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Êðîê íàçóñòð³÷ ëþäÿì
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïîîá³öÿëè äâ³÷³ íà ì³ñÿöü ïðîâîäèòè ïîçà÷åðãîâ³ ñåñ³¿
äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñòà

Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ç îáãîâî-
ðåííÿ ïîïåðåäíüîãî íàï³âç³ðâàíîãî çà-
ñ³äàííÿ, ùî â³äáóëîñÿ 15 æîâòíÿ. "Òàê³
ñèòóàö³¿ ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî â êèÿí
çíèêàº äîâ³ðà äî Êè¿âðàäè. Ìàáóòü, ìîæ-
íà áëîêóâàòè òðèáóíó, êîëè º êîíêðåò-
íà ìåòà, à ïðîñòî âëàøòîâóâàòè á³éêè
íåïðèïóñòèìî. ª ïîðîçóì³ííÿ — ïðà-

öþéìî, íåìàº — âèõîäüòå ³ç çàëè",— âè-
ñëîâèâñÿ äåïóòàò â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
Îëåêñ³é Îìåëüÿíåíêî. Òàêîæ á³ëüø³ñòü
äåïóòàò³â âèñëîâèëàñÿ ïðîòè ³í³ö³àòèâè
îïîçèö³¿ ïðèâîäèòè äî ñåñ³éíî¿ çàëè ñòî-
ðîíí³õ ëþäåé. "Äèâ³òüñÿ, âè òóò ñèäèòå
á³çíåñìåíè, áîêñåðè ³ òàê äàë³. Óÿâ³òü,
ÿêáè íà ðèíã ï³ä ÷àñ áîþ âèõîäèâ õòî

çàâãîäíî? Õ³áà öå íîðìàëüíî? Íàñ í³õòî
íå ïîâàæàòèìå, ÿêùî ìè ñàì³ ñåáå íå
ïîâàæàºìî",— ïðèñîðîìèâ êîëåã äåïó-
òàò àðõ³ºïèñêîï Ïàâëî. Âðåøò³-ðåøò
á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ïðîãîëîñóâàëà çà òå,
àáè ó çàë³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ñåñ³¿ áóëè ëè-
øå ò³, õòî ìàº òàì çíàõîäèòèñÿ — îáðà-
í³ êèÿíàìè äåïóòàòè. Íàì³ðè äåÿêèõ
îïîçèö³îíåð³â ïðèâîäèòè äî çàëè ëþäåé
ç âóëèö³ Êè¿âðàäà íå ñõâàëèëà. Ïðîòå,
ÿê çàïåâíèâ ¿¿ ñåêðåòàð Îëåñü Äîâãèé, öå
çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî äóìêà ïðîñòèõ ãî-
ðîäÿí íå ö³êàâèòü íàðîäíèõ îáðàíö³â. "ß
õî÷ó íàãàäàòè, ùî äåïóòàòè, çîêðåìà
ôðàêö³ÿ, ÿêó ïðåäñòàâëÿþ ÿ, ìàþòü ãðî-
ìàäñüê³ ïðèéìàëüí³. Òàì ìîæíà ùîäíÿ
çóñòð³÷àòèñÿ ç âèáîðöÿìè, âèñëóõîâóâà-
òè ¿õí³ êëîïîòè ³ íàìàãàòèñÿ äîïîìîãòè
¿ì. Äåïóòàòè ìîæóòü ðîáèòè ïîäàííÿ íà
ðîçãëÿä êîì³ñ³é Êè¿âðàäè ³ ðåàëüíî âè-

ð³øóâàòè ñïðàâè, à íå âëàøòîâóâàòè öèð-
êîâ³ øîó. Äî íàøèõ ïðèéìàëåíü ïðèõî-
äÿòü òèñÿ÷³ êèÿí. Öå ìîæíà ðîáèòè íå
ëèøå â äåíü ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ",—
ñêàçàâ ïàí Äîâãèé ³ îãîëîñèâ ïîãîäæó-
âàëüíó ðàäó, íà ÿê³é ³ áóëî óõâàëåíî ð³-
øåííÿ, ÿêå çàäîâîëüíèëî ³ êèÿí, ³ äåïó-
òàò³â ³ç ð³çíèõ ôðàêö³é. Ïðåäñòàâíèêè
âñ³õ ïîë³òè÷íèõ ñèë äîìîâèëèñÿ, ùî 26
ëèñòîïàäà ïðîâåäóòü ì³ñüê³ ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ ùîäî íàãàëüíèõ ïðîáëåì ñòî-
ëèö³. Òàì çàñëóõàþòü ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàä, îðãàí³çàö³é, àñîö³àö³é Êèºâà. Çà-
ïðîñÿòü ³ âèêîíàâ÷ó âëàäó, ÿêà îäðàçó æ
â³äïîâ³ñòü, ÿê ìîæíà çàëàãîäèòè ïåâí³
ïðîáëåìè ³ ÷îìó öüîãî íå çðîáëåíî ðà-
í³øå. Êð³ì ñëóõàíü, Êè¿âðàäà âèð³øèëà
äâ³÷³ íà ì³ñÿöü ïðîâîäèòè ïîçà÷åðãîâ³
ñåñ³¿ äëÿ âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïèòàíü
êèÿí
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Се ретар Київради Олесь Дов ий радить оле ам брати при лад з ньо о — з стрічатися з иянами не лише під час пленарних засідань

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учорашнє засідання Київради, я е обіцяло перерости чер ове з’я-
с вання стос н ів між більшістю і опозицією, завершилося знахо-
дженням омпроміс в інтересах сіх жителів столиці. Київрада вирі-
шила двічі на місяць проводити позачер ові сесії для вирішення на-
альних питань. А людей, отрі мають запитання до влади і деп та-
тів, запросили 26 листопада на місь і ромадсь і сл хання з привод
важливих проблем міста.
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Âèáåðóòü 
íàéêðàùîãî 
ìåäèêà

Ó Êèºâ³ áóäå çàïðîâàäæåíî çâàííÿ “Ìå-
äèê ñòîëèö³”, ÿêå ïðèñâîþâàòèìóòü íå ëè-
øå ë³êàðÿì, à é ìåäè÷íèì ñåñòðàì ³ ìî-
ëîäøîìó ìåäè÷íîìó ïåðñîíàëó. Ïðî öå â
ìåð³¿ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü çàÿâè-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðå-
íà Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, çâàííÿ “Ìå-
äèê ñòîëèö³” âèð³øåíî çàïðîâàäèòè â³ä
³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. “Çâàí-
íÿ “Ìåäèê ñòîëèö³” çäîáóäóòü íàñàìïåðåä
ôàõ³âö³, êîòðèõ íàçèâàòèìóòü êèÿíè, çà-
òåëåôîíóâàâøè äî Call-öåíòðó òà íàäàâøè
ïðîïîçèö³¿,— çàçíà÷èëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà.— Ð³øåííÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ òàêîãî
çâàííÿ áóäå óõâàëåíî íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè”

Ó ñòîëèö³ 
ðîçïî÷àëèñÿ çàõîäè 
äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ 
áîðîòüáè ç ³íñóëüòîì

Ó÷îðà â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ çàõîäè, ïðè-
óðî÷åí³ äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç
³íñóëüòîì. Çà ³íôîðìàö³ºþ ì³ñüêîãî öåí-
òðó çäîðîâ’ÿ, öåé äåíü ùîð³÷íî â³äçíà÷à-
þòü 29 ëèñòîïàäà. Íèí³øíüîãî ðîêó éîãî
âèð³øèëè ïðèñâÿòèòè ðóõîâ³é àêòèâíîñò³
ÿê ìîãóòíüîìó ôàêòîðó ïîïåðåäæåííÿ ñó-
äèííèõ êàòàñòðîô. ßê ïîâ³äîìèëè “Õðå-
ùàòèêó” ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³
çäîðîâ’ÿ, çàõîäè òðèâàòèìóòü ïðîòÿãîì
ëèñòîïàäà. Çîêðåìà 1 ëèñòîïàäà îá 11.00
æóðíàë³ñòè â³çüìóòü ó÷àñòü ó òåìàòè÷í³é
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, ÿêà â³äáóäåòüñÿ â Íà-
ö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ìåäèöèíè ÌÎÇ Óêðà-
¿íè, ùî íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-
ãî, 37. À î 12.00 òîãî ñàìîãî äíÿ ðîçïî÷-
íåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ìàðø “Ñêàæè ³í-
ñóëüòó — í³”, ó÷àñíèêè ÿêîãî ïðîéäóòü
îðãàí³çîâàíîþ êîëîíîþ â³ä Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äî ìàéäà-
íó Íåçàëåæíîñò³, äå ôàõ³âö³ íàäàâàòèìóòü
óñ³ì îõî÷èì êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ, â³äìîâè â³ä êóð³ííÿ,
âèì³ðþâàòèìóòü àðòåð³àëüíèé òèñê

Ó âèõ³äí³ äëÿ êèÿí 
âëàøòóþòü 
ø³ñòü ÿðìàðê³â

Ó îñòàíí³ äí³ æîâòíÿ â ñòîëèö³ ïðîâå-
äóòü 6 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ÿðìàðê³â, íà
ÿêèõ êèÿíàì òà ãîñòÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü
øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ. Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â Ãî-
ëîâíîìó óïðàâë³íí³ òîðã³âë³ òà ïîáóòó. Çîê-
ðåìà â³äâ³äóâà÷³ ÿðìàðê³â çìîæóòü ïðèäáà-
òè ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè, ìîëîêî òà ìî-
ëî÷í³ âèðîáè, ðèáó, êàðòîïëþ, îâî÷³,
ôðóêòè, áîðîøíî-êðóï’ÿí³ òà áàêàë³éí³ òî-
âàðè, öóêîð òà áàãàòî ³íøèõ ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â. Òàê, 30 æîâòíÿ ÿðìàðîê ïðîéäå ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Çîä÷èõ,
62-64. 31 æîâòíÿ ÿðìàðêóâàòèìóòü ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî, â
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåêò³ Îáî-
ëîíñüêîìó, 23-43, ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³. Ïðèäáàòè íåäî-
ðîã³ ïðîäóêòè íà çèìó ìîæíà áóäå ³ â Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ñå-
âàñòîïîëÿ, 42 òà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-
í³ íà âóëèö³ Ïîäâîéñüêîãî, 2-12. Íà ÿð-
ìàðêàõ êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó ïðèäáàòè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ â³ä áåç-
ïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè çà ö³íàìè, íà 10—15 %
íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Êðàì òà ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ äî ñòîëèö³
ïðèâåçóòü ôåðìåðñüê³ òà ïðîìèñëîâ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, ×åðí³-
ã³âñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñòåé

Àíîíñ
Сьо одні о 12.00 на сайті реда ції азети

“Хрещати ” розпочнеться інтернет- онферен-
ція енерально о дире тора видавництва “Фо-
ліо” Оле сандра Красовиць о о

Ïîäàðóíêè 
äëÿ îñîáëèâèõ ä³òåé
ÊÌÄÀ ïåðåäàëà ðåàá³ë³òàö³éíå îáëàäíàííÿ 
ó ñïåö³àë³çîâàí³ øêîëè
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Професійне свято соціальних пра-
цівни ів та їхніх підопічних про-
довжилося вчора в мерії. Там
рочисто передали дош и, лав и
та інше реабілітаційне обладнан-
ня і медичн апарат р на с м 5
млн рн столичні за лади для
дітей з різними фізичними вада-
ми. Паспорти на нове майно вр -
чили ерівни ам реабілітаційних
центрів, дитячих садоч ів та спе-
ціалізованих ш іл. На д м
представни ів місь ої влади, це
допоможе діт ам розвиватися,
поле шить працю соціальних пра-
цівни ів. З 2007 ро для та их
за ладів місто за пило облад-
нання на 23 млн рн.

Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº ðîáèòè ïîäà-
ðóíêè äî Äíÿ ïðàö³âíèêà ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè. Ïîçàâ÷îðà âðó÷èëè îðäåðè íà êâàðòè-
ðè ñòîëè÷íèì ï³êëóâàëüíèêàì, à â÷îðà ïî-
ðàäóâàëè ³ ¿õí³õ ï³äîï³÷íèõ. Çà ï³äòðèìêè
Ôîíäó ³íâàë³ä³â ñòîëè÷íà ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ ïåðåäàëà äèòÿ÷èì ðåàá³ë³òàö³é-
íèì öåíòðàì òà ñïåö³àë³çîâàíèì øêîëàì
äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó íîâå îáëàä-
íàííÿ.

“Ïðîòÿãîì 2007—2009 ðîê³â ìè ïðè-
äáàëè òàêîãî îáëàäíàííÿ íà ñóìó ïðè-
áëèçíî 23 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Ñüîãîäí³ êå-
ð³âíèêàì ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòð³â, øê³ë
òà ñàäî÷ê³â âðó÷àþòü ïàñïîðòè íà íîâó
òåõí³êó, ïðèëàääÿ. ß ââàæàþ, ùî çì³ö-
íåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè — öå òàêîæ ïî-
äàðóíîê äëÿ ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôå-
ðè, àäæå ¿ì áóäå ëåãøå ïðàöþâàòè, à öå

øâèäøå äàâàòèìå õîðîø³ ðåçóëüòàòè”,—
ñêàçàëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.

Äî ¿¿ ñë³â ïðèºäíàâñÿ ³ ãîëîâà Ôîíäó ³í-
âàë³ä³â Ñåðã³é Àðòþð. Â³í ïðèâ³òàâ ïðàö³â-
íèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿ-
òîì. “Âàøà ðîáîòà äóæå òÿæêà. Ó ö³é ñôå-
ð³ íå ìîæíà ïðàöþâàòè áåç Áîæîãî äàðó.
ß çè÷ó âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, àáè éîãî âè-
ñòà÷èëî ³ âàì, ³ âàøèì ï³äîï³÷íèì! Õâî-
ðèì ä³òêàì æèâåòüñÿ íåëåãêî, à êîæíà ¿õ-
íÿ óñì³øêà, êîæåí íîâèé ðóõ — âàøà çà-
ñëóãà”,— ñêàçàâ ïàí Àðòþõ.

Îáëàäíàííÿ, ÿêå ïåðåäàëè â÷îðà äèòÿ-
÷èì ñïåö³àë³çîâàíèì çàêëàäàì, ìàº ³ñòîò-
íî äîïîìîãòè â ðîáîò³. Öå ðåàá³ë³òàö³éíå

îáëàäíàííÿ äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ, çîêðåìà ð³ç-
í³ ãîéäàëî÷êè, äîøêè, ñóõ³ áàñåéíè. Òà-
êîæ çàêóïëåíî ñïåö³àëüí³ ïàðòè äëÿ õâî-
ðèõ íà ñêîë³îç, îñíàùåííÿ äëÿ øê³ë, äå
â÷àòüñÿ ä³òè ç³ ñëàáêèì çîðîì ÷è ñëóõîì,
ð³çíó ìåäè÷íó àïàðàòóðó. “Çàãàëîì ïðèäáà-
ëè îáëàäíàííÿ íà ñóìó ïðèáëèçüêî 5 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü”,— ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
Òåòÿíà Êîñòþðåíêî. Âîíà íàãàäàëà, ùî íà
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó êîøòîì ì³ñòà êóïëåíî
îáëàäíàííÿ äëÿ äèòÿ÷îãî ðåàá³ë³òàö³éíîãî
öåíòðó, ùî íåçàáàðîì ìàþòü â³äêðèòè íà
âóë. Îëåíè Òåë³ãè. Öåé çàêëàä ìàòèìå ñïå-
ö³àëüí³ àâòîìîá³ë³, âîäíèé áàñåéí òà ìåõà-
í³çìè, ÿê³ îïóñêàòèìóòü ä³òîê ó âîäó

О рім подя і вітів, працівни и соціальної ал зі отримали медичн апарат р
для за ладів своїх підопічних

Êàäðè “âèð³øóþòü” óñå
Ó Êèºâ³ îáãîâîðèëè ìåòîäè áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ 
òà ïðîôåñ³îíàë³çì ìîëîäèõ ÷èíîâíèê³â

“Ìè ñòðîèëè, ñòðîèëè è íàêîíåö ïî-
ñòðîèëè...” — òàêèìè âëó÷íèìè ñëîâàìè
â³äêðèâ ó÷îðà äâîäåííèé ñåì³íàð äëÿ ÷è-
íîâíèê³â-óïðàâë³íö³â íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
äåðæñëóæáè Òèìîô³é Ìîêðåíêî. ßê ³ç Êè-
ºâà, òàê ³ ç Óêðà¿íè ãîëîâè ðàéðàä òà ¿õí³
çàñòóïíèêè, ïðåäñòàâíèêè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ äåðæñëóæáè òà ³íø³ ïîñàäîâö³
ç³áðàëèñÿ îáãîâîðèòè óïðàâë³ííÿ ëþäñüêè-
ìè ðåñóðñàìè òà çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êî-
ðóïö³¿.

Ïåðøèé äåíü çàñ³äàííÿ ïðîâîäèëè â àê-
òîâ³é çàë³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî
ñõîæà íà àìô³òåàòð. Ñåì³íàð ÷èíîâíèê³â
óïîä³áíèâñÿ äî çáîð³â êîìñîìîëó, ç ÿêèì
éîãî ïîð³âíÿâ ïàí Ìîêðåíêî. Ïðîìîâö³
âèñòóïàëè ïî ÷åðç³, çà ðàíãàìè ç ðåãëàìåí-
òîì ó 10 õâèëèí.

Ï³ñëÿ Òèìîô³ÿ Ìîêðåíêà ñëîâî âçÿâ çà-

ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ äåðæñëóæáè Óêðà¿íè Ìèêîëà Áîðñóê.
“Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ ó íàñ óæå ïðàê-
òè÷íî ñôîðìîâàíî,— ñêàçàâ â³í.— Íàéãî-
ëîâí³øèì íà ïîðÿäêó äåííîìó òåïåð ïîñ-
òàëî ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òà íà-
äàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã ÿê ÷èíîâíèêàì, òàê
³ çâè÷àéíèì ëþäÿì”. Îäíàê ðîáèòè öå, çà
ñëîâàìè ïàíà Áîðñóêà, ïðàêòè÷íî íåìîæ-
ëèâî ÷åðåç âèñîêó ïëèíí³ñòü êàäð³â ³ âîä-
íî÷àñ íèçüêèé ð³âåíü çíàíü ó ìîëîäèõ ñïå-
ö³àë³ñò³â.

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, ï³ñëÿ ïåðåâèáî-
ð³â 67 â³äñîòê³â êåð³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëî çàì³íåíî. Âîä-
íî÷àñ ëèøå òðîõè á³ëüøå 12 â³äñîòê³â
óïðàâë³íö³â ì³ñöåâîãî ð³âíÿ ³ 16 — äåðæàâ-
íîãî ó 2008 ðîö³ ïðîéøëè êóðñè ï³äâèùåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿. Íåñòàá³ëüíà ñèòóàö³ÿ â êðà-

¿í³ íå äàº çìîãè âèõîâóâàòè âèñîêîêëàñíèõ
ôàõ³âö³â, à äîâîë³ íèçüêà çàðîá³òíà ïëàòà
çìóøóº ìîëîäü çì³íþâàòè ðîáîòó çà ïåð-
øî¿ ìîæëèâîñò³.

Òèì ÷àñîì çàâèäíó ñòàòèñòèêó îçâó÷èâ
ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ²âàí Ñèäî-
ðîâ. Ïðèáëèçíî 150 ñïåö³àë³ñò³â ó íüîãî
ïðàöþþòü á³ëüø í³æ 10 ðîê³â. “ß âæå 40
ðîê³â ó ðàéîí³, áóâ íà ð³çíèõ êåðóþ÷èõ ïî-
ñàäàõ, àëå òàêî¿ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿, ÿê íèí³,
ïðèãàäàòè íå ìîæó”,— ïîä³ëèâñÿ ïàí Ñè-
äîðîâ. Â³í äîäàâ, ùî çà ð³ê â³äáóëîñÿ âæå
616 ïåðåâ³ðîê, ùî íåìèñëèìî. Ãîëîâà
ðàéîíó äîòðèìóºòüñÿ äóìêè, ùî íàñàìïå-
ðåä ïîòð³áíî çì³íþâàòè çàêîíîäàâñòâî. Â³í
óïåâíåíèé, àáè íå ñòâîðþâàòè äîäàòêîâî-
ãî êîíôë³êòó, ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàäè
ìàº áóòè â îäí³é îñîá³, ÿê öå º ó Êèºâ³.

²íø³ ïðîìîâö³ ï³ñëÿ ïàíà Ñèäîðîâà îçâó-
÷óâàëè ñâî¿ öèôðè. Îäíàê óñ³ ñõîäèëèñÿ â
îäíîìó — íàêðàùèìè óïðàâë³íöÿìè çàëè-
øàþòüñÿ ôàõ³âö³, êîòð³ ïðàöþþòü äàâíî,
á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ º ðåàëüíèìè áóä³âåëüíè-
êàìè, ³íæåíåðàìè. À ãåíåðàö³þ ìîëîäèõ
÷èíîâíèê³â áóäå ñôîðìîâàíî ëèøå òîä³,
êîëè êðà¿íà âèéäå ç ïåðìàíåíòíèõ âèáî-
ð³â ³ ðîáîòó îö³íþâàòèìóòü çà ðåçóëüòàòîì,
à íå ïàðò³éíîþ ïðèíàëåæí³ñòþ. Âëàñíå
ïðåäñòàâèòè îñòàííþ òà ïðèâ³òàòè ó÷àñíè-
ê³â ñåì³íàðó çáèðàâñÿ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Îëåñü Äîâãèé. Îäíàê éîãî ïëàíè ñêîðèãó-
âàëî â÷îðàøíº ñåñ³éíå çàñ³äàííÿ.

ßê ïåðåæèòè íèí³øí³é ïåð³îä, óïðàâë³í-
ö³ îáãîâîðþâàëè áåçïîñåðåäíüî íà ñåì³íà-
ð³. Ñüîãîäí³ ôàõ³âö³ çàâåðøèëè òðåí³íã ó
ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Учора в столиці від рився семінар-тренін для державних сл жбов-
ців- адрови ів. Фахівці зі столиці та всієї У раїни зібралися об ово-
рити проблем виховання професіональних чиновни ів та запобі ан-
ня проявам ор пції. Серед оловних чинни ів нея існо о правлін-
ня та анебних випад ів хабарництва і ор пції називали низь
зарплатню, неналежні мови праці та най оловніше — змін адрів
після ожних виборів. Фахівці сходилися на д мці, що змінити си-
т ацію можна, лише с ори вавши за они на державном рівні. На-
разі ж за два дні тренін адрови и спроб ють обмінятися нароб-
ами і схемами заохочення спеціалістів до роботи в державних та
місцевих ор анах влади.
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Ïàðëàìåíò õî÷å âðåãóëþâàòè 
ö³íè íà ìåäèêàìåíòè
Òèì ÷àñîì âèðîáíèêè ³ äèñòðèá’þòîðè ïîãðîæóþòü äåô³öèòîì ë³ê³â

Íàãàäàºìî, çà óõâàëåííÿ â ïåðøîìó ÷è-
òàíí³ ïðîåêòó Çàêîíó ¹ 3446 "Ïðî ìîðà-
òîð³é íà ï³äâèùåííÿ ö³í ³ òàðèô³â íà ë³-
êàðñüê³ çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðè-
çíà÷åííÿ" ïðîãîëîñóâàëè 20 æîâòíÿ 345
íàðîäíèõ äåïóòàò³â ³ç 439 çàðåºñòðîâàíèõ
ó ñåñ³éí³é çàë³.

Öåé çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷àº ââåäåííÿ
ìîðàòîð³þ íà ÷àñ ô³íàíñîâî¿ êðèçè òà äî-
çâ³ë íà ïðîäàæ â³ò÷èçíÿíèõ ë³ê³â çà ö³íà-
ìè, ùî ðåãóëþº äåðæàâà, à ³ìïîðòí³ ïðå-
ïàðàòè ìàþòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ çà ö³íàìè,
âñòàíîâëåíèìè ñòàíîì íà 1 ëèïíÿ 2008
ðîêó.

Íàðîäí³ îáðàíö³ ïðèéíÿòòÿ öüîãî çàêî-
íîïðîåêòó ìîòèâóþòü ñâî¿ì áàæàííÿì çà-
õèñòèòè íàñåëåííÿ â³ä íåêîíòðîëüîâàíî-
ãî çðîñòàííÿ ö³í íà ìåäèêàìåíòè. À îñ-
ê³ëüêè ïîíàä 70 % ë³ê³â íà âíóòð³øíüîìó
ðèíêó — öå ³ìïîðò, ÷åðåç çíåö³íåííÿ

ãðèâí³ âîíè ïî÷àëè çíà÷íî äîðîæ÷àòè ç
æîâòíÿ 2008 ðîêó (êîëè â êðà¿í³ âèÿâè-
ëèñÿ ïåðø³ îçíàêè êðèçè.— "Õðåùàòèê"),
ùî ïðîäîâæóºòüñÿ ³ ñüîãîäí³.

"Íà íàñòóïíèé ð³ê ó äåðæáþäæåò³ çà-
êëàäàºòüñÿ, íàïðèêëàä, òðè ì³ëüÿðäè ãðè-
âåíü íà äîïîìîãó ïåíñ³îíåðàì ë³êàìè.
ßê áåç ô³êñîâàíèõ ö³í ìîæíà âçàãàë³
ùîñü ðîçðàõóâàòè?" — îáóðþºòüñÿ ÷ëåí
ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ Â'ÿ÷åñëàâ Ïºðºäºð³é. Íà
éîãî ïåðåêîíàííÿ, â Óêðà¿í³ çà ìàñêîþ
ðèíêîâèõ â³äíîñèí ïðèõîâóºòüñÿ ëîá³çì
âåëèêèõ êîðïîðàö³é òà ïîñòà÷àëüíèê³â ë³-
êàðñüêèõ ñóáñòàíö³é, ÿê³ çàðîáëÿþòü
ì³ëüÿðäè äîëàð³â ùîðîêó. Àäæå íà âíóò-
ð³øíüîìó ðèíêó ö³íà îêðåìèõ ñóáñòàíö³é
óòðè÷³ à òî é á³ëüøå ïåðåâèùóº ñâ³òîâ³
ö³íè. Òîæ ñèðîâèíó äëÿ âèðîáíèöòâà ë³-
ê³â ïîñòà÷àþòü íà â³ò÷èçíÿí³ ôàðìàêîëî-
ã³÷í³ çàâîäè çà øòó÷íî çàâèùåíèìè ö³-
íàìè. ² áåç íàëåæíîãî êîíòðîëþ öå çðåø-
òîþ ïîçíà÷àºòüñÿ íà êèøåí³ ïåðåñ³÷íî-
ãî óêðà¿íöÿ.

Òèì ÷àñîì âèðîáíèêè ìåäèêàìåíò³â òà
äèñòðèá'þòîðè ñêàðæàòüñÿ, ùî â ðàç³ óõâà-
ëåííÿ çàçíà÷åíîãî çàêîíó â àïòåêàõ áóäå
äåô³öèò ë³ê³â. Îñê³ëüêè ñüîãîäí³ òðàïëÿþ-
òüñÿ âèïàäêè, êîëè âèðîáíèê ÷è äèñ-
òðèá'þòîð ïîñòà÷àº ïðîäóêö³þ â ðîçäð³á-
í³ ìåðåæ³, é âîíè äëÿ îòðèìàííÿ îá³ãî-
âèõ êîøò³â çìóøåí³ ïðîäàâàòè ë³êè äå-
øåâøå çà ö³íó âèðîáíèêà.

"Ïðàêòè÷íî âñÿ ñèðîâèíà (ñóáñòàíö³¿,
ôëàêîíè) º ³ìïîðòíîþ. ² âîíà îñòàíí³õ
ï³âðîêó äîðîæ÷àº ÷åðåç ñòðèáêè êóðñó âà-
ëþò, òîæ ïîïðè òå, ùî âèðîáëÿþòü ë³êè
â Óêðà¿í³ òà ïðîäàþòü çà ãðèâí³, ö³íà íà
íèõ íå ìîæå íå çá³ëüøóâàòèñÿ",— ñêàçàâ
êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ôàðìàöåâòè÷íî¿
êîðïîðàö³¿ "Àðòåð³óì" Îëåêñàíäð Ïàðòè-
øåâ.

Ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ìåäèêàìåíòè, íà
äóìêó âèðîáíèê³â òà äèñòðèá'þòîð³â, çó-

ìîâèòü çíà÷íèé òèñê íà á³çíåñ. Òîìó â³ò-
÷èçíÿíèé ðèíîê íàñè÷óâàòèìåòüñÿ ïðî-
äóêö³ºþ ³íîçåìíîãî âèðîáíèöòâà, ùî íå
çàâæäè º ÿê³ñíîþ.

Âò³ì, çà ñëîâàìè ïàðëàìåíòàð³¿â, íàðà-
ç³ óçãîäæóþòü âñ³ íîðìè çàêîíîïðîåêòó
ïåðåä éîãî ðîçãëÿäîì ó äðóãîìó ÷èòàíí³,
³ âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü áó-

òè âðàõîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá âèéòè íà îïòè-
ìàëüíó ñõåìó ö³íîóòâîðåííÿ íà âíóòð³ø-
íüîìó ôàðìàöåâòè÷íîìó ðèíêó.

Ôàðìàöåâòè òàêèé êðîê íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â ïîÿñíþþòü ÷åðãîâèìè ïîë³òè÷íè-
ìè ïåðåãîíàìè, êîëè ÷è íå âñ³ ñèëè çà-
ãðàþòü ç åëåêòîðàòîì, ïðèéìàþ÷è "ñîö³-
àëüí³" çàêîíè

В 'ячеслав
ПЄРЄДЄРІЙ,
н а р о д н и й
д е п т а т
У р а ї н и ,
член оміте-
т ВР з пи-
тань охоро-
ни здоров'я:
— Ми маємо
н е о н т р о -
л ь о в а н е
з р о с т а н н я
цін на меди-
аменти. І
все це нама-
аються по-
яснити рин-

овою е ономі ою та рин овими відносина-
ми! Ціл овита маячня! В жодній раїні сві-
т , де відб вається за півля за бюджетні
ошти та медичне страх вання, немає та-
о о, щоб цін не ре лювали. Це нонсенс і
абс рд. І том для мене я лі аря необґр н-
товане та невпинне дорожчання лі ів є зро-
з мілим — це масштабний раб но людей!
Чи знаєте, на с іль и зросли ціни в дола-
ровом е віваленті? В середньом по ра-
їні на 307 відсот ів! Я впевнений, що з а-
даний за он, прийнятий першом читан-
ні, істотно позначиться тіль и на виробни-
ах.

Юрій
ГАБОРЕЦЬ,
лі ар Київ-
сь о о об-
ласно о цен-
тр охорони
здоров'я ма-
тері та дити-
ни:
— Лі ар — ос-
тання лан а
між виробни-
ом-продав-
цем та хво-
рим. У пацієн-
та немає ви-
бор . Він не в
змозі пити

доро і лі и, том лі ар призначає дешевші
препарати. А більшість із них мають ба ато
побічних дій, спричиняють алер ію і не д же
допома ають хвором , адже зазвичай є то -
сичними та небезпечними для здоров'я. То-
м ми маємо зам нене оло: і лі ар не до-
пома ає пацієнтові, і пацієнт "садить" печін-
, нир и та інші ор ани, приймаючи дешеві

лі и по аної я ості.

Оле сандр
ПАРТИШЕВ,
омерційний
д и р е т о р
фармацев-
тичної ор-
порації "Ар-
тері м":
— Торі
жовтні, оли
б ла пропо-
зиція від Ка-
бінет Мініс-
трів знизити
ціни, ми це
зробили —
іль а місяців
лі и не до-

рожчали навіть на один відсото . Та , б -
ли о ремі вітчизняні виробни и, я і підви-
щ вали ціни, за всіх не відповідатим . Ціл-
ом імовірно, що їм не дозволяли трим -
вати ціни різні е ономічні обставини. Ком-
панія "Артері м" ви онала свої зобов'язан-
ня. Коли ж ми почали п вати матеріали
та сировин за новими цінами валютно-
м співвідношенні ривня-долар, то, звіс-
но, б ли зм шені підвищити ціни на 23 від-
сот и. Зважаючи на те, що сталося на ін-
ших рин ах, в інших ал зях, я вважаю, що
це подорожчання б ло не та им вже й від-
ч тним та е ономічно обґр нтованим.

Єв ен
Н І КУШИН ,
дире тор з
прое тів та
страте ічно-
о розвит
о м п а н і ї

"Арт р-К":
— Всі дис-
триб'ютори в
У раїні та й в
сьом світі
працюють не
на висо ом
проценті, а
п ере в ажно
"на обі ".
Що відб ває-
ться сьо одні

на фармацевтичном рин раїни? Він
припинив своє а тивне зростання, я е де-
монстр вав щоро до ризи в межах 25-
30 відсот ів. Тож для дистриб'юторів часи
настали не най ращі. Вони зм шені підтри-
м вати свій обі . Том часом товар прода-
ють навіть за собівартістю, і я це підтвер-
дж ю. Навіть б ває і в "мін с". Одна на
фармацевтичном рин є наразі омпанії,
я і це роблять протя ом десятиліть.

О л е с і й
ЗАК, омер-
ційний ди-
ре тор ТОВ
" І н т е р -
фарм":
— Я хотів би
с азати, що
в наших ап-
течних мере-
жах на сьо-
одні про-
дається до
70 відсот ів
імпортних лі-
ів. Тобто
все те, що
забезпеч є
в і т ч и з н я н а

фармацевтична ал зь — дале о не пов-
ний асортимент, я ий п ють наші ро-
мадяни. 50 відсот ів зареєстрованих най-
мен вань вже ре люються за онодав-
ством. А перелі життєвопотрібних препа-
ратів — на всі 100 відсот ів. В а тивном
обі сьо одні переб ває приблизно 4000
назв препаратів. На національний перелі
життєвопотрібних лі ів встановлено обме-
ження: 12 відсот ів — дистриб'ютор, 25
відсот ів — апте а. Обмеження надбав и
до 10 відсот ів стос ється лі ів, я і за -
пов ють за бюджетні ошти.

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА

Äìèòðî ÄÓÁÅÍÑÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Позавчора в реда ції азети
"Хрещати " відб вся чер овий
р лий стіл. Цьо о раз зібрали-
ся представни и фармацевтич-
них омпаній та дистриб'юторів,
а та ож парламент , де нещо-
давно б ло прийнято в першом
читанні за онопрое т про вве-
дення мораторію на підвищення
цін на меди аменти. За онодавці
сьо одні пра н ть захистити ро-
мадян від подорожчання лі ар-
сь их засобів, одна , на д м
виробни ів, це ще більше наш о-
дить раїнсь ом бізнес , адже
майже 70 % лі ів в У раїні є ім-
портними.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про затвердження тарифів на теплову енергію, 
встановлення та погодження тарифів на комунальні, 

послуги з централізованого опалення 
і постачання гарячої води для населення

Розпорядження № 1192 від 15 жовтня 2009 року

На виконання рішення Київської міської ради від 13.10.2009, з урахуванням Меморандуму про порозу�
міння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією),
НАК “Нафтогаз України”, АК “Київенерго” щодо забезпечення сталої роботи енергетичного комплексу міс�
та Києва під час опалювального сезону 2009/2010 років, відповідно до законів України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про теплопостачання”, “Про жит�
лово�комунальні послуги”, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, пос�
тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.07.2005 № 630, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теп�
лової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, з метою недопущення зупинки підприємств, які ви�
робляють та надають житлово�комунальні послуги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити тарифи на теплову енергію, що виробляє�
ться АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” для
відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому чис�
лі житлово�експлуатаційним організаціям, житлово�будівель�
ним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквар�
тирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будин�
ків усіх форм власності, для вироблення/створення кому�
нальних послуг з централізованого опалення і постачання га�
рячої води населенню, за виключенням теплової енергії, що
відпускається ЗАТ “ЕК”ДАРтеплоцентраль” через теплові
пункти, які знаходяться на балансі АК “Київенерго”, та ввес�
ти в дію з 01.10.2009 (додаються).

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цього
розпорядження, враховують вартість теплової енергії, вироб�
леної на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової енергії на
котельнях, вартість транспортування до теплових пунктів, а
в інших випадках — до межі балансової належності та ви�
трати на постачання юридичним особам.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централі�
зованого опалення і постачання гарячої води виконавцям
цих послуг комунальної форми власності для здійснення
розрахунків з населенням та погодити на цьому рівні тари�
фи на зазначені послуги виконавцям цих послуг інших форм
власності, та ввести в дію з 01.10.2009 (додаються).

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 2 цього
розпорядження, враховують вартість холодної води, яка за�
куповується для виробництва послуг з централізованого
постачання гарячої води усіма балансоутримувачами тепло�
вих пунктів, в тому числі АК “Київенерго” (в частині тепло�
вих пунктів, що знаходяться на ЇЇ балансі та в зоні теплопос�
тачання АК “Київенерго”) і ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” —
на теплових пунктах, що знаходяться на балансі АК “Київе�
нерго” в зоні теплопостачання ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”.

3. Виконавцям послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води проводити розрахунки зі спожива�
чами відповідно до Правил надання послуг з централізова�
ного опалення, постачання холодної та гарячої води і водо�
відведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.2005 № 630.

У разі, якщо виконавець не є виробником, відносини між
виконавцем та виробником регулюються окремим догово�
ром відповідно до вимог, передбачених ст.26 Закону Укра�
їни “Про житлово�комунальні послуги”.

4. В зв’язку із невиконанням АК “Київенерго” взятих на
себе зобов’язань щодо виконання функцій виробника кому�
нальних послуг з централізованого опалення та постачання
гарячої води, відповідно до договору на виробництво кому�
нальних послуг з постачання гарячої води та централізова�
ного опалення від 14.08.2007, Головному управлінню кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Го�
ловному управлінню палива, енергетики та енергозбере�
ження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з 01.11.2009 розпочати про�
цедуру вилучення в установленому законом порядку майна
територіальної громади м. Києва, що знаходиться у воло�
дінні та користуванні АК “Київенерго”.

5. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у місті Києві державним адміністраціям) звернути ува�
гу, що прийняття в експлуатацію квартир (після їх перепла�
нування та ремонту, з поліпшеним благоустроєм і встанов�
ленням не передбаченого попереднім проектом обладнан�
ня (басейнів, саун, гідромасажу)) можливе лише при наяв�

ності засобів обліку холодної та гарячої води та погоджен�
ня проектів з теплопостачальними підприємствами, ВАТ “АК
“Київводоканал”, балансоутримувачами теплових пунктів та
балансоутримувачами жилих будинків.

6. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві держадміністраціям), Головному управлінню
житлового господарства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) протя�
гом 2009 року завершити укладання договорів між виконав�
цями комунальних послуг і споживачами.

7. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям:

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах за�
провадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на
житлово�комунальні послуги” (із змінами і доповненнями);

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню суб�
сидій громадянам, які звернулись з цього питання, та про�
вести перерахунки призначених субсидій.

8. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним у м. Києві держав�
ним адміністраціям забезпечити безумовне виконання роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712
“Про надання щомісячної адресної безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально незахищених верств насе�
лення м. Києва в зв’язку з поетапним приведення тарифів
на комунальні послуги до економічно обгрунтованих витрат”
(із змінами і доповненнями).

9. Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головному фінансовому управ�
лінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та просити постійну комі�
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічно розвитку та постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань охорони здоров’я та соціального захисту внес�
ти, при необхідності, пропозиції виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) щодо забезпечення гарантованого рівня соціального об�
слуговування населення у зв’язку із поетапним приведен�
ням тарифів на житлово�комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня.

10. Організаціям та установам, які проводять нарахуван�
ня платежів населенню за житлово�комунальні послуги, на�
рахування субсидій та компенсацій для відшкодування ви�
трат на оплату житлово�комунальних послуг, провести на�
рахування плати за житлово�комунальні послуги та відпо�
відних пільг.

11. Комунальному підприємству “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр” відповідно до укладених угод з
організаціями та установами, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, прово�
дити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення пла�
тежів населення за комунальні послуги на рахунки вироб�
ників та виконавців цих послуг.

12. Взяти до відома, що рішенням Київської міської ра�
ди від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік” передбачені бюджетні призначення на дотацію

житлово�комунальному господарству для відшкодування різ�
ниці в тарифах на житлово�комунальні послуги.

13. Визнати такими, що втратили чинність з моменту
введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

від 29.04.2009 № 520 “Про затвердження тарифів на теп�
лову енергію, встановлення та затвердження тарифів на ко�
мунальні послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води для населення”;

від 27.05.2009 № 619 “Про внесення змін та доповнень
до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 29.04.2009
№ 519 та від 29.04.2009 № 520”;

від 31.08.2009 № 981 “Про затвердження тарифів на теп�

лову енергію, встановлення та погодження тарифів на ко�
мунальні послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води для населення”;

від 30.09.2009 № 1141 “Про подовження дії розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978,
№ 979, № 980 та № 981”.

14. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
Затверджено

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

Від 15.10.2009 № 1192

Тарифи 
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” 

та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль”для відпуску балансоутримувачам теплових
пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-

будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих 

будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних послуг
з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню

*}Тариф на теплову енергію застосовується, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримува�
чу жилого будинку або відсутній.

Примітки:
1. Тарифи на теплову енергію застосовуються і при розрахунках з балансоутримувачами теплових пунктів, житлово�екс�

плуатаційними організаціями, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будин�
ків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, за теплову енергію, яка використана ними на влас�
ні потреби.

2. Для розрахунку за теплову енергію із майстернями членів творчих спілок у випадку укладення ними прямих догово�
рів з АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль” застосовується тариф, встановлений для житлово�експлуатаційних
організацій.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Назва підприємства Тариф за 1Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 94,64
94,33*

113,57
113,20*

ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 94,64
94,33*

113,57
113,20*

Затверджено
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Від 15.10.2009 № 1192

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання 

гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми власності 
для здійснення розрахунків з населенням

№ з/п Наймен вання Одиниця вимір Тариф, рн за
одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності б дин ово о
та вартирних засобів облі теплової енер ії, я а
ви ористов ється на опалення, для проведення
розрах н ів з населенням

1 Г ал 130,60

2. Централізоване опалення для населення (при
відс тності б дин ових та вартирних засобів облі
теплової енер ії).

1 в.м опалюваної
площі в місяць

1,60*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон для
нарах вань піль та с бсидій при проведенні
розрах н ів з населенням за по азаннями
б дин ово о та вартирних засобів облі теплової
енер ії

1 в.м опалюваної
площі в місяць

3,20

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в місяць 10,55
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*Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протягом року. 
Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�студій у випадку укладення прямих договорів з виконавцями

послуг.
2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туале�

ту, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини тощо) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири без
урахування площі неопалювальних лоджій і балконів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних квартирних та будинкових засобів обліку.
4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами,

враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.
5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�

ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що підігрівається.
6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними

душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що підігрівається.
7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.
8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг вра�

ховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік платежів, підприємств, організацій та установ за прийом та
перерахування платежів та витрати КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр”, що визначені на підставі укладе�
них договорів.

9. У випадку реалізації виконавцями комунальних послуг іншим виконавцям розрахунки проводяться за тарифами, змен�
шеними на витрати, що передбачені у п.8, тобто за тарифами для виробника послуг.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

5. Гаряча вода для населення при наявності вартирно о
або б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 8,80

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними
д шами

на 1 особ в місяць 30,80

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами,
мий ами та д шами

на 1 особ в місяць 20,67

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами,
обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 24,63

Про подовження дії розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.08.2009 № 978, № 979, № 980

Розпорядження № 1193 від 15 жовтня 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про зупинен�
ня дії деяких розпоряджень голови Київської міської держадміністрації з питань встановлення (погоджен�
ня) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного адміністратив�
ного суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�
9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та на�
дають житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих ви�
трат, визначених висновками Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві, на виконання рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилен�
ня фінансово�бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на еконо�
міку України”, введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 р. № 965/2008, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Подовжити на жовтень�грудень 2009 року дію розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

від 31.08.2009 № 978 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”;

від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”;

від 31.08.2009 № 980 “Про встановлення та погодження
тарифів на комунальні послуги з централізованого постачан�

ня холодної води і водовідведення холодної та гарячої води
для населення”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу громадянину Опанасенку Олександру 
Петровичу у довгострокову оренду на 15 років земельної

ділянки для будівництва та обслуговування 
індивідуального гаража у пров. Раїси Букіної, 4-а 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1005/1005 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 40, 121, 123, 124 Земель�
ного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект відведення земельної ділянки
громадянину Опанасенку Олександру Петровичу для бу�
дівництва та обслуговування індивідуального гаража у
пров. Раїси Букіної, 4�а у Святошинському районі м. Ки�
єва.

2. Передати громадянину Опанасенку Олександру Пет�
ровичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у дов�
гострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею
0,01 га для будівництва та обслуговування індивідуально�
го гаража у пров. Раїси Букіної, 4�а у Святошинському
районі м. Києва за рахунок земель, не наданих у власність
чи користування.

3. Громадянину Опанасенку Олександру Петровичу:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�

но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�

но з АПЗ Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища та одержати дозвіл
на виконання будівельних робіт в управлінні держархбуд�
контролю.

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

3.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню
документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 09.06.2005 № 19�4723, головного
державного санітарного лікаря м. Києва від 25.11.2004
№ 9667, управління охорони навколишнього природного
середовища від 30.12.2004 № 071/04�4�19/4582.

4. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу 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

Про передачу земельної ділянки громадянці 
Ковалко Наталії Миколаївні для експлуатації 
та обслуговування індивідуального гаража 

на вул. Горького, 22 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1038/1038 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:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ковалко Наталії Миколаїв�
ні для експлуатації та обслуговування індивідуального га�
ража на вул. Горького, 22 у Голосіївському районі м. Ки�
єва.

2. Передати громадянці Ковалко Наталії Миколаївні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,0023 га для експлуата�
ції та обслуговування індивідуального гаража на вул. Горь�
кого, 22 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок місь�
ких земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Ковалко Наталії Миколаївні:

3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділян�
ки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра�
їни.

3.2. 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.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати в установ�
леному порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рі�
шення Київської міської ради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та до�
повненнями, внесеними рішеннями Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 18.12.2008 № 09�15034, Київської
міської санепідстанції від 04.12.2008 № 9966, Державно�
го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 08.12.2008 № 05�08/8658, Держав�

ної служби з питань національної культурної спадщини
від 09.12.2008 № 22�3419/35, Головного управління зе�
мельних ресурсів від 23.12.2008 № 05�4117.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
власності на землю може бути припинено відповідно до
статей 140, 143 Земельного кодексу 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

Про надання Деснянській районній 
у місті Києві раді земельної ділянки 

для будівництва пожежного депо 
на вул. Миколи Закревського 

(перспективне продовження вулиці Марини Цвєтаєвої) 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 955/955 від 25 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123,
124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Деснянській районній у місті Києві ра�
ді для будівництва, експлуатації та обслуговування по�
жежного депо на вул. Миколи Закревського (перспектив�
не продовження вулиці Марини Цвєтаєвої) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Передати Деснянській районній у місті Києві раді,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне
користування земельну ділянку площею 0,81 га для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування пожежного де�
по на вул. Миколи Закревського (перспективне продов�
ження вулиці Марини Цвєтаєвої) у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас�
ність чи користування.

3. Деснянській районній у місті Києві раді:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповід�

но до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. 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).

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища від 05.06.2007 № 19�5297, Київської
міської санепідстанції від 26.04.2007 № 2977, Державно�
го управління охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві від 19.06.2007 № 05�08/3543, Голов�

ного управління охорони культурної спадщини від
15.11.2006 № 5985.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання но�
вих, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж
і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт обстеження зелених насаджень від
02.11.2006 № 158) та інші питання майнових відносин
вирішувати в установленому порядку.

3.6. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо винесення меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує пра�
во користування земельною ділянкою.

4. До початку будівництва об’єкта перерахувати місту
кошти через Головне управління економіки та інвестицій
за інженерну підготовку та гідронамив території.

5. Попередити землекористувача, що використання
землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права користування нею відповідно до вимог ста�
тей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. 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
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ОВНИ. Фаза д ховно о відродження
розпалі. Вас ата ють сит ації (люди),

я их дов о ни али, побоювалися зі-
т нення з аморальними речами, але, на
жаль... Тепердоведетьсяви оренитиза-
ячий страх, ероїчно пірн ти водо-
верть тліючо о бр д , щоб вийти звідти
чистими, незаплямованими. М жайте-
ся д хом, ви орінюйте е оїзм і перевті-
люйтеся! У оханні стан ться доленосні
події, де пристрасті ся н ть пі . Тепер
б д ватистос н изобранцемдоведеть-
ся за новими принципами, пристосов -
ючись до йо о вимо , мирячись зі звич-
ами.
ТЕЛЬЦІ. Нав оло вас пан є виб хо-

небезпечна атмосфера. Це не ативно
позначитьсянасімейних, робочихспра-
вах, де під ваш аряч ю р раще не
потрапляти. На витів и ерівництва ре-
а йте спо ійно. Др жба др жбою, а
сл жба сл жбою.М дро ладнайте з до-
машніми,невихлюп йтенаниха ресію,
бо відповідь не айно дістанете реа -
цію з с мнимфіналом.Партнерсь і сто-
с н ипотрібно ардинальнозмінити, бо
поперед поворот, зая имвашсоюз,не
вписавшись віражі нових вимо долі,
може зазнати драматично о рах . По-
омоніть із оханими, визначтеся з ціля-
ми, інтересами, розпрощайтеся з тим,
що віджило себе, алеще тримає вас на
автопілоті, дайте новим захопленням
оволодіти спільними бажаннями!
БЛИЗНЯТА. У сл жбовом оле ти-

ві відч єте величезн сил вплив осо-
бистоїма ії. Головне—знатизолот се-
редин і не переборщити з психоло іч-
ними маніп ляціями. Ризи єте наст -
пити на хворий мозоль, насипати сіль
на ран тим людям, отрі не бажають
вам зла. Це спричинить свар и, підси-
лить неприязнь. Б дьте посл жливими,
з азартом працюйте, заробляйте роші,
тоді несядетенаматеріальн мілин .На
щастя, фінансовій сфері лід зр шив,
бідність вам не за рож є. Господарюй-
тем дро, раціональнорозподіляйтедо-
машнійбюджет,роблячипотрібні по п-
и.Все за альний отел! “Моє-твоє”не
повиннофі р ватипідчассімейнихроз-
боро !
РАКИ. Менше запря айте приятелів.

Ви ористання др жніх зв’яз ів із мер-
антильною метою, на жаль, не обіцяє
бажано о ефе т , в чом ви з ір отою
пере онаєтеся.Надії,щозазнали рах ,
варто переосмислити і від рити фронт
дій за новоюта ти ою, депан єпріори-
тет інтересів ділових партнерів, а вимо-
и Е о ставляться на др ий план. Кар’-
єристи, візьмітьнаозброєння,щовнай-
ближчі 7 місяців битва за ідн зарпла-
т вимот ватиме чимало сил, але про-
фесіонал ви блис чий.
ЛЕВИ. Усередині васвир єемоцій-

ний термоядерний реа тор, а на зов-
нішньом плані йде поті мо тніх енер-
ій... Я поратися з цією не ерованою
стихією і не наробити нав оло р йн -
вань? Адже партнери (на я их ви моли-
лися!) та ож із ці авин оюнеаде ватно-
сті, одержимі лжеент зіазмом, навіжені
і непередбач вані. Б дьте м дрішими,
не воюйте, лавір йте, підлаштов йтеся,
а оловне — озирніться! Усвідомте ми-
н лі помил и і до орінно змініть своє
ставлення до ба атьох речей, проблем,
людей, до себе в перш чер !
ДІВИ. Зазнавши фіас о в оханні, не

зневіртеся—це армічний бор за пре-
любодійства мин лом . За все рано
чипізнопотрібноплатити.Затеправиль-
не свідомлення мин лих помило же
не дозволить наст пити на ті самі раб-
лі.Видос оналозасвоїте тем взаємно-
о охання, що стане найа т альнішою
на найближчий рі , де холодний розра-
х но лідир є. Нині вас за спиною ба-
ато таємних недр ів і заздрісни ів.
Б дьте пильними, адже, затіявши при-
ховані авантюриабоштри н вши о ось
жалом рити и, ризи єте підірватися
на міні, я за лали власними р ами.

ТЕРЕЗИ. Зовні маєте ви ляд милих,
чарівних любленців п блі и, а на вн т-
рішньом плані — до мати , отрий пі -
л ється пробла опол ччя сім’ї та дося -
нення ар’єрно о стат с . Це нормаль-
но! Хочаоточеннябачить тіль инадвод-
н частин айсбер а, це вводить йо о в
оман . Том стежте за манерами пове-
дін и, щоб не зазнати фіас о і збере ти
імідж расивої привабливої особи. Осо-
бливонебезпечнимиєсвар ичерез ро-
ші, що за рож ють зловісною тріщиною
ля ти між вами і оле ами-др зями.
Пам’ятайте:невсеможна питиза ро-
ші, а я що підходити до життя тіль и з
матеріальнимимір ами—можнапозб -
тися найціннішо о — братерсь ої спо-
рідненості злюдьминатлі єдностід хов-
них інтересів.
СКОРПІОНИ. Дім і робота — ось а-

рячі епіцентри подій, де доведеться по-
ірливо лавір вати, прибор ючи роз-
б рхане Е о. Б д йте страте ію дій за-
вдя ихитром дрості:дедр желюбністю,
де тон им ч ттям, а де й ма ією слова
шт рм йтенамічені цілі.Навойовничість
ерівництва не прово йтеся — іна ше
всеповернетьсяб меран ом,апрацюй-
те з творчим ент зіазмом. Б дьте ор а-
нізованими,пра тичними, ладайтесяв
сл жбові рафі и. Б дь-я і збі и обста-
вин, випад ові знайомства, ділові зв’яз-
и, стос н и з с сідами ви ористов йте
з тверезим розрах н ом. Пам’ятайте:
нині для вас житті все он ретно і за-
ономірно.
СТРІЛЬЦІ. Я що тривожать страхи і

триво и за майб тнє, терзають совість
та розчар вання в ідеалах, не влашто-
в йте драматичних істери із звин ва-
ченнями, а зійдіть із п блічної ма істра-
лі в тінь, поб дьте на самоті з собою і
розберіться в хитросплетіннях вн тріш-
ніхпереживань.Вищийарбітр—совість!
Вона вима ає зійти на ол оф спо т -
вання за ріховні вчин и, помил ові ро-
имин ло о ро і по аятися...Щоб по-
тім не б ло боляче за безцільно прожи-
те... У сфері охання не б дьте наївни-
ми дітьми і остері айтеся маніп люван-
ня др зями- оханцями.
КОЗОРОГИ.Щобнестатимаріонет-

ою в р ах др зів, оханих, підтрим й-
те здоровий баланс “бер -даю”. Не жи-
віть зач жийрах но , “халява”протипо-
азана.Всеповинноб тисплачено!Діс-
талид ховн допомо ,вамзробилихо-
рош посл — поверніть чим ба аті,
можнаматеріальниме вівалентом. Іна -
ше доля силою е спропріює взяті над-
лиш и. І б дьте пильними на роботі: я -
що хтось із ерівництва вам симпати-
з є, це не привід за р тити роман зара-
ди ар’єри.
ВОДОЛІЇ. Я що підмиває звести ра-

х н и з ривдни ами—це від л аво о.
Поперед ще 8 місяців спо с! Не дай-
те йом себе “осідлати”, знайдіть вн т-
рішні силийтина омпроміс. Б дьте по-
ст пливими і ом ні абельними.Воюва-
тизнедр ами—зр йн вати ар’єр ,де
зараз яс раво виявляються всі плюси і
мін сипрофесіоналізм , єтьсясл жбо-
вийавторитет, за ладаютьсянамайб т-
нє стос н и з ерівництвом. У вас в офі-
сі є ч дові порадни и, присл хайтесядо
їхніх за важень і ре омендацій, це вбе-
реже від необачних ро ів.
РИБИ. Здатні дося ти дос оналості

лише на любленом терені, де можна
реаліз вати творчі ідеї. Нині вони б’ють
щедрим лючем, збільш ючи діловий
тон с, надихаючи на тр дові подви и. А
ось заради рошей идатися стрім о-
ловнашт рмтр дових вершиннемож-
на. Від приб т ових замовлень, я що
вони не до д ші, ористі нія ої. Ризи -
єте в запалі ент зіазм перевтомитися,
надірватиздоров’я і спрово ватиспро-
тивдороботи. Уроманти івшлях охан-
няб девистелений трояндамиз олюч-
ами
Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,

астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (1—7 ëèñòîïàäà)

Îëåã ÁÅÇÁÎÐÎÄÜÊÎ:

“Êóëüòóðíèé ïðîñò³ð
Óêðà¿íè ñõîæèé 
íà ðîçìàëüîâàíèé 
ìîíîë³ò”
Оле Безбородь о — ці а-
вий иївсь ий омпозитор
та професійний піаніст.
Напередодні онцерт , що
відб деться Національ-
ній філармонії У раїни цієї
с боти, де він вист пить
двох названих іпостасях,
митець поспіл вався з
“Хрещати ом”.

Çíàìåííî, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà
ðåïåðòóàðó Áåçáîðîäüêà-ï³àí³ñ-
òà — öå òâîðè óêðà¿íñüêèõ àâòî-
ð³â, ó òîìó ÷èñë³ é íàøèõ ñó÷àñ-
íèê³â — Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðî-
âà, Â³òàë³ÿ Ãîäçÿöüêîãî, ²ãîðÿ
Ùåðáàêîâà, Îëåêñàíäðà Ùåòèí-
ñüêîãî, Çîëòàíà Àëìàø³, Îëåê-
ñàíäðà Øèìêà òà ³íøèõ. À òâî-
ðè Áåçáîðîäüêà-êîìïîçèòîðà âè-
êîíóþòü çíàí³ â Óêðà¿í³ ³ çà êîð-
äîíîì ñîë³ñòè (ñêðèïàë³ Äìèòðî
Òêà÷åíêî ³ Êèðèëî Øàðàïîâ, ï³-
àí³ñò Ñâÿòîñëàâ Ãóòìàí, ìàíäî-
ë³í³ñòêà Îëåíà Îëåí÷èê) òà àí-
ñàìáë³ (ÿê-îò í³ìåöüêèé àí-
ñàìáëü íîâî¿ ìóçèêè musicFabric,
àíñàìáëü “Ð³êîøåò”).

Àëå ñàìà ìóçèêà Îëåãà Áåçáî-
ðîäüêà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, í³áè-
òî íåñåðéîçíà. Ó éîãî äîðîáêó
ìîæíà â³äçíà÷èòè äâà æàíðîâî-
òåìàòè÷íèõ íàïðÿìêè. Ïåð-
øèé — ïàðàôðàçè, äå êîìïîçè-
òîð “îá³ãðóº” â³äîì³ øèðîêîìó
çàãàëó ìåëîä³¿, ÿê-òî Êîíöåðòíà
ôàíòàç³ÿ íà òåìè ç îïåðè Ãóëà-
êà-Àðòåìîâñüêîãî “Çàïîðîæåöü
çà Äóíàºì”, êàïðèñ “Îé òè, ä³â-
÷èíî...” (îáèäâà äëÿ ñêðèïêè ó
ñóïðîâîä³ ñèìôîí³÷íîãî îðêåñ-
òðó), ìóçè÷íå âîðîæ³ííÿ äëÿ
âîñüìè êèÿí íà ï³ñíÿõ ²ãîðÿ
Øàìî, ³ íå ò³ëüêè “Ëþáèòè —
íå ëþáèòè...”, Ïàðàôðàç íà òå-
ìè ç îïåðè Á³çå “Êàðìåí” äëÿ
ôëåéòè, ñêðèïêè òà ôîðòåï³àíî.
Äðóãèé — òâîðè ç³ ñâîºð³äíîãî
àâòîðñüêîãî öèêëó “Âèò³ñíåí³
áàæàííÿ”, äå º êîìïîçèö³¿ ÿê
äëÿ ñîëüíèõ ôîðòåï³àíî ³ âåëè-
êîãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó,
òàê ³ äëÿ åêçîòè÷íî¿ ìàíäîë³íè,
àíñàìáëþ ôëåéò.

Óò³ì, Îëåã Áåçáîðîäüêî —
êîìïîçèòîð ð³çíèé ³ âêðàé íå-
ïåðåäáà÷óâàíèé. Â³í çäàòíèé
ãíó÷êî ³ ïåðåêîíëèâî ïåðåõîäè-
òè íà “êîëåêòèâíó ìîâó”, íå
çðàäæóþ÷è ïðè öüîìó ñàìîãî ñå-
áå. Ó ñôåð³ åñòðàäíî¿ ìóçèêè
êîìïîçèòîð òàêîæ ìàº íåàáè-
ÿêèé óñï³õ. Íåáàãàòüîì éîãî êî-
ëåãàì-”àêàäåì³ñòàì” â³äîìî, ùî
Áåçáîðîäüêî ïèøå ÷óäîâ³ ï³ñí³
(÷àñîì âèñòóïàº àâòîðîì íå ëè-
øå ìåëîä³¿, à é òåêñòó), ÿê³ âè-
êîíóâàëè Àí³ Ëîðàê òà Îëåê-
ñàíäð Ïàíàéîòîâ, Ïîë Òîðñîí,
Ìåë³ñà Îñò³í òà ³íø³. Ñàìå øè-
ðîòà çàö³êàâëåíü òà íåóïåðåäæå-
í³ñòü ùîäî ð³çíèõ “îáëè÷” ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà äàþòü çìîãó
Îëåãîâ³ Áåçáîðîäüêó, ÿê í³êîìó,
÷³òêî áà÷èòè ³ ðîçóì³òè ïðîáëå-
ìè â³ò÷èçíÿíîãî ìóçè÷íîãî ïðî-
öåñó.

— Âè áàãàòî ãàñòðîëþºòå ì³ñòà-
ìè Óêðà¿íè, âèñòóïàºòå òàì, äå ñó-

÷àñíà àêàäåì³÷íà ìóçèêà çâó÷èòü
âêðàé ð³äêî. Òàìòåøíÿ ïóáë³êà â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä êè¿âñüêî¿?

— Çâè÷àéíî, º öåíòðè ç äóæå
ðîçâèíåíîþ ìóçè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ. Íàïðèêëàä, Ëüâ³â, äå êóëü-
òóðíå æèòòÿ âèðóº, à ïóáë³êà ìàº
îñîáëèâ³ çâè÷êè òà âïîäîáàííÿ.
Àëå âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü óêðà¿í-
ñüêèõ ì³ñò çìóøåíà æèòè ó íàä-
òî âóçüêîìó êóëüòóðíîìó ïðîñòî-
ð³, õî÷à ó òèõ ì³ñòå÷êàõ òàêîæ º
³íòåë³ãåíö³ÿ, ëþäè, ÿêèì ïîòð³á-
íà êëàñè÷íà, ñó÷àñíà àêàäåì³÷íà
ìóçèêà.

Íåùîäàâíî ó Êåð÷³ íà ôåñòè-
âàë³, çàñíîâàíîìó êîìïîçèòîðîì
Àíäð³ºì Ìàòâººâèì, ÿ âèêîíóâàâ
Êîíöåðò äëÿ ôîðòåï³àíî ç îðêåñ-
òðîì ²ãîðÿ Ùåðáàêîâà. ² â³ä÷óâ,
ùî ïóáë³êà òàì âêðàé ñïðàãëà äî
äîáðî¿ àâàíãàðäíî¿ ìóçèêè!

— Òîáòî º ìóçèêàíòè, ÿêèì ïî-
òð³áí³ çàëè, º ñëóõà÷, ÿêèé êóïèòü
êâèòîê ³ ïðèéäå íà êîíöåðò, àëå æ
ñèñòåìà âñå îäíî íå ïðàöþº. Õòî
âèíåí?

— Íå ëþáëþ ñêàðæèòèñü íà
äåðæàâó, àëå òóò, î÷åâèäíî, ³í-
øî¿ â³äïîâ³ä³ íåìàº. Ðàí³øå îð-
ãàí³çàö³ºþ ãàñòðîëåé çàéìàâñÿ
“Óêðêîíöåðò”, òåïåð öå í³êîìó
íå ïîòð³áíî.

Êóëüòóðíèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè
íà 99 â³äñîòê³â íàäçâè÷àéíî îä-
íîìàí³òíèé. Í³, â³í íå ñ³ðèé, à
ñõîæèé íà ðîçìàëüîâàíèé ìîíî-
ë³ò. Òàê³ íàø³ òåëåáà÷åííÿ ³ ðà-
ä³î, äå âàæêî çíàéòè íå ëèøå
àêàäåì³÷íó ìóçèêó, à é õîðîø³
äæàç, ðîê- ÷è ïîï-ìóçèêó. Ïà-
íóº ñóö³ëüíà ïîñåðåäí³ñòü, ÿêó,
ìàºìî öå êîíñòàòóâàòè, ÷îìóñü
çàîõî÷óº äåðæàâà. Óêðà¿íà — îä-
íà ç íåáàãàòüîõ ó ñâ³ò³ êðà¿í, äå
äåðæàâà ô³íàíñîâî ï³äòðèìóº åñ-
òðàäíå ìèñòåöòâî. Öå æ àáñóðä!
Ïðî öå ìîæíà ñê³ëüêè çàâãîäíî
ãîâîðèòè, àëå âìèòü í³÷îãî íå
çì³íèòüñÿ...

— Ïðîòå âè îïòèì³ñò?
— Öå äîâãèé ïðîöåñ ³, íà ùàñ-

òÿ, â³í âñå-òàêè òðèâàº. Ç’ÿâëÿº-
òüñÿ âñå á³ëüøå ëþäåé, ÿê³ öå ðî-
çóì³þòü. Íå òðåáà òàêîæ çàáóâà-
òè, ùî âåñü ïëàñò êóëüòóðíèõ òðà-
äèö³é Óêðà¿íè áóëî âèíèùåíî ó
ê³ëüêà åòàï³â: ñïî÷àòêó â æîâòíå-
âó ðåâîëþö³þ, çãîäîì â 1930-ò³, à
ðåøòêè — ó ïåðåáóäîâó. Êîãî
“íåäîð³çàëè”, ò³ âè¿õàëè çà êîð-
äîí. Òîìó íàì òåïåð òàê âàæêî...

Àìåðèêàíö³ ìàþòü ðàö³þ, êî-
ëè ââàæàþòü äåðæàâó “íåîáõ³ä-
íèì çëîì”. Ìè æ, ÿê óñ³ ºâðîïåé-
ö³, çâèêëè ÷åêàòè â³ä äåðæàâè
âñüîãî é îäðàçó. À öå íåïðàâèëü-
íî, áî ðîçðàõîâóâàòè ìîæíà ëè-
øå íà âëàñí³ ñèëè.

— ² ùîäî òèðàæóâàííÿ âëàñíèõ
CD?

— Çà ñòóä³þ òà óâåñü íàêëàä
äèñê³â òðåáà êîìóñü ïëàòèòè. ²,
÷åñíî êàæó÷è, ÿ äóæå ïîãàíî óÿâ-
ëÿþ, ùî ïîò³ì ³ç öèìè äèñêàìè
ðîáèòè, äå ¿õ ìîæíà ïðîäàâàòè.
Çâ³ñíî, º ìàãàçèíè, àëå ¿õ äóæå
ìàëî. Îñîáèñòî ÿ, íàïðèêëàä,
çàïèñè ó ìàãàçèíàõ íå êóïóþ.
Çàïèñè ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ âè-
êîíàâö³â ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ º
ëèøå â îäíîìó ì³ñö³ — íà òîð-
ãîâåëüíèõ ÿòêàõ ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³.

Óêðà¿íñüê³ ìóçèêàíòè ñâî¿ äèñ-
êè ïðîäàþòü ïåðåâàæíî ï³ä ÷àñ
êîíöåðò³â, äëÿ Çàõîäó öå òàê ñà-
ìî çâè÷íà ïðàêòèêà. Àëå æ ó Êè-
ºâ³ é íîòíèõ ìàãàçèí³â íåìàº!

Îäèí ì³é òâ³ð äëÿ ìàíäîë³íè
ñîëî áóëî âèäàíî â Í³ìå÷÷èí³.
Ï’ºñà “Ñìåðåêóâàííÿ” äëÿ àëüòà
ç ôîðòåï³àíî ìàº ââ³éòè äî Àí-
òîëîã³¿ óêðà¿íñüêî¿ àëüòîâî¿ ìó-
çèêè, ÿêó óêëàäàº Äìèòðî Ãàâðè-
ëåöü. Ïðî òå, ùî íîâ³ òâîðè òðå-
áà ïóáë³êóâàòè, íèí³ âçàãàë³ í³õòî
íå äóìàº!

Розмовляла Інна ПИСАРСЬКА,
спеціально для “Хрещати а”
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Оболонсь�ий� районний� с�д� м.� Києва� ви�ли�ає� в� с	дове� засідання

Бартощ	��Володимира�Оле�сандровича,�останнє�відоме�місце�проживання

я�о�о:�м.�Київ,�в	л.�Дніпроводсь�а,�1-а�я��відповідача�по�цивільній�справі�за

позовом�ВАТ�АК�“Київводо�анал”�до�Бартощ	��Володимира�Оле�сандровича

про�припинення�правопор	шення�	�сфері�правово�о�режим	�зон�санітарної

охорони�об’є�тів�водопостачання.�С	дове�засідання�відб	деться�03.11.09�ро�	

о�10.30�в�приміщенні�Оболонсь�о�о�районно�о�с	д	�м.�Києва�за�адресою:

м. Київ,�в	л.�Тимошен�а,�2-є,��аб.�27.

С	ддя�О.�М.�Л	цен�о

Дарниць�ий�районний�с�д�ви�ли�ає�в�с	дове�засідання�в�я�ості�позивача

Лазарєва� Оле�сія� Павловича� до� відповідача� За�рито�о� а�ціонерно�о

товариства�по�виробництв	�інс	лінів�“ІНДАР”�(останнє�відоме�місце�реєстрації:

м.� Київ,� в	л.� Зрош	вальна,� 5)� в� я�ості� третіх� осіб:� Кононен�а� Єв�енія

Сер�ійовича�(останнє�відоме�місце�проживання:�м.�Хар�ів,�в	л.�Клоч�івсь�а,

195-Д,��в.�17)�про�поновлення�на�роботі.�Засідання�відб	деться�17.11.2009 р.

о� 14.30� 	� приміщенні�Дарниць�о�о� районно�о� с	д	� за� адресою:�м.� Київ,

в	л. Севастопольсь�а�14,��аб.�4.

Внаслідо��чер�ової�неяв�и�справа�б	де�роз�лян	та�	�ваш	�відс	тність�чи�	

відс	тність� вашо�о� представни�а.� З� матеріалами� справи� ви� можете

ознайомитись�	�приміщенні�с	д	,�маючи�при�собі�паспорт�та�довіреність.

С	ддя�Леонтю��Л.�К.

За�альні�збори�потерпілих��ромадян�внаслідо��діяльності�Товариства

з обмеженою�відповідальністю�“Марс-1”�по�об’є�там�інвест�вання

б�дівництва�житла�на�земельних�ділян�ах:�в�л.�Петра�Запорожця,�15-в�та

в�л.�К�рнатовсь�о�о,�7-б���м.�Києві�відб�д�ться�5�листопада�2009 ро���за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Поп�дрен�а,�52,�а�това�зала�о�19.00.

Порядо��денний:

1. За�альна�сит	ація�справ�стосовно�вирішення�питання�забезпечення�житлом�потерпілих�від

афери�ГІБК�“Еліта-Центр”.

2. Затвердження�спис�	�за�альної�чер�овості�потерпілих,�я�і�в�лали�свої��ошти�	�ТОВ�“Марс-1”�по

об’є�там� інвест	вання�б	дівництва�житла�на�земельних�ділян�ах:�в	л.�Петра�Запорожця,15-в

та в	л.�К	рнатовсь�о�о,�7-б�	�м.�Києві.

3. Прийняття� додат�ових� заяв� на� форм	вання� др	�о�о� спис�	� чер�овості� для� отримання

�омпенсації�по�об’є�там�інвест	вання�б	дівництва�житла�на�земельних�ділян�ах:�в	л.�Петра

Запорожця,15-в�та�в	л.�К	рнатовсь�о�о,�7-б�	�м.�Києві.

4. Інше.

Конта�тна�особа�Антонова�А. Ю.�-�(066)315-89-15.

Товарна�біржа�“КМФБ”�проводить�тор�и�по�продаж��транспортних�засобів

�ом�нальної�власності�м.�Києва.

1.2.�Перелі��транспортних�засобів:

№�п/п Назва, мар�а,

модель

Ко-лір Об’єм�дви�	на,

�	б.�см

Рі��вип	с-

�	/�про-бі�

Держ.�номер.

зна�

Техпаспорт:

серія, №

Почат�ова�ціна, �рн.

(з 	рах	ванням�ПДВ)

1. ЗІЛ-130 зелений 6500�см
3

1979 85-80�КИН КІС369004 2029,46

2. ЗІЛ-45022 синій 6500�см
3

1987 66-79�КИМ КІС369084 2506,90

За�	блений� диплом� КВ

25657571, виданий�Київсь�им

державним�м	зичним�	чили-

щем�ім.�Р. М.�Глієра�в�2004 р.

на�ім’я�Ліберман�Тетяни�Гри-

�орівни,�вважати�недійсним.

Повідомляємо� про� втрат	

основної� �р	�лої� печат�и�За-

�лад	�Федерації� професійних

спіло�� У�раїни� “Учбово-спор-

тивна� база� “Спарта�”� (�од

ЄДРПОУ�02583615).�Втрачен	

печат�	�вважати�недійсною.

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли�ає�З	бова�Дмитра�Ві�торовича

(остання� відома� адреса� я�о�о:� м.� Київ,� в	л.� Ю.Ф	чи�а,� 9,� �в.� 19),

ТОВ “Інвестиційна� б	дівельна� �омпанія� “Інтердизайнб	д”� (останні� відомі

адреси�я�о�о:�м.�Київ,�в	л.�Я�іра,�17-А,�м.�Київ,�в	л.�Льва�Толсто�о,�63),�я�і�є

відповідачами� по� справі� за� позовом� ВАТ� “Кредитпромбан�”� до

ТОВ “Інвестиційно-б	дівельна� �омпанія� ,,Інтердизайнб	д”,� З	бова�Дмитра

Ві�торовича� про� стя�нення� забор�ованості,� на� 5.11.2009� ро�	� на� 9.30,� я�е

відб	деться�в�приміщенні�с	д	�за�адресою:�м.�Київ,�в	л.�М.�Кривоноса,�25,

�аб.�№�29.�С	ддя�Калінічен�о�О.�Б.

У� разі� неяв�и� до� с	д	� дане� о�олошення� вважається� належним

повідомленням,� і� справ	� б	де� роз�лян	то� по� с	ті� 	� ваш	� відс	тність,� за

наявними�	�справі�матеріалами.

Інстит�т�фізіоло�ії�ім�О.О.�Бо�омольця�НАН�У�раїни�

здає�в�оренд��на��он��рсних�засадах�під�офіси�наст�пні�приміщення:

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

“Інтерос”,�

�од�ЄДРПОУ�32852170,�

повідомляє,�що�відповідно�рішення,�прийнято�о�26.10.2009 р.

За�альними�зборами�	часни�ів�товариства,�ТОВ�“Інтерос”

припиняє надавати�посл	�и�з�фа�торин�	�та�здійснить�подання

до 	повноважено�о�ор�ан	�заяви�про�ви�лючення�інформації

про ТОВ “Інтерос”�з�Державно�о�реєстр	�фінансових�	станов.

1.3.�Місцезнаходження�транспортних�засобів: м.�Київ, в	л.�Де�тярівсь�а, 31.

Тел.�483-91-07,�483-85-38.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!

З�ідно�з�постановою�Кабінет	�Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн	

енер�ію,�що�відп	с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�26.10.2009�№�1216�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з�	рах	ванням��раничних�рівнів�при�пост	повом	�переході�до�форм	вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни�	�листопаді�2009�ро���становитим	ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�листопада�2009�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п	н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт	,��оп./�Вт�од
45,72 9,14 54,86 60,68 12,14 72,82

Еле�трифі�ований�місь�ий�транспорт,��оп./�Вт�од 20,3 4,06 24,36 20,3 4,06 24,36

Плата� за� перевищення� до�овірної� величини

пот	жності�—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно

з�За�оном� У�раїни� “Про� внесення� змін� до�За�он	

У�раїни� “Про� еле�троенер�ети�	”� від� 23.06.2005

№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�17.00

з�21.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�17.00�до�21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час	,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 529�від�19.07.2005):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в	л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Хара�теристи�а�приміщення Адреса За�альна

площа

приміщ.,��в.�м

Мета

ви�ористання

приміщення

Стартова�ціна

�рн/�в.�м�разом

з ПДВ

1.Лабораторний�16�поверх.

�орп	с�—�5�пов.,��.�504,�505,

509,�510

01024,�м.�Київ,

в	л.�Бо�омольця,�4

157,5 офіс 90,48

2.Аміністративно-лабор.��орп	с

—�3�поверх:��.�2,�3,�4,�9

01024,�м.�Київ,

в	л.�Бо�омольця,�4

96,3 офіс 90,47

3.Лабораторно-виробнич.

�орп	с�—�2�поверх��.�1-5

01024,�м.�Київ,

в	л.�Бо�омольця,�4

119,5 офіс 90,47

В�таблиці�в�азано�стартов	�вартість�приміщення�до�почат�	��он�	рс	,�без�врах	вання��ом	нальних�та�інших�платежів.
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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”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2051
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“Ìîëîä³ñòü” ó ðîçêâ³ò³
Ôåñòèâàëüí³ ïîêàçè ïðèâàáëþþòü ê³íîìàí³â
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

До 1 листопада в
Києві триватиме
Міжнародний іно-
фестиваль "Моло-
дість". За цей час
б де представлено
широ панорам
раїнсь их та за-

р біжних артин,
зо рема й нов
російсь стріч
"Кни а майстрів",
фільм-від риття
Каннсь о о фести-
валю "Антихрист"
Ларса фон Трієра,
"Цар" Павла Л н і-
на. Серед спеці-
альних подій фес-
тивалю приїзд си-
на Чарлі Чапліна
Юджина з арти-
ною бать а та
Жан-Клода ван
Дамма.

Ó ê³íîòåàòð³ "Êè¿â",
ùî º ôåñòèâàëüíèì
öåíòðîì "Ìîëîäîñò³", à
òàêîæ ùå â ê³ëüêîõ ñòî-
ëè÷íèõ ê³íîòåàòðàõ âè-
ðóº ê³íîìàíñüêå æèòòÿ.
Çðàíêó â "Êèºâ³" ïîêà-
çóþòü êîíêóðñíó ïðî-
ãðàìó, ô³ëüìè ÿêî¿ ìà-
þòü çìîãó îö³íèòè æóð³
òà ãëÿäà÷³, à ââå÷åð³ —
ïîçàêîíêóðñí³ ñòð³÷êè.

Íà ôåñòèâàë³ ùå äî
âèõîäó â ïðîêàò ïðå-
çåíòóâàëè ïåðøó ðîñ³é-
ñüêó ñòð³÷êó ñòóä³¿ Walt
Disney Pictures "Êíèãà
ìàéñòð³â", ÿêó ïðèâåçëè
ðåæèñåð Âàäèì Ñîêî-
ëîâñüêèé òà àêòîð Ãîøà
Êóöåíêî. Îñòàííüîìó,
äî ñëîâà, ä³ñòàëàñÿ çîâ-
ñ³ì íåâåëè÷êà ðîëü Êî-
ùåÿ Áåçñìåðòíîãî.
Ñòð³÷êà ÿâëÿº ñîáîþ
çì³øàííÿ ñþæåò³â ðî-
ñ³éñüêèõ íàðîäíèõ êà-
çîê ç äîáðèì ìîëîäöåì
²âàíîì (äåáþòíà ðîëü
ìîëîäîãî àêòîðà Ìàê-
ñèìà Ëîêò³îíîâà),
ßãîþ (Ë³ÿ Àõåäæàêîâà),
Ðóñàëêîþ (Êàòåðèíà
Âèëêîâà), ÷àð³âíèì
äçåðêàëîì (Âàëåíòèí
Ãàôò) ³ çëîþ Êàì³ííîþ
Êíÿæíîþ (²ðèíà Àïåê-
ñèìîâà) ç ñó÷àñíèìè
òåõíîëîã³ÿìè (GPRS-
êëóáîê). Íàñê³ëüêè
âäàëèì âèéøëî ìîäåð-
íîâå ïåðåîñìèñëåííÿ
êàçîê, ñóäèòè ãîëîâíèì
ãëÿäà÷àì — ä³òÿì. Ïî-
äàðóíêîì äëÿ ê³íîìàí³â
ñòàëà ñêàíäàëüíî â³äî-
ìà ñòð³÷êà Ëàðñà ôîí
Òð³ºðà "Àíòèõðèñò" ïðî
³ñòîð³þ ïîäðóæíüî¿ ïà-
ðè (Â³ëëåì Äåôî òà
Øàðëîòòà Ãåíñáóðã),
ÿêà óñàì³òíþºòüñÿ â çà-
ì³ñüêîìó áóäèíêó òà

äàº âîëþ ïðèðîäíèì
³íñòèíêòàì. Íàéõ³òîâ³-
øèì ðîñ³éñüêèì ô³ëü-
ìîì ñòàâ "Öàð" Ïàâëà
Ëóíã³íà, â ÿêîìó ç³ãðà-
ëè Ïåòðî Ìàìîíîâ
(²âàí Ãðîçíèé) òà Îëåã
ßíêîâñüêèé (ìèòðîïî-
ëèò Ïèëèï). Äëÿ
ßíêîâñüêîãî öÿ ðîëü
âèÿâèëàñÿ îñòàííüîþ.
Ñòð³÷êó çíÿòî íà õàðàê-
òåðíó äëÿ Ëóíã³íà òåìó
Ðîñ³¿ òà â³ðè, à â öüîìó
âèïàäêó — ùå ³ âëàäè.
Çîáðàçèòè ³ñòîðè÷í³ ðå-
àë³¿ äîïîìîãëè ³ â³äòâî-
ðåí³ êîñòþìè òà äåêî-
ðàö³¿ XVI ñòîð³÷÷ÿ. Íå-
çâàæàþ÷è íà çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ñòð³÷îê ç ð³ç-
íèõ êðà¿í òà ôåñòèâà-
ë³â, íàéá³ëüøèé àæ³-
îòàæ âèêëèêàâ óêðà¿í-
ñüêèé ô³ëüì êîíêóðñ-
íî¿ ïðîãðàìè "Â³äòîðã-
íåííÿ". Õòîñü ïðèéøîâ
ïîäèâèòèñÿ íà ðîáîòó
ðåæèñåðà Âîëîäèìèðà
Ëåðòà, ÿêèé íàâ÷àâñÿ
ê³íîìèñòåöòâó â ÑØÀ,
ïðîòå ìîëîäü çäåá³ëü-
øîãî ïðèéøëà íà
óëþáëåíîãî ìóçèêàíòà

òà àêòîðà Ñåðã³ÿ Áàáê³-
íà, ÿêèé âèêîíàâ ãî-
ëîâíó ðîëü. Äî ñòð³÷êè
çàëó÷èëè ³ Áîãäàíà
Ñòóïêó, õî÷à éîãî ãå-
ðîé ïðîòðèìàâñÿ â êàð-
òèí³ íåäîâãî. "Â³äòîðã-
íåííÿ" çà ôàíòàñòè÷-
íîþ ïîâ³ñòþ Àíäð³ÿ
Ñàëàòîâà "Ã" ïîêàçóº
ïðèãîäè ³ ïåðåæèâàííÿ
ïèñüìåííèêà Àíäð³ÿ
Ëóïöîâà, ÿêèé æèâå ó
äâîõ ðåàë³ÿõ.

Îäí³ºþ ç ÷èñëåííèõ
ñïåö³àëüíèõ ïîä³é íà
ôåñòèâàë³ "Ìîëîä³ñòü" º
ïðè¿çä Þäæèíà ×àïë³-
íà, ñèíà ñëàâíîçâ³ñíî-
ãî êîì³êà. Äî Êèºâà â³í
çàâ³òàâ ç³ ñòð³÷êîþ
"Öèðê" òà äîêóìåíòàëü-
íèì ô³ëüìîì "ßê ðî-
áèòüñÿ ê³íî" ïðî ñòâî-
ðåííÿ ñòóä³¿ éîãî áàòü-
êà. Ñàì Þäæèí ×àïë³í
ïðàöþº àðò-äèðåêòîðîì
öèðêó â Öþðèõó, òîìó
ïîáóâàâ ³ â ñòîëè÷íèõ
öèðêàõ, ÿê³ â ×àïë³íà-
ìîëîäøîãî, çà éîãî ñëî-
âàìè, çàëèøèëè ïðèºì-
í³ âðàæåííÿ. Ùå îäíî-
ãî ñïåö³àëüíî çàïðîøå-

íîãî ãîñòÿ — Æàí-Êëî-
äà âàí Äàììà — î÷³êó-
þòü íàïðèê³íö³ òèæíÿ.
Àêòîð ïðè¿äå íå ïðîñòî
òàê — ó ñòð³÷ö³
"ÆÊÂÄ", ÿêó ïîêàçóþòü
ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ, â³í
ç³ãðàâ ñàìîãî ñåáå, õî÷à
é ó âèãàäàíîìó åï³çîä³.
Ñåðåä êàðòèí, ÿê³ äå-
ìîíñòðóþòü öèìè äíÿ-
ìè, ö³êàâèìè º ðîñ³é-
ñüêèé ô³ëüì "Ðîñ³ÿ 88"
ïðî ñóáêóëüòóðó ñê³í-
õåä³â, äîêóìåíòàëüíà
ñòð³÷êà ïðî ìóçè÷íó
ãðóïó "Ãîãîëü Áîðäåë-
ëî íîí-ñòîï" òà "Ïðî-
ðîê" Æàêà Îä³àðà, êîò-
ðîãî ââàæàþòü îäíèì ç
íàéêðàùèõ ñó÷àñíèõ
ôðàíöóçüêèõ ðåæèñå-
ð³â. Çàâåðøèòüñÿ ôåñ-
òèâàëü 1 ëèñòîïàäà. Íà
óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿
íàãîðîäè çíàéäóòü ñâî-
¿õ ãåðî¿â ñåðåä ô³ëüì³â-
ó÷àñíèê³â. Îï³ñëÿ ïî-
êàæóòü ³ñòîðè÷íó êàð-
òèíó Ôëîð³àíà Ãàëëåí-
áåðãà "Äæîí Ðàáå" ïðî
âîºíí³ ðîêè â Êèòà¿,
ùî âæå ó ãðóäí³ âèéäå
â ïðîêàò

На інофестивалі "Молодість" б де представлено широ панорам раїнсь их
та зар біжних артин
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Прем'єра в Театрі на Подолі
Театр на Подолі разом з Ґете-Інстит том і льт рним центром Alex

Art House по аже прем'єрний спе та ль постановці німець о о ре-
жисера Геор а Жено. Жено — один із засновни ів ле ендарно о мос-
овсь о о театр "Театр.doc", що працює в техніці "вербатим". На а-
даємо, послідовни и цьо о вчення не без підстав вважають, що олов-
ний фантазер і ви адни сценічних сюжетів — саме життя. Краще за
ньо о не тіль и не с ладеш історії — раще за ньо о цієї історії і не
розповіси. Том завданням драмат р а є підсл хати сповіді простих
людей, записати їх, дещо "причесати" і потім з допомо ою а торів по-
азати лядачам я фра мент неприд маної реальності.
Вип с ни мос овсь о о інстит т театрально о мистецтва (май-

стерня Мар а Захарова) Геор Жено відомий иянам за спе та лем
"Ромео & Дж льєта.com" театрі імені Лесі У раїн и. Те стовою ос-
новою для постанов и "Хто вбив молодо о В." став про рамний німець-
ий роман 1970-х "Нові страждання молодо о В." Ульріха Пленцдор-
фа. Це нове прочитання ґетевсь о о "Вертера" і "вертеризм ". Сце-
нічне рішення створила володар а "Пе торалі" (за оформлення "Фа-
ста" в театрі імені Фран а) Марія По ребня . Відеорежисер — Ма -
сим Васянович. А торсь ий с лад доволі сильний: І ор Славинсь ий,
Тамара Плашен о, Геор ій Хості оєв, Даша Малахова.
30, 31 жовтня, 1 листопада, 19:00
К льт рний центр Alex Art House,
в л. Хорива, 25.

"ДДТ" і "Брати Карамазови"
в Палаці спорт

Лідери р п "ДДТ" і "Брати Карамазови" Дмитро Шевч та Оле Ка-
рамазов, що раніше проводили спільно "День хрещення Р сі", стали іні-
ціаторами прое т "Мир", присвячено о 65-річчю звільнення У раїни від
фашистсь их за арбни ів та перемо и Вели ій Вітчизняній війні. "Мир"
триватиме до 9 травня 2010 ро : онцерти й а ції відб д ться в У ра-
їні, Росії, Німеччині та Ізраїлі. Перший онцерт "Мир" "ДДТ" і "Брати Ка-
рамазови" зі рають Палаці спорт . До події вони зал чили і молодих
ви онавців — на одній сцені з метрами вист плять три р пи, що на-
брали найбільш іль ість олосів від ритом інтернет- олос ванні.
1 листопада, 18.00
Палац спорт .
Вхід: 100—250 рн.

Під от вали
Марися НІКІТЮК, Марія БЄЛЯЄВА, "Хрещати "

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé,

ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...+8°Ñ, âíî÷³
+2...+4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +3...+6°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 2—8 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +2...+5°Ñ, âíî÷³ +1...+4°Ñ


