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Ñòîëèöÿ çìåíøèëà 
øâèäê³ñòü
Ç íàñòàííÿì ìîðîç³â çíàêè “80” çíÿëè ç óñ³õ äîð³ã

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

На иївсь і доро и разом зі сні ом посипа-
лась сіль. "Київавтодор" з першими моро-
зами почав обробляти шляхи столиці. У
ДАІ аж ть, що випад ів ДТП не побільша-
ло, одна за ли ають водіїв при альм вати.
На 14 в лицях міста с ас вали "літню"
швид ість. Зна ів "80" місті більше не-
має, тож їздити можна ма сим м зі стан-
дартними 60 м/ од.

Ç ïåðøèìè ìîðîçàìè òà ñí³ãîì çãàäóºìî óðîêè ô³çè-
êè: ñèëè òåðòÿ, êîâçàííÿ òà çåìíîãî òÿæ³ííÿ, ÿê í³êî-
ëè, íàî÷í³. Îäíàê ïîñëèçíóòèñÿ ³ âïàñòè äåñü ó äâîð³
÷è íà òðîòóàð³ — öå ùå êâ³òî÷êè. Íàéá³ëüøà íåáåçïå-
êà ÷àòóº íà äîðîç³. ² õî÷à öå áóâàº ùîðîêó, ÄÀ² òà êî-
ìóíàëüíèêè ùîðàçó ïîïåðåäæàþòü ³ ï³øîõîä³â, ³ âîä³¿â
áóòè óâàæí³øèìè ï³ä ÷àñ ðóõó. Òèì ÷àñîì äîðîãè ïî-
ñèïàþòü ñ³ëëþ, à ç³ ñòîâï³â çí³ìàþòü äîðîæí³ çíàêè.

Çìåíøèòè øâèäê³ñòü ðóõó àâòîìîá³ë³â ì³ñòîì àâòî-
³íñïåêö³ÿ âèð³øèëà ùå 11 ãðóäíÿ, òîä³ é ïî÷àëè çí³-
ìàòè çíàêè, ùî äîçâîëÿëè ¿õàòè ç³ øâèäê³ñòþ 80
êì/ãîä. Òåïåð âîä³¿ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòè ñòàíäàðò-
íèõ 60 êì/ãîä.

Íàãàäàºìî, ùî íà ë³òí³é ïåð³îä ÄÀ² äîçâîëèëà îêðå-
ìèìè äîðîãàìè ç õîðîøèì ïîêðèòòÿì ì÷àòè 80 êì/ãîä,
ïðè öüîìó ó âîä³¿â ä³ÿëî íåãëàñíå ïðàâèëî ïðàâèëî
“+20”. Òîæ ðîçãàíÿòèñÿ ìîæíà áóëî ôàêòè÷íî ï³ä óñ³
100.

Òåïåð ëþáèòåëÿì øâèäêî¿ ¿çäè äîâåäåòüñÿ áóòè óâàæ-
í³øèìè — çíàêè çíèêëè. “Â³ñ³ìäåñÿòêó” ïðèáðàëè ç
Îáîëîíñüêîãî ïðîñïåêòó — â³ä âóëèö³ Áîãàòèðñüêî¿ äî
Ìàëèíîâñüêîãî, ç Ìîñêîâñüêîãî ïðîñïåêòó — â³ä âóëè-
ö³ Áîãàòèðñüêî¿ äî Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà ³ Áðîâàðñüêîãî
ïðîñïåêòó — â³ä ïðîñïåêòó Âèçâîëèòåë³â äî Íîâîðîñ³é-
ñüêî¿ ïëîù³ òà â³ä âóëèö³ Ê³îòî äî ÊÏÏ.

Äî øâèäêîñò³ 60 êì/ãîä ïîâåðíóëèñÿ òàêîæ íà Ñòî-
ëè÷íîìó òà Íàáåðåæíîìó øîñå, Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é,
Ì³ñüê³é âóëèöÿõ òà Íîâ³é Îêðóæí³é. Íå òèñíóòè ïåäàëü
ãàçó äîâåäåòüñÿ, ¿äó÷è Íàääí³ïðÿíñüêèì øîñå, ïðîñïåê-
òîì Áàæàíà, âóëèöÿìè Áîãàòèðñüêîþ òà Çàáîëîòíîãî, à
òàêîæ áóëüâàðîì Äðóæáè Íàðîä³â.

Àâòî³íñïåêö³ÿ çàêëèêàº íå ëèøå çà çíàêàìè ñòåæèòè,
à ¿õàòè ïîâ³ëüí³øå, äîòðèìóâàòè äèñòàíö³¿, àäæå íà ìîê-
ð³é äîðîç³ çóïèíèòèñÿ ñêëàäí³øå, à â ñí³ãîïàä ìîæíà
íå ïîì³òèòè ï³øîõîäà. Âò³ì, ÿê ðîçïîâ³ëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ ÄÀ² â Êèºâ³, ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ ïîãîäè ïîêè ùî ê³ëü-
ê³ñòü ÄÒÏ íå çá³ëüøèëàñÿ.

Ìîæëèâî, äîðîæí³õ ïðèãîä íåáàãàòî, áî äî ðîáîòè
âçÿâñÿ “Êè¿âàâòîäîð”. Êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ çàçäà-
ëåã³äü çàêóïèëà 29 òèñ. òîíí òåõí³÷íî¿ ñîë³ òà ï³äãî-
òóâàëà äî ðîáîòè ìàéæå òðèñòà îäèíèöü î÷èñíî¿ òåõ-
í³êè.

“Äîðîãè, äå öå ïîòð³áíî, ïîñèïàëè âæå â÷îðà çðàí-
êó. Ñèòóàö³ÿ íà øëÿõàõ íîðìàëüíà”,— ðîçïîâ³â “Õðå-
ùàòèêó” ãåíäèðåêòîð “Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé.
Äî ñëîâà, öüîãîð³÷ ìàëè âïåðøå çàêóïèòè ñïåö³àëüí³
ðåàãåíòè, ÿê³ íå ïîøêîäæóþòü ãàçîí³â òà äåðåâ á³ëÿ äî-
ð³ã. “Ìè ïîðóøóâàëè òàêå ïèòàííÿ, àáè âèêîðèñòîâó-
âàòè ìåíø øê³äëèâ³ ðåàãåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü ìàãí³ºâ³, àì³-
àêîâ³ ñïîëóêè, ï³ñîê, ãðàâ³é, àëå ìàþòü ì³í³ìàëüíèé
âì³ñò õëîðó, ùî øêîäèòü ðîñëèíàì”,— ðîçïîâ³â çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
ìàéæå ÷âåðòü óñ³º¿ ïëîù³ ì³ñòà, ÿêó ïîñèïàþòü çàñîáà-
ìè â³ä ñí³ãó òà ëüîäó, ìàëè á îáðîáëÿòè ñàìå ñïåö³àëü-
íèìè ðåàãåíòàìè. Â “Êè¿âàâòîäîð³” êàæóòü, ùî òàêèõ
çàñîá³â “òðîõè ìàþòü”.

Êèÿíè ñòóðáîâàí³ íå ëèøå ðîñëèíàìè òà àâòîøëÿõà-
ìè. “Ç íàñòàííÿì ìîðîç³â äîâîäèòüñÿ îáåðåæí³øå ¿çäè-
òè, õî÷à é ïîì³íÿâ øèíè íà çèìîâ³. Íà äîðîãàõ íîð-
ìàëüíî, à îñü ó äâîðàõ, ïðî¿çäàõ ì³æ áóäèíêàìè ñëèçü-
êî”,— ñêàçàâ âîä³é Îëåêñ³é Êîâòóí
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Аби запобі ти збільшенню іль ості ДТП на иївсь их в лицях, рім посипання сіллю, обмежили швид ість
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Øàíîâí³ äðóç³! 
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì

ñâÿòîì — Äíåì ïðàö³âíèê³â ñóäó! Ñóä — öå
ºäèíèé äåìîêðàòè÷íèé ìåõàí³çì ðîçâ’ÿçàííÿ
êîíôë³êò³â òà çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí,
ùî ï³äêîðÿºòüñÿ ò³ëüêè Çàêîíó. Âè çàâæäè
ñòî¿òå íà ñòîðîæ³ ïðàâäè òà ñïðàâåäëèâîñò³.
Â³ðþ, ùî âàøà ïîðÿäí³ñòü òà ïî÷óòòÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà äîëþ êîæíî¿ ëþäèíè é íàäàë³ çà-
ëèøàòèìóòüñÿ ãàðàíò³ºþ äîòðèìàííÿ çàêîí-
íîñò³ â íàø³é äåðæàâ³. Âàø âèñîêèé ïðîôå-
ñ³îíàëüíèé ð³âåíü, çíàííÿ òà äîñâ³ä, â³ääàí³ñòü
ñïðàâ³ çäîáóëè çàñëóæåíèé àâòîðèòåò ³ ïîâàãó
ñåðåä êèÿí. Áàæàþ ³ íàäàë³ ã³äíî âèêîíóâàòè
ïîêëàäåíèé íà âàñ âèñîêèé îáîâ’ÿçîê — âåð-
øèòè ïðàâîñóääÿ! Íåõàé êîæíå óõâàëåíå âà-
ìè ð³øåííÿ áóäå âèâàæåíèì òà ñïðàâåäëèâèì,
à ëþäñüêà øàíà ñòàíå ã³äíîþ ïîäÿêîþ çà ïë³ä-
íó ïðàöþ òà ÷åñí³ñòü. Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, îïòèì³çìó òà íàñíàãè!

З пова ою Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Îñâ³òó ïðîô³íàíñóâàëè 
ìàêñèìàëüíî

Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç
ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè îáãîâîðèëè ñòàí ô³íàí-
ñóâàííÿ ãàëóç³ ó 2009 ðîö³. ßê ïîâ³äîìèëè
ïðåäñòàâíèêè ïðîô³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ, îñâ³òó
â ñòîëèö³ çà 11 ì³ñÿö³â ïðîô³íàíñîâàíî íà 86,1
% ç óðàõóâàííÿì çì³í äî áþäæåòó. Ó ïåðøó
÷åðãó ãðîø³ âèä³ëÿëèñü íà çàõèùåí³ ñòàòò³ —
çàðïëàòè, åíåðãîíîñ³¿, õàð÷óâàííÿ. Çàðïëàòè
îñâ³òÿíàì âèïëà÷óâàëè áåç îñîáëèâèõ çàòðè-
ìîê. Ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê ïëàòíþ çà ëèñòî-
ïàä âèïëàòèëè ó 7 ðàéîíàõ. Ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó òðèâàþòü âèïëàòè. À
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó äëÿ ðîçðàõóíêó ç îñâ³òÿíà-
ìè îôîðìëÿþòü ïîçèêó. Ïîïðè êðèçó, äåÿê³
ïðîãðàìè ïðîô³íàíñóâàòè âäàëîñÿ. Òàê, ìàé-
æå ñòîâ³äñîòêîâî âèêîíàíî “Çäîðîâ’ÿ ÷åðåç
îñâ³òó”. Íà îçäîðîâëåííÿ øêîëÿð³â ïðîïëà÷å-
íî 11,9 ç 13,8 ìëí ãðí çàïëàíîâàíèõ êîøò³â

Ïðîäóêö³ÿ ³íâàë³ä³â 
º çàòðåáóâàíîþ

Ì³ñüêà âëàäà îðãàí³çóº ìàñîâ³ çàêóï³âë³ ïðî-
äóêö³¿, ÿêó âèãîòîâèëè ³íâàë³äè. Ìåõàí³çìè
ñï³âïðàö³ â÷îðà îáãîâîðèëè ó ìåð³¿ íà ñïåö³-
àëüíîìó çàñ³äàíí³ ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíîþ Ê³ëü÷èöüêîþ. Êîìóíàëüí³ ï³äïðèºì-
ñòâà, ë³êàðí³, çàêëàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íå-
çàáàðîì êóïóâàòèìóòü âèðîáè ëþäåé ³ç âàäàìè
ñëóõó, çîðó ÷è îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòåìè. Ï³ä ÷àñ
îñòàííüî¿ âèñòàâêè áóëî äîñÿãíóòî ïîïåðåäí³õ
äîìîâëåíîñòåé ïðî òå, ùî Óïðàâë³ííÿ îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ çìîæå çàáåçïå÷èòè ñâî¿ çàêëàäè
õàëàòàìè, çàñîáàìè çàõèñòó òà ï³äíîñàìè.
Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ çãîëîñè-
ëîñÿ êóïóâàòè ðîçåòêè, êàáåë³ äëÿ åëåêòðîìå-
ðåæ òîùî. Àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ
ÓÒÎÑ ³ ÓÒÎÃ º íàéð³çíîìàí³òí³øèì: â³ä ïðè-
ùåïîê, öâÿõ³â ³ ðîçåòîê äî áóä³âåëüíîãî ðèõ-
òóâàííÿ, ìåòàëî÷åðåïèö³ é òðîòóàðíî¿ ïëèòêè.
Ö³íè ïðàêòè÷íî óäâ³÷³ º íèæ÷èìè, í³æ íà òà-
ê³ ñàìå âèðîáè êîìåðö³éíèõ ô³ðì

ßëèíêîâ³ áàçàðè 
çàïðàöþþòü íà ïîâíó

Ïî÷èíàþ÷è ç 18 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó, â
ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ ïðîäàæ íàòóðàëüíèõ ÿëè-
íîê. Òî÷êè ïðàöþâàòèìóòü ó çàêëàäàõ òîðã³â-
ë³ òà íà ðèíêàõ ì³ñòà. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
³ç ïèòàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó âèçíà÷åíî 144
ÿëèíêîâèõ áàçàðè. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì
ðîêîì ë³ñîâ³ êðàñóí³ ïîäîðîæ÷àþòü íà 10—15
â³äñîòê³â

Ñì³òòÿ ñòîëèö³ 
íå çàãðîæóº

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У онитві за рошима чиновни и нехт ють морал-
лю. У Дарниць ом районі місцева влада здала в
оренд приватном за лад приміщення ш оли-ін-
тернат для сиріт. Нині за ладі навчається
52 дитини. План валося набирати дітей-інвалідів
та малю ів із проблемних сімей. Та их районі
понад 2 тисячі. Одна район соціальним ініціати-
вам сіля о переш оджає. Київрада вима ає с а-
с вати рішення про оренд . В іншом разі примі-
щення вил чать із власності район .

Äåïóòàòè Êè¿âðàäè çìóøåí³ â³äñòîþâàòè ó ðàéîííèõ ÷èíîâíè-
ê³â ÷åðãîâèé äèòÿ÷èé çàêëàä. Óæå íå âïåðøå ï³ä ïðèâîäîì íà-
ïîâíåííÿ áþäæåòó â îðåíäó äî ïðèâàòíèê³â ïîòðàïëÿþòü ñîö³-
àëüí³ îá’ºêòè. Öüîãî ðàçó, “òóðáóþ÷èñü” ïðî åêîíîì³÷íó âèãîäó,
â³äçíà÷èëàñÿ Äàðíèöüêà ðàéðàäà. Âèïàäîê àìîðàëüíèé — ïðè-
ì³ùåííÿ çàáèðàþòü ó çíåäîëåíèõ ìàëþê³â — âèõîâàíö³â øêîëè-
³íòåðíàòó äëÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ç âàäàìè ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó.

“Ð³øåííÿì Äàðíèöüêî¿ ðàéðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ ÷àñòèíó ïðèì³-
ùåíü íàøî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ïëîùåþ 1550 êâàäðàòíèõ ìåòð³â
â³ääàëè â îðåíäó ïðèâàòíîìó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó “²í-
ñòèòóò ðåêëàìè”. Êîëåêòèâ øêîëè áóâ çäèâîâàíèé, áî öå áóëî
çðîáëåíî áåç êîíñóëüòàö³é ç íàìè, áåç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ íà ì³ñ-
ö³, à ãîëîâíå — áåç óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ä³òåé-ñèð³ò”,— ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó” äèðåêòîð øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 12 Ñâ³òëàíà Ïè-
ëþ÷åíêî.

Íà ñüîãîäí³ â øêîë³ íàâ÷àþòüñÿ 52 ä³òåé-ñèð³ò, á³ëüø³ñòü ³ç

ÿêèõ — ³íâàë³äè. “Ìè ìîãëè á óçÿòè ä³òåé çíà÷íî á³ëüøå, áî â
ïðîáëåìíèõ ñ³ì’ÿõ ñòðàæäàþòü ³ ð³äí³, ³ ñàì³ ä³òè. Ó íàñ ïîòóæíà
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà, êàäðîâà òà ìåòîäè÷íà áàçè, ÿê³ íå âèêîðèñ-
òîâóºìî íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü”, — ïîÿñíþº ïàí³ Ïèëþ÷åíêî.

Îäíàê Äàðíèöüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ áþðîêðàòè÷íèìè ìåòîäàìè
áëîêóº øêîë³ ìîæëèâ³ñòü íàáèðàòè âèõîâàíö³â. Çà âèñíîâêàìè
ì³ñüêî¿ ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîíñóëüòàö³¿, ó ðàéîí³
ïðîæèâàº 2019 ä³òåé ³ç âàäàìè ðîçâèòêó, êîòð³ ïîòðåáóþòü ñïå-
ö³àëüíèõ óìîâ íàâ÷àííÿ.

Óò³ì, äëÿ ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â ïîòðåáè ïðèâàòíîãî ÂÓÇó º
âàæëèâ³øèìè. Äëÿ “²íñòèòóòó ðåêëàìè” â øêîë³-³íòåðíàò³ âèìà-
ãàþòü çâ³ëüíèòè äâà ïîâåðõè. Íà îäíîìó ç íèõ — íàâ÷àëüí³ êëà-
ñè, á³áë³îòåêà, ìóëüòèìåä³éíèé òà êîìï’þòåðíèé êëàñè, ó÷èòåëü-
ñüêà. Ïåðåíîñèòè òà ïåðåîáëàäíóâàòè âñå öå ³íòåðíàò ìàº çà âëàñ-
í³ êîøòè. Ïðîáëåìà ùå é ó òîìó, ùî â³äïîâ³äíî äî íîðì ä³òè ç
âàäàìè ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó ìàþòü íàâ÷àòèñÿ â îêðåìîìó ïðè-
ì³ùåíí³. Ñóñ³äñòâî ç ³íøèìè ä³òüìè, à òèì ïà÷å ñòóäåíòàìè, äëÿ
íèõ º íåïðèéíÿòíèì.

Ó Êè¿âðàä³ òàêèìè ä³ÿìè ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â â³äâåðòî îáó-
ðåí³. “Ìè çâåðíåìîñÿ äî ðàéðàäè òà äî ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ ç âè-
ìîãîþ çóïèíèòè òàêå ð³øåííÿ. ßêùî öüîãî íå áóäå çðîáëåíî, òî
÷åðåç ñåñ³þ Êè¿âðàäè âèëó÷èìî ïðèì³ùåííÿ øêîëè äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà”,— çàçíà÷èâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè òà
íàóêè Âàëåð³é Ïîíîìàðåíêî.

Â³í äîäàâ, ùî º ñåíñ ðîçðîáèòè ñèñòåìó çàõèñòó äèòÿ÷èõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â â³ä òàêî¿ ñèòóàö³¿. “Òðåáà ïðîäóìàòè ìåõàí³çì,
ùîá ìè íå ìóñèëè ïåðåâîäèòè êîæíîãî ðàçó îêðåìèé çàêëàä äî
ì³ñòà, àáè çàõèñòèòè”,— ñêàçàâ ïàí Ïîíîìàðåíêî. Íà äóìêó äå-
ïóòàò³â, ä³¿ ðàéîííèõ ÷èíîâíèê³â º íå çîâñ³ì çðîçóì³ëèìè, îñî-
áëèâî â óìîâàõ, êîëè çàêëàä³â äëÿ íàâ÷àííÿ íå òàê ³ áàãàòî. Àäæå,
íàãàäóþòü äåïóòàòè, çà ìèíóëî¿ âëàäè ïîíàä 120 äîøê³ëüíèõ äè-
òÿ÷èõ çàêëàä³â áóëî ïåðåïðîô³ëüîâàíî

×èíîâíèêè ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè
Äàðíèöüêèé ðàéîí çäàâ â îðåíäó øêîëó äëÿ ñèð³ò-³íâàë³ä³â

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У столиці визначили розробни а
прое т ре онстр ції полі она
№ 6. Прое тно- ошторисною
до ментацією займеться ВАТ
"У раїнсь ий прое тно-розвід -
вальний та на ово-дослідний
інстит т". Злободенна проблема
відходів нарешті зр шила з міс-
ця. Адже становище на столич-
них полі онах є жахливим. В
правлінні ом нально о оспо-
дарства наразі че ають надхо-
дження оштів, потім займ ться
реальною роботою. З ідно
з тендерною пропозицією,
на прое т потрібно
1,7 мільйона ривень.

Óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â — íàáîë³ëå ïèòàí-
íÿ äëÿ á³ëüøîñò³ ìåãàïîë³ñ³â. Ùî ðîáè-
òè ç òîííàìè ñì³òòÿ, ïåðåéìàºòüñÿ ³ êè-
¿âñüêà âëàäà. Ùîðîêó â ì³ñò³ óòâîðþºòü-
ñÿ äî ï³âòîðà ì³ëüéîíà òîíí â³äõîä³â ð³ç-
íèõ âèä³â. Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ç áóä³-
âåëüíèìè â³äõîäàìè íàðàç³ çðóøèëî ç
“ìåðòâî¿ òî÷êè”. Çà ðåçóëüòàòàìè òåíäå-
ðà, ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ñòîëè÷íîãî ïî-
ë³ãîíà áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â ¹ 6, äå ïî-
òð³áíî â³äíîâèòè ´ðóíò òà ïîáóäóâàòè çà-
âîä ³ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â, ðîçðîáëÿòèìå
ÂÀÒ “Óêðà¿íñüêèé ãîëîâíèé ïðîåêòíî-
ðîçâ³äóâàëüíèé òà íàóêîâî-äîñë³äíèé ³í-
ñòèòóò ç ìåë³îðàòèâíîãî ³ âîäîãîñïîäàð-
ñüêîãî áóä³âíèöòâà”.

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ ïîä³¿ çðàä³ëè. “Ïðî-
âåäåíî òåíäåð ³ âèçíà÷åíî ðîçðîáíèêà
ïðîåêòó — íåïîãàíèé ïî÷àòîê. Äàë³ áó-
äåìî ÷åêàòè íàäõîäæåííÿ ãðîøåé ³ ïðè-
ñòóïàòè äî ðåàëüíî¿ ðîáîòè”,— çàçíà÷èâ
âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ÊÌÄÀ Ôåä³ð Â³òò. Çã³äíî ç òåíäåð-
íîþ ïðîïîçèö³ºþ, ñóìà ðîá³ò ñòàíîâèòü
1,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ñòîëè÷í³ ïîë³ãîíè äàâíî çíàõîäÿòüñÿ â
æàõëèâîìó ñòàí³. Òàê, ïîòóæíîñò³ ãîëîâ-
íîãî ç íèõ — ¹ 5, ùî ó â Ï³äã³ðöÿõ,
ïðàêòè÷íî âè÷åðïàí³. Çà îö³íêàìè ôà-
õ³âö³â, ÷åðåç òðè ðîêè óòèë³çóâàòè òâåðä³
â³äõîäè òàì áóäå íåìîæëèâî. ßêùî ãîâî-
ðèòè ïðî ïîë³ãîí ¹ 6, òî â óïðàâë³íí³
êàæóòü, ùî ³ òàì ² òà ²² ÷åðãè ïðàêòè÷íî
âè÷åðïàëè ñâî¿ ìîæëèâîñò³. Òîìó ïîñòà-
ëî ïèòàííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ´ðóíòó òå-
ðèòîð³¿ ç ìîæëèâèì ïîäàëüøèì ¿¿ âèêî-

ðèñòàííÿì ï³ä ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî.
Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ çáóäóâàòè ²²² ÷åðãó ïî-
ë³ãîíó òà çàâîä ³ç ïåðåðîáêè áóä³âåëüíèõ
â³äõîä³â.

Íàãàäàºìî, ùî ïîë³ãîí áóä³âåëüíèõ â³ä-
õîä³â ¹ 6 ïëîùåþ 35 ãåêòàð³â ðîçòàøî-
âàíèé ó ðàéîí³ âèðîáëåíîãî êàð’ºðó Êîð-
÷óâàòñüêîãî êîìá³íàòó áóä³âåëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â íà âóëèö³ ×åðâîíîïðàïîðí³é, 84/86
(Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí ì³ñòà). Ó 1992 ðî-
ö³ íà ïëîù³ 6,8 ãà ïîáóäîâàíî ïåðøó ÷åð-
ãó ïîë³ãîíà ïîòóæí³ñòþ 617 òèñÿ÷ êóá. ì,
à ùå çà òðè ðîêè — äðóãó ÷åðãó, ïëîùåþ
2,5 ãà ³ ïîòóæí³ñòþ 252 òèñÿ÷ êóá. ì áó-
ä³âåëüíèõ â³äõîä³â

Ô
îò
î 

Ãð
è
ãî
ð³
ÿ 
Ê
Ó
ÁË

À
Í
Î
ÂÀ

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Щоро ияни ви идають півтора мільйона тонн відходів — без вчасної ре онстр ції полі онів
місті можлива за роза е оло ічної атастрофи

Íà ïîë³ãîí³ ¹ 6 çáóäóþòü çàâîä ³ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â
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“Ìåí³ âæå 80 ðîê³â, ÿ ³íâàë³ä
äðóãî¿ ãðóïè, ïîãàíî ðóõàþñÿ. À
òåïåð íå ìàþ ìîæëèâîñò³ â³äïî-
÷èòè, áî â³êíà ìîº¿ ñïàëüí³ ðîç-
òàøîâàí³ íàä âõîäîì äî êàôå “Òå-
ðåìîê”,— ñêàðæèòüñÿ ìåøêàíêà
áóäèíêó ¹ 10 íà âóëèö³ Â³òðÿí³
Ãîðè Ë³ä³ÿ Òàðàñþê. ¯¿ ñóñ³ä Ñåð-
ã³é Çèíîâ’ºâ çâåðíóâñÿ äî íàøî¿
ðåäàêö³¿ ùå ç á³ëüøèì â³ä÷àºì.

“Çàïëþùèòè î÷³ ÿ ìîæó ëèøå
ãëèáîêî¿ íî÷³, êîëè ç “Òåðåìêà”
âñ³ ðîç³éäóòüñÿ, àæ äî áàðìåíà.
Ïîñò³éíèé øóì òà ñèãíàëè ìà-
øèí, êðèêè ãóëÿê íàï³äïèòêó. Á³-
ëÿ áóäèíêó ïîñò³éíèé ñìîð³ä,
ñì³òòÿ òà ãàëàñ”,— ç³òõàº ÷îëîâ³ê.

Ìåøêàíö³ íå ðàç âèêëèêàëè
ì³ë³ö³îíåð³â òà ïèñàëè âñ³ì ìîæ-
ëèâèì ÷èíîâíèêàì ³ äåïóòàòàì.

“Çàâäÿêè â³äïîâ³äíèì çâåðíåí-
íÿì äî âñ³õ ³íñòàíö³é îäíèõ
îðåíäàòîð³â ÿêîñü âäàëîñÿ âèïðî-
âàäèòè. Ðàí³øå òóò áóëî êàôå
“×àðî÷êà”,— êàæå äåïóòàò Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ßðîñëàâ
Ãðèãîðåíêî. Îäíàê, çà éîãî ñëî-
âàìè, íà ì³ñöå ïîïåðåäí³õ ïðè-
éøëè ò³ ñàì³, ò³ëüêè ï³ä ³íøîþ
íàçâîþ.

“Ââàæàþ, ùî ºäèíèé ñïîñ³á
âïëèâó íà ñèòóàö³þ — âòðó÷àííÿ
îðãàí³â ì³ë³ö³¿”,— äîäàº ïàí Ãðè-
ãîðåíêî.

Òèì ÷àñîì ïðàâîîõîðîíö³
ïðîáëåìè íå áà÷àòü. “Ìàéæå ÷å-
ðåç êîæí³ ï³âãîäèíè ââå÷åð³ òàì
ïðî¿æäæàº ïàòðóëüíà ìàøèíà,
îñîáëèâèõ ïîðóøåíü íå ñïîñòå-
ð³ãàëîñÿ, çâåðíåíü ìåøêàíö³â
çãàäàíîãî áóäèíêó äî íàøî¿
ñëóæáè íå òàê ³ áàãàòî, òà ÿêùî
âæå âèð³øóâàòè, ùî ç öèì çà-
êëàäîì ðîáèòè, òî, íà ì³é ïî-
ãëÿä, éîãî òðåáà çàêðèòè”,— êà-
æå íà÷àëüíèê Ïîä³ëüñüêîãî ÐÓ
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè Ìèõàéëî Ìà-
ðóê.

Âî÷åâèäü, â³í íå çíàº, ùî
âëàñíèêà êàôå Ìèêîëó Äîëèí-
ñüêîãî âæå ïðèòÿãàëè äî àäì³í³ñ-
òðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ï³ä
÷àñ ïåðåâ³ðêè â³í íå íàäàâ äîêó-
ìåíò³â íà ïðàâî òîðãîâåëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ó êàôå íå áóëî òàêîæ
êóòî÷êà ñïîæèâà÷à, ïîñò³éíî ïî-
ðóøóâàëè ðåæèì ðîáîòè. Ï³ä-
ïðèºìöþ çàïðîïîíóâàëè ïðèïè-
íèòè ðîáîòó ³ îôîðìèòè âñ³ ïà-
ïåðè. Çàáîðîíó íà ä³ÿëüí³ñòü çà-
êëàäó ï³äòðèìàëà íà ñåñ³¿ ùå ó
òðàâí³ ðàéðàäà. Îäíàê ï³äïðè-
ºìåöü çíåõòóâàâ ïðèïèñàìè òà
ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè “íà ïîâ-
íó”, ïîêè êèÿíè âòÿãíóò³ ó áþ-
ðîêðàòè÷í³ â³äïèñêè

“Òåðåìîê” íå äàº 
êèÿíàì ñïàòè
Íåçàêîííå êàôå ï³ä â³êíàìè ïðàöþº äî äðóãî¿
ãîäèíè íî÷³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Хрещати ”

Меш анці б дин № 10 на в лиці Вітряні Гори майже
рі не мож ть нормально спати. На першом поверсі
них працює афе "Теремо ". Замість 23-ї одини зачи-
няється за лад о 2-й. Меш анці не раз с аржилися
відповідні ор ани на ш м, лай та "хмільні" розбір и
під ві нами. Номінально районна влада навіть прийня-
ла рішення про за риття за лад . Одна на йо о робо-
т приписи не вплин ли, тим паче, що міліція пор -
шень не бачить.

Áåòîí ³ äóá 
ïðîòè âàíäàë³â
Ó ïàðêàõ ñòîëèö³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ëàâè òà óðíè äëÿ ñì³òòÿ

Ïîíàä òèñÿ÷ó íîâèõ ëàâ òà óðí äëÿ
ñì³òòÿ ç’ÿâèòüñÿ äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëè÷-
íèõ ïàðêàõ. Ïîøêîäèòè ÷è ïåðåì³ñòèòè
¿õ áóäå íåìîæëèâî. Íîâ³ ïàðêîâ³ êîì-
ïëåêòè áóäóòü âàíäàëîñò³éêèìè. Äëÿ öüî-
ãî ¿õ íå ïðîñòî âêîïóâàòèìóòü ó ´ðóíò, à
áåòîíóâàòèìóòü.

“Âàíäàëîñò³éê³ ëàâè òà óðíè äëÿ ñì³ò-
òÿ íå ëèøå çðó÷í³ ó âèêîðèñòàíí³, âîíè
³ ïðîñëóæàòü äîâøå, ³ äàäóòü çìîãó çåêî-
íîìèòè áþäæåòí³ êîøòè”,— çàçíà÷èâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ
Áàññ.

“Öå íå çíà÷èòü, ùî íàøå ñóñï³ëüñòâî
íå äóæå äðóæèòü ç êóëüòóðîþ. Àäæå ìè
íå áóäåìî áîðîòèñÿ ïðîòè ñâî¿õ â³äïî-
÷èâàþ÷èõ. Òîìó òàê³ êîìïëåêòè âàðòî
íàçèâàòè ñòàö³îíàðíèìè”,— íàãîëîñèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Äîáðóöü-
êèé.

Íîâ³ ëàâè º íàáàãàòî ì³öí³øèìè çà
ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â. ¯õ âèãîòîâëÿþòü ³ç
çàë³çíèì êàðêàñîì, à äåðåâ’ÿí³ ïàë³ äëÿ
ñèä³ííÿ ðîáëÿòü ³ç ì³öíî¿ äóáîâî¿ äåðå-
âèíè, äî òîãî æ òîâùèìè, í³æ çàçâè÷àé.
Öüîãîð³÷ òàêèõ ïëàíóþòü óñòàíîâèòè
1123 ó ñ³ìäåñÿòè ï’ÿòè êè¿âñüêèõ ïàðêàõ
³ ñêâåðàõ. Ñïåðøó òàêèìè êîìïëåêòàìè
îáëàäíàþòü íàéïîïóëÿðí³ø³ ì³ñöÿ â³ä-
ïî÷èíêó. À âæå íàñòóïíîãî ðîêó âàíäà-
ëîñò³éê³ ëàâè òà óðíè äëÿ ñì³òòÿ ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ó âñ³õ çåëåíèõ çîíàõ ñòîëèö³.

Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî âòðàòè ì³ñòà
âæå ïåðåéøëè ðîçóìíó ìåæó, òîìó áóëî
âèð³øåíî îáëàäíàòè ïàðêè òàêèìè êîì-
ïëåêòàìè. Âàíäàëîñò³éê³ ëàâè º òðîõè äî-
ðîæ÷èìè. Îäíà òàêà êîøòóº ïðèáëèçíî
1900 ãðèâåíü, òîä³ ÿê çâè÷àéíó ìîæíà
êóïèòè çà 1500 ãðèâåíü. “Ïðîòå íàáàãà-
òî äåøåâøå áóäå îäèí ðàç âñòàíîâèòè
âàíäàëîñò³éêèé ïàðêîâèé êîìïëåêò, àí³æ
ïî ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê ðåìîíòóâàòè àáî
çàì³íþâàòè ïîëàìàíèé òà âêðàäåíèé çâè-
÷àéíèé”,— ïîÿñíèâ ïàí Áàññ. Îäíàê
ïðîáëåìà â ³íøîìó: äîâîë³ ÷àñòî â³äïî-
÷èâàþ÷³ ïåðåñòàâëÿþòü ëàâè òàê, ÿê ¿ì
çðó÷íî. “Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ¿ì õî÷åòüñÿ
ñèä³òè áëèæ÷å, çðó÷í³øå, àëå æ öå ³ íå-
ïðèâàáëèâî, ³ íåçðó÷íî äëÿ ïåðåõîæèõ.
Òîìó íàì äîâîäèòüñÿ ùîðàíêó ñòàâèòè ¿õ
íà ì³ñöÿ”,— êàæå ²ãîð Äîáðóöüêèé. Â³í
äîäàâ, ùî ïåðåñòàíîâêè ëàâ ó ïàðêàõ íà-
øòîâõíóëè íà ³äåþ ñòâîðåííÿ á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ àëüòàíîê. ¯õ âñòàíîâëþâàòè-
ìóòü ó çîíàõ äëÿ ï³êí³êà. “Òàì áóäóòü ³
êðóãë³ ñòîëè, ³ êâàäðàòí³, òîìó ìîæíà áó-
äå ñèä³òè ³ ïîðó÷, ³ íàâïðîòè îäíå îäíî-
ãî, ÿê äóøà çàõî÷å”,— çàïåâíèâ ïàí Äîá-
ðóöüêèé

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У сімдесяти п'яти иївсь их пар-
ах становлять вандалостій і ла-
ви та рни для сміття. Їх не прос-
то в оп ватим ть ґр нт, а бето-
н ватим ть. Нові лави б д ть із
міцної д бової деревини і з заліз-
ним ар асом. Одна та а ошт є
тисяч дев’ятсот ривень. Проте
це все одно дешевше, ніж щора-
з ремонт вати поламан , впев-
нений перший заст пни олови
КМДА Денис Басс.

Літнім иянам завжди б де де перепочити пар ах — нові лави зр шити з місця
та поламати неможливо

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”
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андидата

на пост Президента У раїни
Яценю а А. П.

НОВИЙ КУРС
Ìè ä³éøëè äî ìåæ³. Ïðåòåí-

äåíò íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè çîáîâ’ÿçàíèé çì³ñòîâ-
íî â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ: “ßê
âðÿòóâàòè êðà¿íó?” Ìîÿ ïîë³-
òè÷íà ïëàòôîðìà äàº â³äïîâ³äü
íà öå ãîëîâíå é ïðèíöèïîâå ïè-
òàííÿ.

Îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ â íàñ ïà-
íóº ïðîöåñ äåãðàäàö³¿ êðà¿íè,
³íñòèòóò³â äåðæàâè òà ñàìîãî
æèòòÿ ãðîìàäÿí. Öå íåîáõ³äíî
ð³øó÷å çóïèíèòè. Óêðà¿í³ êîí-
÷å ïîòð³áåí Íîâèé Êóðñ — êóðñ
ìîäåðí³çàö³¿ òà ðîçâèòêó. Âñÿ ä³-
ÿëüí³ñòü äåðæàâíîãî àïàðàòó,
óðÿäó, ì³ñöåâî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿
âëàäè ìàº áóòè ï³äïîðÿäêîâàíà
ö³ëÿì çàãàëüíî¿ òà ³íòåíñèâíî¿
ìîäåðí³çàö³¿ íàøî¿ êðà¿íè. Öå
çàâäàííÿ äëÿ âñ³õ íàñ — ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè. Àëüòåðíàòèâè ìî-
äåðí³çàö³¿ íå ³ñíóº.

Ìîäåðí³çàö³þ ³ ðîçâèòîê
ìîæíà çàáåçïå÷èòè, ÿêùî ïî-
ñòàâèòè ïåðåä êðà¿íîþ ïðèíàé-
ìí³ ÷îòèðè ö³ë³:

1. Êðà¿í³ íåîáõ³äíà íîâà ³í-
äóñòð³àë³çàö³ÿ. Éäåòüñÿ ïðî ñó-
÷àñíó ïðîìèñëîâó ðåâîëþö³þ.
Çà äåñÿòü ðîê³â ìè çîáîâ’ÿçàí³
ñòâîðèòè íîâó ãîñïîäàðñüêó îñ-
íîâó íàøî¿ êðà¿íè. Áåçóìîâíèé
ïð³îðèòåò — áóä³âíèöòâî çàâî-
ä³â, åíåðãåòè÷íèõ êîìïëåêñ³â,
³íôðàñòðóêòóðè: äîð³ã, ìàã³ñòðà-
ëåé, ïîðò³â òà àåðîïîðò³â. Ó íàñ
º ìàéáóòíº ëèøå ÿê ó êðà¿íè ç
âèñîêîðîçâèíåíîþ ³íäóñòð³ºþ.

2. Ïîòð³áåí ïðèñêîðåíèé ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêîãî ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Ó ñåëî íåîáõ³äíî
ïîâåðíóòè ïðîìèñëîâèé ñïîñ³á
îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà. Âåëè-
êîòîâàðíå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàð-
ñòâî, îðãàí³çîâàíå â ñèñòåìó
ïîâíîãî öèêëó â³ä ëàíó é ôåð-
ìè äî ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à —
ÿê â³ò÷èçíÿíîãî, òàê ³ çàêîðäîí-
íîãî. Íàøà êðà¿íà ïîâèííà ñòà-
òè ñâ³òîâèì ãðàâöåì íà ðèíêó
ïðîäîâîëüñòâà.

3. Íàéâàæëèâ³øà ìåòà äåðæà-
âè — çàáåçïå÷èòè â³äòâîðåííÿ ³
çðîñòàííÿ çäîðîâîãî ³ âèñîêî-
îñâ³÷åíîãî íàñåëåííÿ ñâîº¿ êðà-
¿íè. ßêùî äåðæàâà öüîãî íå çà-
áåçïå÷óº, òî ãðîìàäÿíè ïðîñòî
íå áà÷àòü ñåíñó â ¿¿ ³ñíóâàíí³.
Àäæå ïèòàííÿ çäîðîâ’ÿ, îñâ³÷å-
íîñò³ é êóëüòóðè íàö³¿ — íå ì³ñ-
öå äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòê³â.
Áþäæåòíó ìåäèöèíó ³ áþäæåò-
íó îñâ³òó ïîòð³áíî ñïðîåêòóâà-
òè íàíîâî. Âîíè áóäóòü á³ëüø
êîíêóðåíòîçäàòíèìè ïîð³âíÿíî
ç ïðèâàòíèìè ïîñëóãàìè ó ö³é
ñôåð³.

4. Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ðåàëüíèé
ñóâåðåí³òåò ìàþòü ëèøå êðà¿íè,
çäàòí³ çàõèñòèòè ñåáå é ñâîþ òå-
ðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü. Æîäí³

ñîþçè íå ãàðàíòóþòü íàì áåçïå-
êó áåç áîºçäàòíî¿ ñó÷àñíî¿ àðì³¿.
¯¿ íåîáõ³äíî çàíîâî ñïðîåêòóâà-
òè ³ ïîáóäóâàòè.

Íàì òðåáà ïåðåéòè íà ïðîåêò-
íèé ðåæèì óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ.
Íåîáõ³äíî êîíöåíòðóâàòè âñ³
ðåñóðñè äëÿ åôåêòèâíîãî äîñÿã-
íåííÿ êîíêðåòíèõ ðåçóëüòàò³â çà
ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé òåðì³í.
×àñó íå çàëèøèëîñÿ. Äåðæàâà
ïîâèííà âçÿòè íà ñåáå ³í³ö³àòè-
âó é â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìîäåð-
í³çàö³þ êðà¿íè.

Äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé âèìàãàº
áåçóìîâíîãî çíèùåííÿ êîðóï-
ö³¿. Êîðóïö³ÿ çàêîð³íåíà â ïî-
ë³òè÷í³é ñèñòåì³, ùî ïðîäóêóº
òà îáñëóãîâóº êëàíîâî-îë³ãàð-
õ³÷íèé ëàä. Ï³ñëÿ âèáîð³â Ïðå-
çèäåíòà íåîáõ³äíî íåãàéíî îá-
ðàòè íîâó Âåðõîâíó Ðàäó òà ì³ñ-
öåâ³ îðãàíè âëàäè. Ö³ âèáîðè
ìàþòü â³äáóâàòèñÿ íà îñíîâ³ íî-
âîãî çàêîíó. Ïàðò³éíèé âèáîð-
÷èé ñïèñîê ïîâèíåí áóòè â³ä-
êðèòèì ³ çàêð³ïëþâàòè êîíêðåò-
íèõ ïàðò³éíèõ êàíäèäàò³â ó äå-
ïóòàòè çà êîíêðåòíèìè âèáîð-
÷èìè îêðóãàìè. Óêðà¿íö³ ïî-
âèíí³ çíàòè, êîãî ñàìå âîíè
îáèðàþòü äî ïàðëàìåíòó, ÿêèé
ïîò³ì ôîðìóº óðÿä ³ âñþ âèêî-
íàâ÷ó âëàäó â êðà¿í³.

Ïðàâî çì³íþâàòè Êîíñòèòó-
ö³þ íåîáõ³äíî çàêð³ïèòè âè-
êëþ÷íî çà íàðîäîì, áóäü-ÿê³
çì³íè ïîâèíí³ ïðèéìàòèñÿ ò³ëü-
êè ÷åðåç çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé
ðåôåðåíäóì.

Ïîâíîâàæåííÿ, â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü òà äîõîäè ì³ñöåâî¿ âëàäè
ìàþòü áóòè ñóòòºâî ï³äñèëåí³.

Ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³þ ìàº
ñòàòè ñóâîðèì ³ ãîëîâíå — íå-
â³äâîðîòíèì.

Âåëèêèé êàï³òàë óçóðïóâàâ
âëàäó â êðà¿í³ é â³äñòîðîíèâ â³ä
íå¿ íàðîä. Äåðæàâà ïåðåñòàëà
áóòè ³íñòèòóòîì âëàäè íàðîäó.
Æèòòÿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â çâå-
äåíî äî íåëþäñüêîãî ñòàíó.

Íàì ïîòð³áåí íîâèé òèï äåð-
æàâè, â³ëüíî¿ â³ä ïàíóâàííÿ êà-
ï³òàëó íàä íåþ. Âëàäà â òàê³é
äåðæàâ³ íå áóäå ´ðóíòóâàòèñÿ íà
ñòðàõó, çîêðåìà íà ñòðàõó ïåðåä
á³äí³ñòþ, õâîðîáàìè, áåçïîðàä-
í³ñòþ. Íîâà óêðà¿íñüêà äåðæàâà
ìàº ðåàë³çóâàòè ïðèíöèïè ñîö³-
àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà âèñî-
êèé ð³âåíü ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é.

Äåðæàâà ïîâèííà ïîâåðíóòè-
ñÿ â åêîíîì³÷íå ³ ãîñïîäàðñüêå
æèòòÿ êðà¿íè íå ëèøå ÿê ðåãó-
ëÿòîð. Äîõîäè â³ä íàäïðèáóòêî-
âèõ ãàëóçåé ³ ñòðàòåã³÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ìàþòü íàëåæàòè äåð-
æàâ³. Öå äîçâîëèòü íàäàòè ä³éñ-
íó ñâîáîäó äëÿ ðîçâèòêó ïðè-
âàòíî¿ ³í³ö³àòèâè ó ñôåð³ ìàëî-
ãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ðàäè-

êàëüíî çíèçèòè ïîäàòêîâå ³ àä-
ì³í³ñòðàòèâíå íàâàíòàæåííÿ íà
ï³äïðèºìö³â ³ ðîáîòîäàâö³â.
Äåðæàâà ìàº çàáåçïå÷èòè åôåê-
òèâíó ñï³âó÷àñòü ó ïðîöåñ³ ìî-
äåðí³çàö³¿ êðà¿íè äëÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ïðèâàòíîãî á³çíåñó.

Íîâà óêðà¿íñüêà äåðæàâà ìàº
ðåàë³çóâàòè â êðà¿í³ íå ò³ëüêè
ïðàâà ëþäèíè, à é ãîëîâíå ïðà-
âî — áóòè Ëþäèíîþ. Ïî-ïåð-
øå, öå äåðæàâà, â³ëüíà â³ä í³÷èì
íå îáìåæåíîãî ñâàâ³ëëÿ ì³çåð-
íî¿ ìåíøîñò³ çà ðàõóíîê ïîâíî-
ãî áåçïðàâ’ÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøî-
ñò³ ãðîìàäÿí. Ïî-äðóãå, öå äåð-
æàâà, â ÿê³é ëþäè íå áîÿòüñÿ,
ùî ¿õíÿ ðîäèíà áåçïîñåðåäíüî
ç³òêíåòüñÿ ç íàðêîìàí³ºþ, ïðîñ-
òèòóö³ºþ, øàõðàéñòâîì, áàíäè-
òèçìîì òà âáèâñòâàìè. Ò³ëüêè
äåðæàâà, ùî çàáåçïå÷óº òàêå
ïðàâî áóòè Ëþäèíîþ, ìîæå ðîç-
ðàõîâóâàòè íà ñïðàâæí³é ïðàâî-
ïîðÿäîê ó êðà¿í³. Ò³ëüêè òàê³é
äåðæàâ³ é òàê³é âëàä³ äîáðîâ³ëü-
íî ³ ñâ³äîìî ï³äêîðÿòèìóòüñÿ
ãðîìàäÿíè. Òàêî¿ äåðæàâè íà-
ðîä íå áóäå áîÿòèñÿ.

ßêùî ìè õî÷åìî âèæèòè ³
çáåðåãòèñÿ â ³ñòîð³¿ ÿê íàðîä ³
ÿê êðà¿íà, äëÿ íàñ íå ³ñíóº àëü-
òåðíàòèâè ìîäåðí³çàö³¿ äåðæà-
âè. ßêùî íàøà äåðæàâà íå çà-
áåçïå÷èòü ïðàâî áóòè Ëþäèíîþ
äëÿ íàøèõ ãðîìàäÿí ó íàø³é
êðà¿í³, òî âîíè ö³ëêîì îáãðóí-
òîâàíî ïðàãíóòèìóòü ñòàòè ãðî-
ìàäÿíàìè ³íøèõ äåðæàâ àáî çà-
ïðîøóâàòèìóòü ³íø³ äåðæàâè
êåðóâàòè íàøîþ êðà¿íîþ. Ó
öüîìó — îñíîâíà ïðîáëåìà
Óêðà¿íè, ÿêà ïîñò³éíî ïðàãíå
êóäèñü âñòóïèòè.

Íàì ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ ñà-
ìèì ïðèºäíóâàòè, à íå ëèøå
ïðèºäíóâàòèñÿ. Íåîáõ³äí³ñòü
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî¿ ìîäåðí³-
çàö³¿ — íå óí³êàëüíà õàðàêòå-
ðèñòèêà íàøî¿ äåðæàâè. Òàê³ ñà-
ì³ ïðîáëåìè º ³ â ³íøèõ êðà¿í
Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ïðîñòîðó:
Àçåðáàéäæàí³, Á³ëîðóñ³, Â³ðìå-
í³¿, Ãðóç³¿, Êàçàõñòàíó, Ìîëäî-
âè, Ðîñ³¿. Óêðà¿í³ ÿê ñóâåðåíí³é
äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âçÿòè íà ñå-
áå ³í³ö³àòèâó é â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà íîâó ³íòåãðàö³þ. Êè¿â ìàº ïî-
âåðíóòè ñîá³ ðîëü öåíòðó òà ë³-
äåðà ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³-
çàö³¿. ßê îñíîâó äëÿ ³íòåãðàö³¿
ìè ïîâèíí³ çàïðîïîíóâàòè íî-
âèé Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé ïðî-
åêò, ÿêèé íà ñòàðò³ âêëþ÷àòèìå
÷îòèðè ñï³ëüí³ ïîë³òèêè:

1. Ñï³ëüíà ïîë³òèêà ó ñôåð³
åíåðãåòèêè òà åíåðãåòè÷íî¿ áåç-
ïåêè.

2. Ñï³ëüíà ïîë³òèêà ó ñôåð³
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó.

3. Ñï³ëüíà ïîë³òèêà ó ñôåð³
âèðîáíèöòâà ïðîäîâîëüñòâà ³
ó÷àñò³ íà ñâ³òîâèõ ïðîäîâîëü÷èõ
ðèíêàõ.

4. Ñï³ëüíèé ðîçâèòîê íàóêè,
³íäóñòð³¿ âèñîêèõ òåõíîëîã³é,
àâ³àö³éíî¿ é êîñì³÷íî¿ ãàëóçåé.
Ñï³ëüíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ ìîäåð-
í³çàö³¿ â³éñüêîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³
òà ó÷àñò³ íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ
îçáðîºíü.

Êðà¿íè Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ìàþòü
áóòè îá’ºäíàí³ íå îðãàí³çàö³é-
íèìè é àäì³í³ñòðàòèâíèìè ôîð-
ìàìè, à çàãàëüíèìè ö³ëÿìè ³
ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êè¿â ìî-
æå é ïîâèíåí ñòàòè àâòîðîì ³
ë³äåðîì Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî
ïðîåêòó ³íòåãðàö³¿.

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé äëÿ
íàñ ïðîåêò, ³í³ö³àòîðîì òà ñï³â-
àâòîðîì ÿêîãî ìîæå ³ ïîâèííà
ñòàòè Óêðà¿íà,— öå ïðîåêò Âå-
ëèêî¿ ªâðîïè. Óêðà¿íö³, ðîñ³-
ÿíè, á³ëîðóñè ïðîòÿãîì ñòîë³òü
ðîçøèðþâàëè ìåæ³ ºâðîïåé-
ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ íà Ñõ³ä, äî Òè-
õîãî îêåàíó ³ Ñåðåäíüî¿ Àç³¿.
Ïîâîºííèé äâîïîëÿðíèé ñâ³ò ³
õîëîäíà â³éíà ðîçä³ëèëè ªâðî-
ïó íà Ñõ³äíó ³ Çàõ³äíó. Öåé ðîç-
êîë çáåð³ãàºòüñÿ äîñ³ é ïðîõî-
äèòü ñüîãîäí³ íàøîþ êðà¿íîþ,
ïîä³ëèâøè ¿¿ íà ñõ³äíó é çàõ³ä-
íó ÷àñòèíè. Ò³ëüêè âèð³øèâøè
ïðîáëåìó ðîçêîëó ªâðîïè, ìè
çìîæåìî âèð³øèòè ïðîáëåìó
ðîçêîëó Óêðà¿íè.

Ñó÷àñíèé ñâ³ò âõîäèòü â åïî-
õó áàãàòîïîëÿðíîñò³ é êîíêó-
ðåíö³¿ êîíòèíåíò³â. ßêùî ìè,
ºâðîïåéö³, íå õî÷åìî ïðîãðàòè
â ö³é ãëîáàëüí³é êîíêóðåíö³¿, òî
ìè ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³ ñôîðìó-
âàòè ºäèíèé ïðîñò³ð Âåëèêî¿
ªâðîïè â³ä Àòëàíòèêè äî Òèõî-
ãî îêåàíó. Àäæå ªâðîïà íå îá-
ìåæóºòüñÿ êîðäîíàìè ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñîþçó. Óêðà¿íà, ÿê ³ áà-
ãàòî ³íøèõ êðà¿í, ÿê³ íå âõîäÿòü
äî ªÑ, ³ñòîðè÷íî, êóëüòóðíî,
öèâ³ë³çàö³éíî º ªâðîïîþ.

Óñ³ì íàì, ºâðîïåéöÿì çàõ³ä-
íèì òà ñõ³äíèì, æèòòºâî íåîá-
õ³äíèé ñï³ëüíèé ïðîñò³ð ð³âíî-
ïðàâíèõ ñòîñóíê³â ì³æ êðà¿íà-
ìè, çàãàëüíîºâðîïåéñüêèõ ãóìà-
í³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé, ñôîðìî-
âàíèõ õðèñòèÿíñòâîì ³ ºâðîïåé-
ñüêîþ ô³ëîñîô³ºþ.

Ìè, ºâðîïåéö³, ïîâèíí³ ñòâî-
ðþâàòè íîâó êîíòèíåíòàëüíó
ºäí³ñòü áåç âíóòð³øí³õ áàð’ºð³â,
áåç âîºí, êîíôë³êò³â ³ ïðîòèñòî-
ÿíü. Íàì ïîòð³áíà Âåëèêà ªâ-
ðîïà ÿê ïðîñò³ð â³ëüíîãî ïåðå-
ñóâàííÿ ëþäåé, òîâàð³â òà ïî-
ñëóã; ïðîñò³ð ïîë³òè÷íîãî ä³à-
ëîãó òà ñï³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ
ïðîåêò³â. Âåëèêà ªâðîïà ïîâèí-
íà ïðàãíóòè ÿêîìîãà á³ëüøî¿
âçàºìîçàëåæíîñò³ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í. Ó öüîìó ñïðàâæíÿ òà ä³º-
âà çàïîðóêà ñï³ëüíî¿ ºâðîïåé-
ñüêî¿ áåçïåêè.

²í³ö³þâàòè áóä³âíèöòâî Âåëè-
êî¿ ªâðîïè, ñòàòè îäíèì ³ç ë³-
äåð³â öüîãî ïðîöåñó ïîâèííà

Óêðà¿íà. Ó öüîìó ÿ áà÷ó ¿¿ ãåî-
ïîë³òè÷íó òà ³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ.

Óêðà¿íà, ÿê ÷ëåí âåëèêî¿ çà-
ãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ñ³ì’¿, áóäå
ðîçáóäîâóâàòè ïàðòíåðñüê³ ñòî-
ñóíêè ç ³íøèìè âïëèâîâèìè
öåíòðàìè ñó÷àñíîãî ñâ³òó, çîê-
ðåìà ÑØÀ òà Êèòàºì.

Ðîçâèâàþ÷è ³íòåãðàö³éí³ ïðî-
öåñè â Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîìó
ïðîåêò³ òà ³í³ö³þþ÷è ïðîåêò Âå-
ëèêî¿ ªâðîïè, íàì íåîáõ³äíî
çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê íàö³î-
íàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ³
äåðæàâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
Ñïåö³àëüíèì ïðåäìåòîì òóðáî-
òè äåðæàâè ìàº ñòàòè óêðà¿í-
ñüêèé ê³íåìàòîãðàô, òåàòð, ë³òå-
ðàòóðà, ìèñòåöòâî.

Ãàðàíò³ºþ ³ñíóâàííÿ òà ïîñòó-
ïîâîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ìàº áó-
òè â³äñóòí³ñòü òà íåïðèïóñòè-
ì³ñòü áóäü-ÿêî¿ äèñêðèì³íàö³¿
ðîñ³éñüêîìîâíèõ òà ³íøîìîâíèõ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Â³ëüíå âèêî-
ðèñòàííÿ ð³äíî¿ ìîâè º ïðèðîä-
í³ì ïðàâîì ëþäèíè, ùî ãàðàí-
òóºòüñÿ äåðæàâîþ.

Áàãàòîíàö³îíàëüí³ñòü òà áàãà-
òîêóëüòóðí³ñòü Óêðà¿íè º íà-
øèì íàéâàæëèâ³øèì ðåñóðñîì,
ñèëîþ, à íå âàäîþ.

Êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïîëÿãàº â
òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè ð³âí³ñòü
óñ³õ ãðîìàäÿí ïåðåä çàêîíîì,
ñâîáîäó ñëîâà, ñâîáîäó â³ðîñïî-
â³äàííÿ, íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè ó
ñïðàâè öåðêâè. Íà ïîñàä³ Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ÿ ãàðàíòóþ â³ä-
ñóòí³ñòü äèñêðèì³íàö³¿ ãðîìàäÿí
çà íàö³îíàëüíîþ òà êîíôåñ³é-
íîþ îçíàêîþ. Áóäü-ÿêèì ñïðî-
áàì òàêî¿ äèñêðèì³íàö³¿ áóäå
æîðñòêî äàâàòèñÿ â³äñ³÷ íà ï³ä-
ñòàâ³ çàêîíó.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — öå é
Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷
Çáðîéíèõ Ñèë. Íîâèé Ïðåçè-
äåíò âèêîíàº ñâ³é ñâÿùåííèé
îáîâ’ÿçîê — çàõèñòèòü ñóâåðåí³-
òåò, òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü ³
áåçïåêó êðà¿íè.

Óêðà¿í³ é óêðà¿íöÿì äóæå
âàæëèâî, êîí÷å íåîáõ³äíî, ïî-
çáóòèñÿ êîìïëåêñó ìåíøîâàð-
òîñò³. Ìè — ñïàäêîºìö³ òèñÿ-
÷îë³òíüî¿ äåðæàâíîñò³ Âåëèêî¿
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ñâ³òîâîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî öåíòðó õðèñòèÿíñòâà,
áàòüê³âùèíè ñõ³äíî¿ ã³ëêè ºâðî-
ïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ó íàñ âå-
ëèêå ìèíóëå â çàãàëüíîºâðîïåé-
ñüê³é ³ñòîð³¿, ³ ÿ â³ðþ — ìè
ñôîðìóºìî íàøå âåëèêå ìàé-
áóòíº.

Äëÿ öüîãî ñüîãîäí³ ïîòð³áíî
îäíå — âðÿòóâàòè êðà¿íó ³ ñòà-
òè íà Íîâèé Êóðñ.

Ìè öå çðîáèìî!



Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про скасування рішення Київради від 16.12.05
№ 609/3070 “Про встановлення відрахувань на розвиток 

та зміцнення матеріально�технічної бази пожежної
охорони м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 526/2595 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” та з метою зменшення
навантаження на інвесторів (забудовників) у період фінансової кризи Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

“Про ліквідацію комунальної інноваційної 
фінансово�кредитної установи “Київський інноваційний
фонд”, що перебуває у комунальній власності м. Києва

Рішення Київської міської ради № 524/2593 від 29 жовтня 2009 року

Керуючись статтею 17, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду#
вання в Україні”, частиною першою статті 59 Господарського кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про відновлення назв вулиць і провулків у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 507/2576 від 13 жовтня 2009 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само#
врядування в Україні" та враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних зна#
ків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.07 № 4
та від 11.09.08 № 2, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відновити назви:
— "провулок Лисогірський" у Голосіївському районі міс�

та Києва;
— "вулиця Томашевська" у Деснянському районі міста

Києва;
— "провулок Запечерний" у Печерському районі міста Ки�

єва.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної по�
літики і постійну комісію Київради з питань культури та ту�
ризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Припинити шляхом ліквідації, в установленому зако�
ном порядку, діяльність комунальної інноваційної фінансо�
во�кредитної установи “Київський інноваційний фонд”, що
перебуває у комунальній власності м. Києва, в зв’язку з тим,
що зазначена установа не здійснює господарську діяльність.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) у встановленому

порядку здійснити ліквідацію установи, зазначеної у пункті
1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань промисловості,
інноваційної та регуляторної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Скасувати рішення Київради від 16.12.05 № 609/3070
“Про встановлення відрахувань на розвиток та зміцнення
матеріально�технічної бази пожежної охорони м. Києва”.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести свої розпорядження у відпо�
відність до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу притулку для дітей Служби 
у справах дітей виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
на знесення та списання будівлі сміттєзбірника 

на вул. Полярній, 7�а
Рішення Київської міської ради № 723/2792 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, час#
тини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київради від 19.07.05
№ 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва", Положення (стандарту) бухгал#
терського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00
№ 92, та враховуючи листи Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18.05.09 № 123#910 і притулку для дітей Служби у справах дітей ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.05.09 № 24#А,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл притулку для дітей Служби у справах ді�
тей виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на знесення та списання будів�
лі сміттєзбірника (первісна балансова вартість — 1000,00
грн, знос — 982,00 грн, залишкова балансова вартість —
110,00 грн) на вул. Полярній, 7�а, яка належить до комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва та закріпле�
на за притулком для дітей Служби у справах дітей виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) на праві оперативного управління.

2. Притулку для дітей Служби у справах дітей виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) здійснити у встановленому порядку зне�
сення та списання будівлі сміттєзбірника на вул. Полярній,
7�а згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київ сякої міської ради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до Положення про Головне управління
з питань взаємодії з засобами масової інформації 

та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 508/2577

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", стат#
ті 10 Закону України "Про столицю України — місто#герой Київ", враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.09 № 209 "Про затвер#
дження змін до Положення про Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Головне управління
з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'яз�
ків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), затвердже�
ного рішенням Київської міської ради від 19.07.05
№ 794/3369 "Про нову редакцію Положення про Головне
управління з питань взаємодії з засобами масової інфор�
мації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)", виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�

ської міської ради від 19.07.05 № 794/3369 "Про нову ре�
дакцію Положення про Головне управління з питань взає�
модії з засобами масової інформації та зв'язків з громад�
ськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про Порядок розроблення, затвердження та виконання
міських цільових програм у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 520/2589 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до Закону України "Про державні цільові програми"; підпункту 22 пункту 1 статті 26, підпунк#
ту 1 пункту а) статті 27, підпункту 9 пункту 4 статті 42 та підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні"; Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України", керуючись Бюджетним кодексом України з метою забезпе#
чення підготовки міських цільових програм, покращення контролю за належним їх виконанням та підви#
щення ефективності виконання програм соціально#економічного розвитку м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та
виконання міських цільових програм у м. Києві (додаєть�
ся).

2. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших
структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), район�
них у м. Києві державних адміністрацій забезпечити не�
ухильне дотримання вимог Порядку розроблення, затвер�
дження та виконання міських цільових програм у м. Ки�
єві.

3. Головним управлінням, управлінням та іншим струк�
турним підрозділам виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Після затвердження міської цільової програми нада�
вати Головному управлінню економіки та інвестицій та Го�
ловному фінансовому управлінню виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) примірник програми для обліку.

3.2. У тримісячний строк з моменту набуття чинності цим
рішенням вжити заходів щодо приведення міських цільових
програм, строк виконання яких закінчується у 2010 та на�
ступних роках, у відповідність із вимогами цього Порядку.

3.3. До 20 лютого 2010 року вжити заходів щодо впоряд�
кування міських цільових програм, зокрема оптимізації кіль�
кості міських цільових програм до рівня, який забезпечить
ефективну реалізацію пріоритетних напрямів діяльності місь�
кої влади у кризовий та посткризовий період, у тому числі
шляхом об'єднання міських цільових програм за темати�
кою, галузевою спрямованістю.

3.4. Забезпечувати раз на півроку надання Головному
управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансово�
му управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та постійній ко�
місії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку інформації про хід виконання місь�
ких цільових програм за І півріччя та рік до 25 вересня та
25 березня відповідно.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій та Го�
ловному фінансовому управлінню виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Постійно здійснювати облік нових затверджених в ус�
тановленому порядку міських цільових програм.

За інчення на 7-й стор.

Про надання дозволу КП "Спецжитлофонд" на укладання
компенсаційного договору для будівництва дитячого

дошкільного закладу на проспекті Науки, 63�а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 538/2607 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 9, 157 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю Укра#
їни — місто#герой Київ", рішення Київської міської ради від 01.03.01 № 217/1194 "Про створення кому#
нального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжит#
лофонд" та з метою відшкодування збитків землекористувачу земельної ділянки для забезпечення будів#
ництва дитячого дошкільного закладу на проспекті Науки, 63#а Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення
"Спецжитлофонд" укласти компенсаційний договір за зне�
сення будівель і споруд, що розташовані на земельній ді�
лянці за адресою: проспект Науки, 63�а у Голосіївському
районі м. Києва, на якій планується будівництво дитячого
дошкільного закладу.

2. Взяти до відома, що відшкодування витрат землеко�
ристувачу земельної ділянки здійснюється за рахунок влас�
них та залучених коштів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про рама андидата
на пост

Президента У раїни
МОРОЗА Оле сандра Оле сандровича

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
ß òðè÷³ áàëîòóâàâñÿ íà ïîñàäó ïðåçè-

äåíòà, êîæåí ðàç çàéìàþ÷è òðåò³ ì³ñöÿ.
Êîæíîãî ðàçó â ïåðøîìó òóð³ íàïîëÿãàâ
íà òîìó, ùî íå ìîæíà ãîëîñóâàòè çà òèõ,
êîòð³ ñòàâàëè Ïðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè. Òå-
ïåð âè áà÷èòå, ùî ÿ áóâ ïðàâèé. Äàâàé-
òå ðàçîì âèïðàâëÿòè ïîìèëêó.

Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ âñ³õ á³ä â Óêðà¿í³
º áðóòàëüíå ïîðóøåííÿ âëàäîþ çàêîí³â,
â ò. ÷. Êîíñòèòóö³¿. Ïîãàíèé ïðèêëàä òà-
êîãî ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ³ äî çà-
êîíîäàâñòâà ïîêàçóþòü íàéâèù³ ïîñàäîâ-
ö³, â ïåðøó ÷åðãó ãëàâà äåðæàâè.

Ïðåçèäåíò ïîâèíåí çàéìàòèñÿ òèìè ïè-
òàííÿìè, ÿê³ Êîíñòèòóö³ºþ â³äíåñåí³ äî
éîãî ïîâíîâàæåíü, à íå îá³öÿòè ëþäÿì
ðàé, ÷è ïåðåêðîþâàòè “ï³ä ñåáå” Êîíñòè-
òóö³þ, äîìàãàþ÷èñü ñîá³ àáñîëþòíî¿ íå-
ï³äêîíòðîëüíî¿ âëàäè. Îáðàííÿ òàêîãî
³í³ö³àòîðà îçíà÷àòèìå ïî÷àòîê ãðèçí³ çà
âëàäó ùå íà ê³ëüêà ðîê³â. Öå ÿêðàç òå, ùî
íàéá³ëüøå øêîäèòü ëþäÿì ³ äåðæàâ³.
Ìàéæå âñ³ êàíäèäàòè õî÷óòü ³íøî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿. ß æ çàïåâíÿþ, â ðàìêàõ ÷èííî¿
Êîíñòèòóö³¿ ìîæíà íàâåñòè ïîðÿäîê ó äåð-
æàâ³, äàòè ëþäÿì ñïîê³é òà óïåâíåí³ñòü ó
çàâòðàøíüîìó äí³, äàòè Óêðà¿í³ ïåðñïåê-
òèâó.

Ïðè âàø³é ï³äòðèìö³ ÿ ãîòîâèé âèð³øè-
òè òàê³ ïèòàííÿ:

1. В системі державно о
правління

Ðàçîì ç ïàðëàìåíòîì çì³íèòè çàêîí
ïðî âèáîðè, ïåðåäáà÷èòè “ïðèâ’ÿçêó” íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà äî âèáîð÷îãî îêðóãó
(â³äêðèò³ ïàðò³éí³ ñïèñêè). Öå ïðîöåíò³â
íà 70 çì³íèëî á ñêëàä ïàðëàìåíòó, çî-
áîâ’ÿçàëî á äåïóòàò³â íàïðóæåíî ïðàöþ-
âàòè íàä çàêîíîäàâñòâîì, íå áóòè ìàð³î-
íåòêàìè ó îë³ãàðõ³â.

Òàêèé ïðîåêò çàêîíó ï³äãîòîâàíî. Â³í
ïðîïîíóâàâñÿ ïàðëàìåíòó ùå â³ñ³ì ðîê³â
òîìó ³ í³êèì, êð³ì ñîö³àë³ñò³â, íå áóâ ï³ä-
òðèìàíèé.

 Ïðî³í³ö³þâàòè çàâåðøåííÿ ïîë³òè÷-
íî¿ ðåôîðìè. Ë³êâ³äóâàòè ðàéîíí³ äåðæàâ-
í³ àäì³í³ñòðàö³¿. Íàäàòè îðãàíàì ì³ñöåâî-
ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ô³íàíñîâ³ (áþäæåòí³),
îðãàí³çàö³éí³ òà ³íø³ ìîæëèâîñò³ äëÿ òî-
ãî, ùîá ëþäè íà ì³ñö³ áà÷èëè: âëàäà çàé-
ìàºòüñÿ òèìè ñïðàâàìè, ÿê³ ïîòð³áí³ íà-
ñåëåííþ. Ùîá çíàëè: âëàäà çíàõîäèòüñÿ
ï³ä êîíòðîëåì ãðîìàäÿí.

Ïðîåêò çàêîíó ç öüîãî ïðèâîäó óæå
îäåðæàâ ïîçèòèâíèé âèñíîâîê Êîíñòè-
òóö³éíîãî Ñóäó.

 Ðîçâåðíóòè ÷èíîâíèöòâî äî ïîòðåá
ãðîìàäÿí ³ ³íòåðåñ³â äåðæàâè. Çðîáèòè öå
çà ðàõóíîê âïëèâó ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â ³ çà ðàõóíîê çì³í ó ôóíêö³ÿõ àïàðàò³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ.

Ïîâåñòè íåùàäíó áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ
(ç ¿¿ êðèì³íàëüíîþ ñ³òêîþ, ùî çðîñëàñÿ ç
âëàäîþ), ç õàáàðíèöòâîì òà ³íøèìè ÿâè-
ùàìè, ÿê³ íå äàþòü ñüîãîäí³ æèòè í³êî-
ìó: í³ ëþäèí³, ÿêà õî÷å ðåàë³çóâàòè ñâî¿
ïðàâà, í³ ï³äïðèºìíèöòâó (ô³ðì³, êîîïå-
ðàòèâó, îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâ³...). Âñ³ì ñüî-
ãîäí³ ïðîñòî íå äàþòü ïðàöþâàòè, äóøàòü
ïîáîðàìè, “â³äêàòàìè”, ðåêåòîì, íåëþä-
ñüêèì ñòàâëåííÿ äî òèõ, ó êîãî íåìàº ãðî-
øåé, áëàòó, ïðèêðèòòÿ ó âëàä³.

Êîæíà ä³ÿ âëàäè ïîâèííà âèñâ³òëþâà-
òèñü ó äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ ÇÌ²,
ùîá ëþäè çíàëè, õòî ïîðóøóº çàêîí, õòî
ñëóæèòü íàðîäó, à õòî äáàº ëèøå ïðî

âëàñíó âèãîäó. Ââåñòè äåêëàðóâàííÿ äîõî-
ä³â ³ âèòðàò äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè òà
÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü
â³äïîâ³äíîñò³ äîõîä³â ³ âèòðàò òà þðèäè÷-
í³ íàñë³äêè ïîðóøåííÿ òàêî¿ â³äïîâ³äíî-
ñò³.

Ïîðóøíèêè çàêîíó — ïðåäñòàâíèêè âëà-
äè — ïîâèíí³ êàðàòèñÿ áåç ïðàâà íà ïîìè-
ëóâàííÿ ³ àìí³ñò³þ. Áåç ïðàâà áóäü-êîëè
çàéìàòè ïîñàäó äåðæñëóæáîâöÿ. Âèäíî, ùî
Óêðà¿íà ðàíî â³äìîâèëàñü â³ä ñìåðòíî¿ êà-
ðè çà êðàä³æêè áþäæåòó, óìèñí³ âáèâñòâà
÷è íàðóãó íàä íåïîâíîë³òí³ìè. Ãîòîâèé
ï³äòðèìàòè íåîáõ³äíèé çàêîí.

 Âèñòóïèòè ç ³í³ö³àòèâîþ ïðî ðåôîð-
ìóâàííÿ ñóäîâî¿ ñèñòåìè. Òå, ùî âîíà ñòà-
ëà ñüîãîäí³ ñåðåäîâèùåì êîðóïö³¿ ³ ðîç-
ïðàâè, ³íñòðóìåíòîì ðåêåòó, çíàþòü óñ³.
Â òàêèõ óìîâàõ íàâ³òü ÷åñíèì ñóääÿì ïðà-
öþâàòè íåìîæëèâî.

2. В питаннях е ономі и
і власності

 Ñïðèÿòè ïðèñêîðåííþ ñòðóêòóð-
íèõ çì³í â åêîíîì³ö³, ìàþ÷è íà óâàç³,
íàéïåðøå, ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîá-
íèöòâà, ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà, ïîñè-
ëåííÿ ðîë³ äåðæàâè â åêîíîì³ö³, ô³íàíñî-
âî-áàíê³âñüê³é ïîë³òèö³, çáåðåæåííÿ ó
äåðæàâí³é âëàñíîñò³ ñòðàòåã³÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ³ ãàëóçåé: åíåðãåòèêè, çâ’ÿçêó,
òðàíñïîðòó.

 Óêðà¿íñüêà çåìëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ º íàéá³ëüøèì ñâ³òî-
âèì áàãàòñòâîì, ³ âîíà ìàº áóòè âèíÿòêî-
âî âëàñí³ñòþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

Â çâ’ÿçêó ç öèì ðèíîê çåìë³ â Óêðà¿í³
ïîâèíåí îáìåæóâàòèñÿ âèêóïîì äåðæàâîþ
ó ãðîìàäÿí àêò³â íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ïå-
ðåäà÷åþ öèõ ä³ëÿíîê â îðåíäó ñåëÿíàì,
êîîïåðàòèâàì, ôåðìåðàì, ³íâåñòèö³éíèì
êîìïàí³ÿì.

Âòîðèííîãî ðèíêó çåìë³ íå áóäå!
Òîðãóâàòè òðåáà õë³áîì, à íå çåìëåþ!
²íñòðóìåíòîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òàêîãî

ñòàíó çåìåëüíèõ â³äíîñèí ìàº áóòè Äåð-
æàâíèé çåìåëüíèé áàíê.

Ïðîåêò çàêîíó ïðî áàíê º.

3. В питаннях безпе и
і зовнішньої політи и

 ²í³ö³þâàòè ï³äãîòîâêó ³ ñêëèêàííÿ
ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü áåçïå-
êè ³ ñï³âðîá³òíèöòâà, âðàõîâóþ÷è ïîçà-
áëîêîâèé ñòàòóñ Óêðà¿íè ïðè ñó÷àñíèõ çà-
ãðîçàõ áåçïåö³ (åêîíîì³÷íèõ, åíåðãåòè÷-
íèõ, åêîëîã³÷íèõ, åòí³÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ,
â³éñüêîâèõ òà ³í.).

Â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ï³äãîòîâëåí³, çà-
ðóá³æí³ ïîë³òèêè ïðî³íôîðìîâàí³.

 Äîáèòèñÿ âñòàíîâëåííÿ äîãîâ³ðíèõ
óìîâ ç ñâ³òîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè ùîäî
ó÷àñò³ Óêðà¿íè ó ðîçâ’ÿçàíí³ ãëîáàëüíèõ
ïðîáëåì: ãîëîäó ³ ïîòåïë³ííÿ. Òàêà ó÷àñòü
çàáåçïå÷èòü åôåêòèâíèé ðîçâèòîê ñåëà ³
àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó â Óêðà¿í³.

Äîñèòü áðåõàòè ïðî ðåêîðäí³ âðîæà¿ ³
äîáðîáóò ñåëÿí!

 Çíÿòè øòó÷íî ñòâîðåí³ íàïðóæåííÿ
ó âçàºìèíàõ ç Ðîñ³ºþ, çàáåçïå÷èòè íàëà-
ãîäæåííÿ âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà ç ÐÔ, êðà¿íàìè ªÑ, Áëèçüêîãî Ñõî-
äó, Êèòàþ òà ³íø.

Áåçïåêà äåðæàâè — â ¿¿ ì³öí³é åêîíîì³-
ö³ òà ð³âíîïðàâíèõ çâ’ÿçêàõ ³ç ñóñ³äàìè.

 Ñïðÿìóâàòè ðîçâèòîê îáîðîííîãî
êîìïëåêñó ³ Çáðîéíèõ Ñèë â ìåæàõ ïî-
òðåáè äåðæàâè ³ ïðàâà ëþäåé íà áåçïå÷-
íå æèòòÿ.

Â ïåðøó ÷åðãó çàéíÿòèñÿ ñîö³àëüíèì
îáëàøòóâàííÿì ñ³ìåé îô³öåð³â òà êîí-
òðàêòíèê³â, ìîäåðí³çàö³ºþ àðì³¿ ³ ðîçâèò-
êîì ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðàöþþòü íà îáî-
ðîíó. Àðì³ºþ òà ³íøèìè ëþäüìè â ïîãî-
íàõ êåðóâàòèìóòü ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíîãî
ïðîô³ëþ.

Ñèëîâ³ ñòðóêòóðè áóäóòü ïîçà ïîë³òèêîþ.

4. В соціальній,
манітарній, е оло ічній
та інших сферах

життєдіяльності людини

 Ñïðèÿòè óñ³ì ä³ÿì âëàäè íà çàáåç-
ïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí
(çàéíÿò³ñòü; ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³; ñï³â-
â³äíîøåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ³ ìàêñèìàëüíî¿ çàð-
ïëàò òà ïåíñ³é íà ð³âí³ 1:10; ñ³ìåéí³ äîõî-
äè; ñòèïåíä³¿; êîìóíàëüí³ ïîñëóãè; îñâ³-
òà ³ îõîðîíà çäîðîâ’ÿ çà áþäæåòíèé êîøò,
â ò. ÷. äîáèòèñÿ â ïåðøó ÷åðãó äåðæàâíî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ óñ³õ îïåðàòèâíèõ âòðó-
÷àíü; äîçâ³ëëÿ; ñïîðò; çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ; ñîö³àëüíèé çàõèñò), íà âèêîðèñ-
òàííÿ êîæíèì ð³äíî¿ ìîâè áåç îáìåæåíü ³
óòèñê³â, íà â³ëüíå â³ðîñïîâ³äàííÿ áåç íà-
â’ÿçóâàííÿ ïåðåâàã áóäü-ÿêèõ êîíôåñ³é,
íà ðîçìåæóâàííÿ öåðêâè ³ äåðæàâè.

Ïðîâ³äíèì çàâäàííÿì äëÿ ïðåçèäåíòà
áà÷ó çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòó ïðàâ ëþäè-
íè ïðè ºäíîñò³ ³íòåðåñ³â ëþäèíè, ðîäèíè,
ãðîìàäè ³ äåðæàâè.

Ãîëîâíà ìåòà ìîº¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ — äîáðîáóò êîæíî¿ ñ³ì’¿, ñèëüíà, äå-
ìîêðàòè÷íà, ñóâåðåííà äåðæàâà. Òàêèì
ðîçóì³þ âò³ëåííÿ ³äå¿ äåìîêðàòè÷íîãî ñî-
ö³àë³çìó ³ ºâðîïåéñüêîãî âèáîðó Óêðà¿íè.

Íèí³øíÿ ºâðîïåéñüêà ïðàêòèêà ï³ä-
òâåðäæóº ïîòðåáó òàêî¿ ïåðñïåêòèâè.

 Ïðèêëàäîì ïîñë³äîâíîñò³ ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè áóäå áåçóìîâíå ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíàííÿ çàêîíó ïðî ä³-
òåé â³éíè, ãàðàíò³¿ ï³ëüã ³ äîïîìîãè âåòå-
ðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âî¿íàì-
àôãàíöÿì, ³íâàë³äàì, ÷îðíîáèëüöÿì òà ³í-
øèì ëþäÿì, ÿê³ ïîòðåáóþòü äåðæàâíî¿
ï³äòðèìêè. Ö³ ïèòàííÿ ïîñò³éíî êîíòðî-
ëþâàòèìóòüñÿ Ïðåçèäåíòîì.

 Îáîâ’ÿçêîì ãëàâè äåðæàâè º ïðè-
âåðíåííÿ óâàãè äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè, óñ³õ ãðîìàäÿí äî ãîñòðî¿ ïî-
òðåáè çàõèñòó äîâê³ëëÿ, çä³éñíåííÿ â öüî-
ìó íàïðÿìêó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè. Â ò. ÷.:

— çàë³ñíåííÿ áëèçüêî 8 ìëí ãà çåìåëü;
— î÷èùåííÿ óñ³õ íàñàäæåíü â³ä ñì³òòÿ

òà â³äõîä³â;
— ñïîðóäæåííÿ ñì³òòºïåðåðîáíèõ, åêî-

ëîã³÷íî áåçïå÷íèõ çàâîä³â;
— îñòàòî÷íå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè

×îðíîáèëÿ, óòèë³çàö³ÿ ðàêåòíîãî ïàëèâà
òà ³íøèõ õ³ì³÷íèõ ìàòåð³àë³â;

— çàõèñò ëþäåé â³ä íåÿê³ñíèõ ïðîäóê-
ò³â õàð÷óâàííÿ, îñîáëèâî â³ä ãåííî-ìî-
äèô³êîâàíèõ ïðîäóêò³â;

— âèð³øåííÿ ïîâñþäíî ïðîáëåìè ÿê³ñ-
íî¿ ïèòíî¿ âîäè òà ¿¿ ðàö³îíàëüíîãî âè-
òðà÷àííÿ;

— âïîðÿäêóâàííÿ çàáóäîâè ì³ñò ³ ñ³ë
ç îãëÿäó íà ïðèðîäîîõîðîíí³ ïîòðåáè ³
ò. ä.

Â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çà-
áåçïå÷ó ñòàá³ëüí³ñòü, çëàãîäæåí³ñòü ó ä³ÿõ
âëàäè ïðè áåçóìîâíîìó äîòðèìàíí³ óñ³ìà
çàêîí³â.

Ò³ëüêè òàêèé ïîðÿäîê äîçâîëÿº ñïîä³-
âàòèñü íà ïîòð³áí³ ëþäÿì ïåðåì³íè, çîê-
ðåìà, íà ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù.

Ïåðåêîíàíèé, ùî ãëàâà äåðæàâè ìóñèòü
ñàì áóòè âç³ðöåì ñòàâëåííÿ äî Êîíñòèòó-
ö³¿ ³ çàêîí³â, äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ³ ïîâå-
ä³íêè. Ì³é æèòòºâèé øëÿõ äîçâîëÿº ñïî-
ä³âàòèñü íà â³äïîâ³äíå ñïðèéíÿòòÿ ìîº¿
îñîáèñòîñò³ òèìè, õòî ìåíå çíàº, âçàãàë³
á³ëüø³ñòþ ÷åñíèõ ïåðåä ñîáîþ ëþäåé.
Ñïîä³âàþñü íà òå ïîïðè øåëüìóâàííÿ ³
íàêëåïè ç áîêó ïîë³òè÷íèõ îïîíåíò³â ç
ïîïåðåäíüîãî ³ íèí³øíüîãî âëàäíèõ ðå-
æèì³â. Áðåõíÿ, ÿê çíàº êîæåí, æèâó÷à,
àëå âîíà íå âèòðèìóº âèïðîáóâàííÿ â áî-
ðîòüá³ ñóïðîòè ïðàâäè. Îäèí ³ç ïðèêëà-
ä³â òîãî — âñå, â ÷îìó çâèíóâà÷óâàëè ìå-
íå ó 2006—2007 ðîêàõ. Òå, ùî âè áà÷èòå
ñüîãîäí³ â ñòîñóíêàõ ì³æ âèùèìè ïîñà-
äîâöÿìè, áóëî ³ äâà ðîêè òîìó. Âèõ³ä áóâ
îäèí — áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå çà
îðãàí³çàö³þ âëàäè, çà ñòàá³ë³çàö³þ äåðæàâ-
íîãî æèòòÿ. Ïðàêòèêà äîâåëà, ùî öå áóâ
ïðàâèëüíèé êðîê. Õòî ñóìí³âàºòüñÿ, ïî-
ð³âíÿéòå ç òèì, ùî º ñüîãîäí³.

Ïðèéìàþ÷è â³äïîâ³äàëüíå ð³øåííÿ ó
òàêèé ñêëàäíèé ÷àñ, ÿ çâè÷àéíî, áðàâ äî
óâàãè ³ îáñòàâèíó, ÿêà ìî¿ìè íåäðóãàìè
(òà é áàãàòüìà ëþäüìè) ñïðèéìàòèìåòü-
ñÿ ÿê âàäà. Éäåòüñÿ ïðî â³ê. Íàùî ëóêà-
âèòè? Â³í ñîë³äíèé.

Â íîðìàëüíèõ óìîâàõ ÿ íå ñòàâ áè áà-
ëîòóâàòèñÿ. Ðåàë³çóâàâ áè äàâíþ ³äåþ ñî-
ö³àë³ñò³â ïðî ñòâîðåííÿ ë³âîãî áëîêó ÷è
ï³äòðèìàâ êàíäèäàòóðó áåçïàðò³éíîãî
ïðîôåñ³îíàëà ç íåîáõ³äíèì äîñâ³äîì. Àëå
ùî ðîáèòè, êîëè â îáîõ âèïàäêàõ äîâå-
ëîñÿ á ïîïàñòè â òàá³ð íèí³øíüî¿ âëàäè,
êîòðó ìîæëèâ³ ïàðòíåðè àáî âñ³ëÿêî ï³ä-
òðèìóþòü òåïåð, àáî ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè â
ìàéáóòíüîìó? À äæåðåëà á³äè äëÿ Óêðà-
¿íè çâ³äòè, ç êàá³íåò³â âëàäè, íàéïåðøå,
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, óðÿäó. Öå î÷åâèäíà ³ñ-
òèíà!

Íå áóäó ïîñèëàòèñü íà òå, ùî ³ ñòàðø³
â³êîì ë³äåðè êðà¿í ðàí³øå ³ òåïåð äåìîí-
ñòðóâàëè â³äïîâ³äí³ñòü çàéìàíèì ïîñàäàì
(â ²òàë³¿, Â’ºòíàì³, Àâñòð³¿, Ëèòâ³, Ôðàí-
ö³¿, ÑØÀ, Êèòà¿, Áðàçèë³¿ ³ ò. ä.). Ç³øëþñü
íà ïåâí³ ïåðåâàãè. Â³ê ³ äîñâ³ä äîçâîëÿ-
þòü áóòè ïåðåêîíëèâèì ùîäî òîãî, ùî
ñïðàâè äåðæàâè, ñóñï³ëüí³ ñïðàâè áóëè ³
ëèøàþòüñÿ äëÿ ìåíå íà ïåðøîìó ì³ñö³. Ìå-
í³ í³õòî íå ìîæå äîð³êíóòè ñïðîáàìè çáà-
ãàòèòèñÿ, âèêîðèñòàòè ñëóæáîâå ñòàíîâè-
ùå ó êîðèñëèâèõ ö³ëÿõ, âåñòè ñåáå íåïî-
ðÿäíî â ïîáóò³ ÷è íà ñëóæá³. Â äîïîâíåí-
íÿ äî òîãî âèáðàíèé ùå çìîëîäó ñïîñ³á
æèòòÿ äîçâîëÿº ìåí³ íàä³ÿòèñü, ùî íà-
âàíòàæåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àº âèñîêà äåð-
æàâíà ñëóæáà, ìîæóòü áóòè ïî ñèë³. Îêð³ì
òîãî, ó ëþäåé íå âèíèêàòèìå ï³äîçð ùî-
äî âèêîðèñòàííÿ ïîñàäè äëÿ áîðîòüáè çà
íàñòóïíèé ñòðîê ïðåçèäåíòñòâà. Í³, ãëà-
âà äåðæàâè çà îäíó êàäåíö³þ ïîâèíåí çà-
ïðîâàäèòè êîíñòèòóö³éíèé ïîðÿäîê ó êðà-
¿í³. Âñ³ íà ïðàêòèö³ ìóñÿòü ïåðåêîíàòè-
ñÿ: íåìàº ïîãàíî¿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â, öå
ñüîãîäí³ º ïîãàí³ ñëóæáîâö³, ÿê³ ïîðóøóþòü
íîðìè çàêîí³â.

Ùî óñ³ì íàì ïîòð³áíî ñüîãîäí³? Âëà-
ä³ — äèêòàòóðó çàêîíó. Ëþäÿì — ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ³ íàä³þ. Äåðæàâ³ — ïåðñïåêòèâó. ß
ìîæó öå ãàðàíòóâàòè.

Çâåðòàþñÿ äî ðîçóìó ³ ñåðöÿ êîæíîãî.
Âäóìàéòåñü ó çì³ñò ñêàçàíîãî. Òå, ùî ïðî-
ïîíóºòüñÿ, ìîæëèâî, ºäèíå, ùî ³ùå ìîæå
âðÿòóâàòè Óêðà¿íó.

Ðàçîì — äî êðàùî¿ äîë³!

Îëåêñàíäð ÌÎÐÎÇ,
êàíäèäàò íà ïîñàäó 

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, 
Ãîëîâà Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè
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Головне управління юстиції у місті Києві

Про скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно�правового акта

Наказ № 1086/02 від 2 вересня 2009 року

Відповідно до підпункту "в�1" пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно�правових ак�
тів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 4.4 пункту 4 та 5 Порядку скасування рішення про державну ре�
єстрацію нормативно�правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мініс�
терства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого 31 липня 2000 року за
№ 458/4679,—

НАКАЗУЮ:

1. Скасувати рішення про державну реєстрацію розпо�
рядження Київської міської державної адміністрації від 31
серпня 2001 року № 1820 "Про затвердження Положення
про порядок оформлення права власності на об'єкти неру�
хомого майна", зареєстрованого в Київському міському
управлінні юстиції 31 серпня 2001 року за № 62/364.

2. Внести до Державного реєстру нормативно�правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади запис
про скасування рішення про державну реєстрацію зазначе�
ного нормативно�правового акта.

3. Відділу реєстрації нормативно�правових актів, пра�
вової роботи, правової освіти та систематизації законо�
давства забезпечити виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
першого заступника начальника Головного управління юс�
тиції у м. Києві Шокун С. М.

Начальни правління
Д. М. Со рен о

За інчення. Почато на 5-й стор.
4.2. Опрацьовувати звіти відповідальних виконавців про

поточне та остаточне виконання міських цільових програм,
про використання бюджетних коштів на їх реалізацію, здій�
снювати підготовку щорічного узагальненого звіту.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку та інші постійні комісії Київської
міської ради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна комунальної власності
територіальної громади м. Києва у володіння 

та користування відкритому акціонерному товариству
"Київспецтранс"

Рішення Київської міської ради № 717/2786 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, статті 283 Господарського кодексу
України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою вре�
гулювання майнових відносин між Київською міською радою та відкритим акціонерним товариством "Ки�
ївспецтранс" щодо користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва, а та�
кож поліпшення у місті Києві робіт по знешкодженню твердо�побутових, харчових, великогабаритних бу�
дівельних відходів, експлуатації зливних та пересувних станцій і звалищ Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у володіння та користування відкритому
акціонерному товариству "Київспецтранс" майно кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва, яке
не увійшло до його статутного фонду під час приватиза�
ції, а також майно, придбане за бюджетні кошти, яке зна�
ходиться на балансі акціонерного товариства, згідно з
додатками 1 та 2 терміном на 5 років.

2. Встановити відкритому акціонерному товариству "Ки�

ївспецтранс" за користування майном комунальної власно�
сті територіальної громади м. Києва щорічний платіж, роз�
мір якого дорівнює 10% від чистого прибутку відкритого ак�
ціонерного товариства "Київспецтранс" за попередній рік,
але не менше ніж 200,00 тисяч гривень за рік.

3. ВАТ "Київспецтранс" протягом 2010 року забезпечи�
ти проведення переоцінки вартості майна комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва, зазначеного у пунк�

Про продовження терміну дії договору оренди майна
комунальної власності територіальної громади м. Києва,

укладеного 08.08.03 між Головним управлінням
комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 

та товариством з обмеженою відповідальністю
"Спеціалізоване виробничо�наукове підприємство

"Київпроменерго"
Рішення Київської міської ради № 537/2606 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 319, 327, 648, 759 та 761 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 16,
частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про орен�
ду державного та комунального майна", рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження По�
рядку передачі майна територіальної громади м. Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за
користування майном, Типового договору про оренду майна територіальної громади м. Києва" та врахо�
вуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване виробничо�наукове підпри�
ємство "Київпроменерго" (лист від 03.07.08 № 38), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити термін дії договору оренди майна кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва, укладе�
ного 08.08.03 між Головним управлінням комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та товариством з обмеженою від�
повідальністю "Спеціалізоване виробничо�наукове підпри�
ємство "Київпроменерго", на строк до 01.01.14, встановив�
ши орендну плату в розмірі 6% від вартості майна, визна�
ченої експертним шляхом.

2. Затвердити перелік майна комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва, що підлягає передачі в орен�
ду товариству з обмеженою відповідальністю "Спеціалізо�
ване виробничо�наукове підприємство "Київпроменерго",

згідно з додатком до цього рішення.
3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації):

3.1. Забезпечити проведення незалежної оцінки варто�
сті майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради ДД ОО КК УУ ММ ЕЕ НН ТТ ИИ   ІІ НН ШШ ИИ ХХ   ВВ ІІ ДД ОО ММ СС ТТ ВВ

ті 1 цього рішення, що буде передано йому у володіння та
користування, відповідно до Положення (стандарту) бухгал�
терського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого нака�
зом Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92.

4. Головному управлінню комунального господарства ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головному управлінню комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

4.1. Підготувати проект угоди між Київською міською дер�
жавною адміністрацією та відкритим акціонерним товари�
ством "Київспецтранс" щодо виконання акціонерним това�
риством функцій володіння та користування майном кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва.

4.2. Погодити проект угоди на володіння та користуван�
ня майном комунальної власності територіальної громади м.
Києва між Київською міською державною адміністрацією та
відкритим акціонерним товариством "Київспецтранс" з по�
стійною комісією Київради з питань власності та постійною

комісією Київради з питань житлово�комунального господар�
ства та паливно�енергетичного комплексу.

5. Доручити першому заступнику голови Київської місь�
кої державної адміністрації Голубченку А. К. укласти та під�
писати угоду на володіння та користування майном кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва з відкри�
тим акціонерним товариством "Київспецтранс".

6. За результатами проведеної переоцінки вартості май�
на комунальної власності територіальної громади м. Києва
згідно з пунктом 3 нього рішення Головному управлінню ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) внести зміни до
вартості майна, яке буде передано за угодою ВАТ "Київ�
спецтранс".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про доповнення розділу XV 
до рішення Київради від 25.12.08 № 1051/1051 

"Про правила благоустрою міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 525/2594 від 29 жовтня 2009 року

З метою спрощення процедури отримання дозволу (ордеру) на тимчасове порушення благоустрою, від�
повідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити розділ XV Порядку отримання дозволів на
порушення благоустрою, їх призупинення, подовження і за�
криття, затвердженого рішенням Київради від 25.12.08
№ 1051/1051, пунктом 15.1.3 такого змісту:

"15.1.3. Головне управління контролю за благоустроєм
м. Києва є органом, який здійснює видачу дозволів (орде�
рів) на тимчасове порушення благоустрою при виконанні
земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремон�
тів на території м. Києва без будь�яких погоджень та затвер�
джень Київським міським головою та іншими посадовими
особами виконавчого органу Київради.".

2. Викласти додаток 6 до рішення Київради від 25.12.08
№ 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва" в но�
вій редакції згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики, по�
стійну комісію Київради з питань промисловості, інновацій�
ної та регуляторної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

За рите а ціонерне товариство
“Енер о енер юча омпанія

“ДАРтеплоцентраль”
повідомляє споживачів теплової енер ії, з я ими ладені до овори
на постачання теплової енер ії ви ляді арячої води, про змін
тарифів з 01.01.2010 ро з ідно з розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 30.11.2009 ро № 1333 “Про затвердження тарифів
на теплов енер ію, встановлення та по одження тарифів на
ом нальні посл и з централізовано о опалення і постачання арячої
води для населення.

З пова ою, Адміністрація, ЗАТ “ЕК “ДАРтец”

За альні збори потерпілих ромадян внаслідо діяльності ТОВ “МАРС-1”,
я е входило до ГІБК “ЕЛІТА-ЦЕНТР”, по об’є там інвест вання б дівництва
житла на земельних ділян ах: в л. Петра Запорожця, 15-в та в л. К рна-
товсь о о, 7-б м. Києві відб д ться 20 р дня 2009 ро , за адресою:
в л. Поп дрен а, 54, почато реєстрації о 12.00.

Порядо денний за альних зборів:
1. За альний стан справ щодо вирішення питання забезпечення житлом потерпілих від афери

ГІБК “ЕЛІТА-ЦЕНТР”.
2. Затвердження спис ів чер овості потерпілих, я і в лали свої ошти ТОВ “МАРС-1” по

об’є там інвест вання житла на земельних ділян ах: в л. Петра Запорожця, 15-в та
в л. К рнатовсь о о, 7-б м. Києві.

3. Інше.

При собі мати посвідчення особи і опію довід и МВС. В разі неможливості особисто взяти
часть зборах, вашом представни необхідно мати посвідчення йо о особи та належн
довіреність від вас.

З питаннями щодо форми проведення зборів та поряд денно о звертатися до онта тних осіб
Антонової АльониЮріївни (тел. (066)315-89-15) та Р ден о Олени Ми олаївни (тел. (067)781-22-51).

Шановні ияни!
17 р дня о 19.30 за адресою: в л. Хар івсь е шосе, 160, ніверсам “Київ”, 2 поверх, а товий зал, б д ть

проходити ромадсь і сл хання щодо б дівництва об’є та Євро 2012 за адресою Дніпровсь а набережна.
Просимо бажаючих б ти прис тніми.
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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 2370
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Çèìà — íå çàâàäà
Îëåã Ñêðèïêà ðîáèòü ôåñòèâàëü “Êðà¿íà Ìð³é” 
ö³ëîð³÷íèì
Þð³é ÐÓÄÍÈÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

Етнор х столиці
У раїни відтепер
триватиме цілий рі ,
незалежно від пори
ро . Лідер ро - р -
пи “ВВ” і засновни
фестивалю “Країна
Мрій” Оле С рип а
ініціював низ різ-
двяних дійств на те-
риторії Національно-
о заповідни а “Со-
фія Київсь а”. До
часті в них план є
зал чити раїн-
сь их поп- і ро -зі-
ро . Різдвяна про-
рама “Вертеп” має
від ритися на День
свято о Ми олая —
19 р дня.

Îðãàí³çàòîðè ñâÿòà ââà-
æàþòü, ùî ïðîãðàìà çìî-
æå ïðèâåðíóòè óâàãó íå
ëèøå äîðîñëèõ, à é ä³òëà-
õ³â. Äåíü ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ — íàéóëþáëåí³øå
ñâÿòî ìàëå÷³, àäæå ð³äêî
êîëè öåé äåíü îáõîäèòüñÿ
áåç ïîäàðóíê³â. Ïðîãðàìà
ðîçðàõîâàíà íà ì³ñÿöü ³
ñêëàäàºòüñÿ ç øåñòè ³ì-
ïðåç. Çà öåé ÷àñ ïðîñòî
íåáà â³äáóäóòüñÿ ïîïóëÿð-
í³ ìàéñòåð-êëàñè ç íàðîä-
íèõ òàíö³â, âèñòóïàòèìóòü

àâòåíòè÷í³ ôîëüêëîðí³
êîëåêòèâè, ÿê³ ãðàòèìóòü
âåðòåï, âîäèòèìóòü êîçó,
çâó÷àòèìóòü êîëÿäêè ³
ùåäð³âêè. Çàâåðøèòüñÿ
ì³ñÿ÷íà ïðîãðàìà íà Âî-
äîõðåùå. Öüîãî äíÿ ìà-
þòü áóòè ï³ðîòåõí³÷í³
øîó, áåç ÿêèõ íå îáõî-
äèòüñÿ æîäåí ôåñòèâàëü
“Êðà¿íà Ìð³é”. Æîäíîãî,
çâ³ñíî, ôåºðâåðêó —
éäåòüñÿ ïðî óðî÷èñòå ñïà-
ëåííÿ ñîëîì’ÿíîãî îïóäà-
ëà (ä³äóõà).

“Çàâäàííÿ ³ ìåòà íàøî-
ãî ïðîåêòó — â³äðîäèòè
çâè÷à¿, êîòð³ ïîáóòóâàëè â

Óêðà¿í³, òà ¿õí³é çì³ñò, äà-
òè çìîãó óêðà¿íöÿì çàçèð-
íóòè â öþ â³äðîäæåíó òðà-
äèö³þ, çðîçóì³òè ¿¿ òà ïðè-
ùåïèòè äî ñó÷àñíîãî æèò-
òÿ”, — êàæå Îëåã Ñêðèï-
êà. Äî öüîãî â³í àêòèâíî
ïðîïàãóâàâ óêðà¿í³ñòèêó â
ñâ³ò³ — ó Çàõ³äí³é ªâðîï³,
ßïîí³¿, à òàêîæ îðãàí³çó-
âàâ “Åë³òí³ âå÷îðíèö³”,
êîøòè â³ä ÿêèõ ñïðÿìîâà-
íî íà áëàãîä³éí³ñòü.

Ó çàâåðøàëüí³é ïðîãðà-
ì³ íà Âîäîõðåùå â³çüìå
ó÷àñòü ñàì Ñêðèïêà ³ éî-
ãî “Ëå ¥ðàíä Îðêåñòð”, à
òàêîæ Ìàð³éêà Áóðìàêà òà

ë³äåð ãðóïè “Ïëà÷ ªðåì³¿”
Òàðàñ ×óáàé.

Ïðîãðàìà “Âåðòåï” ñòà-
íå ïðîäîâæåííÿì çèìîâî¿
÷àñòèíè ñòîëè÷íîãî åòíî-
ðóõó. Îñòàíí³ì ÷àñîì ñòà-
ëè ïîïóëÿðíèìè “Åòíîâ³â-
òîðêè” â ê³íîòåàòð³ “Êè-
¿â”. Òàì âèñòóïàþòü ãóðòè,
ÿê³ ïðàöþþòü ó ñòèë³ åò-
íî-ðîê-ìóçèêè, ó÷àñíèêè
â³äòâîðþþòü äàâí³ ðåìåñ-
ëà, ðîç³ãðóþòü íàðîäí³ îá-
ðÿäè. Íàéáëèæ÷å åòíîøîó
ìàº â³äáóòèñÿ çàâòðà — â
áóäèíêó êóëüòóðè ñòîëè÷-
íî¿ ïîë³òåõí³êè — ãðàòèìå
ãðóïà “ÀòìÀñôåðà”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà ï³âäåíí³é òåðèòîð³¿ äîù, ó ñõ³äíèõ

òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé,
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +4...—6°Ñ, âíî÷³ +2...—8°Ñ; íà
óçáåðåææ³ Êðèìó äî +8°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè
+5...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —6...—10°Ñ, âíî÷³ —10...—11°Ñ; ó
çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè, —3...—5°Ñ, âíî÷³, —3...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷-
íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —10...—12°Ñ, âíî-
÷³ —8...—11°Ñ

День Свято о Ми олая — традиційне дитяче свято

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 16 ãðóäíÿ
Сьо одні варто облишити земні лопоти і д ма-
ти про висо е, світле, вічне, і тоді відч єте
зв’язо із Всевишнім. Вивчайте ч жі льт ри,
спіл йтеся з м дрими людьми, читайте філо-
софсь та релі ійн літерат р , завітайте до
храм . Можна трохи полін ватися, порин вши в
розд ми... Для чо о ви живете, з я ою метою
д ша прийшла в цей земний світ, я ористь
приносите людств ?.. Постане чимало а т аль-
них запитань, на я і потрібно дати вичерпн
відповідь. Доведеться визначитися з пріорите-
тами та дещо від ори вати своє життя, аби
двері майб тньо о не зачинилися перед вами.

14.03. Фаза ново о Місяця. Постарайтеся до
цьо о час все за інчити, а др половин дня
присвятіть любленим заняттям, д ховном
розвит .
ОВНИ, я що вас хтось почне а іт вати, нав’яз вати поради,

проп с айте повз в ха поч те, бо від ньо о лише здоров’ю ли-
хо. Утримайтеся від п блічних вист пів — збережете нерви, ре-
п тацію і не наживете воро ів. Підбивайте підс м и місяця та на-
солодж йтеся йо о плодами. ТЕЛЬЦІ, оли вас ош ають чи зра-
дять, винних не ш айте, а дя йте долі, що та им чином витя-
є з вас вн трішній не атив, очищає від ріховно о бр д ... та

робіть правильні виснов и. Швидень о розплатіться з тими, о-
м забор вали, тоді все в житті нормаліз ється. БЛИЗНЯТА,
б дьте зі своєю половин ою я лебідь із лебід ою, любіть одне
одно о, прощавайте всі недолі и. Вашешлюбне с дно не повин-
не піти на дно, оли натрапить на рифи поб тових проблем. Я -
що реальність повернеться хаотичним бо ом, м жньо зала о-
дж йте проблеми, досл хаючись олос совісті. РАКИ, не влаш-
тов йте сл жбово о аврал під тис ом нових починань, працюй-
те спо ійно, в армонії з оле тивом. Підтя йте хвости недоро-
бо , шалений темп протипо азаний, іна ше наст пно о місяця
б де неперелив и. ЛЕВИ, хочете сподобатися, заволодіти сер-
цями дам чи авалерів — сяйніть д ховним ба атством. Від ар-
но о вбрання поєднанні з бо им вн трішнім світом на пере-
можні лаври сподівання марні.ДІВИ, влашт вавшижорст м ш-
тр домочадцям, знайте, що від неї ористі не б де, лише по-
либите неприязнь і прославитеся деспотом. Адже ви піддали-
ся с б’є тивном імп льс , а реальність зовсім інша. ТЕРЕЗИ,
візьміть язи на апли і не засміч йте ефір п стослів’ям, спіл-
ватися слід лише на он ретні теми. До обід варто влашт ва-

ти побачення з милою серцю особою і владнати спільні пробле-
ми. Др половин дня присвятіть онта там з людьми висо ої
д ховної льт ри. СКОРПІОНИ, не див йтеся, оли між вами та
приятелями пробіжить чорний іт. Ви зависо ої д м и про себе
(само рити а спить) і схильні дозволяти не оре тні висловлю-
вання, що й плям є реп тацію. Зробіть “рейд” ма азинами, по-
п и до обід принес ть найбільше радості. СТРІЛЬЦІ, до а-

та лізмів професійній сфері ви звичні, маєте ч довий ім нітет.
Тож не зліться, а помір йте, я знайти правильний вихід зі с р -
ти... І не заб дьте про свій родинний обов’язо , домашнє бла-
опол ччя нині значно важливіше за ар’єр . Т т зня щастя
майб тньо о. КОЗОРОГИ, зійдіть зі сцени, за лісами вам б -
де наба ато раще—Форт на сміхнеться. Тіль и тримайте все
в таємниці, аби роз олосом не сполохатищастя. Не заб дьте за-
вітати до храм , помоліться, Творець че ає на вас. ВОДОЛІЇ,
др жба др жбою, а роші порізно, проіґнор єте це золоте пра-
вило — втратите бла ородних побратимів. Коли ч же ба атство
м ляє, нама айтеся заздрощі трансформ вати в стим л для ар’-
єрно о зростання та зміцнення матеріально о стат с . До обід
проведіть сі ділові пере овори. У РИБ ризовий день — вирі-
ш ється майб тнє ар’єри. Я що до матичні ділові с перни и не
йд ть вам на пост п и, виставляють льтимат м, за аняючи в
паст , не воюйте стандартнимиметодами—про раєте.Ш ай-
те е страваґантно о виход з л хо о та. Зможете знайти йо-
о саме завдя и по ровительств поважної персони (до обід )

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

У понеділо відб лася з стріч лідера Партії
ре іонів Ві тора Ян овича з представни ами
ре іональних та столичних засобів масової ін-
формації, під час я ої він відповів на низ
запитань. Перед з стріччю пан Ян ович по-
ставив свій підпис під оде сом чесно о ве-
дення виборчої ампанії 2010 ро , під отов-
леним для дотримання всіма претендентами
на найвищ посад в державі з метою прове-
дення чесних і справедливих виборів.

14 ãðóäíÿ â³äáóëîñÿ ïóáë³÷íå — ïåðåä ÷èñëåííèìè òå-
ëåêàìåðàìè — ï³äïèñàííÿ êîäåêñó ÷åñíîãî âåäåííÿ ïå-
ðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿, ÿêèé íàðàç³ º îäíîñòðîíí³ì çîáîâ-
’ÿçàííÿì, îñê³ëüêè ï³ä äîêóìåíòîì ñòî¿òü ï³äïèñ ëèøå
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ðåã³îíàëüíèõ
ÇÌ² äåâ’ÿòè îáëàñòåé Óêðà¿íè êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè ãî-
âîðèâ ïðî ïðîáëåìè âåäåííÿ êàìïàí³¿ ³íøèìè êàíäèäà-
òàìè. “Ìè áà÷èëè íåùîäàâíî, ï³ä ÷àñ òåëåìîñòó ç Äî-

íåöüêîþ ³ Ëóãàíñüêîþ îáëàñòÿìè, ÿê êåð³âíèêè âóã³ëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ çà âêàç³âêàìè çâåðõó ïðèâîçèëè øàõòà-
ð³â ³ ðîçñòàâëÿëè ¿õ ïåðåä êàìåðàìè. Ìè áà÷èëè, ÿê øàõ-
òàð³ ïðè öüîìó îïóñêàëè î÷³. À ìåøêàíö³ öèõ îáëàñòåé
êàçàëè ïðî òå, ùî âëàäà äàðåìíî öå ðîáèòü, òîìó ùî øàõ-
òàð³ âñå îäíî áóäóòü ãîëîñóâàòè òàê, ÿê ¿ì ï³äêàçóº ¿õ ñåð-
öå ³ ðîçóì”, — ñêàçàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Íà äóìêó êàíäèäàòà, âëàäà ìàº íàì³ð êóïèòè ùîíàé-
ìåíøå 2 ì³ëüéîíè ãîëîñ³â âèáîðö³â. “Ò³, õòî çàéìàºòüñÿ
çàðàç ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ïðîåêòó, âæå ðàõóþòü, ñê³ëüêè
ãðîøåé âîíè ïðè öüîìó ìîæóòü âêðàñòè”, — ñêàçàâ ë³äåð
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, êîòðèé ââàæàº, ùî “íà öèõ âèáîðàõ ëþ-
äè äàäóòü ã³äíó â³äïîâ³äü ïðîâëàäíèì êàíäèäàòàì”.

Â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ ïðî ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî î÷îëþâàíà íèì âëàäà ãàðàí-
òóâàòèìå ìîëîä³ ïåðøå ðîáî÷å ì³ñöå, íèçêó ï³ëüã ³ äîïî-
ìîã äëÿ ìîëîä³ òà áàòüê³â ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè.

“Ìè ãàðàíòóºìî òàêîæ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ìîëîäè-
ìè ðîäèíàìè ï³ëüãîâèõ êðåäèò³â äëÿ ïðèäáàííÿ àáî áó-
ä³âíèöòâà æèòëà. Äëÿ öüîãî ìè ïåðåäáà÷àºìî áóä³âíèö-
òâî äåðæàâîþ ñîö³àëüíîãî æèòëà çà äîñòóïíîþ ö³íîþ”,—
íàãîëîñèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ æóðíàë³ñòè ìàëè íàãîäó ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç ãîëîâîþ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â òà ä³ñòàòè â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ 
çàïèòàííÿ

Âèáîðè ìàþòü áóòè 
÷åñíèìè
Ë³äåð Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ï³äïèñàâ êîäåêñ ÷åñíîãî 
âåäåííÿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
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