñîâ³ñíî âèêîíóþòü êëÿòâó
Ã³ïïîêðàòà.

Ç ïîâàãîþ
Ïîâ³é÷óê Ðîñòèñëàâ ²âàíîâè÷,
³íâàë³ä ÂÂÂ 1 ãðóïè.

Âîä³é íå âèíåí
Äîðîãà ðåäàêö³º, íàäñèëàþ

ñâ³é êîìåíòàð äî áóðõëèâîãî
ëèñòà ï. Ïîïîâè÷ (äèâ. ãàç.
"Õðåùàòèê" ¹ 133 â³ä 1 æîâòíÿ
"Îãëÿä ëèñò³â"). ß òàêîæ º âåëü-
ìè ñòàðåíüêîþ îñîáîþ, ÿêà ìàº
ï³ëüãè íà áåçïëàòíèé ïðî¿çä, àëå
ìåí³ í³êîëè íå ñïàäàº íà äóìêó
çëîâæèâàòè ï³ëüãîþ ó ÷àñ ï³ê,
õàïàþ÷èñü çà äâåð³ ïåðåïîâíå-
íî¿ ìàðøðóòêè. ßê ìîæíà òàê
ðèçèêóâàòè? ×îìó íå çà÷åêàòè
íà òðîëåéáóñ? Ðàäæó ïàí³ Ïî-
ïîâè÷ íå íàð³êàòè íà âîä³ÿ (õàé
ñòàíå íà éîãî ì³ñöå, àäæå öå êà-
òîðãà ïðàöþâàòè âîä³ºì êè¿â-
ñüêèõ ìàðøðóòîê), à êðàùå ïî-
äÿêóâàòè Áîãó çà òå, ùî çàëèøè-
ëàñÿ æèâîþ, ç³ðâàâøèñü ç³ ñõî-
äèíêè, íà ÿêó íå âàðòî áóëî é
íîãó ñòàâèòè. Ðàä³éòå, áàáóñ³ é
ä³äóñ³, ùî ìàºòå ìîæëèâ³ñòü ðó-
õàòèñÿ òà áà÷èòè ÷èñòå íåáî íàä
ãîëîâîþ. Áåðåæ³òü ñåáå òà ëþ-
á³òü îäíå îäíîãî!

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ 
Ì. Òèòàðåíêî

²íøèé ïîãëÿä
Ãàëåðåÿ “Ëàâðà” ïîêàæå êèÿíàì õóäîæí³ ðîáîòè áåçïðèòóëüíèõ
òâîðö³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ç 30 æîâòíÿ äî 8 ëèñòîïàäà â
Êè¿âñüê³é ìóí³öèïàëüí³é ãàëåðå¿
ìèñòåöòâ "Ëàâðà" â³äáóäåòüñÿ âè-
ñòàâêà ðîá³ò (æèâîïèñ, ãóàø)
áåçïðèòóëüíèõ òâîðö³â "Àðò-ïðî-
ïèñêà". Âèñòàâêà ðîá³ò ëþäåé áåç
ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ —
áåçïðåöåäåíòíèé àðò-ïðîåêò. Í³-
÷îãî ïîä³áíîãî äîñ³ íå â³äáóâà-
ëîñÿ í³ â Óêðà¿í³, í³ çà êîðäîíîì.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ó Êèºâ³
ïðàöþº ñòóä³ÿ, ñòâîðåíà Ôîíäîì
"Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî" â Õðèñ-
òèÿíñüêîìó äîáðîä³éíîìó öåíòð³
"Ñòåôàí³ÿ", â ÿê³é ³ç ëþäüìè áåç
ïåâíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çàé-
ìàºòüñÿ ïðîôåñ³îíàëüíèé õóäîæ-
íèê — æèâîïèñåöü Îëåêñàíäð Á³-
ëîçîð. Ó÷í³ ñòóä³¿ — ëþäè íåïðîñ-
òèõ äîëü. Ñåðåä íèõ º ò³, õòî ç òèõ
÷è ³íøèõ ïðè÷èí âèìóøåíèé æè-
òè íà âóëèö³, à º é òàê³, õòî ïðîñ-
òî íå õî÷å æèòè ïî-³íøîìó, áóòè
÷àñòèíîþ ÿêî¿-íåáóäü ñèñòåìè.

Òðàã³÷í³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ é ëþ-
äè, ÿê³ øóêàþòü äîïîìîãó ³ çà-
õèñò, ìåøêàþòü ïî-ñóñ³äñòâó òóò
ç òèìè, õòî ââàæàº áðîäÿæíèö-
òâî ñâî¿ì ñòèëåì, ñòàíîì äóø³ ³
íå çáèðàþòüñÿ éîãî ïîëèøàòè. ²
ò³ é ³íø³ íåð³äêî º âèõ³äöÿìè ç
³íòåë³ãåíö³¿, øàíîâàíèìè ó ìè-
íóëîìó ëþäüìè. Ñåðåä ñó÷àñíèõ
çíàìåíèòîñòåé òàêîæ â³äîìî áà-
ãàòî ç³ðîê ñâ³òîâî¿ âåëè÷èíè, ÿê³
íà ð³çíèõ æèòòºâèõ åòàïàõ çàëè-
øàëèñÿ áåç ïðèòóëêó: Åëëà Ô³ö-
äæåðàëüä, Ãàðð³ Ãóä³í³, ×àðë³
×àïë³í, Äæèì Êåðð³, Êóðò Êî-
áåéí, Õîëë³ Áåð³.

×àñòî, çóñòð³÷àþ÷èñü ³ç âîëî-
öþãàìè, ìè â³ä÷óâàºìî çíåâàãó ³
â³äâîäèìî ïîãëÿä. Àëå í³êîìó íå
äàíî çíàòè, ÿêèé òàëàíò êðèºòü-
ñÿ çà á³äí³ñòþ ³ íåîõàéíèì âè-
ãëÿäîì.

Ðîáîòè, ñòâîðåí³ â ñòóä³¿, íå
ïîëèøàþòü áàéäóæèì æîäíîãî
ãëÿäà÷à. Íå ìàþ÷è õóäîæíüîãî
äîñâ³äó, âîíè, ÿê ïðàâèëî, êîï³-
þþòü â³äîìèõ õóäîæíèê³â, çàïî-

çè÷óþþ÷è ñþæåòè ³ õóäîæíþ ìà-
íåðó, àëå â êîæí³é ðîáîò³ âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ¿õ âëàñíèé ñâ³òîãëÿä. Äå-
ÿê³ òâîðè âðàæàþòü ñâî¿ì ïðî-
ôåñ³îíàë³çìîì, ³íø³ — ñèëüíèì
åìîö³éíèì íàñòðîºì, âèõëþïíó-

òîþ íà ïîëîòíî åíåðãåòèêîþ,
òðåò³ — òîíêèì âíóòð³øí³ì ñâ³-
òîì àâòîðà, ðîçïîâ³ääþ ïðî íå-
çä³éñíåíó ìð³þ.

Ãîëîâíå ïîñëàííÿ âèñòàâêè —
ïîêàçàòè ö³ëþùó ñèëó ìèñòåö-

òâà. Ìèñòåöòâî ÿê òåðàï³ÿ äóø³,
ìèñòåöòâî ÿê ñïîñ³á áóòè ïîòð³á-
íèì ³ çàòðåáóâàíèì, ìèñòåöòâî
ÿê ³íñòðóìåíò âèæèâàííÿ ³,
çðåøòîþ, ìèñòåöòâî ÿê "ì³ñöå
ïðîïèñêè".

Îðãàí³çàòîðàìè ïðîåêòó âèñòó-
ïèëè Âñåóêðà¿íñüêèé äîáðîä³é-
íèé ôîíä "Ñîö³àëüíå ïàðòíåð-
ñòâî" ³ ãàëåðåÿ "Ëàâðà".

Êóðàòîð âèñòàâêè Îëåêñàíäð
Á³ëîçîð

Все раїнсь ий добродійний
фонд "Соціальне партнерство"
створено в 1998 році. Засно-
вни — Леонід Черновець ий.
Фонд творено з Християнсь о о
добродійно о центр "Стефанія",
реабілітаційно о центр "Схід".
Мета "Стефанії" — соціальна ре-
інте рація безприт льних рома-
дян с спільство до самостійно-
о повноцінно о життя. У "Стефа-
нії" для безприт льних ромадян
працюють х дожня ст дія, їдаль-
ня, медп н т, майстерні з ремон-
т одя і вз ття, юр онс льтація,
відновлення до ментів, видають
манітарний одя , працює без-

платний телефон, проводять д -
ховн і соціальн робот . У реабі-
літаційном центрі "Схід" прово-
диться немеди аментозне лі -
вання всіх видів залежності. Центр
ф н ціон є з 2002 ро . У Центрі
діє чоловічий стаціонар. Про ра-
ма реабілітації розрахована на 6
місяців. З дня засн вання Центр
реабілітацію пройшло приблизно
500 осіб, 48 % з я их позб лися
нар озалежності назавжди.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Апостоли Петр і Павел

I ve never been clever
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Науменко Оксані Віталіївні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Олегівській, 35 у Шев�
ченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Науменко Оксані Віталіївні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову
оренду на 49 років земельну ділянку площею 0,10 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Олегівській, 35 у Шевчен�
ківському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Науменко Оксані Віталіївні:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень, роз�
ташованих на земельній ділянці, від 17.10.2008 № 135) та

інші питання майнових відносин вирішувати в установлено�
му порядку.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 30.09.2008 № 19�12471, Київської місь�
кої санепідстанції від 01.12.2008 № 9894, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 26.11.2008 № 05�08/8090, відкритого акціонер�
ного товариства “Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт” від 27.10.2008 № 8/1�1595, Головного
управління охорони культурної спадщини від 22.10.2008
№ 7127, дочірнього підприємства “Інститут генерального
плану міста Києва” від 09.12.2008 № 1965, комунальної ор�
ганізації “Центр містобудування та архітектури” від
20.10.2008 № 15�2915, Головного управління земельних
ресурсів від 25.12.2008 № 05�4155.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Науменко Оксані Віталіївні 

у довгострокову оренду земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Олегівській, 35 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1020/1020 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 93, 116,
121, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Кочемасовій Катерині Володимирівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
на вул. Ольжича, 49-а 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1037/1037 від 25 грудня 2008 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу громадянці 
Дядюшці Лідії Федорівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

у 1-му пров. Дачному, 1 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1018/1018 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо вне�
сення змін до містобудівної документації та визначення
параметрів окремого об’єкта містобудування — будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 1 (с. Биківня) у
Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до
2020 року, а саме: територію, яка передається відповід�
но до цього рішення, перевести за функціональним при�
значенням до території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Дядюшці Лідії Федорівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 1
у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянці Дядюшці Лідії Федорівні, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд у 1�му пров. Дачному, 1 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянці Дядюшці Лідії Федорівні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки
згідно з АПЗ Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації)
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в
управлінні держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 11.09.2008 № 19�11599 та від
31.10.2008 № 09�13535, Київської міської санепідстанції
від 25.09.2008 № 8382, управління охорони навколиш�
нього природного середовища від 29.09.2008 № 071/04�
4�22/5688, Головного управління охорони культурної спад�
щини від 26.08.2008 № 5720.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, реконструкції та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
Київської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від
30.10.2008 № 561/561).

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину 
Массу Борису Яковичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального садівництва 

на вул. Глазунова, 13-б 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1019/1019 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 35, 81,
116, 118 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Массу Борису Яковичу
для ведення індивідуального садівництва на вул. Глазу�
нова, 13�б у Печерському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Массу Борису Яковичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,03 га для ведення інди�
відуального садівництва на вул Глазунова, 13�б у Печер�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянину Массу Борису Яковичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�

ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�

вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 15.12.2008 № 09�14940, Київської
міської санепідстанції від 03.12.2008 № 9939, управлін�
ня охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 29.10.2008 № 071/04�4�22/6185, Державної
служби з питань національної культурної спадщини від
02.12.2008 № 22�3360/35, Головного управління земель�
них ресурсів від 15.12.2008 № 05�4082.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Кочемасовій Катерині Володи�
мирівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Ольжича, 49�а
у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Кочемасовій Катерині Володи�
мирівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,1 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Ольжича, 49�а у Шевченків�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Кочемасовій Катерині Володимирівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 18.02.2006 № 19�1399, головного дер�
жавного санітарного лікаря м. Києва від 23.02.2006 № 1167.

3.4. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Визначення с ладових собівартості тарифів на теплов енер ію за р пами споживачів

6. Собівартість теплової енер ії,
що реаліз ється без
ви ористання теплових п н тів
підприємства, я що б дин ові
прилади облі не належать
підприємств або відс тні

рн./Г ал 215,49 159,91 385,67 385,67

7. Собівартість теплової енер ії,
що реаліз ється без
ви ористання теплових п н тів
підприємства, я що б дин ові
прилади облі належать
підприємств

рн./Г ал 162,42

8. Собівартість теплової енер ії, що
реаліз ється через теплові п н ти
підприємства, я що б дин ові
прилади облі не належать
підприємств або відс тні

рн./Г ал 244,76 189,18 414,94 414,94

9. Собівартість теплової енер ії,
що реаліз ється через теплові
п н ти підприємства, я що
б дин ові прилади облі
належать підприємств

рн./Г ал 191,69

10. Середня собівартість рн./Г ал 227,65 175,23 388,17 388,17

№ По азни и Од.
вимір

Всьо о т. ч. за ате оріями

Житлові
ор анізації

бюджетні
ор анізації

інші
споживачі

Обся орисно о відп с

1. Обся и орисно о відп с
теплової енер ії, т.ч.:

тис.Г ал 13545,375 10211,042 1824,719 1509,614

1.1. без ви ористання теплових п н тів
підприємства, т.ч.:

тис.Г ал 8053,748 5004,139 1668,904 1380,705

1.1.1. б дин ові прилади облі не
належать підприємств або відс тні

тис.Г ал 7545,279 4495,67 1668,904 1380,705

1.1.2. б дин ові прилади облі належать
підприємств

тис.Г ал 508,469 508,469 0 0

1.2. через теплові п н ти підприємства,
т.ч.:

тис.Г ал 5491,627 5206,903 155,815 128,909

1.2.1. б дин ові прилади облі не
належать підприємств або відс тні

тис.Г ал 4398,868 4114,144 155,815 128,909

1.2.2. б дин ові прилади облі належать
підприємств

тис.Г ал 1092,759 1092,759 0 0

Витрати собівартості

2. За альні витрати собівартості тис. рн. 3 098 160 1 801 725 709 474 586 961

2.1. Собівартість виробництва теплової
енер ії на ТЕЦ

тис. рн. 1 259 770 670 785 322 323 266 662

2.2. Собівартість виробництва на
отельних, транспорт вання та
постачання теплової енер ії

тис. рн. 1 787 694 1 092 812 380 274 314 608

2.2.1. Виробничі посл и т.ч.: тис. рн. 83 886 67 783 8 813 7 290

витрати з ремонт та іншо о
відновлення основних фондів (без
ремонт лічильни ів)

тис. рн. 24 923 19902 2 748 2 273

посл и автотранспорт тис. рн. 45 383 36431 4 899 4 053

витрати, пов'язані з е спл атацією
б дин ових приладів облі теплової
енер ії

тис. рн. 4 017 4 017 0 0

інші посл и тис. рн. 9 563 7433 1 166 964

2.2.2. Сировина і допоміжні матеріали,
т.ч.:

тис. рн. 18 775 14 449 2 367 1 959

матеріальні рес рси (матеріали,
запасні частини та інше)

тис. рн. 5 538 4470 584 484

холодна вода для техноло ічних
потреб з водовідведенням

тис. рн. 13 237 9 979 1 783 1 475

2.2.3. Паливо тис. рн. 1 078 699 543 449 292 916 242 334

2.2.4. Еле троенер ія для техноло ічних
потреб

тис. рн. 171 259 135061 19 809 16 389

2.2.5. Витрати з оплати праці тис. рн. 279 689 218060 33 727 27 902

2.2.6. Внес и на за альнообов'яз ове
державне соціальне страх вання

тис. рн. 103 373 80595 12 465 10 313

2.2.7. Амортизаційні відрах вання тис. рн. 27 118 15881 6 149 5 088

2.2.8. Інші витрати тис. рн. 24 895 17534 4 028 3 333

2.3. Адміністративні витрати тис. рн. 21 418 16 024 2 951 2 443

2.4. Фінансові витрати (відсот и за
редит)

тис. рн. 29 278 22 104 3 926 3 248

2.5. Інші операційні витрати тис. рн. 0 0 0 0

Дохід від транспорт вання теплової енер ії

3. Дохід від транспорт вання
теплової енер ії
Дартеплоцентраль

тис. рн. 14 565 12 427 1 170 968

По азни и Розрах но нових тарифів

Водопос-
тачання

рн. оп.
за1м3

Водовід-
ведення

рн. оп.
за1м3

Всьо о

Собівартість посл , в т. ч.: (тис. рн)

1 амортизація ОЗ 38 009 0,121 55 071 0,168 93 080

2 паливо, том числі: 23 184 0,074 17 595 0,054 40 779

- паливно-мастильні матер. 11 396 0,036 6 827 0,021 18 223

- в ілля 10 0,000 99 0,000 109

- природний аз 38 0,000 6 436 0,020 6 474

- теплоенер ія 11 740 0,037 4 233 0,013 15 973

3 еле троенер ія 145 245 0,461 113 252 0,346 258 497

4 матеріали для очист и води і сто ів 51 988 0,165 1 664 0,005 53 652

5 оплата праці 168 480 0,535 139 569 0,427 308 049

6 нарах вання на зарплат 63 635 0,202 52 696 0,161 116 331

7 тримання міліції (охорона водозаборів) 4 088 0,013 4 088

8 тримання азорятівни ів 1 440 0,005 1 440

9 ТО під ачо холодної води

10 ТО вн трішньо вартальних оле торів 457 0,001 457

11 повір а та налад а приладів та
обладнання

207 0,001 142 0,000 349

12 ремонт основних фондів 39 459 0,125 88 446 0,270 127 905

13 охорона праці 2 139 0,007 1 470 0,004 3 609

14 списання малоц. та швид .знош.предметів

15 водоспоживання

16 посл и зв'яз 575 0,002 448 0,001 1 023

17 посл и бан ів з асово о обсл ов вання 786 0,002 630 0,002 1 416

18 вивіз, розміщення та тилізація сміття 85 0,000 193 0,001 279

19 водовідведення

20 онс льтаційні, юридичні, а диторсь і
посл и

2 852 0,009 2 331 0,007 5 183

21 ом нальний подато 88 0,000 71 0,000 159

22 посл и нар оло а 165 0,001 102 0,000 267

23 страх вання 209 0,001 122 0,000 331

24 посл и санітарно-епідем. станцій 117 0,000 70 0,000 186

25 сл жбові роз'їзди 209 0,001 157 0,000 366

26 анцтовари та блан и, підпис а 424 0,001 441 0,001 865

27 ТО АСУ, офісно о обладнання 352 0,001 162 0,000 514

28 сторожова охорона та си налізація 490 0,002 834 0,003 1 324

29 відрах вання на еоло орозвід 2 024 0,006 2 024

30 плата за землю 8 252 0,026 3 264 0,010 11 516

31 подато на власни ів транспортних
засобів

169 0,001 93 0,000 262

32 збір за забр днення НПС 124 0,000 4 088 0,012 4 212

33 збір за спецводо орист вання 5 141 0,016 133 0,000 5 274

34 заходи з безпе и р х 4 0,000 2 0,000 7

35 поштово-теле рафні витрати 185 0,001 166 0,001 351

36 ТО автомобілів, проведення техо лядів 147 0,000 81 0,000 228

37 під отов а та підвищ. валіфі ації адрів 590 0,002 304 0,001 894

38 витрати на оренд приміщень 5 0,000 5

39 шини та а м лятори 547 0,002 300 0,001 847

40 матеріали виробничі та на обсл ов вання 2 985 0,009 6 531 0,020 9 516

41 створення страх.фонд до ментації

42 посл и залізниці 836 0,003 836

43 за збір платежів від населення
5,5%(оплата посл ви онавців, КП"ГіОЦ"
та бан ів)

28 827 0,092 24 327 0,074 53 154

44 отримання дозволів 60 0,000 30 0,000 89

45 посл и сторонніх ор анізацій 790 0,003 10 551 0,032 11 340

Повна собівартість 595 367 1,89 525 336 1,61 1 120 703

Плановий прибуток 71 444 0,23 63 040 0,19 134 484

Доходи�базовий тариф 666 811 2,12 588 377 1,80 1 255 187

Реалізація води / пропуск стоків 
на рік — тис.м3, у т.ч.:

314 752 327 149 �

Базовий тариф за 1 куб.м, грн 2,12 1,80 3,92 

Базовий тариф з ПДВ за 1 куб.м, грн 2,54 2,16 4,70

Інформація щодо формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги

Тарифи на житлово�комунальні послуги формуються відповідно до Порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 10.07.2006 № 955 та від 12.07.2006 № 959 і встановлюються на підставі висновків щодо розрахунків економічно об�
ґрунтованих планових витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які надаються Державною інспек�
цією з контролю за цінами в м. Києві на підставі наказу Міністерства економіки України від 07.03.2007 № 67, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 14.03.2007 № 222/13489, з урахуванням рентабельності на послуги з централізованого водопос�
тачання і водовідведення у розмірі 8 відсотків, підтвердженої програмою капітальних інвестицій, яка затверджена в установле�
ному порядку, на виробництво теплової енергії у розмірі 4 відсотка та витрат виконавців послуг, установ банків та КП “Головний
інформаційно�обчислювальний центр”, пов’язаних з проведенням робіт з нарахування, збору, обліку та розщеплення платежів
населення за житлово�комунальні послуги в розмірі 5,5 відсотка і податку на додану вартість.

Беручи до уваги соціальну ситуацію, що склалася у м. Києві під час світової кризи, міська влада прийняла рішення про по�
етапне запровадження тарифів на житлово�комунальні послуги, підвищивши їх на першому етапі на 50 відсотків від різниці між
економічно обґрунтованими тарифами та діючими до 01.06.2009, тому діючі тарифи на житлово�комунальні послуги є збиткови�
ми і не відшкодовують витрат підприємствам, що їх надають.

Розрах но нових тарифів на виробництво посл з водопостачання
та водовідведення по ВАТ "АК "Київводо анал"

Стр т ра собівартості витрат на виробництво, транспорт вання
та постачання теплової енер ії АК "Київенер о"
за ате оріями та р пами споживачів відповідно

до виснов Державної інспе ції з онтролю за цінами
м. Києві від 20.05.2009 №128

(без ПДВ)
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хрещатик

Передплатні ціни

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

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

З достав ою азети поштов с ринь
на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

ОВНИ
Здолають вир ючі пристрасті. Ба-

жання охання, романти и, др жби
зіллються в один л бо . Утім, реалі-
з вати цей набір бажань і продемон-
стр вати вищийпілотаж ероя- охан-
ця б де не с ладно. На щастя, пор ч
знаходяться ч дові партнери: роз м-
ні, бла ородні, расиві, про я их ба-
ато хто лишемріє, а вамреально по-
щастило! Втілюйте в життя аз насолоди, і пам’ятайте, що
д ховна єдність—це вінець стос н ів і запор аміцно ошлю-
б на майб тнє!

ТЕЛЬЦІ
Напр а поч ттів партнерстві ся -
не точ и ипіння, від ривши їхні за-
пальні процеси. М дро сприймай-
те претензії, до ази обранця. Йо о
неприбор аний темперамент не по-
винен пор шити ваш спо ій. Спіль-
но ер вати с ладно, та й ні до чо-
о. Ваші стос н и переходять на но-
вий еволюційний вито , оловне —

не заважати своєю впертістю, а трансформ ватися всереди-
ні (позб тися по аних звичо ), йд чи в нісон з динамі оюоздо-
ровчих змін. На роботі все добре. Форт на дбайливо штовхає
на ар’єрний олімп. Тож інтенсивно натис айте на професіо-
нальні педалі, адже незабаром “ от масляна” за інчиться.

БЛИЗНЯТА
Одержимі бажанням дій і ризи -

єте за без онтрольно о розподіл
сил з оріти, я свіч а на роботі, піді-
рвати здоров’я. Раціонально тя ніть
тя ар зобов’язань. Дисциплін йте
емоції, під лючіть тверезий роз м,
тоді надриватися з останніх сил за-
ради рошей не доведеться. Спра-
ведлива доля починає повернення
втрат, бор ів, спад (протя ом півтора ро ). Усі в ладені ра-
ніше інвестиції (моральні, матеріальні, інтеле т альні) пост -
пово поверн ться. У серці палає зір а любові. Вас обожню-
ють, тож ловіть тремтлив митьщастя, адже часшвид оплин-
ний!

РАКИ
Маєте олосальне бажання охати і
б ти оханими, але ле ої перемо и
на романтичній ниві не передбачає-
ться. Боріться з с перни ами, від-
стоюйте своє право на місце в сер-
ці обранця. Зійти на трон охання
зможете тоді, оли дося нете ідилії
стос н ах, де “я” на др ом місці, а
“ти” — лідир є. Це не принизить, а

прославить власний престиж. Під лючіть сі бла ородні пра -
нення д ші і створіть нав оло а р расивих божественних по-
ч ттів, тоді ба ато жаданих “хоч ” втіляться в життя. Поспішіть
(цьо о ро ) перевтілитися і вийти на новий д ховний вито —
це бла ословення Творця!

ЛЕВИ
Нав оло вас мо тнє біополе,

енер ія дій є величезною, але, на
жаль... спрям вати її в прод тивне
р сло в рай с ладно. Вн трішні при-
страсті спалюють б дь-я і починан-
ня, пс ють стос н и з ерівництвом,
ш одять ар’єрном сходженню.
Озирніться, е с рс мин ле—пре-
расна можливість виправити мин -
лі (за рі ) помил и, створити армонію всередині себе. Вам
пощастило з бла ородними впливовими партнерами, тож
підтрим йте д ховний онта т із ними і б дьте щасливими!

ДІВИ
Безперечно, все таємне стає явним,
том ни айте хитром дрих інтри ,
не райтеся в іш и-миш и, вияв-
ляйте в б дь-я их стос н ах чесність
і бла ородство. Я що підете на про-
во ації, п стивши в хід омпромат,
щоб вивести недоброзичливців на
чист вод ,— зіпс єте власн реп -
тацію, вас ос дять. А втім, немає ли-

ха без добра. Фіас о в боротьбі за правд має вас підштовх-
н ти до пере ляд ідеалів. Можливо, те, що вас надихало, ви-
ли ало божественний трепет д ші (справа, захоплення,
зв’яз и), же відпрацювало своє і підля ає тилізації? Не ай-
но робіть правильні виснов и і дійте, адже природа порожне-
чі не терпить!

ТЕРЕЗИ
Неймовірна чарівність стр ме-

нить через рай, перетворюючи вас
на любленця п блі и. Зате фінан-
си співають романси. Т т варто не
просто працювати, а заробляти! І
я омо а більше! С оопер йтеся із
заповзятливими особами, тверезо
зважте всі “за” і “проти” й обереж-
но прос вайте свій бізнес, балан-
с ючи між бажаннями і можливостями, де ризи промахів і не-
вдач є д же висо им. Головне — прибор айте заздрість, не
сваріться через роші — все наживне, а ось тріщина в др жбі
відновленню не підля ає.

СКОРПІОНИ
Усередині вас вир ють шторми ам-
біцій, давати їм волю—створити нав-
оло себе випалене поле. Геть пре-
тензії до партнерів! Пристосов йте-
ся до оточення і не нама айтеся всіх
стри ти під свій ребінець. Шлюб є
священним, бережіть йо о, йд чи на
омпроміс. Дайте шанс оханим са-
моствердитися, відч ти впевненість

своїх силах, за що вони вам б д ть безмежно вдячні. На ро-
боті все ч дово! Т т пан є расиве свято, наснаж ючи вас бла-
одатною творчою енер ією.

СТРІЛЬЦІ
Не робіть із м хи слона! Страхи,

триво а за майб тнє— навіювання
від л аво о. Нині світ для вас вит-
ано з ілюзій, і в запалі помило мо-
жете наробити д рощів, затіяти не-
безпечні авантюри. Я що роз ри-
ється неприємна інформація, не
зневіряйтесь, а радійте. Підбийте
підс м и за мин лий рі , виправте
помил и, по айтеся в ріхах, очищаючи д ш , створюйте за-
тишо сім’ї. Ні про що не ш од йте. Професіональні наван-
таження стан ть ле шими. За мин лих два ро и ви зви ли до
важ о о сл жбово о марафон , перетворившись на робота-
ви онавця, тепер зітхнете з поле шенням. Пор ч вірні любля-
чі др зі, насолодж йтеся їхньою омпанією.

КОЗОРОГИ
Належитьпройтиперевір на “воши-
вість” др жньом оточенні. Ма ія
вплив на оле тивєвеличезною, але
я що в лідерсь ом пра ненні поста-
витемер антильні інтереси на перше
місце, випроб вання, нажаль, підена-
смар , авторитет б де підірвано.
Охоче ви он йте взяті на себе зо-
бов’язання і обіцян и, неноровіть с и-

н ти пряж повноважень. Нині работа — най любленіша пасія.
З ерівництвом с лад ться пре расні стос н и (а ба ато хто на-
віть за р тить сл жбовий роман!), що позитивно позначиться
на зарплаті, повністю задовольнивши ваше самолюбство.

ВОДОЛІЇ
Станете привабливими і хариз-

матичними, це відчинить вам
с різь двері, зробить неперевер-
шеним страте ом боротьбі за
місце під сонцем. На шлях ар’є-
рно о зростання, де настають сер-
йозні зміни, а тивіз ється он -
рентна війна (а шеф, я Зевс, ме-
татиме рім і блис ав ), це д же
на часі. Я що ареною боротьби стан ть подр жні розбіжності,
призовіть на допомо розс дливість і винахідливість. Йти на
повід власниць их інстин тів небезпечно. Доведете до с а-
з бла овірно о й зр йн єте сім’ю.

РИБИ
Не потрібнош ати тих затишн а-
вань, там ви задихнетеся. Мая іде-
алів личе в дальні раї. Знімайтеся
з я оря і вир шайте в подорож (мож-
на навіть в д м ах). Лише дале о від
дом зітхнете на повні р ди, знай-
дете те, що потрібно для підняття
творчо о і романтично о тон с . Там
вас ідно оцінять, а б рхливий пере-

бі свіжих вражень наситить цілющим життєвим иснем. Та-
ємні ол бі мрії стан ть дійсністю, адже ваша се с альна при-
вабливість здатна творити дива, лише в пориві ент зіазм не
наш одьте здоров’ю!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü ç 25 ïî 31 æîâòíÿ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “КИЇВМІСЬКБУД”
(місцезнаходження: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 4/6).

Повідомляє, що позачер ові за альні збори а ціонерів
AT XK “КИЇВМІСЬКБУД”, призначені на 3 листопада 2009 ро на 11.00
за адресою: м. Київ, в л. Івана Мазепи, б д. 13, а това зала,
не відб д ться, зв’яз з тим, що на даний час пра ти а застос вання
норм За он У раїни “Про а ціонерні товариства” є неоднозначною, а
в роз’ясненнях Державної омісії з цінних паперів та фондово о рин
не надано вичерпних відповідей на питання введення в дію За он
У раїни “Про а ціонерні товариства”.

Водночас, позачер ові за альні збори а ціонерів AT XK “КИЇВМІСЬКБУД”
с ли аються на 23 р дня 2009 ро на 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Івана
Мазепи, б д. 13, а това зала.

Порядо денний:
1. Обрання олови та се ретаря за альних зборів а ціонерів.
2. Обрання (надання повноважень) лічильної омісії.
3. Внесення змін та доповнень до Стат т AT XK “КИЇВМІСЬКБУД”.
4. Затвердження Положення про За альні збори а ціонерів AT XK
“КИЇВМІСЬКБУД” (Ре ламент ).

5. Затвердження вн трішніх положень AT XK “КИЇВМІСЬКБУД”: про Правління,
про На лядов рад , про Ревізійн омісію.

Реєстрація часни ів за альних зборів а ціонерів розпочнеться за місцем
та в день проведення зборів о 9.00 та за інчиться о 10.30. Для реєстрації
а ціонерам необхідно мати при собі до мент, що посвідч є особ , а
представни ам а ціонерів додат ово мати до менти, що підтвердж ють
їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідності до вимо чинно о
за онодавства. А ціонери та їх представни и мож ть ознайомитись з
до ментами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд денно о,
за адресою: м. Київ, б-р Др жби Народів, 19, оф. 417, робочі дні.
Довід и за тел.: 8 (044) 529-01-43.

Готельно-офісний омпле с ТОВ “Епоха-К”
розташований в Подільсь ом районі м. Києва за адресою:

04070, в л. Петра Са айдачно о, 11.

Підприємство займається наданням отельно-офісних посл населенню. Для
теплопостачання ф н ціон є отельня.

Підприємство належить до 3 р пи об’є тів, для я их розробляються до менти
з обґр нт вання обся ів ви идів. З ідно зі “Звітом по інвентаризації ви идів
забр днюючих речовин в атмосферне повітря” (Киів-2009), підприємство наліч є
5 стаціонарних джерел ви идів, від я их в атмосферне повітря потрапляють
5 наймен вань забр днюючих атмосфер речовин, а та ож важ і метали та
парни ові ази.

За альний річний обся ви идів становить 1,108 т/рі . На період проведення
робіт з обґр нт вання обся ів ви идів для отримання Дозвол , з ідно з
рез льтатами розрах н ів розсіювання ЗР в атмосферном повітрі, становлено,
що найбільші онцентрації забр днюючих речовин від стаціонарних джерел ви идів
підприємства в приземном шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони
(СЗЗ) не перевищ ють ГДК.

Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о повітря надає
можливості ТОВ “Епоха-К” отримати в становленом поряд Дозвіл на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

За важення та пропозиції щодо намір ТОВ “Епоха-К” надсилайте до Подільсь ої
районної в м. Києві адміністрації за адресою: 04070, м. Київ, Контра това
площа, 2, тел. 226-20-26; 425-75-74 (відділ е оло ії).

В провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться
адміністративна справа №2а-2636/09 за адміністративним позовом ЗАТ “Фоззі”,
ВАТ “КФК”, ТОВ “Комерційна омпанія”, ТОВ “Брізпорт У раїна” до Київсь ої місь ої
ради, треті особи: Державна подат ова інспе ція Печерсь ом районі м. Києва,
ТОВ “Апстар КонтіненталЮ рейн” про визнання неза онним та не чинним з момент
прийняття п. 2 Рішення Київсь ої місь ої ради №944/944 від 25.12.2008 ро “Про
вре лювання питання орист вання земельними ділян ами в місті Києві”.

Роз ляд адміністративної справи відб деться 06.11.2009 ро о 12.00
в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, аб. 46, с ддя Волошин В.О.

Втрачене свідоцтво на право
власності Серія НП№010008159
від 22.12.2003 ро (адреса:
Київ, в л. Старонаводниць а,
б д. 13, се ція “Г”), видане на
ім’я Тін лер Вільям Ендрю, вва-
жати недійсним.

Посвідчення лі відатора на

ЧАЕС, ате орія 3, серія А,

№ 116509 на ім’я Кіреєва

Антона Оле сандровича вва-

жати недійсним.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

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

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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А тивіст а почат 1990-х
Для б дь-я о о шан вальни а мистецтва по оління “Паризь ої о-

м ни” ім’я х дожниці Валерії Тр біной оворить ба ато про що. А тив-
на часниця х дожньо о р х почат 1990-х, “м за” тра ічно за иб-
ло о х дожни а Оле а Голосія, Тр біна емі р вала до США ще напри-
інці дев’яностих і відтоді зрід а з’являлась Києві. Одна живопис
х дожниці епохи раїнсь о о трансаванґард все ж та и столиці
е спон вали. Та йо о можна б ло бачити на першій виставці, я ою
починалося трі мфальне входження Ві тора Пінч а в с часне мистец-
тво,— “Перша оле ція”. Вліт 2009- о Валерія Тр біна нарешті пер-
ше надов о затрималася в Києві. І він їй знов сподобався — давні
др зі, натхнення, і я підс мо — персональна вистав а живопис в
алереї Bottega, відвідати я варто хоча б із простої ці авості: все ж
та и роботи ле ендарної часниці ероїчної епохи раїнсь о о мис-
тецтва.
24 жовтня — 5 листопада
Галерея Bottega, в л. Михайлівсь а, 22б

Балет на імпорт
Цей онцерт можна роз лядати я продовження фестивалю “Зір и

світово о балет ”, що недавно відб вся Донець . Ор анізатор —
Вадим Писарєв, ініціатор і дире тор донець о о фестивалю, а серед
часни ів ті ж та и “зір и світово о балет ”: Анастасія Волоч ова, Ан-
дрій Уваров, Світлана Захарова, Ми ола Цис арідзе. З цими та ба-
атьма іншими відомими танцівни ами Вадима Писарєва, отрий
сво о час проходив стаж вання Большом театрі, очевидно, давня
др жба, адже вони часті ості йо о фестивалю. У столиці вист плять
та ож солісти з Японії, К би, Бразилії, Чехії, Франції. Крім спішних
ероїв лянцевих ж рналів, онцерті задіяно та ож симфонічний ор-
естр Донець о о театр опери і балет .
25 жовтня, 19.00
Національний палац “У раїна”
в л. Вели а Василь івсь а, 103

Пісні та... вз ття
Британсь а співач а Софі Ел-

ліс-Бе стор вист пить Києві
на фестивалі Cosmopolitan Heels
на честь десятиріччя ж рнал
Cosmopolitan. Під час сво о ви-
ст п в Києві Софі ви онає піс-
ні останніх двох альбомів Shoot
from the Hip та Trip the Light Fan-
tastic, а та ож презент є ом-
позиції з нової пластин и, от-
р нині запис є. На розі ріві
британсь ої співач и віді рають
раїнсь і ви онавиці “Крихiт а”, Gorchitza і Sister Siren. Ще один ом-

понент вечір и — арт-інсталяція молодих х дожни ів на тем вз ття
та йо о ролі в житті жін и.
24 жовтня, 20.00
“Мистець ий арсенал”
Вхід — 100 рн.

“Сплін” привозить “Си нал з осмос ”
Шан вальни и творчості “Спліна” нарешті доче алися нової платів-
и, я р па презент вала в жовтні. “І назви, і те сти пісень розвер-
таються бі спрощення, обличчям до дітей. Діти стають оловним
пріоритетом — життєвим, м зичним і поетичним”,— оворить лідер
р пи і бать о малень о о сина Оле сандр Васильєв. В платівці не обій-
шлося без е спериментів — дея і омпозиції записали я міні-сим-
фонії, що с ладаються з абсолютно різних за мелоди ою частин. В
десятом за рах н ом альбомі наліч ється вісімнадцять омпозицій,
дея і з них — “Більше жодно о ро -н-рол ” і “Вниз оловою” — вже
зайняли верхні ряд и російсь их ро -чартів. На вели ом сольном он-
церті в Києві “Сплін” презент є нов платів і зі рає на радість сл -
хачам старі хіти.
24 жовтня, 19.00
Альта Е спо
Вхід: 150-400 рн.

Під от вали Аліса ЛОЖКІНА, Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

“Âîñêðåñ³ííÿ” 
÷óäîâîãî íàñòðîþ

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Ò³, õòî îáîæíþþòü ãðóïó “Âîñ-
êðåñ³ííÿ” òà â³äâ³äóþòü ¿¿ êîí-
öåðòè, äîñòåìåííî çíàþòü, ùî
âèñòóï ö³º¿ êîìàíäè — öå íå ëè-
øå ñàìà ìóçèêà. Êàðáîâàíå âè-
êîíàííÿ ï³ñí³ çà ï³ñíåþ, ìîâ÷àç-
íå íàñòðîþâàííÿ ³íñòðóìåíò³â ó
ïåðåðâàõ, çàïëàíîâàíà ïàðà êîì-
ïîçèö³é íà á³ñ ³: “Íà âñå äîáðå,
äî íîâèõ çóñòð³÷åé!” — öå òî÷íî
íå ïðî êîíöåðòè ãðóïè “Âîñêðå-
ñ³ííÿ”.

Ìóçèêàíòè ö³º¿ êîìàíäè ìèìî-
âîë³ ä³ëÿòüñÿ òèì, ÷îãî ìàéæå íå
çóñòð³íåø ó “æèâ³é ïðèðîä³”, —
íåï³äðîáíèì, à çíà÷èòü áåçîïëàò-
íèì òåïëîì. Ïðè öüîìó ãåòü-÷èñ-
òî â³äñóòíº â³ä÷óòòÿ, ùî òåáå ïî-
â÷àþòü, íàñòàâëÿþòü íà øëÿõ ³ñ-
òèííèé àáî àã³òóþòü. Òè ïðîòÿãîì
êîíöåðòó ïðèðîäíèì îáðàçîì
çì³íþºøñÿ, òîìó ùî ¿õíÿ ìóçè-
êà, äèâíî, àëå ïîòðàïëÿº â ïî-
òð³áíó òóò ³ çàðàç òî÷êó.

“Âîñêðåñ³ííþ” âäàëîñÿ óíèê-
íóòè äîë³ äåÿêèõ ñâî¿õ êîëåã, ùî
ñêîòèëèñÿ äî ³ñíóâàííÿ íà ñöåí³
â äóñ³ “êîëè ìè áóëè ìîëîäèìè”.
Ñòàëîñÿ öå ïî÷àñòè òîìó, ùî êî-
ëåêòèâîâ³ ïðîòÿãîì òðèäöÿòè ðî-
ê³â ³ñíóâàííÿ äîâîäèëîñÿ íå ðàç
çì³íþâàòè ñâ³é ñêëàä. Íàâ÷èâ-
øèñü òèì ñàìèì (çâè÷àéíî, íå
áåç ïðîáëåì) ïî÷èíàòè âñå ñïî-
÷àòêó. ² ÿêùî äëÿ îäíèõ ãðóï â³ä-
õ³ä ïåâíèõ ëþäåé ç êîëåêòèâó ð³â-
íîö³ííèé íåïîïðàâí³é óòðàò³, äëÿ
“Âîñêðåñ³ííÿ” ïîä³áíèé ïîâîðîò

ó æèòò³ ãðóïè áóâ ïðèâîäîì äëÿ
â³äíîâëåííÿ, ïåðåõîäó íà íîâèé
âèòîê.

Ó ñêëàä³ “Âîñêðåñ³ííÿ” çàðàç
ãðàþòü Îëåêñ³é Ðîìàíîâ (âîêàë,
ã³òàðà), Àíäð³é Ñàïóíîâ (âîêàë,
ã³òàðà, áàñ-ã³òàðà, í³æíà áàñîâà
êëàâ³àòóðà), Îëåêñ³é Êîðîáêîâ
(óäàðí³, ïåðêóñ³ÿ) ³ ìîëîäèé ìó-
çèêàíò Äìèòðî Ëåîíòüºâ (áàñ-ã³-
òàðà), ùî ïðèºäíàâñÿ äî ãðóïè
ìàéæå ð³ê òîìó. Ìàéáóòí³é êîí-
öåðò, çàâäÿêè ãó÷íîìó ïðèâîäî-
â³ — þâ³ëåþ êîìàíäè, áóäå ñêëà-
äàòèñÿ ç êîìïîçèö³é, ùî ïðîé-
øëè ïåðåâ³ðêó ÷àñîì. Ñåðåä íèõ

“Íàñíèëîñÿ ìåí³”, “Àòëàíòèäà”,
“Íå êâàïëÿ÷èñü”, “Äçåíüê³ò”.
Ñõîäèòè íà êîíöåðò “Âîñêðåñ³í-
íÿ” — âñå îäíî ÿê ïîãîâîðèòè ç
ìóäðèì, ñïîê³éíèì, ÷åñíèì ñï³â-
ðîçìîâíèêîì. Ï³ñëÿ òàêèõ áåñ³ä
ùå íàäîâãî íå ïîëèøàº îäíå,
ìîæëèâî îäíå ç íàéãîëîâí³øèõ
â³ä÷óòò³â — â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî âñå
íå äàðåìíî.

30 жовтня, 19:00,
ЦК НТУУ (КПІ),
Пр. Перемо и, 37,
ст. метро “Політехнічний
інстит т”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüí³é òà çàõ³äí³é

òåðèòîð³ÿõ ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, ï³âäåííî-ñõ³äíèé,
4—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +14...+18°Ñ, âíî÷³ +8...+12°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +19°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+15...+18°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +12...+17°Ñ, âíî÷³+9...+10°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +10...+12°Ñ, âíî÷³ +8...+10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè äîù. Â³òåð ï³â-
äåííî-ñõ³äíèé, 4—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+14°Ñ, âíî÷³
+7...+10°Ñ

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

Ãðóïà, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâî óÿâèòè ñîá³ ³ñòîð³þ 
ðîñ³éñüêîãî ðîêó, â³äçíà÷àº ñâîº 30-ð³÷÷ÿ: ìàéáóòí³é
êîíöåðò ó Êèºâ³ ïðîéäå ï³ä ãðèôîì “þâ³ëåéíèé”

Без р пи “Вос ресіння” неможливо собі явити історію російсь о о ро

Êëîíîâàíèé 
ãîð³øîê
Â³ä ñüîãîäí³ ó ñòîëè÷íîìó ïðîêàò³ ôóòóðèñòè÷íèé 
áîéîâèê “Êëîíè” ç Áðþñîì Â³ëë³ñîì ó ãîëîâí³é ðîë³
Îëåêñàíäð ÃÓÑªÂ
“ÒÎÏ-10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äåäàë³ ÷àñò³øå òåìîþ ñó÷àñíî-
ãî ê³íî ñòàº âïëèâ íà ïñèõ³êó
îêðåìîãî ³íäèâ³äà ³ ñóñï³ëüñòâà
çàãàëîì â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³, à
òàêîæ â÷èíêè ëþäèíè, ùî ïîòðà-
ïèëà äî íå¿,— â³ä ðåàë³çàö³¿ ñåê-
ñóàëüíèõ áàæàíü äî ïîðÿòóíêó
ëþäñòâà â³ä ìîíñòð³â ³ ëèõîä³¿â.
Îñîáëèâå ì³ñöå ïîñ³äàº îïóáë³-
êîâàíèé ó 2002 ðîö³ ðîìàí-êî-
ì³êñ “Ñóðîãàòè” (à çîâñ³ì íå
“Êëîíè”, ÿê íàñ íàìàãàþòüñÿ çà-
ïåâíèòè â³ò÷èçíÿí³ ïðîêàòíèêè)
õóäîæíèêà Áðåòòà Âåëäåëå ³ ë³òå-
ðàòîðà Ðîáåðòà Âåíä³òò³. Âåíä³ò-
ò³, äèïëîìîâàíèé ïîë³òîëîã ³ ôà-
õ³âåöü ç áðèòàíñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
âèð³øèâ ñïðîåêòóâàòè ³äåþ “äâ³é-
íèêà”, ÿêèì êîæåí ³ç íàñ ìîæå
îáçàâåñòèñÿ â ìåðåæ³ àáî êîìï’þ-

òåðíèõ ³ãðàõ, íà ñóñï³ëüñòâî ìàé-
áóòíüîãî. Ïðèâàáèòè ÷èòà÷³â â³í
çàìèñëèâ íå ëèøå ãîñòðèì ñþ-
æåòîì, à é âàæëèâèìè åòè÷íèìè
³ ñîö³àëüíèìè ïðîáëåìàìè.

Ó ñòâîðåíîìó Âåíä³òò³ ñâ³ò³ çà-
âäÿêè ð³âíåâ³ ðîçâèòêó òåõíîëî-
ã³é êîæíà ëþäèíà ä³ñòàº ìîæëè-
â³ñòü âèïóñêàòè â³ðòóàëüíó âåð-
ñ³þ ñåáå ñàìîãî â ðåàëüíèé ñâ³ò.
Ñèäÿ÷è â ñïåö³àëüíîìó êð³ñë³,
ï³ä’ºäíàâøè äî ãîëîâè åëåêòðî-
äè, ëþäè â³äïðàâëÿþòü äâ³éíèêà-
àíäðî¿äà, “ñóðîãàòà”, ï³ä³áðàíî-
ãî â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ óÿâëåíü
ïðî ³äåàëüíå ß (ïîçáàâëåíîãî
çìîðøîê ³ ïðèù³â, ìîëîäøîãî
÷è çð³ë³øîãî, ç³ çì³íåíèì êîëüî-
ðîì âîëîññÿ àáî ñòàòòþ), íà ðî-
áîòó, ïðîãóëÿíêè ³ ïîáà÷åííÿ.
Çàâäÿêè äîñêîíàëîñò³ äàò÷èê³â,
âëàñíèê ñóðîãàòà, íå âñòàþ÷è ç
ì³ñöÿ, êåðóº éîãî ðóõàìè ³ çà-
çíàº âñ³õ òèõ ñàìèõ òàêòèëüíèõ

â³ä÷óòò³â, íå ï³ääàþ÷èñü æîäí³é
íåáåçïåö³: ÿêùî íà ãîëîâó ñóðî-
ãàòó âïàäå öåãëèíà àáî õòîñü çà-
¿äå éîìó ïî ïèö³, öå àæ í³ÿê íå
çàøêîäèòü õàçÿ¿íîâ³. Á³ëüø³ñòü
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ïëàíåòè
ìàº òàêèõ ñóðîãàò³â, ùî ñïðèÿº
ðàäèêàëüíîìó çíèæåííþ ð³âíÿ
çëî÷èííîñò³, îñîáëèâî âáèâñòâ.
Ïðîòå ÿê³ñü ëèõîä³¿ â³äíàõîäÿòü
ñïîñ³á çà äîïîìîãîþ åëåêòðîøî-
êó âáèâàòè íå ëèøå ñóðîãàò, à ³
éîãî âëàñíèêà — öå ³ ñòàº çàâ’ÿç-
êîþ ³ ðîìàíó-êîì³êñó, ³ ô³ëüìó.
Ï³äîçðà îäðàçó ïàäàº íà ñåêòó
íàï³âáîæåâ³ëüíèõ ôàíàòèê³â, ùî
âèìàãàþòü çíèùèòè ñóðîãàòè.
Ïîë³öåéñüêèé äåòåêòèâ Ãðèð,
êîòðèé âçÿâñÿ çà ðîçñë³äóâàííÿ,
ñàì ìàëî íå ãèíå â³ä àíàëîã³÷íî-
ãî íàïàäó, ï³ñëÿ ÷îãî âèð³øóº
âçÿòèñÿ çà ä³ëî áåç äîïîìîãè â³ð-
òóàëüíîãî äâ³éíèêà, çà ñòàðèì
ìåòîäîì
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