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×åìï³îíàò ñòàðòóâàâ ç³ ñòîëèö³
Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ëîãîòèï ªâðî-2012

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Тисячі иян стали вчора свід ами зна-
менної події, я а відб лася в рам ах під-
отов и та проведення Євро-2012. На
Михайлівсь ій площі представили ло о-
тип та сло ан майб тньої ф тбольної єв-
ропейсь ої першості. В рочистостях взя-
ли часть ерівни и держави, УЄФА, Фе-
дерацій ф тбол У раїни і Польщі, мери
міст, я і прийматим ть матчі. Увечері на
майдані Незалежності відб вся свят овий
онцерт з на оди презентації символі и
Євро-2012.

Ó÷îðà â ñòîëèö³ ïðåçåíòóâàëè ëîãîòèï ªâðî-2012.
Ïîä³ÿ âàæëèâà ÿê äëÿ Óêðà¿íè, òàê ³ äëÿ Ïîëüù³, ÿê³
çà äâà ðîêè ïðèéìàòèìóòü ó ñåáå ìàò÷³ êîíòèíåíòàëü-
íî¿ ïåðøîñò³.

Ïîðÿä ç Ìèõàéë³âñüêèì Çîëîòîâåðõèì ñîáîðîì áó-
ëî âñòàíîâëåíî ìàêåò ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, äå ðîçì³ñ-
òèëè êîìïîçèö³þ ç äâîõ êâ³òîê ³ ì’ÿ÷à ïîñåðåäèí³.
Îäíà ç ðîñëèí — ÷åðâîíî-á³ëà, ùî ñèìâîë³çóº êî-
ëüîðè íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà Ïîëüù³, ³íøà — ñè-
íüî-æîâòà — êîë³ð ïðàïîðà Óêðà¿íè. Ñëîãàí ôóò-
áîëüíîãî ñâÿòà: “Òâîðèìî ³ñòîð³þ ðàçîì”.

Ó÷àñòü â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð Þùåíêî, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî,
ïðåçèäåíò ÓªÔÀ Ì³øåëü Ïëàò³í³, ìåðè ÷îòèðüîõ
óêðà¿íñüêèõ ³ ÷îòèðüîõ ïîëüñüêèõ ì³ñò, ÿê³ ïðèéìà-
òèìóòü ìàò÷³ ªâðî-2012. Ñåðåä ãîñòåé áóëè ôóòáîëü-
í³ ç³ðêè — Îëåã Áëîõ³í òà Àíäð³é Øåâ÷åíêî.

“Ê³ëüêà äí³â òîìó âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ÓªÔÀ ï³ä-
òâåðäèâ, ùî Êè¿â, Õàðê³â, Ëüâ³â ³ Äîíåöüê çäîáóëè
ïðàâî ïðèéìàòè ãîñòåé ³ ó÷àñíèê³â ªâðî-2012,— ïî-
â³äîìèâ ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè Ãðè-
ãîð³é Ñóðê³ñ. — Îêð³ì òîãî, âèð³øåíî, ùî ô³íàëü-
íèé ìàò÷ êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³ â³äáóäåòüñÿ íà
öåíòðàëüíîìó ñòàä³îí³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè”. Ðîçïî÷àëà-
ñÿ íîâà ôàçà íàáëèæåííÿ äî ãîëîâíîãî ôóòáîëüíî-
ãî ñâÿòà. Çà ñëîâàìè Ãðèãîð³ÿ Ñóðê³ñà, ïðåçåíòàö³ÿ
ëîãîòèïó ³ ñëîãàíà ªâðî-2012 º âèçíà÷íàëüíîþ â³-
õîþ ó ï³äãîòîâö³ íå ëèøå äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè, à
é øèðîêîìàñøòàáíîþ ïðåçåíòàö³ºþ ñàìîáóòíüî¿
êóëüòóðîëîã³÷íî¿ ïàë³òðè êîëèñêè ñëîâ’ÿíñüêî¿ öè-
â³ë³çàö³¿.

Éîãî êîëåãà ç Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Ïîëüù³ Ãæåãîø
Ëÿòî íàçâàâ ïîä³þ äóæå âàæëèâîþ äëÿ îáîõ äåðæàâ,
ÿê³ ãîòóþòüñÿ ïðèéìàòè ìàò÷³ ªâðî-2012.

Ï³ñëÿ öüîãî íàñòàëà óðî÷èñòà ìèòü, êîëè ç-ï³ä âå-
ëè÷åçíîãî ïîêðèòòÿ âìèòü ç’ÿâèâñÿ ñèìâîë ×åìï³î-
íàòó ªâðîïè ç ôóòáîëó 2012 ðîêó. Ïåðøèìè íà éî-
ãî òë³ ñôîòîãðàôóâàëèñÿ êåð³âíèêè äåðæàâè, ïðåä-
ñòàâíèêè ÓªÔÀ, óêðà¿íñüêî¿ òà ïîëüñüêî¿ ôåäåðàö³é
ôóòáîëó. Îäíî÷àñíî ç öèì ó íåáî âèïóñòèëè ñîòí³
ïîâ³òðÿíèõ êóëüîê, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü ïðàïîðè Ïîëü-
ù³ òà Óêðà¿íè.

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî âèñëî-
âèëà çàäîâîëåííÿ òèì, ùî ïîïðè ïîë³òè÷í³ òà åêî-
íîì³÷í³ òðóäíîù³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó
Óêðà¿íà ïðîäåìîíñòðóâàëà âàãîì³ äîñÿãíåííÿ â ï³ä-
ãîòîâö³ îá’ºêò³â äî ªâðî-2012.

ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòèêó” çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ïðåçåíòàö³ÿ ëîãîòèïà ìàº âåëè-
÷åçíå çíà÷åííÿ. “Ôàêòè÷íî íåþ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ªâ-
ðî-2012 ç ôóòáîëó,— çàïåâíèâ â³í. — Öå óí³êàëüíà
ïîä³ÿ äëÿ Êèºâà. Àäæå çàâäÿêè ïðîâåäåííþ â ì³ñò³
ô³íàëó ÷åìï³îíàòó ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ äîðîãè, ãîòåë³,
ñòàä³îí òà òèñÿ÷³ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü”.

Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ â ãîòåë³ “²íòåðêîíòèíåíòàëü”
â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç î÷³ëüíèêàìè ÓªÔÀ,
ïðåçèäåíòàìè ôåäåðàö³é ôóòáîëó òà ìåðàìè ì³ñò-
ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàòó. À ââå÷åð³ ïîä³þ â³äçíà÷èëè
ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
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Квіти на ло отипі Євро-2012 ви онані національних ольорах раїн — У раїни і Польщі
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Øàíîâí³ ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿ 
íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿!
Äîçâîëüòå âèñëîâèòè âàì âåëèêó âäÿ÷í³ñòü

òà çàñâ³ä÷èòè ñâîþ øàíó çà âàø íàäçâè÷àé-
íèé â÷èíîê. Ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ, áåç âà-
ãàíü òà ðîçäóì³â, âè ë³êâ³äîâóâàëè íàñë³äêè
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Óñâ³äîìëþ-
þ÷è âñþ ñåðéîçí³ñòü ñèòóàö³¿, âè íàâ³òü íå
çàìèñëþâàëèñÿ ïðî âëàñíó áåçïåêó, à ðîáè-
ëè âñå â³ä âàñ çàëåæíå äëÿ çáåðåæåííÿ æèò-
òÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé íà âñ³é ïëàíåò³.

Âàðòî íàãàäàòè, â öåé äåíü 1986 ðîêó áó-
ëî çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî ñàðêîôàãó íàä
çðóéíîâàíèì ÷åòâåðòèì åíåðãîáëîêîì. À ïî-
÷èíàþ÷è ç 2006 ðîêó, çã³äíî ç Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, 14 ãðóäíÿ ñòàëî Äíåì âøà-
íóâàííÿ ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ.

Áåç ñóìí³âó, ïîä³¿ ïîíàä 20-ð³÷íî¿ äàâíè-
íè í³êîëè íå ç³òðóòüñÿ ç ïàì’ÿò³ äåñÿòê³â ïî-
êîë³íü, öÿ êàòàñòðîôà íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ
ñï³ëüíèì áîëåì. Âè — ë³êâ³äàòîðè — æåðòâó-
âàëè ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì òà æèòòÿì, çàõèùàþ÷è
íàñ â³ä àòîìíîãî ëèõà, à ìè íàçàâæäè çàëè-
øèìîñÿ ïåðåä âàìè â íåîïëàòíîìó áîðãó.

Êè¿âñüêà âëàäà ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ
òîãî, ùîá âè, ãåðî¿, íå ïî÷óâàëè ñåáå ñüîãî-
äí³ çíåäîëåíèìè àáî ïîêèíóòèìè.

Äÿêóþ âàì, øàíîâí³ ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ, çà ãåðî¿çì òà ìóæí³ñòü, çà ñì³ëèâ³ñòü
òà â³äâàãó! Íåõàé ó âàøèõ ðîäèíàõ çàâæäè ïà-
íóº áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ñïîê³é, ìèð òà çëàãîäà!

Ñõèëÿþ ïåðåä âàìè ãîëîâó òà õî÷ó, ùîá âè
ïàì’ÿòàëè: â íàøèõ ñåðöÿõ ³ äîñ³ çâó÷èòü â³ä-
ëóííÿ òèõ òðàã³÷íèõ ïîä³é!

Íåõàé êîæåí ïîäóìêè âøàíóº çàãèáëèõ...
З пова ою Київсь ий місь ий олова

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО   
Çà ð³ê ïðàöåâëàøòóâàëè 
ìàéæå 35 òèñÿ÷ êèÿí

Ïðîòÿãîì 2009 ðîêó íà âèêîíàííÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî ñòîëè÷íà âëàäà âæèâàëà çàõîäè ùî-
äî ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ïîäîëàííÿ á³äíîñò³ â
Êèºâ³. Çîêðåìà áóëî àêòèâ³çîâàíî ðîáîòó ç³
çá³ëüøåííÿ òà çáåðåæåííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí,
çìåíøåííÿ íåãàòèâíîãî âïëèâó ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Ñïåö³àëüí³ öåíòðè ïðàöþ-
âàëè íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåí-
íÿ, ó ïåðøó ÷åðãó ìîëîä³, ñîö³àëüíî âðàçëè-
âèõ âåðñòâ. Ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó íà âà-
êàíòí³ ³ íîâîñòâîðåí³ ì³ñöÿ çàãàëîì áóëî ïðà-
öåâëàøòîâàíî ïðèáëèçíî 35 òèñÿ÷ êèÿí, ó
òîìó ÷èñë³ ³ òàêèõ, êîòð³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ³ íå çäàòí³ êîíêóðóâàòè íà ðèí-
êó ïðàö³

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè 
óãîðñüêîãî ïîåòà 
Øàíäîðà Ïåòåô³

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åð-
íîâåöüêîãî ùîäî îáì³íó ïàì’ÿòíèêàìè âè-
äàòíèì îñîáàì ì³æ ñòîëèöÿìè ð³çíèõ êðà¿í ó
ëèïí³ 2007 ðîêó â Áóäàïåøò³ áóëî âñòàíîâëå-
íî ìîíóìåíò âèäàòíîìó ïîåòó Òàðàñó Øåâ-
÷åíêó. Ó ï’ÿòíèöþ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ñåðã³é Ðóäèê óðî÷èñòî â³äêðèâ áþñò óãîðñüêî-
ìó ïîåòó, áîðöþ çà ñâîáîäó Øàíäîðó Ïåòå-
ô³. Ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíî çà êîøòè ì³ñüêî¿
âëàäè Áóäàïåøòà òà ìåöåíàò³â íà âóëèö³ Âî-
ðîâñüêîãî íà àëå¿ ïîáëèçó áóäèíêó ¹ 8.
“Øàíäîð Ïåòåô³ — ïîåò, áîðåöü çà ñâîáîäó,
ÿêèé äëÿ óãîðö³â ìàº òàêå ñàìå âåëèêå çíà-
÷åííÿ, ÿê ³ Òàðàñ Øåâ÷åíêî äëÿ óêðà¿íö³â,—
íàãîëîñèâ Ñåðã³é Ðóäèê.— Öåé ñï³ëüíèé ïðî-
åêò äâîõ ñòîëèöü — ÷åðãîâå ï³äòâåðäæåííÿ
ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ ì³ñòàìè-ïîáðàòèìàìè”

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âæå çàâåð-
øóþòü ìîíòàæ ãîëîâíîãî íîâîð³÷íîãî àò-
ðèáóòó — ÿëèíêè. Íàðàç³ ôàõ³âö³ ïðèêðà-
øàþòü ë³ñîâó ãîñòþ: ðîçâ³øóþòü ³ãðàø-
êè òà ð³çíîêîëüîðîâó ³ëþì³íàö³þ. Ïðî
ñâÿòêîâ³ çàõîäè, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ â ì³ñò³ äî
ê³íöÿ íèí³øíüîãî ðîêó òà íà ïî÷àòêó Íî-
âîãî — 2010, éøëîñÿ â ï’ÿòíèöþ ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ ñòîëè÷íî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòó-
ðè ³ ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ ªâãåíà Áîíäàðÿ,
ïðîãðàìó ïðîâåäåííÿ íîâîð³÷íèõ òà ð³ç-
äâÿíèõ ñâÿò, ãðàô³ê âñòàíîâëåííÿ ãîëîâ-
íî¿ ÿëèíêè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ðîç-
ðîáèëè çàâ÷àñíî.

“Óðî÷èñòå çàñâ³÷åííÿ ë³ñîâî¿ êðàñóí³
â³äáóäåòüñÿ ó Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ³
ïðîñòî¿òü âîíà â öåíòð³ ñòîëèö³ äî Âî-
äîõðåùà,— çàçíà÷èâ â³í.— Íà ìîíòàæ
ÿëèíêè, ¿¿ îçäîáëåííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæå-

òó ïåðåäáà÷åíî 1 ì³ëüéîí 19 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Òîð³ê öÿ ñóìà ñòàíîâèëà 1 ì³ëüéîí
170 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàðàç³ âæå ïðîô³-
íàíñîâàíî ïîíàä ïîëîâèíó”. ªâãåí Áîí-
äàð äîäàâ, ùî âèñîòà ë³ñîâî¿ êðàñóí³ ñÿ-
ãàòèìå 35 ìåòð³â ³ âîíà º íàéâèùîþ â
ªâðîï³.

“Äî ìåòàëåâîãî äâàäöÿòèòîííîãî êàð-
êàñó ôàõ³âö³ ïðèêð³ïëÿëè æèâó õâîþ,
ìàéæå 500 ìàëåíüêèõ ÿëèíîê”,— ïîâ³äî-
ìèâ â³í. Íèí³øíüîãî ðîêó áóäå çì³íåíî
ñâ³òîä³îäíó ãàìó îçäîáëåííÿ ãîëîâíîãî
àòðèáóòó ñâÿòà. Êîëüîðîâà ãàìà ïåðåâà-
æàòèìå ô³îëåòîâà. Îäíî÷àñíî ç öèì
îíîâëÿòü êîìï’þòåðíå ïðîãðàìóâàííÿ.
Çîêðåìà çàì³íÿòü áëèìàþ÷³ ë³õòàðèêè íà
ñó÷àñí³ø³, ÿñêðàâ³ø³.

“ßêùî òîð³ê ¿õ íàðàõîâóâàëîñÿ 600, òî
íèí³øíüîãî ðîêó áóäå âæå óäâ³÷³ á³ëü-
øå,— ðîçïîâ³â ïàí Áîíäàð.— Îêð³ì öüî-
ãî, ÿëèíêó îçäîáëÿòü ã³ðëÿíäàìè, ð³çíî-
êîëüîðîâèìè ïëàñòèêîâèìè êóëüêàìè,

ñí³æèíêàìè, íàï³âñôåðàìè ³ êóáàìè”.
×èíîâíèê äîäàâ, ùî ñåðåä ³ãðàøîê
ïîâ³ñÿòü 40 ô³ãóðîê òèãðåíÿò. Àäæå ñà-
ìå ï³ä çíàêîì ö³º¿ òâàðèíêè ïðîéäå íà-
ñòóïíèé ð³ê. Çàãàëîì íà ÿëèíö³ êðàñó-
âàòèìóòüñÿ ïîíàä 200 ð³çíîìàí³òíèõ ³ã-
ðàøîê.

Â óðî÷èñòîñòÿõ ç íàãîäè çàñâ³÷åííÿ íî-
âîð³÷íî¿ ÿëèíêè â³çüìóòü ó÷àñòü Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Ó ñâÿòêîâ³é ïðî-
ãðàì³ â³çüìóòü ó÷àñòü ôîëüêëîðí³ òà õó-
äîæí³ êîëåêòèâè ì³ñòà. Ãîñò³ çìîæóòü òà-
êîæ ïîìèëóâàòèñÿ ôåºðâåðêîì.

ªâãåí Áîíäàð ïîâ³äîìèâ, ùî ó äí³
øê³ëüíèõ êàí³êóë íà ñòîëè÷íó ìàëå÷ó î÷³-
êóº ö³êàâà é ð³çíîìàí³òíà ïðîãðàìà. Çîê-
ðåìà íîâ³ òåàòðàëüí³ ïîñòàíîâêè, íîâî-
ð³÷í³ ñâÿòà â êîæíîìó ç ðàéîí³â, ñïîð-
òèâí³ çìàãàííÿ, êîíêóðñè, ôåñòèâàë³,
êîíöåðòè, äèñêîòåêè. Äëÿ ä³òåé ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé òà âèõîâàíö³â ³íòåð-
íàò³â îðãàí³çóþòü íîâîð³÷í³ âèñòàâè ç
âðó÷åííÿì ñîëîäîù³â. Ó íîâîð³÷íîìó
êîíöåðò³ â öåíòð³ ì³ñòà 31 ãðóäíÿ îðãà-
í³çàòîðè îá³öÿþòü çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü àð-
òèñò³â òà êîëåêòèâ³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ìè-
íóëèì ðîêîì. À ùå ïîäîâæàòü ÷àñ ñâÿò-
êîâîãî ôåºðâåðêó.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî ââàæàº, ùî íèí³øíüî-
ãî ðîêó ÷åðåç åêîíîì³÷íó êðèçó ìîæíà
áóëî á äåùî çàîùàäèòè íà ÿëèíö³. “Àäæå
ñèòóàö³ÿ ó íàñ ñêëàëàñÿ äîâîë³ ñåðéîç-
íà,— çàÿâèâ â³í.— Àëå ìè öüîãî, íà æàëü,
íå âðàõóâàëè çàâ÷àñíî”. Â³í äîäàâ: ïîïðè
òðóäíîù³, ñâÿòî âñå îäíî â³äáóäåòüñÿ íà
íàëåæíîìó ð³âí³

Ñòîëè÷íà ÿëèíêà áóäå 
íàéâèùîþ â ªâðîï³
Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà äëÿ êèÿí âèòðàòÿòü 1 ìëí ãðí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У День Свято о Ми олая на майдані Незалежності відб деться ро-
чисте засвічення оловної новорічної ялин и. У заходах візьм ть
часть Президент У раїни, прем'єр-міністр, місь ий олова. Лісова
рас ня б де найвищою Європі і ся атиме 35 метрів. Нинішньо о
ро під час її оздоблення ви ористають новий фіолетовий олір,
двічі зросте й іль ість мерехтливих ліхтари ів та і рашо . Ор ані-
затори обіцяють ці ав й насичен онцертн про рам я під час
засвічення ялин и, та і в новорічн ніч. За алом же вартість мон-
таж та оздоблення оловно о новорічно о атриб т разом із свят-
овою про рамою обійдеться міст в 1 млн 19 тис. рн.

Ë³êâ³äàòîð³â ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè íå çàáóòî
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó “Âî-
¿íàì ×îðíîáèëÿ” òà ìåìîð³-
àëüíîãî êóðãàíó “Ãåðîÿì ×îð-
íîáèëÿ” ç êâ³òàìè â÷îðà ïðèé-
øëè ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíî¿
òà ì³ñüêî¿ âëàäè. Âîíè âøàíó-
âàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ó÷àñíè-
ê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.

“Ñüîãîäí³ âøàíîâóºìî ãåðî-
¿â, ÿê³ çàõèñòèëè Óêðà¿íó, ªâ-
ðîïó ³ ñâ³ò â³ä íàéá³ëüøî¿ òåõ-
íîãåííî¿ êàòàñòðîôè XX ñòî-
ë³òòÿ, ùî ñòàëàñÿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðî-
ñòàíö³¿. 23 ðîêè òîìó ïðàö³â-
íèêè ñòàíö³¿, ïîæåæíèêè, â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³ ö³íîþ ñâîãî
çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ â³äâåðíóëè
òðàãåä³þ ïëàíåòàðíîãî ìàñø-
òàáó òà çìåíøèëè çãóáí³ íà-
ñë³äêè àâàð³¿. Áàãàòî ç òèõ, õòî
ïðèéíÿâ íà ñåáå ïåðøèé óäàð
×îðíîáèëÿ, íà æàëü, íå äîæè-
ëè äî íèí³øíüîãî äíÿ, çàëè-
øèâøè á³ëü ³ ïàì’ÿòü ó íàøèõ
ñåðöÿõ. Ñõèë³ìîñÿ â ãëèáîê³é
øàí³ ïåðåä ¿õíüîþ ñâ³òëîþ
ïàì’ÿòòþ”,— çàçíà÷èâ Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî.

Îêð³ì íüîãî, â öåðåìîí³¿
âçÿëè ó÷àñòü ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Þë³ÿ Òèìîøåíêî, Ãîëîâà
ÑÁÓ Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åí-
êî, Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð
Îëåêñàíäð Ìåäâåäüêî òà ³í-
ø³. Ì³ñüêó âëàäó íà çàõîä³
ïðåäñòàâëÿâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é
Ãîëóá÷åíêî. Ï³ñëÿ ïîêëàäàí-

íÿ êâ³ò³â ó÷àñíèêè ä³éñòâà
âçÿëè ó÷àñòü ó ïîìèíàëüíîìó
ìîëåáí³ â ïàì’ÿòü çàãèáëèõ
ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,
ùî â³äáóâñÿ ó Õðàì³ Âõîäó
Ãîñïîäíüîãî â ªðóñàëèì
(×îðíîáèëüñüêà öåðêâà).

Â³äçíà÷èëè âåëèê³ çàñëóãè
÷îðíîáèëüö³â ó÷îðà ³ â ìåð³¿.
Òàì ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà
âðó÷èëà â³äçíàêè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ó÷àñíèêàì
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ.

Íàãàäàºìî, ç ìåòîþ óâ³÷-
íåííÿ ïàì’ÿò³ ë³êâ³äàòîð³â íà-
ñë³äê³â êàòàñòðîôè â ñòîëèö³
ñòâîðÿòü Àëåþ ïàì’ÿò³ “Ãåðî-
¿â ×îðíîáèëÿ”. Äëÿ öüîãî áó-
äå âèãîòîâëåíî ñ³ì áþñò³â Ãå-

ðî¿â Óêðà¿íè òà Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó òà â³ñ³ì ìåìîð³àëüíèõ
ïëèò. Âñòàíîâëÿòü ¿õ íà òåðè-
òîð³¿ íèí³ ä³þ÷îãî ìåìîð³àëü-
íîãî êîìïëåêñó “Æåðòâàì
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè”
íà âóëèö³ ×îðíîáèëüñüê³é ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³. Ñïîðóäèòè àëåþ ïàì’ÿ-
ò³ ïëàíóºòüñÿ ïðîòÿãîì 2010
ðîêó

Ô
îò
î 

Ì
èõ
àé
ëà
 Ì

À
ÐÊ

²Â
À



Хрещатик  15 грудня 2009 ММІІССТТОО 33

Êèÿíè ïðèñâÿòèëè ìåòðî ñòî â³ðø³â
Çà íàéêðàù³ ðîáîòè 
äàðóâàòèìóòü ïðî¿çí³ êâèòêè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

До завершення он рс
"Я люблю метро" зали-
шилося трохи більше я
два тижні. Надсилати вір-
ші, малюн и та фото ра-
фії можна до 31 р дня.
Усі їх по аж ть в У раїн-
сь ом домі. Там від ри-
ють вистав он рсних
робіт. Подивитися на них
можна б де до п'ятнадця-
то о січня. Переможцям
вр чать ювілейні проїзні
вит и та інші цінні пода-
р н и.

Ï’ÿòäåñÿòèé ð³ê ñâîº¿ ðîáîòè
ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ðîçïî÷íå ç
ïîäàðóíê³â. 15 ñ³÷íÿ ïåðåìîæö³
êîíêóðñó “ß ëþáëþ ìåòðî” îò-

ðèìàþòü þâ³ëåéí³ ïðî¿çí³ êâèò-
êè òà ö³íí³ ïðèçè. Â³ä øîñòîãî
ëèñòîïàäà øàíóâàëüíèêè ìåòðî
íàäñèëàëè â³ðø³, ìàëþíêè òà
ôîòîãðàô³¿, ïðèñâÿ÷åí³ öüîìó
âèäîâ³ òðàíñïîðòó. Ò³, õòî ùå íå
âñòèã íàä³ñëàòè ñâîþ ðîáîòó òà
ïîçìàãàòèñÿ çà ïðèçè, ìîæóòü
öå çðîáèòè äî 31 ãðóäíÿ âêëþ÷-
íî. Óìîâè êîíêóðñó ðîçì³ùåíî
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ìåòðîïî-
ë³òåíó. Àáè âèáîðîòè ïåðåìîãó,
äîâåäåòüñÿ âèÿâèòè íåàáèÿêó
ôàíòàç³þ òà âì³ííÿ, àäæå êîí-
êóðåíö³ÿ çðîñòàº.

“Ùîäíÿ íàì íàäõîäèòü ó ñå-
ðåäíüîìó ø³ñòíàäöÿòü ðîá³ò”,—
ðîçïîâ³ëà ïðåñ-ñåêðåòàð ÊÏ
“Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” Íà-
ä³ÿ Øóìàê. Ñòàíîì íà ÷îòèð-
íàäöÿòå ãðóäíÿ áóëî äâ³ñò³ äâà-
äöÿòü ñ³ì êîíêóðñíèõ ðîá³ò.

“Ïðèºìíî çàóâàæèòè, ùî â
êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü íå ëèøå
êèÿíè, à é ìåøêàíö³ Êè¿âñüêî¿,
Æèòîìèðñüêî¿, ×åðêàñüêî¿ îá-
ëàñòåé, Çàïîð³ææÿ. ßê âèäíî,

êè¿âñüêå ìåòðî ëþáëÿòü ëþäè
ð³çíîãî â³êó, ùîäíÿ íà àäðåñó
îðãêîì³òåòó íàäõîäèòü áàãàòî
ëèñò³â. Äåÿê³ ç íèõ ì³ñòÿòü ïî
ê³ëüêà ïîåç³é ÷è ôîòî. Âñ³ âîíè
ðîçì³ùåí³ íà íàøîìó ñàéò³. Ìè
äóæå âäÿ÷í³ àâòîðàì ðîá³ò, êîæ-
íà ç ÿêèõ äëÿ íàñ ÷óäîâà é óí³-
êàëüíà, àäæå ó í³é — ÷àñòèíêà
äóø³ àâòîðà ³ éîãî ëþáîâ äî
ìåòðî”,— ñêàçàâ ãîëîâà îðãêî-
ì³òåòó ç ï³äãîòîâêè â³äçíà÷åííÿ
50-¿ ð³÷íèö³ ïóñêó ïåðøî¿ ä³ëü-
íèö³ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó,
ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí”
Îëåã Ìîñêàëåíêî.

Íàéá³ëüøå íàäñèëàþòü ôîòî-
ãðàô³é. Ïîíàä ñîòíþ ñâ³òëèí
óæå íàä³éøëî íà ðîçãëÿä æóð³
òà â³äâ³äóâà÷³â ñàéòó ï³äçåìêè. À
îñü ìàëþâàòè áåðóòüñÿ çíà÷íî
ìåíøå êîíêóðñàíò³â. Íàðàç³ öå
ïðèáëèçíî òðèäöÿòü îñ³á. Ó
êîæí³é êàòåãîð³¿ — íà íàéêðà-
ùèé â³ðø, ôîòî òà ìàëþíîê —
êîíêóðñàíò³â ðîçä³ëèëè íà ÷î-
òèðè â³êîâ³ ãðóïè: äî 6 ðîê³â
(âêëþ÷íî); 7-12 ðîê³â; 13-18 ðî-
ê³â ³ â³ä 19 ðîê³â. Òîìó é ïðè-

çåð³â áóäå ÷èìàëî — â êîæí³é
â³êîâ³é êàòåãîð³¿ êîæíî¿ íîì³-
íàö³¿ òðàäèö³éíî ïî òðè ïðèçî-
âèõ ì³ñöÿ.

Ç óñ³õ òâîð³â, ÿê³ íàä³éäóòü íà
êîíêóðñ, áóäå ñôîðìîâàíî âè-
ñòàâêó â Óêðà¿íñüêîìó äîì³.
Â³äêðèþòü ¿¿ óæå 25 ãðóäíÿ, à
òðèâàòèìå âîíà äî 15 ñ³÷íÿ. Ðî-
áîòè, ÿê³ íàäõîäèòèìóòü íà êîí-
êóðñ ï³ñëÿ 25 ãðóäíÿ, ïîñòóïî-
âî ïîïîâíþâàòèìóòü åêñïîçè-
ö³þ, òîæ æîäåí ó÷àñíèê íå çà-
ëèøèòüñÿ ïîçà óâàãîþ. Åëåê-
òðîíí³ êîï³¿ íàéêðàùèõ òâîð³â
óâ³éäóòü äî ôîòîàëüáîìà “ß
ëþáëþ ìåòðî”. À êðàù³ ðîáîòè
âñ³õ êîíêóðñ³â áóäå ðîçì³ùåíî ó
âèãëÿä³ ôîòîêîï³é ó âàãîíàõ òà
íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó.

Íàãàäàºìî, êîíêóðñ “ß ëþá-
ëþ ìåòðî” â³äáóâàºòüñÿ ó ðàì-
êàõ ï³äãîòîâêè äî â³äçíà÷åííÿ
þâ³ëåéíî¿ äàòè — 50-ð³÷÷ÿ ñòî-
ëè÷íîãî ìåòðîïîë³òåíó, ÿêèé
ï³äçåìêà â³äçíà÷èòü íàñòóïíîãî
ðîêó. Ç ö³ºþ æ ìåòîþ ïåðåäáà-
÷åíî ùå ÷èìàëî ö³êàâèõ çàõîä³â
äëÿ øàíóâàëüíèê³â ï³äçåìíîãî
âèäó òðàíñïîðòó

Óñóïåðå÷ êðèç³
“Êè¿âì³ñüêáóä” ñïîðóäæóº æèòëî äëÿ êèÿí íà òðüîõ ìàñèâàõ
Êèðèëî ÊÀÑÀÒÊ²Í
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Перебі б дівництва на
трьох масивах продемон-
стр вала с бот холдин-
ова омпанія "Київмісь -
б д". З’яс валося, що по-
при риз , спор дження
б дин ів для иян не при-
пиняється. А за довіри ін-
весторів та вправних
сплат омпанія отова
збільшити обся и заб до-
ви вдвічі.

Ó ñóáîòó õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ
“Êè¿âì³ñüêáóä” ïðîâåëà Äåíü
â³äêðèòèõ äâåðåé îäðàçó íà òðüîõ
æèòëîâèõ ìàñèâàõ — Îñîêîðêàõ-
Ï³âí³÷íèõ, Ïîçíÿêàõ ³ Òðîºùè-
í³. Ôàõ³âö³ ïðîäåìîíñòðóâàëè ãî-
òîâ³ äëÿ çàñåëåííÿ ñó÷àñí³ æèò-
ëîâ³ áóäèíêè, äî ÿêèõ íà îãëÿäè-
íè âæå õîäÿòü ³íâåñòîðè — ïåðå-
ñ³÷í³ êèÿíè, äëÿ ÿêèõ ïðîäóêö³ÿ

êè¿âì³ñüêáóä³âö³â º íàéäîñòóïí³-
øîþ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè áóä³-
âåëüíèìè ô³ðìàìè.

Ïîäèâèòèñÿ áóëî íà ùî. Îò,
ñêàæ³ìî, 25-ïîâåðõ³âêà íà âóëè-
ö³ ªëèçàâåòè ×àâäàð, 3. Áóäèíîê

ðîçðàõîâàíèé íà 198 êâàðòèð.
Ìàº óòåïëåí³ ôàñàäè òà ïîêâàð-
òèðíå îïàëåííÿ, çðó÷íå ïëàíó-
âàííÿ. Äî ìåòðî ìîæíà ä³ñòàòè-
ñÿ ï³øêè.

“Ïîïðè êðèçó, çàì³ñòü äðóãî-
ãî êâàðòàëó 2010 ðîêó ìè çàâåð-
øèëè áóä³âíèöòâî âæå íèí³.
Ñïîðóäó ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åíî
âñ³ì ïîòð³áíèì — åëåêòðîåíåð-
ã³ºþ, âîäîþ, òåïëîì, ë³ôòàìè,
ÆÅÊîì. Ùîäî êðèçè, òî íåìàº
ð³çíèö³, êîëè áóäóâàòè — º òåð-
ì³íè, äîãîâ³ðí³ ñòîñóíêè, ÿê³ ïî-
ðóøóâàòè íå ìîæíà. Çìåíøóþ-
òüñÿ õ³áà ùî ô³íàíñîâ³ ìîæëè-
âîñò³ ³íâåñòîð³â”,— ðîçïîâ³äàº
êåð³âíèê ïðîìèñëîâî-áóä³âåëü-
íî¿ ãðóïè ³ìåí³ Ñâ³òëàíè Êî-
âàëüñüêî¿ òà ãåíåðàëüíèé ï³äðÿä-
íèê áóä³âíèöòâà Îëåêñàíäð Ïè-
ëèïåíêî.

Ïðåçèäåíò õîëäèíãîâî¿ êîìïà-
í³¿ “Êè¿âì³ñüêáóä” Ïåòðî Øè-
ëþê çàïåâíÿº, ùî êîìíàí³ÿ íà-
ìàãàºòüñÿ âèïðàâäàòè ñïîä³âàí-
íÿ óñ³õ ³íâåñòîð³â.

“Áóäóâàòè çàâæäè íåëåãêî.

×àñ ñïðàâä³ º ñêëàäíèì. Êðèçà
ðîçïî÷àëàñÿ ó òðàâí³ 2008 ðîêó
³ äîñ³ òðèâàº. Ïðîòå íàì ïîäî-
áàºòüñÿ ïðàöþâàòè íà öèõ ìà-
ñèâàõ. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàáåç-
ïå÷èëè ï³ä’¿çäè äî áóäìàéäàí-
÷èê³â, í³õòî íå çàâàæàº ïðîâî-
äèòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.
Ìîæíà ââàæàòè, ùî öå — îäèí
³ç îñòàíí³õ ìàñèâ³â, àäæå ó Êè-
ºâà äëÿ ìàñîâî¿ çàáóäîâè ïîêè
ùî ïåðñïåêòèâ íåìàº. Ìè çàê³í-
÷óºìî äåñÿòèé ì³êðîðàéîí Òðî-
ºùèíè, Îñîêîðêè-6 ³ áóäåìî
ïðàöþâàòè íà òî÷êîâîìó áóä³â-
íèöòâ³”,— ïîÿñíþº â³í.

Çà ñëîâàìè ïàíà Øèëþêà,
êîìïàí³ÿ ãîòîâà âäâ³÷³ çá³ëüøè-
òè îáñÿãè áóä³âíèöòâà. Ïðîöåñ
çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä ³íâåñòóâàí-
íÿ. “Ó íàñ º ïðîåêòè, º çåìëÿ —
ò³ëüêè ïðàöþé. Õîò³ëîñÿ á, ùîá
óðÿä ï³äòðèìàâ ïðîåêò çàêîíó
ùîäî áóä³âíèöòâà äîñòóïíîãî
æèòëà, âèð³øèâ íà çàêîíîäàâ÷î-
ìó ð³âí³ ïèòàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ï’ÿòèïîâåðõ³âîê”,— êàæå Ïåòðî
Øèëþê

Кияни серйозно при лядаються до вартир новом мі рорайоні
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Денис Гаврилен о,
19 ро ів, м. Київ

Юрій Криниць ий,
31 рі , м. Київ
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Юлії Тимошен о
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ.
УКРАЇНА — ЦЕ ТИ!

ß â³ðþ â Óêðà¿íó.
ß çàâæäè â³ðèëà ³ â³ðþ, ùî Óêðà¿íà ìàº

óí³êàëüíó, áëàãîñëîâåííó Áîãîì ì³ñ³þ. Âî-
íà ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ äëÿ ñåáå òà ñâ³òó
ïðèíöèïîâî íîâî¿, ñïðàâåäëèâî¿ ñèñòåìè
îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ. Â ö³é ñèñòåì³ êîæíà ëþ-
äèíà â³ä÷óâàòèìå çàõèùåí³ñòü, äóõîâíó ³ ìà-
òåð³àëüíó ãàðìîí³þ.

Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, äîñÿãíåííÿ òàêî¿
ìåòè áàçóºòüñÿ íà áåçïåðåðâíîìó âäîñêîíà-
ëåíí³ ñïðàâåäëèâîñò³ òà ñîö³àëüíî¿ ãàðìîí³¿
øëÿõîì âèÿâëåííÿ, ÷åñíîãî âèçíàííÿ ³
åôåêòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ëþäèíè
òà ñóñï³ëüñòâà. Â öüîìó ïðîöåñ³ âðàõîâó-
þòüñÿ ³íòåðåñè ÿê êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, òàê ³
ãðîìàäè â ö³ëîìó.

Ïåðåäóìîâîþ âèêîíàííÿ ì³ñ³¿ º íàñàìïå-
ðåä ï³äíåñåííÿ äóõîâíîñò³ íàö³¿. Éäåòüñÿ ïðî
âèõîâàííÿ òâåðäî¿ â³ðè â Áîãà, äóõîâíó îñ-
â³òó ä³òåé òà ìîëîä³, íàäàííÿ ð³âíîãî ñòàòó-
ñó äóõîâí³é òà ñâ³òñüê³é îñâ³ò³, â³äðîäæåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ðîçâèòîê êóëüòóðè, â³ä-
íîâëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ñâ³òîãëÿäíèõ òðàäè-
ö³é ³ íàøî¿ ïðàâäèâî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿.

Òî ùî æ íàì äîñ³ çàâàæàº áóòè âèñîêîäó-
õîâíèìè, ñèëüíèìè, áàãàòèìè ³ ùàñëèâè-
ìè?

Ïåðåäóñ³ì — òîòàëüíå ïàíóâàííÿ îë³ãàð-
õ³¿, ÿêà ãëèáîêî êîðóìïóâàëà ïîë³òèê³â, çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çíà÷íó ÷àñòèíó ñè-
ëîâèõ ñòðóêòóð ³ ñóä³â. Îë³ãàðõ³ÿ çàðîáëÿº íå-
÷åñí³ ãðîø³ íà äåðæàâíèõ ðåñóðñàõ òà ìîæ-
ëèâîñòÿõ. Öå ðàêîâà ïóõëèíà ñó÷àñíî¿ Óêðà-
¿íè, ÿêà íåñóì³ñíà ç äåìîêðàò³ºþ.

Ùå îäí³ºþ ïðè÷èíîþ º çðóéíîâàí³ñòü
âåðòèêàë³ âëàäè, ïîâíèé õàîñ, íåêåðîâàí³ñòü
êðà¿íîþ. Öå — òðàã³÷í³ íàñë³äêè áåçâ³äïî-
â³äàëüíîãî âíåñåííÿ çì³í äî Îñíîâíîãî Çà-
êîíó â ãðóäí³ 2004 ðîêó. Êîíñòèòóö³þ â íî-
â³é ðåäàêö³¿ ñë³ä ïðèéìàòè íåâ³äêëàäíî.

Óñ³ ïåðåë³÷åí³ ïåðåøêîäè ìîæíà çäîëàòè
øâèäêî.

ß âïåâíåíà, ùî çìîæó öå çðîáèòè.

СПРАВЕДЛИВЕ
СУСПІЛЬСТВО

ß â³ðþ â óñòàíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà
ïîðÿäêó. ß áóäó çà öå áîðîòèñÿ.

Áåç ñòâîðåííÿ ÷åñíèõ, ïðàâîñóäíèõ ñóä³â
í³ÿê³ ïîçèòèâí³ çì³íè â êðà¿í³ íåìîæëèâ³.
Áåç íèõ íåìîæëèâà é ñïðàâåäëèâ³ñòü.

Ñóäè áóäóòü âèâåäåí³ ç-ï³ä ïîë³òè÷íîãî,
àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà êîðóïö³éíîãî âïëèâó.
Ìè çðîáèìî ¿õ ô³íàíñîâî íåçàëåæíèìè â³ä
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Ëþäè áåçïîñåðåäíüî îáè-
ðàòèìóòü ³ â³äêëèêàòèìóòü ñóää³â.

Ãðîìàäÿíè îòðèìàþòü ïðàâî ³í³ö³þâàòè
äèñöèïë³íàðí³ ñïðàâè ïðîòè íå÷åñíèõ ñóää³â.

Óñ³ ãðîìàäÿíè çìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî ñó-
ä³â áåçîïëàòíî, à ìàëîçàáåçïå÷åí³ ãðîìàäÿ-
íè çìîæóòü áåçîïëàòíî êîðèñòóâàòèñÿ àäâî-
êàòñüêèìè ïîñëóãàìè.

Êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êîðóï-
ö³éíó ä³ÿëüí³ñòü áóäå ïîñèëåíî äî äîâ³÷íî-
ãî óâ’ÿçíåííÿ.

Ãðîìàäÿíàì áóäå íàäàíî ïðàâî çâåðòàòè-
ñÿ äî ñóä³â ùîäî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ ïðîòè ïîñàäîâö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ º
çëî÷èííîþ.

Ëþäè ìàþòü ïðàâî îòðèìóâàòè ÷åñíó ³í-
ôîðìàö³þ.

Äëÿ æóðíàë³ñò³â áóäóòü ñòâîðåí³ óìîâè íå-
çàëåæíîñò³ â³ä âëàäè òà ïîë³òèçîâàíîãî êà-
ï³òàëó îë³ãàðõ³¿. Çàñàäè ðåäàêö³éíî¿ ïîë³òè-
êè, ÿê³ çðîáëÿòü æóðíàë³ñò³â íåçàëåæíèìè,
îòðèìàþòü ñòàòóñ Çàêîíó.

Áóäå ñòâîðåíî âèñîêîÿê³ñíå ñóñï³ëüíå òå-
ëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ, çàáåçïå÷åíî
äîñòóï äî ²íòåðíåòó äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó
ãðîìàäÿí.

ЕФЕКТИВНА ТА
ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА

ß â³ðþ — êîðóïö³éíèé ñîþç âëàäè òà îë³-
ãàðõ³¿ áóäå çíèùåíî. Âëàäà êîðóìïîâàíà, áî
âîíà áåçêîíòðîëüíà.

Ñòàíå íåâ³äâîðîòíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü

âëàäè çà ïîðóøåííÿ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â,
çà êîðóïö³þ.

Îïîçèö³ÿ ïðèçíà÷àòèìå ãîëîâó Ðàõóíêî-
âî¿ ïàëàòè òà êåð³âíèê³â êîíòðîëüíèõ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ êîì³òåò³â, îòðèìàº ïðàâî ïðè-
òÿãàòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á — ÷åðåç ñóä çà ìà-
òåð³àëàìè ïàðëàìåíòñüêî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿.

Äåïóòàòè âñ³õ ð³âí³â îáèðàòèìóòüñÿ çà â³ä-
êðèòèìè ñïèñêàìè òà çàêð³ïëþâàòèìóòüñÿ çà
â³äïîâ³äíèìè îêðóãàìè. Ëþäè çíàòèìóòü
ñâî¿õ îáðàíö³â â îáëè÷÷ÿ.

Âñåóêðà¿íñüêèé òà ì³ñöåâ³ ðåôåðåíäóìè ÿ
ïåðåòâîðþ íà ñïðàâæí³é, ä³ºâèé ìåõàí³çì
íàðîäîâëàääÿ.

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ îòðè-
ìàþòü ïðàâî ôîðìóâàòè ñâî¿ âèêîíàâ÷³ îð-
ãàíè.

Áóäå íåãàéíî â³äêëèêàíå âåòî ç íîâîãî
Áþäæåòíîãî êîäåêñó, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü
çàëèøèòè ïîäàòêè òàì, äå ëþäè ¿õ ïëàòÿòü —
â ñåëàõ, ñåëèùàõ òà ì³ñòàõ.

Ä³ÿòè áóäó æîðñòêî òà ð³øó÷å.
Íàâåäåìî ïîðÿäîê ó âëàä³ — áóäå ïîðÿ-

äîê â êðà¿í³.

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
ТА ПРОГРЕСИВНІ
РЕФОРМИ

ß â³ðþ â “Óêðà¿íñüêèé ïðîðèâ”. ß âæå ïî-
÷àëà âèêîíóâàòè öåé ñòðàòåã³÷íèé ïëàí ðîç-
âèòêó êðà¿íè. Íà æàëü, ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà
êðèçà òà âíóòð³øíüîïîë³òè÷íà áîðîòüáà ïðî-
òè Óðÿäó ïðèãàëüìóâàëè íàø ïîñòóï. Ìîÿ
ïåðåìîãà íà âèáîðàõ, çàâåðøåííÿ êðèçè òà
íàâåäåííÿ ïîðÿäêó ó âëàä³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü
ïîâí³ñòþ âèêîíàòè öåé ïëàí.

Ïð³îðèòåòîì áóäå ðîçâèòîê íàóêîºìíèõ
ãàëóçåé — íàíîòåõíîëîã³é, ì³êðîåëåêòðîí³-
êè, ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿, àâ³àáóä³âíî¿, ñóäíî-
áóä³âíî¿, ìàøèíîáóä³âíî¿, ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é.

Ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ
Áóäå çàïî÷àòêîâàíî ñèñòåìó ïîäàòêîâèõ

ï³ëüã äëÿ áàíê³â çàëåæíî â³ä îáñÿãó íàäàíèõ
äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â äëÿ ïî÷àòêó á³çíå-
ñó. Äåðæàâà â³çüìå íà ñåáå ÷àñòèíó ðèçèê³â
íàäàííÿ “ñòàðòîâèõ” êðåäèò³â.

Êðåäèòí³ ñòàâêè áóäóòü çìåíøåí³ äî ºâ-
ðîïåéñüêîãî ð³âíÿ, êðåäèòóâàííÿ á³çíåñó ïå-
ðåéäå íà äîâãîñòðîêîâó îñíîâó — â³ä 5 äî
10 ðîê³â.

Áóäå çìåíøåíî ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ,
ñêàñîâàíî îêðåì³ ïîäàòêè, â òîìó ÷èñë³ ³
ðèíêîâèé çá³ð.

²íâåñòèö³éíèé êë³ìàò
²íâåñòîðè ïðè ñòâîðåíí³ íîâèõ âèðîáíè-

÷èõ ïîòóæíîñòåé áóäóòü çâ³ëüíåí³ íà äåñÿòü
ðîê³â â³ä ïîäàòê³â ïðè ³ìïîðò³ îáëàäíàííÿ,
òåõíîëîã³é òà êîìïëåêòóþ÷èõ, àíàëîãè ÿêèõ
íå âèãîòîâëÿþòüñÿ â Óêðà¿í³.

×èíîâíèê³â áóäå ïîçáàâëåíî ïðàâà íàäà-
âàòè çàéâ³ ë³öåíç³¿, äîâ³äêè, äîçâîëè, çä³é-
ñíþâàòè áåçï³äñòàâí³ ïåðåâ³ðêè.

Áóäå çàïðîâàäæåíî íåêîðóïö³éíó àóêö³îí-
íó ñèñòåìó ïðîäàæó òà îðåíäè íåñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñò-
ïðîåêò³â.

Ó ñîö³àëüíî-äåïðåñèâíèõ ðåã³îíàõ áóäå
ïåðåäáà÷åíî ñïðîùåíèé ïîðÿäîê ³íâåñòó-
âàííÿ òà äåñÿòèð³÷í³ ïîâí³ ïîäàòêîâ³ êàí³-
êóëè.

Âñå öå ñòâîðèòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, çîêðå-
ìà äëÿ ìîëîä³.

Òðàíçèòíà äåðæàâà
Ïðîäîâæó áóä³âíèöòâî àâòîìîá³ëüíèõ ìà-

ã³ñòðàëåé, ïîðò³â òà àåðîïîðò³â ³ç çàñòîñó-
âàííÿì äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà.
Áóäóòü ïîáóäîâàí³ íîâ³ íàôòî- ³ ãàçîïðîâî-
äè, ñó÷àñí³ ÍÏÇ. Çàáåçïå÷èìî Óêðà¿í³ ñòà-
òóñ êëþ÷îâî¿ òðàíçèòíî¿ äåðæàâè.

Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü
Áóäóòü âïðîâàäæåí³ åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõ-

íîëîã³¿, çìåíøåíî çàëåæí³ñòü â³ä çîâí³øí³õ
ïîñòàâîê åíåðãîíîñ³¿â. Íàø ãîëîâíèé åíåð-
ãîðåñóðñ — âóã³ëëÿ. Ìè çàïðîâàäèìî åêîëî-
ã³÷íî ÷èñò³ òåõíîëîã³¿ éîãî ñïàëþâàííÿ —
âîäíî-âóã³ëüíó ñóì³ø òà òåõíîëîã³þ êèïëÿ-
÷îãî øàðó.

Ñòâîðèìî âëàñíèé çàìêíåíèé ÿäåðíî-ïà-
ëèâíèé öèêë. Çá³ëüøèìî âèäîáóòîê íàôòè

òà ãàçó, çîêðåìà íà øåëüô³ ×îðíîãî òà Àçîâ-
ñüêîãî ìîð³â.

Ñïðèÿòèìåìî ðîçâèòêîâ³ íåòðàäèö³éíèõ
òà â³äíîâëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿. Ç 1 ñ³÷-
íÿ 2010 ð. âæå çâ³ëüíåíî â³ä ïîäàòê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿê³ âèðîáëÿþòü åíåðã³þ ç â³ä-
íîâëþâàëüíèõ äæåðåë — âîäè, ïîâ³òðÿ, ñîí-
öÿ, äåðåâèíè, ñîëîìè, á³îñèðîâèíè òîùî.

Àãðàðíà êðà¿íà
Ãîëîâíèé ïð³îðèòåò — ïåðåõ³ä â³ä íåñèñ-

òåìíîãî ô³íàíñóâàííÿ àãðàðíîãî âèðîáíèö-
òâà äî ïîâíîö³ííîãî äîâãîñòðîêîâîãî êðå-
äèòóâàííÿ ï³ä ïîâíèé òåõíîëîã³÷íèé öèêë,
âêëþ÷àþ÷è çàêóï³âëþ ñ³ëüãîñïòåõí³êè.

Áóäå ïîâí³ñòþ ñôîðìîâàíî ³íôðàñòðóêòó-
ðó: àãðàðíèé ôîíä òà á³ðæ³, îïòîâ³ òà ðîç-
äð³áí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðèíêè, ñòðàõî-
âèé ôîíä, çåìåëüíèé áàíê.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ÿ íàäàþ ñòâîðåííþ
ðîçãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
îáñëóãîâóþ÷èõ êîîïåðàòèâ³â.

Áóäóòü ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ ïðîñóâàííÿ
ïðîäóêö³¿ óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â íà çîâ-
í³øí³ ðèíêè.

Ïîâåðíåìî Óêðà¿í³ ñòàòóñ ïðîâ³äíîãî ïîñ-
òà÷àëüíèêà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ ³ íàáëèçèìî
ÿê³ñòü óìîâ æèòòÿ ó ñåëàõ äî ì³ñüêîãî ð³âíÿ.

Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà çåìëÿ íàëåæàòèìå
ò³ëüêè ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, ÿê³ æèâóòü ³
ïðàöþþòü íà í³é. Ð³÷íó îðåíäíó ïëàòó çà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó çåìëþ áóäå çàêîíî-
äàâ÷î çàêð³ïëåíî íà ð³âí³ 10 % ¿¿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³.

Âñ³ àêòè íà âîëîä³ííÿ ïðèñàäèáíèìè ä³-
ëÿíêàìè áóäóòü âèäàí³ áåçîïëàòíî ïðîòÿ-
ãîì ðîêó.

ОСВІЧЕНА НАЦІЯ
ß â³ðþ, ùî âêëàäåí³ â íàóêó òà îñâ³òó êîø-

òè — íàéêðàùà ³íâåñòèö³ÿ â ìàéáóòíº Óêðà-
¿íè. Òîìó ìè çá³ëüøèìî îáñÿã ô³íàíñóâàí-
íÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü,
ÿê³ çàáåçïå÷àòü ³íòåëåêòóàëüíèé ñòðèáîê
êðà¿íè.

Áóäå ñòâîðåíî åôåêòèâíó íàö³îíàëüíó
ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèò-
êîì. Êîøòè, ñïðÿìîâàí³ íà íàóêîâ³ ðîçðîá-
êè òà ðîçâèòîê ãàëóçåâî¿ íàóêè, áóäå çâ³ëü-
íåíî â³ä îïîäàòêóâàííÿ.

Êîæíà äèòèíà îòðèìàº â³ëüíèé äîñòóï äî
âèñîêîÿê³ñíî¿ îñâ³òè, êîðèñòóâàííÿ êîìï’þ-
òåðîì òà ²íòåðíåòîì, íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ çà-
ìîæíîñò³ ¿¿ ðîäèíè.

Áóäå çàâåðøåíî çàì³íó øê³ëüíèõ âèïóñê-
íèõ òà âñòóïíèõ ³ñïèò³â äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â çîâí³øí³ì íåçàëåæíèì òåñòó-
âàííÿì.

Âèùèì òà ñåðåäí³ì ó÷áîâèì çàêëàäàì áó-
äå íàäàíî ïîâíó îðãàí³çàö³éíó òà ô³íàíñî-
âó àâòîíîì³þ.

ЗДОРОВИЙ НАРОД
Ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ íå ìîæå çàëå-

æàòè â³ä ãàìàíöÿ ÷è ïîñàäè, òîìó êîæíà
ëþäèíà ãàðàíòîâàíî ìàòèìå ìåäè÷íó ñòðà-
õîâêó çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ ÷è äåðæàâè,
à çàìîæí³ ãðîìàäÿíè — çà âëàñíèé ðàõóíîê.

Áóäå çàïðîâàäæåíà ñèñòåìà ë³êàðíÿíèõ
êàñ, ùî çðîáëÿòü ìåäèöèíó ÿê³ñíîþ ³ äî-
ñòóïíîþ äëÿ âñ³õ ãðîìàäÿí.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ë³êóâàëüí³ çàêëàäè
áóäóòü ïîâí³ñòþ îñíàùåí³ íàéñó÷àñí³øèì
ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì òà àâòîìîá³ëÿìè
øâèäêî¿ äîïîìîãè.

Âïðîäîâæ ðîêó áóäå íàâåäåíî ïîâíèé ïî-
ðÿäîê ç ÿê³ñòþ ë³ê³â òà ö³íàìè íà íèõ. Áó-
äå ñòâîðåíî ìåðåæó ëàáîðàòîð³é ç êîíòðî-
ëþ çà ãåííî-ìîäèô³êîâàíèìè îðãàí³çìàìè,
ÿê³ñòþ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà âîäè.

ПЕРЕМОГА НАД БІДНІСТЮ
ТА СОЦІАЛЬНОЮ
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЮ

ß â³ðþ â ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë ñóñï³ëü-
íîãî áàãàòñòâà.

Áóäå çàêîíîäàâ÷î çá³ëüøåíà ì³í³ìàëüíà
÷àñòêà çàðïëàòè ó ñòðóêòóð³ ñîá³âàðòîñò³ äî
ð³âíÿ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â.

Âëàñíèêè äð³áíèõ ïàêåò³â àêö³é ï³äïðè-
ºìñòâ îòðèìàþòü ùîêâàðòàëüíó âèïëàòó äè-
â³äåíä³â â ïîâíîìó îáñÿç³.

Íà ðîçê³ø áóäóòü ââåäåí³ ñïåö³àëüí³ ïî-
äàòêè.

Ïåíñ³ÿ â³äêëàäàòèìåòüñÿ íà îñîáèñòèé
ðàõóíîê ëþäèíè ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ,
íåâèêîðèñòàí³ ïåíñ³éí³ ãðîø³ óñïàäêîâó-
âàòèìóòüñÿ. Ðîçì³ð ïåíñ³¿ ñòàíîâèòèìå íå
ìåíøå 60 % ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè,
ÿêó ãðîìàäÿíèí îòðèìóâàâ äî âèõîäó íà
ïåíñ³þ.

6,5 ìëí ëþäåé óæå îòðèìàëè ïî 1000 ãðè-
âåíü çàîùàäæåíü. Ïðîãðàìó ïîâåðíåííÿ
âêëàä³â Îùàäáàíêó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó áó-
äå ïðîäîâæåíî äî ïîâíîãî çàâåðøåííÿ ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â.

Äîïîìîãà ðîäèíàì, äå º ³íâàë³äè, ñòàíî-
âèòèìå íå ìåíøå 2000 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.

Òðèâàòèìóòü çàïðîâàäæåí³ ìíîþ äåðæàâ-
í³ âèïëàòè ïðè íàðîäæåíí³ ä³òåé.

ß â³äíîâëþ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè “Òåðè-
òîð³ÿ ÿê³ñíîãî æèòòÿ”, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïðî-
âåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ì³ñò ç
ñó÷àñíîþ ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òà
äîðîãàìè ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

Îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êðèçè ìè â³äíî-
âèìî äîâãîñòðîêîâå ³ïîòå÷íå êðåäèòóâàííÿ
êóï³âë³ æèòëà ï³ä 2—4 % ð³÷íèõ íà 10—30
ðîê³â.

Ðîçì³ð ñòèïåíä³¿ íå áóäå ìåíøèì ð³âíÿ
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ—
ОСНОВАМІЖНАРОДНОЇ
ПОЛІТИКИ

ß â³ðþ, ùî ìè ñïðîìîæí³ ï³äíÿòèñÿ íà
ð³âåíü ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ó ïèòàííÿõ
äåìîêðàò³¿, ïðàâ ëþäèíè, óìîâ æèòòÿ, ïîë³-
òè÷íî¿ êóëüòóðè. ² êîëè ìè ïîáóäóºìî ªâ-
ðîïó â Óêðà¿í³, Óêðà¿íà ñòàíå ÷ëåíîì ªâ-
ðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Â îñíîâó äðóæí³õ â³äíîñèí ³ç Ðîñ³ºþ òà
³íøèìè êðà¿íàìè ÑÍÄ ïîêëàäåìî ïîòåíö³-
àë ³ñíóþ÷î¿ êîîïåðàö³¿ òà âçàºìîâèã³äíîãî
åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Â³äíîñèíè ç óñ³ìà êðà¿íàìè áóäóòü áóäó-
âàòèñÿ ïðàãìàòè÷íî íà ïð³îðèòåò³ íàö³îíàëü-
íèõ ³íòåðåñ³â ç ñóòòºâèì çá³ëüøåííÿì êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ Óêðà¿íè íà ñâ³òîâ³é
àðåí³.

Êàðäèíàëüíî çì³íèìî ïîçèö³þ Óêðà¿íè ó
ñâ³òîâîìó ïîä³ë³ ïðàö³. Ìè ñòàíåìî êðà¿íîþ
âèñîêèõ òåõíîëîã³é òà íàóêîºìíî¿ ïðîäóê-
ö³¿.

Ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî áóäü-ÿêèõ ñèñòåì
êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè âèð³øóâàòèìåòüñÿ ëè-
øå íà ðåôåðåíäóì³.

СУЧАСНА ПРОФЕСІЙНА
АРМІЯ — ГАРАНТ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ßê Âåðõîâíèé ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÿ ñïðè-
ÿòèìó ï³äâèùåííþ àâòîðèòåòó â³éñüêîâî¿
ñëóæáè òà ïîâàãè äî ëþäåé ó ïîãîíàõ.

Ìè âèä³ëèìî äîñòàòí³ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷í³ ³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè äëÿ çì³öíåííÿ áîº-
çäàòíîñò³ àðì³¿, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Àðì³ÿ ñòàíå ïðîôåñ³éíîþ, ñôîðìîâàíîþ
íà êîíòðàêòíèõ çàñàäàõ, ñòðîêîâèé ïðèçîâ
â àðì³þ áóäå ñêàñîâàíî.

* * *
Ñüîãîäí³ ÿ â îïîçèö³¿ äî îë³ãàðõ³¿ òà âñ³õ,

õòî ¿¿ ïðåäñòàâëÿº. À îòæå, â ñïðàâæí³é îïî-
çèö³¿. Ï³ñëÿ âèáîð³â Ïðåçèäåíòà ÿ ãîòîâà áó-
äó âçÿòè íà ñåáå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êðà-
¿íó, çà çì³öíåííÿ ¿¿ ñóâåðåí³òåòó, çà ïîâàãó äî
íàñ ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà, çà ïîâàãó ëþäåé
äî âëàäè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü âëàäè ïåðåä ëþäü-
ìè. Çà åôåêòèâíó åêîíîì³êó òà ðîçóìí³ çàêî-
íè. Çà ùàñòÿ, ÷åñí³ñòü ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü. Çà óñ-
ï³õ Óêðà¿íè.

ß ñòàëà íà öåé øëÿõ òîìó, ùî ëþáëþ Óêðà-
¿íó.

Íàøå ïîêîë³ííÿ ÷åêàº ñêëàäíà, àëå ïðå-
êðàñíà ðîáîòà — ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ
çáóäóâàòè íîâó Óêðà¿íó, âò³ëèòè â æèòòÿ ¿¿
ñâÿòó ì³ñ³þ.

Óêðà¿íà ïîíàä óñå!
Ñëàâà Óêðà¿í³!
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проведення у місті Києві презентації 
офіційного логотипу Євро 2012

Розпорядження № 1344 від 4 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України від 19.04.2007 № 962�V "Про організацію та проведення фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні", Порядку організації та проведення в м. Києві недер�
жавних масових громадських заходів, політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного,
видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418,
з метою організаційного забезпечення проведення у місті Києві презентації офіційного логотипу Євро
2012, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Федерації футболу України та
Місцевого організаційного комітету "ЄВРО 2012 Україна"
щодо проведення 14 грудня 2009 року у місті Києві презен)
тації офіційного логотипу Євро 2012.

2. Затвердити План заходів щодо організаційного забез)
печення проведення у місті Києві презентації офіційного ло)
готипу Євро 2012, що додається.

3. Взяти до відома, що відповідальність за організацію
та технічне забезпечення проведення заходу, зазначеного
у п.1 цього розпорядження, взяло на себе ТОВ "ІНІТІА" згід)
но з рішенням УЄФА.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час підго)
товки та проведення у місті Києві презентації офіційного ло)
готипу Євро 2012.

5. Просити Управління Державтоінспекції Головного
управління МВС України в м. Києві забезпечити перекрит)
тя дорожнього руху транспорту в місцях проведення пре)

зентації офіційного логотипу Євро 2012 згідно плану про)
ведення заходу за заявкою організатора.

6. Просити Головне управління МНС України в м. Києві
забезпечити необхідний пожежний нагляд під час прове)
дення презентації офіційного логотипу Євро 2012.

7. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс)
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ)
ської міської державної адміністрації) забезпечити контроль
за дотриманням правил благоустрою при тимчасовому вста)
новленні сценічних та інших конструкцій для проведення за)
ходу.

8. Координацію заходів, пов'язаних із проведенням у м.
Києві презентації офіційного логотипу Євро 2012 покласти
на Головне управління з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київ)
ської міської державної адміністрації) та Головне управлін)
ня з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київ)

Про капітальний ремонт периметральної огорожі
аеродрому міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) 

на Повітрофлотському проспекті, 79 
у Солом'янському районі

Розпорядження № 1336 від 2 грудня 2009 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",
враховуючи звернення комунального підприємства Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) від 15.10.2009
№ 1.7�975, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству Міжнародний аеропорт
"Київ" (Жуляни) здійснити капітальний ремонт периметраль)
ної огорожі аеродрому міжнародного аеропорту "Київ" (Жу)
ляни) на Повітрофлотському проспекті, 79 у Солом'янсько)
му районі м. Києва, відповідно до затвердженої проектної
документації, за умови виконання пункту 2 цього розпоря)
дження.

2. Одержати в інспекції державного архітектурно)буді)
вельного контролю дозвіл на виконання робіт;

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас)
ти на заступників голови Київської міської державної адмі)
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

ської міської ради (Київської міської державної адміністра)
ції).

9. Першому заступникові голови Київської міської держав)
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт)
лення загальноміських заходів у засобах масової інформації.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження по)
класти на перших заступників та заступників голови Київ)
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова Л. Черновець ий

Про впорядкування діяльності 
у сфері надання ритуальних послуг 

у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 527/1583 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 8 Закону Укра�
їни "Про поховання та похоронну справу", статті 78 Господарського кодексу України, рішення Київської місь�
кої ради "Про затвердження Положення про Головне управління ритуальних послуг виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації)" від 30.09.04 № 476/1886, враховуючи численні звер�
нення та скарги громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію з вивчення
ситуації, що склалася у сфері надання ритуальних послуг у
м. Києві.

1.2. Затвердити головою тимчасової контрольної комі)
сії Давиденка Олексія Володимировича, депутата Київра)
ди.

2. Головному управлінню ритуальних послуг виконавчо)
го органу Київради (Київської міської державної адміністра)
ції) надати до 1 червня 2009 року на розгляд тимчасової
контрольної комісії узагальнений звіт по результатах здійс)
нення оперативного та бухгалтерського контролю за фінан)
сово)господарською діяльністю підпорядкованих управлін)
ню ритуальної служби спеціалізованих комунальних підпри)
ємств за 2008—2009 роки та пропозиції щодо перспектив
розвитку ритуальної служби в м. Києві.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор)
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) до
1 червня 2009 року надати інформацію щодо цільового ви)
користання спеціалізованими комунальними підприємства)
ми з надання ритуальних послуг бюджетних коштів та пов)
ноти здійснення відрахувань визначеної частки прибутку до
бюджету м. Києва у 2008—2009 роках.

4. Головному управлінню внутрішнього фінансового кон)
тролю та аудиту виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) провести оцінку ефектив)
ності господарської діяльності ритуальної служби спеціалі)
зованих комунальних підприємств ритуальної служби за
2008—2009 роки. Результати перевірки надати в тимчасову
контрольну комісію.

5. Головному управлінню з питань захисту прав спожи)
вачів виконавчого органу Київради (Київської міської держав)
ної адміністрації) до 1 червня 2009 року надати на розгляд

тимчасової контрольної комісії узагальнену довідку щодо
кількості та природи скарг громадян на порушення їх прав
споживачів при наданні ритуальних послуг у м. Києві за
2008—2009 роки.

6. Головному управлінню з питань цінової політики вико)
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі)
ністрації) до 1 червня 2009 року надати інформацію щодо
економічної обґрунтованості встановлених тарифів на риту)
альні послуги в м. Києві.

7. Керуючись Законом України "Про поховання та похо)
ронну справу", яким передбачено, що надання ритуальних
послуг є виключною компетенцією комунальних підпри)
ємств і тільки надання окремих ритуальних послуг може
здійснюватися суб'єктами господарювання інших форм
власності за договорами, укладеними з ритуальною служ)
бою, на період роботи тимчасової контрольної комісії та
визначення такого переліку, встановити мораторій на під)
писання комунальними підприємствами будь)яких догово)
рів з цих питань.

8. Тимчасовій контрольній комісії з вивчення ситуації, що
склалася у сфері надання ритуальних послуг у м. Києві, за
результатами роботи протягом місяця надати звіт та внес)
ти пропозиції на розгляд Київської міської ради.

9. Рішення підлягає оприлюдненню шляхом його опублі)
кування в газеті "Хрещатик" та на офіційному веб)сайті Ки)
ївської міської ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Київського міського голови — секретаря Київра)
ди Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок 
розміщення реклами в ліфтах жилих 

будинків комунальної власності

Рішення Київської міської ради № 712/2781 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статті 18 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статей 26, 60 Зако�
ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Закону України "Про рекламу", статей 4, 8
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з ме�
тою вдосконалення врегулювання питань у сфері розміщення та розповсюдження внутрішньої реклами в
ліфтах жилих будинків комунальної власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок розміщення реклами в ліфтах жи)
лих будинків комунальної власності згідно з додатком.

2. Доручити комунальному підприємству "Київжитло)
спецексплуатація" (далі — КП "Київжитлоспецексплуатація")
укладати договори та виконувати функції оператора щодо
розміщення реклами в ліфтах жилих будинків.

3. Плата за розміщення реклами в ліфтах жилих будин)
ків комунальної власності щомісячно в порядку попередньої
оплати перераховується розповсюджувачем реклами згід)
но з умовами договору на розміщення реклами в ліфтах жи)
лих будинків комунальної власності виключно на поточний
рахунок КП "Київжитлоспецексплуатація".

Сума отриманих платежів, зменшена на суму визначених
у встановленому порядку податкових зобов'язань підприєм)
ства та обов'язкових зборів, розподіляється наступним чи)
ном:

— 10% — підприємствам, установам, організаціям кому)
нальної власності територіальних громад районів — балан)
соутримувачам жилих будинків. Зазначені кошти спрямовую)
ться на відшкодування витрат утримання місць спеціальних
конструкцій;

— 90% — КП "Київжитлоспецексплуатація", з них:
— 90% — направляються на формування цільового

фонду підприємства, кошти якого використовуються згід)
но з кошторисом па фінансування робіт, пов'язаних з ут)
риманням житлового фонду, відповідно до затверджених
загальноміських програм. Кошториси цільового фонду за)
тверджуються Головним фінансовим управлінням вико)
навчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) за погодженням з Головним
управлінням житлового господарства виконавчого орга)
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад)
міністрації);

— 10% — залишаються у розпорядженні КП "Київжитлос)
пецексплуатація" і використовуються для здійснення ста)
тутної діяльності.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер)
жавній адміністрації) спільно з районними у м. Києві дер)
жавними адміністраціями, комунальними підприємствами
по утриманню житлового господарства протягом двох міся)
ців привести свої нормативно)правові акти у відповідність
з цим рішенням згідно з порядком розміщення реклами в
ліфтах жилих будинків комунальної власності, затвердже)
ним цим рішенням.

5. Головному управлінню з питань цінової політики вико)
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер)
жавної адміністрації) у місячний термін розробити та пода)
ти на затвердження в установленому порядку ціни та тари)
фи на розміщення реклами в ліфтах жилих будинків кому)
нальної власності.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по)
стійну комісію Київради з питань житлово)комунального гос)
подарства та паливно)енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Передвиборна про рама
андидата на пост Президента У раїни

ПРОТИВСІХ
Василя Васильовича

Äåâ’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ÿ ñïîñòåð³ãàþ çà
íåçàëåæíîþ Óêðà¿íîþ. Çâ³äóñ³ëü ÷óòè:
Ïðåçèäåíò çà óêðà¿íñüêèé íàðîä, Ïðåì’-
ºð òà óðÿä çà óêðà¿íñüêèé íàðîä, äåïó-
òàòè òà ïàðëàìåíò çà óêðà¿íñüêèé íàðîä.
² ó ìåíå âèíèêàº çàïèòàííÿ: à õòî æ ïðî-
òè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêùî â³í òàê ïî-
ãàíî æèâå íà âëàñí³é çåìë³?

Ðàçîì ç âàìè, øàíîâí³ âèáîðö³, ÿ õî-
÷ó çíàéòè â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ

Ïåâåí, ùî áàãàòî õòî ç âàñ ³¿ âæå çíàº,
à òî÷í³øå áóäå ñêàçàòè — â³ä÷óâàº íà ñî-
á³.

Ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ò³ õàáàð-
íèêè òà êðàä³¿, ÿê³ âñ³ ö³ ðîêè íå çàéìà-
ëèñÿ íà ñâî¿õ ïîñàäàõ í³÷èì ³íøèì, í³æ
âëàñíèì çáàãà÷åííÿì çà íàø ç âàìè ðà-
õóíîê.

Ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ò³ ìîæíî-
âëàäö³, ÿê³ îòî÷èëè ñåáå çðó÷íèìè ïîñà-
äîâöÿìè, êîòð³ çàéíÿëèñÿ íîâèì, íå÷ó-
âàíèì â ñâ³ò³ á³çíåñîì — äåðèáàíîì äåð-
æàâíî¿ âëàñíîñò³ òà áþäæåòó.

Ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ì³ñöåâà
âëàäà, ÿêà çàéíÿëàñÿ âèêëþ÷íî ðîçïîä³-
ëîì íàðîäíî¿ çåìë³, ðîçäà÷åþ â îðåíäó
íàðîäíîãî ìàéíà, çáàãà÷åííÿì ð³äí³ òà
çíàéîìèõ, ðîçê³øíèìè çàáàâêàìè ñâî¿õ
ä³òåé.

Ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ò³ ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè, ÿê³ íå â çìîç³ ïðèáîð-
êàòè áàíäèò³â òà êðàä³¿â, à â³ä òîãî çà-
æàäàþòü “â³äêàò³â”, ñòàëè ¿õ “êðèøóâà-
òè”, à ïîò³ì ³ ðàçîì ç ïîðóøíèêàìè çà-
êîí³â “â³äñòð³ëþâàòè” ëþäåé òà ãëóìè-
òèñÿ íàä íàøèìè ä³òüìè.

Ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó óñ³ ò³ “íà-
ôàðøèðîâàí³” ïîë³òèêè, êîòð³ íàâ÷èëè-
ñÿ ãàðíèì òà êðàñèâèì îá³öÿíêàì ï³ä ÷àñ
òîê-øîó, àëå, ïðèéøîâøè äî âëàäè áóäü-
ÿêîãî ð³âíÿ, çàáóâàþòü ïðî íàñ ç âàìè
ïåðøîãî æ ðîáî÷îãî äíÿ.

ß ïðàãíó âñå öå çì³íèòè. Ðàçîì, ò³ëü-
êè ðàçîì ç âàìè!

Ìè ðàçîì ìàºìî ïîêëàñòè êðàé á³äó-

âàííþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. ² ÿêùî âè
äîâ³ðèòå ìåí³ — ÿ îá³öÿþ ³ áóäó íåñòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ñëîâà: æîäåí ç
òèõ, õòî îáìàíþâàâ âàñ âñ³ ö³ ðîêè, íå
çàëèøèòüñÿ íà äåðæàâí³é ïîñàä³!

Ùî íàì âñ³ì òðåáà çðîáèòè? Ïîì³íÿòè
â óñ³õ ä³ëÿíêàõ âëàäè ëþäåé — íà òèõ,
õòî ñâîºþ ÷åñí³ñòþ, ïàòð³îòèçìîì, ïðà-
öåçäàòí³ñòþ òà ïðîôåñ³îíàë³çìîì äîâ³â,
ùî ñïðàâä³ ñëóæèòü óêðà¿íñüêîìó íàðî-
äîâ³, íàø³é äåðæàâ³! Æîäíà ïîñàäîâà
îñîáà íå ìàº ïðàâà íà íåäîòîðêàí³ñòü:
ÿêùî â÷èíèâ çëî÷èí — éäè äî áóöåãàð-
í³ áåç îãëÿäó íà ÷èí ÷è çâàííÿ!

Ç óñ³õ ä³ëÿíîê âëàäè, ç êîæíîãî ðîáî-
÷îãî ì³ñöÿ òðåáà âèòèñíóòè êîðóïö³þ,
êîæíà ñïðîáà äàòè õàáàðÿ ÷è îòðèìàòè
õàáàðÿ ìàº ñòàòè çëî÷èíîì îñîáëèâî¿ íå-
áåçïåêè.

Ç á³çíåñó òðåáà çíÿòè áóäü-ÿê³ çàéâ³
ïîäàòêè, ñòÿãàþ÷è ëèøå ºäèíèé äåðæàâ-
íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ð³ 10 â³äñîòê³â — “äå-
ñÿòèíè”. Öå ìàº íå ò³ëüêè äàòè çìîãó
ëþäÿì ðîçïðàâèòè êðèëà òà ñòâîðèòè áà-
ãàòî íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñêîðîòèòè íå-
ïîì³ðíó ê³ëüê³ñòü ïîäàòê³âö³â òà ô³ñêàëü-
íèõ ñëóæá, öå â³äïîâ³äàº íàø³é ìîðàë³ òà
ðåë³ã³¿!

ß ïðèâåäó äî âëàäè òàêèõ ëþäåé, ÿê³
çìîæóòü ïåðåòâîðèòè Óêðà¿íó íà “Øâåé-
öàð³þ äëÿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè”: öå ìàº áó-
òè â³ëüíà çîíà äëÿ âêëàäàííÿ ãðîøåé,
áàíê³âñüêà ñèñòåìà ìàº ïðàöþâàòè íå íà
ãðàá³æ ëþäåé, à íà òàêèé âèñîêèé ðîç-
âèòîê ³ çàõèñò ãðîøåé, ùîá ó íàñ áóëî
íå ìåíø ïðåñòèæíî ðîçì³ùàòè âêëàäè,
í³æ ó “æåíåâñüêèõ êðîò³â”.

Îñíîâí³ ñèëè äåðæàâà ìàº ñïðÿìîâó-
âàòè âèêëþ÷íî íà ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè —
³ ïåðøîþ ç òàêèõ ïðîãðàì ìàº ñòàòè ïðî-
ãðàìà çàõèñòó æèòòÿ òà åêîëîã³¿. Óêðà¿íà
ç ¿¿ íàäçâè÷àéíî áàãàòîþ ïðèðîäîþ ìàº
ñòàòè ñïðàâæí³ì çðàçêîì äëÿ ªâðîïè ç
òî÷êè çîðó çàõèñòó æèòòÿ ëþäåé, çàõèñ-
òó åêîëîã³¿ — ð³÷îê, ë³ñ³â, óí³êàëüíèõ êó-

ðîðòíèõ çîí. Ìè ìàºìî äáàòè ïåðø çà
âñå ïðî íàøå ìàéáóòíº. Ó êðà¿í³ ×îðíî-
áèëþ íå ìîæå áóòè äåðæàâíèõ ä³ÿ÷³â,
ÿêèì áàéäóæå äèâèòèñÿ, ùî âèòâîðÿþòü
ç íàøîþ åêîëîã³ºþ.

ß äîá’þñÿ òîãî, ùîá áóëî ïîâåðíóòî
íàâ÷àííÿ â 10 êëàñàõ øêîëè ïî çâè÷-
í³é ï’ÿòèáàëüí³é ñèñòåì³, à äî âóç³â âñ³
áåç âèêëþ÷åííÿ âñòóïàëè ëèøå ïî åê-
çàìåíàõ — ï³ëüãè ìàþòü íàäàâàòèñÿ ä³-
òÿì ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíè âæå çà-
ðàõîâàí³ äî âóçó òà äîâåëè ïðàâî íà íà-
â÷àííÿ ïî äåðæàâíèì ïðîãðàìàì. Ä³òåé
òðåáà ïîçáàâèòè “ðåêðóòñòâà” â àðì³¿ —
íàøå â³éñüêî ìàº ñòàòè íå ò³ëüêè ïðî-
ôåñ³éíèì, à é ìîá³ëüíèì, äóæå íåâå-
ëèêèì çà ÷èñåëüí³ñòþ, äîáðå îçáðî-
ºíèì òà ãîòîâèì ñïðàâä³ çàõèùàòè
Áàòüê³âùèíó, à íå áóòè áåçêîøòîâíîþ
ðîáî÷îþ ñèëîþ äëÿ ãåíåðàëüñüêèõ ìàº-
òê³â.

ß ìàþ äîñâ³ä ³ çíàþ, ÿê ñàìå ìàþòü
ïðàöþâàòè ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè. Ãîëîâ-
íå — âîíè ìàþòü âèêîíóâàòè íàêàçè ëþ-
äåé, äáàòè ïðî ¿õ äîáðîáóò, à íå áóòè
ðîçïîä³ëüíèêàìè “øàðîâèõ” çåìåëü òà
ïðèêðèòòÿì äëÿ øàõðà¿â! Ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ âñ³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ ÷ó-
òè ò³ëüêè áàëà÷êè — òðåáà çíà÷íî ñêî-
ðîòèòè ì³ñöåâèõ ÷èíîâíèê³â, àëå â³ääà-
òè íà ì³ñöÿ ïðàâî çàëèøàòè ñàìå ó ðå-
ã³îíàõ á³ëüø³ñòü çàðîáëåíèõ áþäæåòíèõ
êîøò³â. Êè¿â ìàº íå ðîçïîä³ëÿòè âñå çà
ðåã³îíè — â³í ìàñ äîïîìàãàòè ðåã³îíàì
ç êîðèñòþ âèòðà÷àòè íà ëþäåé âñå òå,
ùî ëþäè â³ääàëè äåðæàâ³ ó âèãëÿä³ ïî-
äàòê³â.

Ìè íå ìàºìî ðîáèòè ÿêèõîñü ñïåö³-
àëüíèõ ïðîãðàì, “ïðîðèâ³â”, ïèñàòè äîâ-
ã³ òà íàäçâè÷àéíî áðåõëèâ³ ñòàòèñòè÷í³
çâ³òè. Ó íàñ ðîçóìí³ òà îñâ³÷åí³ ëþäè, ñå-
ðåä ÿêèõ áàãàòî ôàõ³âö³â ñâîº¿ ñïðàâè —
âîíè äàâíî âæå çíàþòü, ùî, äå ³ ÿê ðî-
áèòè äëÿ ëþäåé.

Êîæåí ïîë³òèê, ÿêèé áàëîòóºòüñÿ äî

îðãàí³â âëàäè — ÿê ì³ñöåâèõ, òàê ³ öåí-
òðàëüíèõ,— ìàº äàòè ïèñüìîâó îá³öÿí-
êó â ðàç³ ùîíàéìåíøîãî ïîñàäîâîãî
çëî÷èíó — õàáàðÿ, “â³äêàòó”, “êðèøó-
âàííÿ” òîùî — áóòè íå ò³ëüêè ïðèòÿã-
íóòèì äî ñóäó, àëå é â³ääàòè äåðæàâ³
ìàéíî, ùî íàëåæèòü éîìó òà éîãî ðî-
äèí³.

ß íàðîäèâñÿ, çðîñòàâ, íàáóâàâ îñâ³òó òà
äîñâ³ä íà óêðà¿íñüêèé çåìë³. ² ìåí³ äó-
æå áîëÿ÷å, ùî íàøó ìàò³íêó-çåìëþ, ùî
íàøó óëþáëåíó êðà¿íó ïåðåòâîðþþòü íà
ñâ³òîâå ïîñì³õîâèñüêî! Ãåòü âñ³õ òèõ, õòî
äîâ³â íàøó Áàòüê³âùèíó äî öüîãî!

Ìè ìàºìî æèòè ó â³ëüí³é, êðàñèâ³é,
çàìîæí³é Óêðà¿í³!

² äî öüîãî òðåáà çðîáèòè ïåðøèé
êðîê — â³ääàòè ãîëîñ ÏÐÎÒÈÂÑ²Õ Âà-
ñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, ÿêîãî íàðîäèëè óêðà-
¿íñüê³ áàòüêè, ÿêèé íå õî÷å ³ íå áóäå çì³-
íþâàòè êðà¿íó äëÿ æèòòÿ ñâî¿õ ä³òåé òà
îíóê³â, ÿêèé õî÷å ùàñòÿ âñ³ì óêðà¿í-
ñüêèì ëþäÿì ³ ÿêèé ïðèêëàäå äëÿ çä³éñ-
íåííÿ öüîãî âñ³ ñâî¿ çíàííÿ òà äîñâ³ä,
ÿêèé ãîòîâèé ïîêëàñòè íà áëàãî ëþäåé
ñâîº¿ Â³ò÷èçíè âñå ñâîº æèòòÿ!

Áàòüêè íàðîäèëè ìåíå Ãóìåíþêîì Âà-
ñèëåì Âàñèëüîâè÷åì, âñå æèòòÿ ÿ â÷èâ-
ñÿ, ïðàöþâàâ, ñï³ëêóâàâñÿ ñàìå ç öèì
ïð³çâèùåì. Àëå ñüîãîäí³ ÿ éäó íà òå,
ùîá áàëîòóâàòèñÿ ó Ïðåçèäåíòè ç ïð³ç-
âèùåì ÏÐÎÒÈÂÑ²Õ, îñê³ëüêè ÿ — ³ ïå-
âåí ó òîìó, ùî âè òàêîæ — ³ç ñâÿòîþ íå-
íàâèñòþ ïðàãíåòå âðåøò³-ðåøò ïðîãîëî-
ñóâàòè ïðîòè òèõ, õòî âñ³ ö³ ðîêè îáìà-
íþâàâ âàñ, õòî íà öüîìó îáìàí³ íàæè-
âàâ âåëè÷åçí³ ãðîø³. Ñàìå òîìó ÿ õî÷ó
âèéòè íà âèáîðè, ùîá îñòàòî÷íî ïîñòà-
âèòè êðàïêó ó åòàï³ áðåõí³, êðàä³æîê,
ðîçáàçàðþâàííÿ òà íåõòóâàííÿ ïðàâàìè
ëþäèíè!

ß éäó çàõèùàòè âàñ! ß âñå çðîáëþ, ùî-
áè ëþäè â Óêðà¿í³ áóëè ùàñëèâ³ òà çà-
ìîæí³!

Êëÿíóñÿ ó öüîìó íà ñâÿò³é Á³áë³¿!

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
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Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про перейменування вулиці у Голосіївському, Печерському районах
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 506/2575 від 13 жовтня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
рішення Київради від 29.04.04 № 206/1416 "Про порядок найменувань об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті
видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулицю Ульянових у Голосіївському, Печерському
районах міста Києва на вулицю Лабораторну.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс&
трації) здійснити організаційно&правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь&
кої ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі&
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнарод&
них зв'язків та інформаційної політики і постійну комісію Київради з пи&
тань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

За інчення. Почато на 5-й стор.

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 
"Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2007*2010 роки"

Рішення Київської міської ради № 512/2581 від 13 жовтня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої
статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надходження коштів до бюджету міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

викласти у такій редакції:

— позицію 450 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) "Група А" додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 88 розділу "Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву "Група А" додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком.
2. Пункт 2 рішення Київради від 02.04.09 № 161/1217 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватиза&

ції комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007&2010 роки" такого змісту: "2. Внести зміни у додаток до рішення Київради від
01.10.07  № 418/3252 "Про продаж майна, що належить територіальній громаді м. Києва”, а саме: вважати такою, що втратила чинність, позицію
30." визнати таким, що втратив чинність.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

10 Ком нальне підприємство "Ресторан "Слав -
тич"

м. Київ, в л. Ент зіастів,1 4 площа відповідно до
до ментів БТІ

450 Нежилі приміщення ТОВ "Да-лі" м. Київ, в л. Довжен а,7, літ. "3" 3 42,4

450 Нежилий б дино ТОВ "Да-лі" м. Київ, в л. Довжен а,7, літ. "3" 3 42,4

88 Нежилі приміщення Бла одійна ор анізація "Інноваційний фонд
розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ, в л. Б лаховсь о о, 5, літ. "Г" 3 61,5

88 Нежилий б дино Бла одійна ор анізація "Інноваційний фонд
розвит ромадсь о о транспорт "

м. Київ, в л. Б лаховсь о о, 5, літ. "Г" 3 61,5

10 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Ент зіастів,1 4 1242,9

1. Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Ки&
єва на 2007&2010 роки" такі зміни:

— абзац 1 пункту 17 розділу III "Порядок застосування способів приватизації" додатка 1 до рішення "17. Об'єкти групи Ж, рішення про привати&
зацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються із збереженням профілю та шляхом продажу їх цілісних майнових
комплексів." викласти у такій редакції: "17. Приватизація об'єктів групи Ж, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією
Програмою, здійснюється шляхом продажу їх цілісних майнових комплексів та переважно із збереженням профілю.";

— позицію 10 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) "Група А" додатка 2 до рішення

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Шановні а ціонери
За рито о а ціонерно о товариства “Страхова

омпанія “Страховий апітал”!
Правління ЗАТ СК “Страховий апітал” повідомляє про проведення

чер ових за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться
30 р дня 2009 ро об 11.00 за адресою: 01004, м. Київ, в л. Кропив-

ниць о о, 6, . 2.
Почато реєстрації а ціонерів та їх представни ів о 10.00.

Порядо денний:
1. Звіт Голови Правління Товариства про рез льтати роботи 2008 році.
2. Звіт Голови На лядової ради Товариства про рез льтати роботи 2008 році.
3. Звіт Ревізора товариства про рез льтати роботи 2008 році.
4. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2008 рі .
5. Про порядо розподіл приб т та нарах вання і виплат дивідендів за 2008

рі .
6. Про створення філій Товариства, затвердження їх положень.
7. Про лі відацію філій Товариства.
8. Від ли ання та обрання членів Правління Товариства.
9. Від ли ання та обрання членів На лядової ради Товариства.
10. Від ли ання та обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження Стат т Товариства в новій реда ції, що пов’язане зі зміною

прав та обов’яз ів ор анів правління Товариства.
12. Затвердження вн трішніх положень Товариства.

Основні по азни и фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства
за 2008 рі ЗАТ СК “Страховий апітал”, (тис. рн.)

Наймен вання по азни а Період
Звітний Попередній

Усьо о а тивів 47 938,0 39 507,7
Основні засоби 516,0 640,8
Дов остро ові фінансові інвестиції 15 295,0 14 184,4
Запаси - -
С марна дебіторсь а забор ованість 28 583,0 14 741,9
Грошові ошти та їх е віваленти 137,0 536,5
Нерозподілений приб то 12 561,0 8 202,7
Власний апітал 42 267,0 37 908,2
Стат тний апітал 25 704,0 25 704
Дов остро ові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4 391,0 281,9
Чистий приб то (збито ) 4 358,0 -3 211,3
Середньорічна іль ість а цій (шт.) 2 570 400 1 407 196
Кіль ість власних а цій, ви плених протя ом період (шт.) - -
За альна с ма оштів, витрачених на ви п власних а цій
протя ом період

- -

Чисельність працівни ів на інець період 23 33

Ре іональне відділення Фонд державно о
майна У раїни по м. Києв повідомляє про
об’є ти р пи А ом нальної власності, що
підля ають приватизації шляхом ви п
орендарем:
- нежилі приміщення площею 373,50 в.м., за адресою: м. Київ,
проспе т Броварсь ий, 1, літ. “З”, Венеціансь ий острів;

- нежилі приміщення площею 261,30 в.м., за адресою: м. Київ,
проспе т Броварсь ий, 1, літ. “У”, Венеціансь ий острів;

- нежилі приміщення площею 68,50 в.м., за адресою: м. Київ,
проспе т Броварсь ий, 1, літ. “X”, Венеціансь ий острів.

Інстит т фізи и напівпровідни ів

ім. В. Є. Лаш арьова НАН У раїни
пропон є в оренд на он рсній основі приміщення

різної площі. Умови он рс за тел./фа с 525-41-10,

E-mail: luda@isp.kiev.ua

Київсь ий інстит т м зи и ім. Р. М. Глієра
подав до Міністерства освіти і на и У раїни заяв про
ліценз вання спеціальності “М зичне мистецтво” за
IV освітньо- валіфі аційним рівнем.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 200098 на ім’я К реч а І оря Семеновича вважати
недійсним.

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований із зони
відч ження в 1986 році, ате орія 2, серія Б, № 065898 на ім’я
Горсь о о Оле сія Ми олайовича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 031112 на ім’я Остапця Івана Сер ійовича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 000365 на ім’я Омельчен а Анатолія Петровича вважати
недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 208135 на ім’я Лавреню а Юрія Петровича вважати
недійсним.

Посвідчення часни а лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС,
ате орія 2, серія А, № 378158 на ім’я Лазарева Ми оли
Ми олайовича вважати недійсним.

З матеріалами, що стос ються поряд денно о, можна ознайомитись з 09.00
до 18.00 за адресою проведення За альних зборів.

Пропозиції щодо Поряд денно о За альних зборів приймаються за адресою
проведення За альних зборів.

Для часті в За альних зборах а ціонерам та їх представни ам необхідно мати
до мент, що посвідч є особ . Представни и підтвердж ють свої повноваження
відповідності до вимо чинно о за онодавства У раїни.
Тел. для довідо : +38 (044) 462-51-52, 462-59-49.

В.о. Голови Правління Л.Г.Савельєва
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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 2369
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Áóäóâàòèñÿ ñòàíå 
ëåãøå
Ó ñòîëèö³ â³äêðèâñÿ íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ “Åï³öåíòð”
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У п'ятницю найбільший
світі б дівельний с пермар-
ет "Епіцентр" рочисто від-
рив Президент У раїни Ві -
тор Ющен о. Ма азин став
23-м своїй мережі. По п-
ців обсл ов ватиме 96 ас,
б де та ож сл жба достав и
товарів. О рім звичних від-
ділів, новом "Епіцентрі"
розмістили найбільший
Європі садовий центр.

Â³äêðèòòÿ áóä³âåëüíîãî ñóïåðìàð-
êåòó “Åï³öåíòð” ñòàëî ÷è íå íàé-
âàæëèâ³øîþ ïîä³ºþ â Óêðà¿í³ ìèíó-
ëî¿ ï’ÿòíèö³. Ïåðåð³çàòè ÷åðâîíó
ñòð³÷êó òóäè ïîäàâñÿ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî. Íà ùàñ-
òÿ, â³í ïðàêòè÷íî íå ñï³çíèâñÿ, õî-
÷à äî ïðèáóòòÿ ´àðàíòà ïðèáëèçíî
1000 ëþäåé ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ðàçîì ³ç
æóðíàë³ñòàìè íåîðãàí³çîâàí³ ïðåñ-
ñëóæáè âñòèãëè ïðîòðèìàòè íà ìî-
ðîç³ 3 ãîäèíè.

“ß òóò, áî öå íàö³îíàëüíèé ïðî-
äóêò,— ïîÿñíèâ Ïðåçèäåíò.— Íà
öåé ìàãàçèí íå áóëî âèòðà÷åíî æîä-
íî¿ êîï³éêè äåðæàâíèõ ãðîøåé. Ñà-
ìå òàê ïîâèíåí ïðàöþâàòè óêðà¿í-
ñüêèé á³çíåñ”.

“Åï³öåíòð” íà Áåðêîâåöüê³é, 6,
ùî íà îêîëèö³ ì³ñòà, ñòàâ íàéá³ëü-
øèì ó ñâ³ò³. Çàãàëîì ìåðåæà öèõ ã³-
ïåðìàðêåò³â â Óêðà¿í³ íàðàõîâóº óæå
23 ìàãàçèíè. Íîâèé çàéìàº ïëîùó

56 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Â³äâ³ä-
óâà÷³â îáñëóãîâóâàòèìå 96 êàñ, ïðà-
öþâàòèìå ñëóæáà äîñòàâêè ãàáàðèò-
íèõ òîâàð³â. Îêð³ì çâè÷íèõ äëÿ ïî-
êóïö³â â³ää³ë³â, ó öüîìó ñóïåðìàðêå-
ò³ çàïðàöþâàâ íàéá³ëüøèé ó ªâðîï³
ñàäîâèé öåíòð.

“Ïîïðè êðèçó, ìè ïðîäîâæóºìî
ñòâîðþâàòè íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Òóò
ïðàöþâàòèìå 1200 ïðîôåñ³îíàë³â,
êîæíîìó ç ÿêèõ ìè çàáåçïå÷èëè
íîðìàëüíó çàðïëàòó òà ñîö³àëüí³ ãà-
ðàíò³¿”,— ðîçïîâ³ëà ô³íàíñîâèé äè-
ðåêòîð ìåðåæ³ òà äåïóòàò Êè¿âðàäè
Ãàëèíà Ãåðåãà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³ä-
êðèòòÿ íîâîãî ìàãàçèíó îá³éøëîñÿ
ó ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ³, ñóäÿ÷è
ç ô³íàíñîâî¿ ñèòóàö³¿, íàéáëèæ÷èì

÷àñîì ïðèáóòê³â ìàãàçèí íå ïðèíîñ-
èòèìå.

Àñîðòèìåíò òîâàð³â ³ç á³ëüø í³æ
200 òèñÿ÷ íàéìåíóâàíü, á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ â³ò÷èçíÿí³, Â³êòîðà Þùåíêà
÷îìóñü íå çäèâóâàâ. “Ïîêàæ³òü ìå-
í³ òå, ÷îãî â ìåíå íåìà”,— îäðàçó
ïîïðîñèâ â³í. Îñîáëèâó óâàãó Ïðå-
çèäåíòà çîñåðåäèëè íà ³òàë³éñüêîìó
ìàðìóð³, øïàê³âíÿõ òà ðîñëèíàõ.
Åêñêóðñ³þ ãàðäåí-öåíòðîì Â³êòîðó
Þùåíêó ïðîâîäèâ íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó, ÿê âèÿâèëîñÿ, ³òàë³ºöü.

“Îöå õâàëþ,— ï³äñóìóâàâ â³äêðèò-
òÿ, ä³çíàâøèñü ïðî öåé ôàêò, Ïðå-
çèäåíò.— Çàâæäè ìð³ÿâ, ùîá ³òàë³é-
ö³ ¿õàëè äî íàñ íà çàðîá³òêè, à íå íà-
ø³ ëþäè äî ²òàë³¿”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Ó ñõ³äí³é òà öåíòðàëü-

í³é ÷àñòèíàõ — ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü — 2...—6°Ñ, âíî÷³ —4... —8°Ñ; íà óçáå-
ðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+1...+4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —4...—6°Ñ, âíî÷³ —5...—8°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —7...—9°Ñ, âíî÷³ —6...—10°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. ×àñîì íåâåëèêèé
ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü —8...—9°Ñ, âíî÷³ —7...—10°Ñ

“Національний прод т” від ривали за національними традиціями

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 15 ãðóäíÿ
День підбиття підс м ів за мин лий місяць, завер-

шення справ, ви онання обіцяно , розрах н з мораль-
ними та матеріальними бор ами. Пле айте в серці лю-
бов та радість, випромінюйте нав олишній простір
світлі поч ття, айтеся ріхах, вели од шно прощай-
те ривдни ів. Сьо одні випадає рід існий шанс звіль-
нитися від альмівно о баласт помило і модерніз ва-
ти свою долю протя ом наст пно о місяця на раще. Пе-
симізм, ж рба, триво и, депресія — воро и дня.

ОВНИ, я що те, що хвилювало та наснаж вало донині,
осиплеться осіннім пожовтілим листям — радійте, то дія
Промисл Божо о, я ий спрямов є на шлях праведності,
дар є висо м дрість, роз риває серце наз стріч істині.
Одна важно проаналіз йте рез льтати своїх мин лих вчин-
ів.
ТЕЛЬЦІ матим ть д шевне очищення. Цей процес є бо-

лючим, але атарсис має відб тися на блис чом рівні.
Тримайтеся по- еройсь и!
У БЛИЗНЯТ шлюбні та ділові стос н и переживають оздо-

ровч риз , я а асоціюється з б рхливим морсь им штор-
мом, що ви идає з либин на бере бр д та мотлох і очи-
щається... Хочете щасливо ро вати в парі — б дьте дип-
ломатами, віддайте ермо правління обранцям! Дайте їм
змо самореаліз ватися за по ли ом.
РАКИ, роботи приб де. На сл жбі намічаються реор ані-

заційні зміни, їх ди т є невмолимий соціальний про рес.
Мобіліз йтеся і з стрічайте йо о всеозброєнні. Фахівець
ви нівро , тож боятися не варто — адапт єтеся!
ЛЕВИ, сердечних справах заб яє весною. Шлях любо-

ві б де стелено трояндами щастя і романти и. Насоло-
дж йтеся б ттям, втішайтеся і дя йте Всевишньо о за ми-
лість та лас !
ДІВИ, мин ле знов на адає про себе, і не дивно, адже

без ньо о немає майб тньо о. Історію не переписати, мож-
на лише засвоїти її ро и. Не нарі айте на долю, що зм -
ш є зад вати, нині діє асло: “повторення — мати навчан-
ня”.
ТЕРЕЗИ, пот рб йтеся про те, я позб тися застарілих

стереотипів стос н ах зі сл жбовим оле тивом. Пізнай-
те оле , працедавців з іншо о ра рс , де від риєте для
себе чимало пре расно о в їхній нат рі, що й обла ородить
з асаючий д х співпраці.
СКОРПІОНИ, б дьте само ритичними, не давайте волю
ордині, що призведе до р йнівної манії величі. У вас пре-
достатньо вн трішньо о бла ородства, висо их чеснот ха-
ра тері, тож причар вати, завоювати а диторію прихильни-
ів тр днощів не с ладе. Пот рб йтеся, аби вас оцінили
правильно, це в рай потрібно на майб тнє.
СТРІЛЬЦЯМ варто триматися від імпровізацій. Не пра -

ніть на передов , проведіть день спо ійній затишній ат-
мосфері. Це безпечить від неприємних сюрпризів, зе о-
номить доро оцінні сили, я і знадобляться пізніше.
КОЗОРОГИ, життєвий тон с на мінім мі, дається взна и

втома, на опичена протя ом місяця. Одна бити байди и
ні оли, обставини вима ають від вас жертовності й смирен-
ня. Тож оли плани пор ш ються, не пані йте, а спо ійно
пристосов йтеся до спонтанних змін. Бла одійність є не-
від’ємною част ою ваших дій. Подавайте милостиню таєм-
но, не с рмлячи дов ола. Творець се бачить.
ВОДОЛІЇ мають шанс добре заре оменд вати себе на

ромадсь ом поприщі, відновити др жні стос н и на тлі но-
вих ідей та інтересів. Конта ти та знайомства матим ть ба-
атообіцяючі перспе тиви.
РИБИ, підводьте рис під мин лим. Ви на порозі ар’єр-

них змін, ряде професійний аврал. Можлива зміна ерів-
ництва. Тим, хто займаєтеся роботою за по ли ом серця,
реор анізації мають неодмінно б ти орисними

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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Ком нальне підприємство “Генеральна дире ція
Київсь ої місь ої ради з обсл ов вання іноземних

представництв”

інформ є иян про проведення 21.01.2010 о 18.00 приміщенні а тово о зал Державної
х дожньої середньої ш оли імені Тараса Шевчен а за адресою: в л. Жамбила Жабаєва
(К зьмінсь а), 4 Шевчен івсь ом районі м. Києва ромадсь о о об оворення містоб дівної
до ментації з питання б дівництва б дин ів і спор д дипломатично о представництва,
житлово о омпле с для дипломатів та адміністративно о б дин ГДІП з підземними
пар ін ами на б льв. Сі орсь о о ( в л. Тан овій), 4-6 Шевчен івсь ом районі м. Києва.

Інформацію щодо прое т містоб дівної до ментації розміщено на сайтах www.gdip.com.ua
та www.tmm.ua.

Питання та пропозиції до прое т , а та ож запис на часть в об оворенні прийматим ться
ожно о четвер а з 14:00 до 18:00 приміщенні а тово о зал Державної х дожньої середньої
ш оли імені Тараса Шевчен а за адресою: м. Київ, в л. Жамбила Жабаєва (К зьминсь а)
4, тел. 458-41-21.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводитиметься 21.01.2010 з 17.00.
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Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)
01034, Київ,
вул. Володимирська,
51�а, репроцентр 
газети «Хрещатик».
Тел.: 235�82�72,

234�12�55
repro.kreschatic.kiev.ua
Усі види додрукарських 
робіт.


