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Ñí³ãîâ³ çàìåòè 
çì³íèòü îæåëåäèöÿ
“Êè¿âàâòîäîð” çàïåâíÿº, ùî ãîòîâèé äî ïîòåïë³ííÿ

Êàæóòü, ñèíîïòèêàì ïëàòÿòü çà òå, ùî â 60 % âèïàä-
ê³â ¿õí³ ïðîãíîçè íå ñïðàâäæóþòüñÿ. Òà, î÷åâèäíî, öå íå
ñòîñóºòüñÿ Ã³äðîìåòöåíòðó â Êèºâ³. ßê ðîçïîâ³â éîãî äè-
ðåêòîð Ìèêîëà Êóëüá³äà, ñüîãîäí³ öèêëîíè íàðåøò³ çà-
ëèøèëè á³ëüøó ÷àñòèíó Óêðà¿íè ³ ï³ñëÿ òð³ñêó÷èõ ìîðî-
ç³â íàñòàº íåñïîä³âàíå ïîòåïë³ííÿ. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ
ìîæå áóòè íàâ³òü +4°Ñ. Òà ïîïðè âñ³ “äîìèñëè” â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñí³ã, ÿêîãî çà ê³ëüêà äí³â âèïàëî
â ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå çà ì³ñÿ÷íó íîðìó, íå ðîçòàíå âìèòü,
òîæ äîðîæíèêè ðîáîòó ìàòèìóòü. Íàâïàêè, “Êè¿âàâòîäî-
ðó” äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè â ïîñèëåíîìó ðåæèì³. “Òåïëî
óòðèìàºòüñÿ ëèøå äâà äí³, ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷íåòüñÿ íî-

âà õâèëÿ õîëîäó. Õî÷à ìîðîç áóäå íå òàêèì ñèëüíèì,
ñòîâï÷èêè òåðìîìåòð³â îïóñòÿòüñÿ íèæ÷å íóëÿ”,— ïîÿñ-
íèâ Ìèêîëà Êóëüá³äà. Öå îçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ â³äëèãè ì³ñü-
ê³ äîðîãè ìîæå ñêóâàòè êðèãà, ïåðåòâîðèâøè ¿õ íà ñó-
ö³ëüíó êîâçàíêó.

“Òàê³ ð³çê³ òåìïåðàòóðí³ êîëèâàííÿ çìóøóþòü íàñ ïå-
ðåéòè â îñîáëèâèé ðåæèì ðîáîòè. ßêùî ï³ñëÿ â³äëèãè
ðàïòîâî âäàðèòü ìîðîç, ìè â îïåðàòèâíîìó ïîðÿäêó ìàº-
ìî îáðîáèòè âñ³ äîðîãè ì³ñòà”,— ïîÿñíèâ ãåíäèðåêòîð
“Êè¿âàâòîäîðó” Ãåîðã³é Ãë³íñüêèé. Ó êîðïîðàö³¿ çàïåâ-
íÿþòü, ùî ïîòåïë³ííÿ íå ñïðè÷èíèòü ó ñòîëèö³ âóëè÷-
íèõ ïàâîäê³â, ÿê öå ñòàëîñÿ â Îäåñ³, Äîíåöüêó, Êðåìåí-

÷óö³. “Ïî-ïåðøå, òåìïåðàòóðà íå ï³äâèùèòüñÿ äóæå ñòð³ì-
êî, ñí³ã íå ðîçòàíå âåñü îäðàçó. À ïî-äðóãå, êîëåêòîðíà
ñèñòåìà ì³ñòà ïðîéøëà î÷èùåííÿ, òîæ òåïåð ó ðîáî÷î-
ìó ñòàí³”,— ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³ “Êè-
¿âàâòîäîðó”.

Íà ñüîãîäí³ óñ³ øëÿõè Êèºâà ³ äëÿ âîä³¿â, ³ äëÿ ï³øî-
õîä³â ðîç÷èùåíî. Íàñàìïåðåä ïðèáèðàëè ñêëàäí³ ä³ëÿí-
êè, ï³äéîìè òà ñïóñêè, ãîëîâí³ ìàã³ñòðàë³, ÿêèìè ðóõàº-
òüñÿ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò. Ó ì³ðó ìîæëèâîñòåé êè¿â-
àâòîäîð³âö³â äîäàòêîâî ïåðåêèíóëè íà ïðèáèðàííÿ òðî-
òóàð³â, ïîñàäêîâèõ ìàéäàí÷èê³â, ñõîä³â, ï³äõîä³â äî ï³øî-
õ³äíèõ ïåðåõîä³â. Ïîïðè ìàéæå 20-ãðàäóñíèé ìîðîç ëþ-
äè ïðàöþâàëè ö³ëîäîáîâî: á³ëüø ÿê 200 îñ³á óäåíü òà
94 — âíî÷³. Ó÷îðà ð³çí³ îá’ºêòè ÷èñòèëè 57 áðèãàä, çàãà-
ëîì 334 ïðàö³âíèêè. Ó “Êè¿âàâòîäîð³” êàæóòü, ùî ñí³ãî-
âèé ïîêðèâ ó 24 ñì ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ä³á ³ íà õâèëèíó íå
ïàðàë³çîâóâàâ ðóõó òðàíñïîðòó ì³ñòîì. Çàòðèìêè ìàðøðó-
òîê ïîÿñíþþòü ëèøå íåãîòîâí³ñòþ ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíè-
ê³â äî ðîáîòè â åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ. “Êè¿âàâòîäîð³â-
ö³” êàæóòü, ùî ãîòîâ³ äî áóäü-ÿêèõ âèáðèê³â ïîãîäè. “Ìè
òàêîæ ïðîñèìî âîä³¿â çà ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ óìîâ óòðè-
ìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê ì³ñòîì, àáè øëÿõîâ³ ï³äïðèºìñòâà ìà-
ëè çìîãó áåçïåðåá³éíî ÷èñòèòè äîðîãè”,— ñêàçàâ Ãåîð-
ã³é Ãë³íñüêèé
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Ком нальни и впоралися зі сні ом. На черзі — ожеледиця
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Розчищені доро и Києва не означають, що шляхови и мож ть перепочити. Відли а, я а роз-
починається, розтопить не весь сні , а лише стіль и, с іль и вистачить на ожеледицю. Нова
хвиля мороз 27 р дня за рож є перетворити доро и на с цільн овзан . Аби не доп сти-
ти цьо о, “Київавтодор” переходить на посилений режим роботи. По и що ом нальни и і
вдень, і вночі розчищають трот ари, з пин и та інші пішохідні зони. 574 робітни и вчора пра-
цювали на східцях сіх підземних переходів. У не од водіїв просять триматися від поїздо ,
аби техні а мо ла безпереш одно прибирати сні .
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Çà ñâîº÷àñíó îïëàòó  êèÿíè 
îòðèìàþòü ãðîø³

Ò³, õòî â ïåð³îä ³ç ñ³÷íÿ ïî æîâòåíü 2009
ðîêó íå ìàëè çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèò³ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ìàòèìóòü çìîãó áåç-
ïëàòíî îòðèìàòè ëîòåðåéíèé êâèòîê. Ó ñ³÷í³
ñåðåä âëàñíèê³â öèõ êâèòê³â áóäå ðîç³ãðàíî
ãðîøîâ³ âèãðàø³ ó ðîçì³ð³ 100, 200, 500, 5 òè-
ñÿ÷ ³ 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ç 11 äî 30 ñ³÷íÿ 2010
ðîêó çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåîí³äà
×åðíîâåöüêîãî, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ òà çà ³í³ö³àòèâè ÊÏ
"Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàíèé
öåíòð" â³äáóäåòüñÿ çàîõî÷óâàëüíà àêö³ÿ, â ðàì-
êàõ ÿêî¿ êèÿíè ìàòèìóòü çìîãó âçÿòè äîáðî-
â³ëüíó ó÷àñòü ó ìóí³öèïàëüí³é ëîòåðå¿. ßê ïî-
â³äîìèëè â ÊÏ Ã²ÎÖ, ìàéæå 200 òèñÿ÷ ñïðàâ-
íèõ ïëàòíèê³â ìàþòü ïðàâî ñòàòè ó÷àñíèêà-
ìè ðîç³ãðàøó. Äëÿ òîãî, ùîá óçÿòè ó÷àñòü â
àêö³¿, ïîòð³áíî çàòåëåôîíóâàòè çà íîìåðîì
15-51 ç 21 äî 27 ãðóäíÿ 2009 ðîêó òà çàðåºñ-
òðóâàòèñÿ â Ñëóæá³ äîïîìîãè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè êèÿíàì — Call-öåíòð

Ä³òÿì ïîäàðóâàëè ñâÿòî
Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà

Ê³ëü÷èöüêà â³äâ³äàëà Êè¿âñüêó ì³ñüêó äèòÿ÷ó
òóáåðêóëüîçíó ë³êàðíþ òà ïðèâ³òàëà ä³òåé—ïà-
ö³ºíò³â öüîãî çàêëàäó ç Äíåì Ñâÿòîãî Ìèêî-
ëàÿ. Äëÿ ä³òåé òàì âëàøòóâàëè ñïðàâæíº ñâÿ-
òî. Âîíè îòðèìàëè ãàðí³ ïîäàðóíêè òà ïîäè-
âèëèñÿ âèñòóïè àêòîð³â ³ç øîó çâ³ð³â òà ìèëü-
íèõ áóëüáàøîê. ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà â³äçíà÷èëà
ïîçèòèâí³ çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ â ë³êàðí³. Çîê-
ðåìà â³äðåìîíòîâàíî ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ä-
ä³ëåííÿ. Öå çðîáëåíî íà êîøòè áëàãîä³éíè-
êà ²ãîðÿ Ëîãí³êîâà. "Áåçóìîâíî, â ö³é ë³êàð-
í³ º ùå íàä ÷èì ïðàöþâàòè, àëå êîæíîãî äíÿ
óìîâè äëÿ ë³êóâàííÿ ä³òåé ïîë³ïøóþòüñÿ.
Îêð³ì ðåìîíòó ô³ç³îòåðàïåâòè÷íîãî â³ää³ëåí-
íÿ, òóò â³äðåìîíòîâàíî äåÿê³ ãîëîâí³ ïðèì³-
ùåííÿ, à òàêîæ âàííè, òóàëåòè, ïðèäáàíî íî-
âó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³ä-
ðåìîíòóþòü ê³ìíàòó äëÿ â³äïî÷èíêó. Äëÿ íå¿
áóäå ïðèäáàíî íîâèé âåëèêèé òåëåâ³çîð òà
çðó÷í³ ñò³ëüö³. Íàãàëüíèì çàëèøàºòüñÿ ïè-
òàííÿ ðåìîíòó ³çîëÿö³éíîãî áëîêó ë³êàðí³,
ÿêèé íàéáëèæ÷èì ÷àñîì òàêîæ çðîáëÿòü",—
çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà. Íàãàäàºìî, íà ïî-
÷àòêó 2009 ðîêó âîíà ï³äïèñàëà ç Êè¿âñüêîþ
ì³ñüêîþ äèòÿ÷îþ òóáåðêóëüîçíîþ ë³êàðíåþ
ìåìîðàíäóì ïðî îñîáèñòó äîïîìîãó äèòÿ÷î-
ìó ë³êóâàëüíîìó çàêëàäó

Íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè 
äëÿ íóæäåííèõ
Ìîëîä³ á³çíåñìåíè äîïîìîãëè ñèðîòàì ç³ ñòîëè÷íîãî 
³íòåðíàòó ¹ 21

²ðèíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Ó÷îðà âèõîâàíö³ ³íòåðíàòó ¹ 21 îò-
ðèìàëè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó â³ä óêðà-
¿íñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ì³æíàðîäíî¿ ïàëà-
òè ìîëîäèõ á³çíåñìåí³â JCI çà ï³äòðèì-
êè äåïóòàòà Êè¿âðàäè â³ä Áëîêó Ëåîí³-
äà ×åðíîâåöüêîãî Îëåãà Êà÷êàíà òà
óêðà¿íñüêî¿ ìåðåæ³ îðãàí³÷íèõ ïðîäóê-
ò³â. ²äåÿ îðãàí³çóâàòè òàêó àêö³þ ó ìî-
ëîäèõ á³çíåñìåí³â âèíèêëà íåâèïàäêî-
âî — âîíè ââàæàþòü ñïðàâîþ ÷åñò³ äî-
ïîìàãàòè òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº, à îñî-
áëèâî ä³òÿì, êîòð³ îïèíèëèñÿ ó òÿæêî-
ìó ñòàíîâèù³. Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî äå-
ïóòàòñüêîãî êîðïóñó Êè¿âðàäè ï³äïðè-

ºìöÿì ïîðàäèëè íàäàòè äîïîìîãó ñàìå
³íòåðíàòó ¹ 21.

"Êîìàíäà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî äàâ-
íî çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éí³ñòþ. Òîìó, êî-
ëè äî íàñ çâåðíóëèñÿ ç òàêîþ ïðîïîçè-
ö³ºþ á³çíåñìåíè, ìè ¿õ ï³äòðèìàëè. Àäæå
äáàòè ïðî ñîö³àëüíî íåçàõèùåí³ âåðñòâè
íàñåëåííÿ — íàø ïðÿìèé îáîâ'ÿçîê. Öå
ïîñò³éíà ðîáîòà ç ï³äòðèìêè ä³òåé-ñèð³ò
òà ³íøèõ êàòåãîð³é êèÿí, êîòð³ ïîòðåáó-
þòü äîïîìîãè,” — ðîçïîâ³â "Õðåùàòèêó"
äåïóòàò Îëåã Êà÷êàí.

Äî ³íòåðíàòó ïðèâåçëè îðãàí³÷í³, åêî-
ëîã³÷íî ÷èñò³ ïðîäóêòè áåç ÃÌÎ: êàð-
òîïëþ òà ³íø³ îâî÷³. Çà ñëîâàìè Ëþä-
ìèëè Âåñïåð, â³öå-ïðåçèäåíòà Ì³æíà-
ðîäíî¿ ïàëàòè ìîëîäèõ á³çíåñìåí³â JCI,

âîíè ïðàãíóòü ðîçâèâàòè êóëüòóðó õàð-
÷óâàííÿ íå ëèøå ñåðåä òèõ, õòî ìàº
çìîãó êóïóâàòè òàê³ ïðîäóêòè, à é ñå-
ðåä ³íøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Â³ä Îëåãà
Êà÷êàíà ä³òè îòðèìàëè ê³ëüêà ö³êàâèõ
êíèæîê äëÿ ïîïîâíåííÿ ôîíäó á³áë³î-
òåêè.

²í³ö³àòîðè àêö³¿ âïåâíåí³, ùî âîíà áó-
äå íå îñòàííüîþ. Âæå ï³ñëÿ Íîâîãî ðî-
êó óêðà¿íñüêå â³ää³ëåííÿ Ì³æíàðîäíî¿
îðãàí³çàö³¿ ìîëîäèõ á³çíåñìåí³â ïëàíóº
ùå ðàç â³äâ³äàòè ³íòåðíàò óæå ç âèêëàäà-
÷àìè òà ïîâ÷èòè ä³òåé ð³çíèõ âèä³â ìèñ-
òåöòâà. À Îëåã Êà÷êàí ðîçïîâ³â, ùî â
ìàéáóòíüîìó º íàì³ð çàëó÷èòè äî ö³º¿
äîáðî¿ ñïðàâè é ³íøèõ âèðîáíèê³â õàð-
÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
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Íà âàðò³ íàøîãî çäîðîâ’ÿ
Ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ñòîëè÷í³ ë³êàð³ íàäàâàòèìóòü
áåçïåðåá³éíó ìåäè÷íó äîïîìîãó

Ó òîé ÷àñ, êîëè êèÿíè ñâÿò-
êóâàòèìóòü íîâîð³÷í³ òà ð³çä-
âÿí³ ñâÿòà, ¿õí³ì ñïîêîºì òà
áåçïåêîþ ïåðåéìàòèìóòüñÿ
ñïåö³àëüí³ òà åêñòðåí³ ñëóæ-
áè. Çîêðåìà ë³êàð³ íàäàâàòè-
ìóòü áåçïåðåá³éíó ìåäè÷íó
äîïîìîãó. Ïðî öå â÷îðà "Õðå-
ùàòèêó" ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìå-
äè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ

Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ïðîòÿãîì çèìîâèõ
ñâÿò ë³êóâàëüíî-ìåäè÷í³ çà-
êëàäè ñòîëèö³ ö³ëîäîáîâî íà-
äàâàòèìóòü åêñòðåíó ìåäè÷íó
äîïîìîãó çã³äíî ç ãðàô³êîì
÷åðãóâàííÿ.

"Çîêðåìà ó ïåð³îä ç 14 ãðóä-
íÿ äî 19 ñ³÷íÿ áóäå îðãàí³çî-
âàíî ÷åðãóâàííÿ ë³êàðñüêî-
ñåñòðèíñüêèõ áðèãàä òà ðîáî-
òó ìåäè÷íèõ ïóíêò³â ó ì³ñöÿõ

ïðîâåäåííÿ âñ³õ ñâÿòêîâèõ çà-
ãàëüíîäåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ
çàõîä³â,— ïîâ³äîìèâ ïàí Çàãî-
ðîäí³é.— Áåçïåðåá³éíî ïðà-
öþâàòèìóòü òðàâìïóíêòè òà
ïóíêòè íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè äëÿ äîðîñëèõ òà ä³-
òåé".

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, â ö³
äí³ òàêîæ áóäå çàáåçïå÷åíî
÷åðãóâàííÿ ë³êàð³â (òåðàïåâòà,
ïåä³àòðà, àêóøåðà-ã³íåêîëîãà,

õ³ðóðãà, ñòîìàòîëîãà) òà ðîáî-
òó ìàí³ïóëÿö³éíèõ êàá³íåò³â
äëÿ íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè â àìáóëàòîð-
íî-ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàäàõ.
Ïðè öüîìó ïðèéîì ãðîìàäÿí
ó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàêëàäàõ òà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ
íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ¿õíüî¿ ðå-
ºñòðàö³¿ òà ïðîæèâàííÿ.

Âîëîäèìèð Çàãîðîäí³é çà-
çíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ çèìîâèõ
ñâÿò ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
í³ çàêëàäè, ÿê³ íàäàþòü ñòà-
ö³îíàðíó òà àìáóëàòîðíî-ïî-
ë³êë³í³÷íó äîïîìîãó, ïðàöþ-
âàòèìóòü çà òàêèì ãðàô³êîì:
1 ñ³÷íÿ — ñâÿòêîâèé äåíü; 2
ñ³÷íÿ — âèõ³äíèé äåíü (àáî çà
ãðàô³êîì ñóáîòè); 3 ñ³÷íÿ —
âèõ³äíèé äåíü; 4 — 5 ñ³÷íÿ —
ðîáî÷³ äí³; 6 ñ³÷íÿ — ðîáî÷èé
ïåðåäñâÿòêîâèé äåíü; 7 ñ³÷-
íÿ — ñâÿòêîâèé äåíü

Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

ç Äíåì ïðàö³âíèêà
äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè

Âåëüìèøàíîâí³ äèïëîìàòè!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè ñâÿò-

êóâàííÿ Äíÿ ïðàö³âíèê³â äèïëîìàòè÷íî¿
ñëóæáè! Â³äçíà÷åííÿ öüîãî ñâÿòà ï³äêðåñëþº
âàæëèâ³ñòü äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè òà âèñîêó
ñóñï³ëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü äèïëîìàò³â çà
óñï³øíó ðîçáóäîâó íàøî¿ äåðæàâè. Ïð³îðèòå-
òè äèïëîìàòè÷íî¿ ðîáîòè ùîäî çàõèñòó ïðàâ
òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà êîðäîíîì,
çì³öíåííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó äåðæàâè
òà ¿¿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè âêîòðå äîâîäÿòü ¿¿
íåïåðåñ³÷íó âàæëèâ³ñòü. Óïåâíåíèé, ùî ñàìå
çàâäÿêè âàø³é ïðîôåñ³îíàëüíîñò³ òà ïàòð³îòèç-
ìó çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ óñï³õè ñòàíóòü âàãî-
ìèì âíåñêîì ó ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê çà-
ìîæíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè. Áàæàþ âàì ³ âà-
øèì ð³äíèì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ãàðìî-
í³¿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Çè÷ó âàì íîâèõ çâåðøåíü,
ìèðó, äîñòàòêó, òâîð÷î¿ íàñíàãè òà íåïîõèò-
íî¿ â³ðè ó çä³éñíåííÿ ìð³é. Ç³ ñâÿòîì!

З пова ою
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Протя ом новорічних та різдвяних свят тисячі столичних фахівців переймати-
м ться життєдіяльністю та безпе ою іль амільйонно о міста. Зо рема лі -
вально-медичні за лади Києва цілодобово надаватим ть е стрен медичн
допомо з ідно з рафі ом чер вання. Б де ор анізовано чер вання лі ар-
сь о-сестринсь их бри ад та робот медичних п н тів місцях проведення
сіх свят ових за альнодержавних та місь их заходів. При цьом прийом ро-
мадян лі вально-профіла тичних за ладах та надання медичної допомо и
здійснюватиметься незалежно від місця реєстрації та проживання ромадян.
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Ö³íà õîðîøîãî íàñòðîþ
“Õðåùàòèê” ïîðàõóâàâ, ó ÿêó ñóìó îá³éäåòüñÿ íîâîð³÷íå ÷àñòóâàííÿ

Свято
наближається

Îñòàíí³ì ÷àñîì ì³ñòî ââå÷åð³
ñòàëî íàáàãàòî ñâ³òë³øèì. ßñêðà-
â³ â³òðèíè ìàãàçèí³â, ñÿþ÷³ ÿëèí-
êè-êðàñóí³, ðîçâ³øåí³ ñêð³çü ã³ð-
ëÿíäè íàãàäóþòü, ùî óñ³ìà óëþá-
ëåíå ñâÿòî Íîâèé ð³ê íåâáëàãàí-
íî íàáëèæàºòüñÿ. Àëå êîëè ïðè-
õîäèø äîäîìó ³ çàãëÿäàºø â íà-
ï³âïîðîæí³é õîëîäèëüíèê, ñâÿò-
êîâèé íàñòð³é øâèäêî âèïàðî-
âóºòüñÿ. Öå äóìêà, áåçóìîâíî, íå
âñ³õ êèÿí, àëå á³ëüøîñò³ — îäíî-
çíà÷íî. Çà äàíèìè Äåðæêîìñòà-
òó, ðåàëüí³ äîõîäè íàøèõ ãðîìà-
äÿí çíèçèëèñÿ çà ð³ê ùîíàéìåí-
øå íà 11%, à ö³íè çðîñëè. Òîìó
áàãàòî ùî ç äîñòóïíîãî ð³ê òîìó
â êîøòîðèñ íå âêëàäàºòüñÿ. Â
ïåðøó ÷åðãó ïîäîðîæ÷àëî ñïèðò-
íå (â³ò÷èçíÿíå — ÷åðåç ï³äâè-
ùåííÿ àêöèç³â, ³ìïîðòíå — ÷åðåç
çðîñòàííÿ äîëàðà íà 60 %). Íà
äðóãîìó ì³ñö³ çàìîðñüê³ ôðóêòè ³
ìîðåïðîäóêòè, à òàêîæ â³ò÷èçíÿ-
í³ äåë³êàòåñè íà çðàçîê ñèðîêîï-
÷åíî¿ êîâáàñè. Òîìó â³ä áàãàòî
÷îãî äîâåäåòüñÿ â³äìîâèòèñÿ. Àëå
íå â³ä òðàäèö³éíèõ øàìïàíñüêî-
ãî, îë³â’º, ÷åðâîíî¿ ³êðè, àïåëü-
ñèí-ìàíäàðèí, ñóõî¿ êîâáàñè ³
“Êè¿âñüêîãî” òîðòà. Öå âñå-òàêè
àòðèáóòè ñâÿòêîâîãî íîâîð³÷íîãî
ñòîëó.

Бажання
і можливості

Çóñòð³÷àþ÷è 2010 ð³ê, âàðòî ïî-
ñòàâèòè íà ñò³ë æîâò³, ïóðïóðîâ³
àáî ñìóãàñò³ (äâîõ êîëüîð³â) ñâ³÷-
êè. Íà ñò³ë ïîòð³áíî ïîäàâàòè
ì’ÿñî ó âñ³õ âèäàõ (äëÿ âåãåòàð³-
àíö³â — ñîºâ³ ïðîäóêòè, ³íø³ áî-
áîâ³). Âðàõîâóþ÷è õàðàêòåð ³ ìå-
òàëåâó ïðèðîäó íèí³øíüîãî Òèã-
ðà, íåïîãàíî ïðèãîòóâàòè ì’ÿñî
íà øàìïóðàõ àáî çà äîïîìîãîþ
ãðèëÿ; ãàðí³ð ìîæíà çðîáèòè ç

êàðòîïë³, áóðÿêà ÷è ìîðêâè, ùî
áóäå äàíèíîþ ïîøàíè Òèãðîâ³-
ïîïåðåäíèêó, ïîêðîâèòåëþ 1998
ðîêó, ñòèõ³ºþ ÿêîãî áóëà çåìëÿ.
Ìàþòü ïåðåâàæàòè íàïî¿ æîâòèõ,
÷åðâîíèõ ³ áóðøòèíîâèõ êîëüî-
ð³â; îñîáëèâî ï³ä³éäóòü àïåëüñè-
íîâèé ³ ìàíäàðèíîâèé ñîêè.
Ïðîòå íå âàðòî äîçâîëÿòè ñîá³ ³
ð³äíèì âèïèòè ç íàãîäè ñâÿòà
çàéâó ÷àðêó, ùîá íå ñòàòè ñõî-
æèì íà çàêëÿòèõ âîðîã³â Òèãðà —
Ìàâï. ×àñòóâàííÿ ïîâèíí³ áóòè
ð³çíîìàí³òíèìè, ùîá ä³ì ïðîòÿ-
ãîì ðîêó áóâ ïîâíîþ ÷àøåþ. Ñò³ë
êðàùå ïîñòàâèòè íà ñåðåäèíó
ê³ìíàòè, â öåíòð³ ñòîëó — ìåòà-
ëåâó âàçó ç æîâòèìè ôðóêòàìè.
ßêùî äîäàòè ó âàçó “çîëîò³” ³
“ñð³áí³” äð³áíè÷êè, òî âîíà ìà-
òèìå ùå åôåêòí³øèé âèãëÿä.

Ì’ÿñî ³ ðèáà — îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ
á³ëüøîñò³ àòðèáóòè ñâÿòêîâîãî
ñòîëó: 1 êã, íàïðèêëàä, êîï÷åíî¿
ôîðåë³ îá³éäåòüñÿ â³ä 90 ãðí, ì’ÿ-
ñî íà ðèíêàõ — 40-60 ãðí/êã.
Òðàäèö³éíèé íîâîð³÷íèé íà-
ï³é — øàìïàíñüêå — êîøòóº â³ä
23 ãðí çà ïëÿøêó, à ê³ëîãðàì ìàí-
äàðèí³â — â³ä 14 ãðí. Â ö³ëîìó,
çà äàíèìè ñòàòèñòèêè, ïðîäóêòè,
ùî ïîòð³áí³ äëÿ íîâîð³÷íîãî ñòî-
ëó, çà ð³ê ïîäîðîæ÷àëè íà 8 %.
Ì’ÿñî, ðèáà ³ êîâáàñà ïîäîðîæ-
÷àëè íà 15 %, ìîëîêî ³ ñèðè —
íà 7 %, îâî÷³-ôðóêòè — íà 17 %,
à àëêîãîëü — íà 13 %. Ñèãàðåòè,
â ïîð³âíÿíí³ ç ãðóäíåì ìèíóëî-
ãî ðîêó, çäîðîæ÷àëè íà ÷âåðòü —
íà 26 %.

Оздоблення
і розва и

ßëèíêà, ïëÿøêà øàìïàíñüêî-
ãî, ìèñêà ñàëàòó îë³â’º — çâè÷-
íèé ³ íàéïðîñò³øèé íàá³ð äëÿ çó-
ñòð³÷³ Íîâîãî ðîêó âäîìà. Àëå íà-
â³òü äëÿ òîãî, ùîá òàêå íåâèáàã-
ëèâå äîìàøíº ñâÿòî áóëî âäàëèì,
äîâåäåòüñÿ äîêëàñòè çóñèëü: ïî-
òóðáóâàòèñÿ ïðî íîâîð³÷íå îçäîá-

ëåííÿ áóäèíêó, ðîçâàãè, ñâÿòêî-
âå ìåíþ. Îá³éäåòüñÿ 2010 ð³ê òðî-
õè äîðîæ÷èì, àí³æ 2009-é.

Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè åêîíî-
ì³ñò³â, ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé
óêðà¿íåöü âèòðàòèòü íà ïîäàðóí-
êè, ïðîäóêòè ³ ðîçâàãè â íîâîð³÷-
í³ òà ð³çäâÿí³ ñâÿòà ïðèáëèçíî 2,5
òèñ. ãðí, ùî íà 300 ãðí (íà 12 %)
á³ëüøå, í³æ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ 2009
ðîêó.

À îñü ãîëîâíèé àòðèáóò ñâÿòà,
áåç ÿêîãî í³ÿêîãî Íîâîãî ðîêó íå
âèéäå,— ÿëèíêà — çíà÷íî ïîäî-
ðîæ÷àëà. Íèí³ çåëåíà êðàñóíÿ
êîøòóº íà 25-50 % äîðîæ÷å, í³æ
ó 2008 ðîö³. Íàãàäàºìî, ð³ê òîìó
êóïèòè íåâåëè÷êó ÿëèíêó ìîæíà
áóëî, çàïëàòèâøè â³ä 30 ãðí, íè-
í³ — â³ä 50 ãðí. Øòó÷í³ äåðåâà
ïðîäàþòü ³ íà ðèíêàõ, ³ â ñóïåð-
ìàðêåòàõ. Ö³íà — â³ä 100 ãðí. Óñå
çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó, “ïèøíîñò³”
³ êðàñè øòó÷íîãî äåðåâà. Âàðò³ñòü
ïðèêðàñ — â³ä 20 ãðí çà íàá³ð
ïëàñòìàñîâèõ êóëüîê.

Òèì, õòî íå ëþáèòü ãîòóâàòè ³
ë³íóºòüñÿ ñàìîñò³éíî ùîñü âèãà-
äóâàòè, ³äåàëüíî ï³äõîäèòü çóñòð³÷
Íîâîãî ðîêó â ðåñòîðàí³ ÷è êëó-
á³. Òàì ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³ ëþäè
ïîòóðáóþòüñÿ ³ ïðî ðîçâàãè, ³ ïðî
¿æó. Ïðàâäà, äëÿ òîãî, ùîá íå ç³-
ïñóâàòè ñâÿòà, âàðòî óòî÷íèòè íå
ò³ëüêè ïðîãðàìó ñâÿòêóâàííÿ ³
âàðò³ñòü, à é äåòàëüí³øå ðîçïèòà-
òè ïðî íîâîð³÷íå ìåíþ, à òàêîæ
ïðî òå, ùî ³ â ÿêèõ ê³ëüêîñòÿõ
âõîäèòü ó âàðò³ñòü êâèòêà. Îñî-
áëèâî äåòàëüíî âàðòî ðîçïèòàòè
ïðî ñïèðòí³ íàïî¿. Ìîæå âèÿâè-
òèñÿ, ùî ó âàðò³ñòü âõîäèòü ò³ëü-
êè îäèí êåëèõ øàìïàíñüêîãî, à
âñå ³íøå — çà äîäàòêîâó ïëàòó,
ïðè÷îìó çà íîâîð³÷íèì òàðèôîì.

Îòæå, ÷èì æå ïîðàäóþòü çàêëà-
äè ñòîëèö³ íà Íîâèé ð³ê? Íàïðè-
êëàä, ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ïðîïîíó-
þòü çàíóðèòèñÿ â àòìîñôåðó Ïà-
ðèæà, ïåðåãëÿíóâøè øîó “Ìó-
ëåí Ðóæ”. Âàðò³ñòü ïðîãðàìè ç
êàíêàíîì — 700 ãðí ç îñîáè. Îð-
ãàí³çàòîðè îá³öÿþòü âèøóêàíå
ìåíþ ³ “íåîáìåæåíèé áàð”.

Ó ðåñòîðàí³ “ÎÒÏàíàñ” â íî-
âîð³÷íó í³÷ ïðîïîíóþòü ïðèãàäà-
òè 60-ò³ íà âå÷³ðö³ “Ñòèëÿãè”.
Ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü ðåçèäåíòè
Comedy Club UA. Âàðò³ñòü —1500
ãðí ç îñîáè (âêëþ÷àþ÷è íîâîð³÷-
íå ìåíþ ³ ñïèðòíå).

Ó ïèâíîìó êëóá³ “Ïàðòèçàí”
çà 2200 ãðí ìîæíà çóñòð³òè Íî-
âèé ð³ê ï³ä ï³ñí³ Ãàð³êà Êðè÷åâ-
ñüêîãî òà ³íøèõ àðòèñò³â.

Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó çóñòð³òè
Íîâèé ð³ê ó ðåñòîðàí³ êîøòóº íå
ìåíøå 700 ãðí ç ëþäèíè. Õî÷à
äîìàøíº ñâÿòî îá³éäåòüñÿ íå íà-
áàãàòî äåøåâøèì.

Îòæå:
Çóñòð³÷ Íîâîãî ðîêó ïîäîðîæ-

÷àëà íà 12 %.
Ñâÿòêóâàííÿ â ðåñòîðàí³ îá³é-

äåòüñÿ — â³ä 700 ãðí ç îñîáè.
Ó¿êåíä â óêðà¿íñüêîìó ãîòåë³ —

â³ä 1500 ãðí ç îñîáè.
Íîâèé ð³ê çà êîðäîíîì — â³ä

5000 ãðí ç îñîáè.
² âñå öå, íå ðàõóþ÷è âáðàííÿ,

ÿêå º íå ìåíø âàæëèâèì äëÿ íàñ,
ùîá çàäîáðèòè áóäü-ÿêó òâàðèíó
çà ñõ³äíèì ãîðîñêîïîì. Òèì ïà-
÷å Òèãðà!

Усе нам
вдасться

Íîâèé ð³ê çíàìåíóº ïî÷àòîê
íîâîãî ïåð³îäó â æèòò³. Òîìó áó-
äå âäàëèì çóñòð³òè Íîâèé ð³ê â
íîâîìó îäÿç³. Îäÿãíóòè áàæàíî
ùîñü ñìóãàñòå. Àêñåñóàðè ³ ïðè-
êðàñè ðåêîìåíäóþòü ï³ä³áðàòè ç

íàòóðàëüíèõ ìàòåð³àë³â, êàìå-
í³â. ×óäîâèìè áóäóòü ìåòàëåâ³
ïåðñí³, íàìèñòà, áðàñëåòè, ñå-
ðåæêè ³ç çîëîòà, ñð³áëà, ì³ä³ ³
ïëàòèíè (àëå íå á³ëüøå äâîõ ð³ç-
íèõ ìåòàë³â). Äëÿ îäÿãó ï³ä³é-
äóòü ïðèêðàñè ç íàòóðàëüíèõ
òêàíèí: øê³ðè, õóòðà, áàâîâíè.
Äàâíÿ á³ðìàíñüêà ëåãåíäà îïî-
â³äàº, ùî îäíîãî ðàçó Áóéâîë
ïåðåì³ã ó ñóòè÷ö³ Òèãðà ³ ïîñì³-
ÿâñÿ ç íüîãî. Â³äòîä³ Òèãð íå
òåðïèòü Áèêà. Òîìó, ïðîâîäæà-
þ÷è 2009-é, íå ìîæíà éîãî õâà-
ëèòè. Çàòå Íîâèé ð³ê ïîòð³áíî
çóñòð³÷àòè ç ïîâàãîþ ³ íàä³ºþ —
Òèãðó öå ïîäîáàºòüñÿ. Òèãð çàâ-
æäè éäå âïåðåä, çíåâàæàº óìîâ-
íîñò³, ³ºðàðõ³þ ³ ðîçóìîâèé êîí-
ñåðâàòèçì. Òèãð — çíàê íåçâè-
÷àéíî¿ ä³¿, íåñïîä³âàíèõ ñèòó-
àö³é ³ âèíÿòêîâî¿ äîë³. Ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó, Ð³ê æîâòîãî ìå-
òàëåâîãî Òèãðà — öå ð³ê âèäàò-
íèõ îñîáèñòîñòåé ³ áèòâè ñèëü-
íèõ ëþäñüêèõ àìá³ö³é, ð³ê äî-
ñÿãíåíü ³ âèïðîáóâàíü íà ì³ö-
í³ñòü óñüîãî æèòòÿ. Äî ÷îãî, à
äî öüîãî íàì, óêðà¿íöÿì, íå
çâèêàòè

Середня вартість прод тів для новорічно о стол
в иївсь их с пермар етах

Прод ти Ціна
2008 році,
рн за

Ціна
2009 році,
рн за

Зміни

Свинина (виріз а) 56,69 63,52 12 %

К р а (т ш а охолоджена) 14,12 16,66 18 %

Короп свіжий 20,46 22,21 9 %

Лосось малосольний 122,24 197,54 62 %

Шин а 61,85 69,54 12 %

Ковбаса "Мос овсь а" 82,51 93,76 14 %

Сир "Російсь ий" 39,7 43,03 8 %

Апельсини 10,7 16,79 57 %

Ябл а червоні 17,62 18,13 3 %

Банани 7,79 9,17 18 %

Помідори 16,19 16,93 5%

О ір и 14,84 14,97 1 %

Білий вино рад 20,86 25,03 20 %

Горіл а 45,39 50,6 11 %

Вино с хе ( раїнсь е) 24,39 25,64 5 %

Вино і ристе (с хе біле) 28,91 34,7 20 %

Ялин а, 1 шт. від 30 від 40 від 25 %

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Не за орами новорічні та різдвяні свята, на відзначен-
ня я их Кабмін виділив 10 вихідних днів. І хоча за рі
середня зарплата в столиці пра тично не змінилася, а
реальна півельна спроможність навіть знизилася,
мало хто відмовить собі в задоволенні з стріти Новий
рі олі рідних і др зів за свят овим столом. С іль и
саме доведеться витратити, щоб мати ідний стіл,
спроб вав підрах вати “Хрещати ”.
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Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ”
( онта тний телефон: (067)702-41-15)

Повідомляє про проведення ромадсь о о об оворення прое т
містоб дівної до ментації об’є та б дівництва на в лиці Б л а ова, 9
Святошинсь ом районі м. Києва.

Участь ромадсь ом об оворенні мають право брати особи, я і зазначені в статті 30-4
За он У раїни “Про план вання і заб дов територій”.

Замовни б дівництва: ЗАТ “Компле сне підприємство широ опрофільно о б дівництва-2”.
Прое тна ор анізація: ТОВ “КИЇВПРОЕКТ М”.
Із положеннями прое т містоб дівної до ментації, том числі рафічними матеріалами, що

відображають зміст зазначеної до ментації з прое тнимирішеннями,можливодетальноознайомитися
попередньо домовившись про час та місце по онта тном телефон : (067)702-41-15.

Учасни и ромадсь о о об оворення мають право обрати для себе один або де іль а варіантів
подання (надіслання) до Ф ндації “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” своїх письмових пропозицій
(за важень) щодо прое т містоб дівної до ментації:

надіслати свій особистий Реєстраційний лист фа сом: 419-05-81 та(або) еле тронною
поштою: e-mail: eurokiev@ipnet.kiev.ua;
надіслати свій особистий Реєстраційний лист звичайною поштою: 04212, м. Київ,
в л. Бо атирсь а, 2, офіс 54;
подати свій особистий Реєстраційний лист під час прийняття безпосередньої часті в
ромадсь их сл ханнях з об оворення прое т містоб дівної до ментації.
Кінцевий термін для подання (надіслання) письмових пропозицій (за важень) встановлений:

28 люто о 2010 ро .
Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” поштою надсилає особисті Реєстраційні листи часни ам

ромадсь о о об оворення прое т містоб дівної до ментації.
Громадсь і сл хання з об оворення прое т містоб дівної до ментації призначені на

28 люто о 2010 ро з 10.00 одини ран . Про місце (приміщення) проведення ромадсь их
сл хань можливо дізнатися по онта тном телефон : (067)702-41-15.

Порядо денний:
1. Обрання се ретаріат ромадсь их сл хань.
2. Вст пне слово олов ючо о.
3. Ви ладення основних положень містоб дівної до ментації, я а підля ає об оворенню та

проблемних питань, що засл ов ють на ва ромадсь ості.
4. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) б дівництва та прое тної ор анізації на

запитання представни ів ромадсь ості.
5. Висловлення ромадсь істю своєї д м и про положення містоб дівної до ментації, я а

підля ає об оворенню.
6. Обрання членів по одж вальної омісії.
7. Підбиття підс м ів ромадсь их сл хань, інцеве слово олов ючо о.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводиться з 10.00 до 11.00.
Всім часни ам при собі необхідно мати паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам фізичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово

необхідно мати відповідне дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Уповноваженим представни ам юридичних осіб, рім паспорта ромадянина У раїни,

додат ово необхідно мати відповідний лист-дор чення юридичної особи, оформлене з ідно з
чинним за онодавством У раїни.



44 ВВИИББООРРИИ Хрещатик  23 грудня 2009

Передвиборна про рама андидата
на пост Президента У раїни

Бо ословсь ої Інни Германівни
ДОРОГА ПРАВДИ. РОБОТА, ПОРЯДОК, ВІРА

Ð³äíà ìîÿ Óêðà¿íî, øàíîâí³ 
ñï³âãðîìàäÿíè!

Íàñòàâ ÷àñ çîñåðåäèòèñü íà ñîá³! ×àñ îá-
ðàòè ì³æ ñòàðèì ³ íîâèì! ßêùî Âè õî÷åòå ùå
5 ðîê³â æèòè òàê, ÿê ñüîãîäí³ — Âè ìîæå-
òå ïðîäîâæóâàòè â³ðèòè â êàçêè â³ä âëàäè. ²
òîä³ âëàäà çíîâó áóäå ïðàâèòè âàìè, âáèâà-
òè, ́ âàëòóâàòè ³ øàëåíî çáàãà÷óâàòèñü çà Âàø
ðàõóíîê. ßêùî Âè õî÷åòå çì³í íà êðàùå —
Âè îáåðåòå íîâó âëàäó. Ñüîãîäí³ ñàìå Âè
îáèðàºòå. Â³ä Âàñ çàëåæèòü ìàéáóòíº Âàøî¿
ðîäèíè, íàøî¿ êðà¿íè. Ñüîãîäí³ âñÿ Óêðà-
¿íà îá’ºäíàíà — îá’ºäíàíà òðüîìà êðèçàìè,
ÿê³ âèðóþòü ³ íà çàõîä³, ³ íà ñõîä³. Åêîíî-
ì³÷íà, ïîë³òè÷íà òà ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íà
êðèçè ðîçðèâàþòü êîæíó ñ³ì’þ ³ êðà¿íó â ö³-
ëîìó. Ùî ðîáèòè, ùîá âèéòè ç êðèçè? Ïðî
öå ïðîãðàìà íîâîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

РОБОТА
Óêðà¿íà ñòàíå êðà¿íîþ-âèðîáíèêîì. Âåñü

ñâ³ò âï³çíàâàòèìå òà ö³íóâàòèìå ìàðêó “Ìà-
de in Ukraine”. Äëÿ öüîãî áóäå çðîáëåíî:

Â ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ², ÑÅÐÅÄÍÜÎÌÓ
ÒÀ ÌÀËÎÌÓ Á²ÇÍÅÑ²:

1. Ìè áóäåìî âèðîáëÿòè âñå, ùî ìîæíà, òà
çàâîçèòè çà ³ìïîðòîì ëèøå ò³ òîâàðè, ÿê³ íå
ìîæóòü áóòè ÿê³ñíî âèãîòîâëåí³ â Óêðà¿í³.

2. Ñèñòåìà äåðæàâíèõ çàìîâëåíü, â òîìó
÷èñë³ — äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ çàë³çíèö³, àâòî-
øëÿõ³â, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó,
åëåêòðîåíåðãåòèêè, ñóäíîáóä³âíèöòâà, ãåí-
íî¿ ³íæåíåð³¿, ³íôîðìàòèçàö³¿, ìîäåðí³çàö³¿
³íæåíåðíèõ ìåðåæ,— çàáåçïå÷èòü âèðîáíèö-
òâî íà òèñÿ÷àõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ.

3. Ìè çìåíøèìî âäâ³÷³ ïà 5 ðîê³â âñ³ ïî-
äàòêè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâî-
ñò³.

4. Ìè çâ³ëüíèìî íà 2 ðîêè â³ä ïîäàòê³â
ñóìè, ÿê³ ï³äïðèºìñòâî íàïðàâëÿº íà çàêó-
ï³âëþ íîâîãî îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ, â
òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ åíåðãîçáåðåæåííÿ òà çà-
õèñòó åêîëîã³¿.

5. Ìè ââåäåìî ïîíÿòòÿ ñ³ìåéíîãî ì³êðî-
á³çíåñó, ÿêèé áóäå ïîâí³ñòþ çâ³ëüíåíèé â³ä
ïîäàòê³â ïðîòÿãîì 3 ðîê³â.

6. Áóäå ï³äâèùåíî îáñÿã ðåàë³çàö³¿ äëÿ ìà-
ëîãî á³çíåñó äî åêâ³âàëåíòó 1 ìëí. ºâðî íà
ð³ê.

Â Ñ²ËÜÑÜÊÎÌÓ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂ²
². Ìè ñòàíåìî ãîëîâíèìè ñâ³òîâèìè ãðàâ-

öÿìè íà çåðíîâîìó òà ïðîäîâîëü÷îìó ðèí-
êàõ. Äëÿ öüîãî ìè ñòâîðèìî Çåðíîâèé Ñî-
þç ç Ðîñ³ºþ òà Êàçàõñòàíîì ³ áóäåìî ìàòè
30% ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà çåðíà òà ìóêè.
Öå — çàïîðóêà òâåðäèõ ö³í, áàãàòñòâà ñåëÿ-
íèíà òà çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíèìè
õàð÷àìè.

2. Ñòâîðåííÿ çåðíîâîãî ñîþçó áóäå ñïðè-
ÿòè íàäõîäæåííþ ³íâåñòèö³é â ðîçâèòîê çåð-
íîâîãî âèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ íîâî¿ àãðî-
ïðîìèñëîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Â ñâîþ ÷åðãó
ðîçêâ³òíóòü òâàðèííèöòâî, ñàä³âíèöòâî òà
îâî÷³âíèöòâî.

3. Ìè ñòâîðèìî äåðæàâíèé ³íñòèòóò ÷îð-
íîçåìó, ÿêèé çàéìåòüñÿ íàóêîâèì çàáåçïå-
÷åííÿì âèêîðèñòàííÿ óêðà¿íñüêèõ ÷îðíîçå-
ì³â.

4. Äåðæàâà áóäå äîòóâàòè òà ï³äòðèìóâà-
òè ÿê âåëèê³ àãðàðí³ ï³äïðèºìñòâà, òàê ³ ìà-
ëåíüê³ äîìàøí³ ãîñïîäàðñòâà.

5. Ìè ð³øó÷å çàêðèºìî óêðà¿íñüêèé ðè-
íîê äëÿ íåÿê³ñíèõ ³íîçåìíèõ ïðîäóêò³â, â òî-
ìó ÷èñë³ ãåííîìîäèô³êîâàíî¿ ïðîäóêö³¿.

Â ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍ²É ÏÎË²ÒÈÖ²
1. Áóäå çì³íåíî ïîë³òèêó çàëó÷åííÿ ³íî-

çåìíèõ ³íâåñòèö³é: ³íîçåìíèé ³íâåñòîð, ÿêèé
õî÷å ìàòè ïðèáóòîê â³ä Óêðà¿íè, çìîæå ïðà-
öþâàòè ò³ëüêè çà óìîâè ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà ç Óêðà¿íñüêèì ïàðòíåðîì.
Ç ñâîãî áîêó, äåðæàâà ãàðàíòóâàòèìå ñòà-
á³ëüí³ñòü çàêîíîäàâñòâà.

2. Ïðàâî âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³ áóäå òâåðäî
çàõèùåíî äåðæàâîþ.

3. ²íâåñòèö³¿ ó âèñîê³ òåõíîëîã³¿ òà âèçíà-
÷åí³ äåðæàâîþ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè íàóêî-

âèõ äîñë³äæåíü áóäóòü ñòèìóëþâàòèñü äåð-
æàâîþ.

Â Ô²ÍÀÍÑÀÕ ÒÀ ÂÀËÞÒÍ²É 
ÏÎË²ÒÈÖ²

1. Äåðæàâà íà 3 ðîêè: ðåñòðóêòóðèçóº çà-
áîðãîâàí³ñòü áàíê³â òà äîçâîëèòü áîðæíèêàì
ñïëà÷óâàòè ëèøå ò³ëî áîðãó. Ðåàë³çàö³ÿ çà-
ñòàâè áóäå çàêðèâàòè äëÿ áîðæíèêà ïîâíó
ñóìó áîðãó òà äîçâîëèòü áàíêó ñïèñàòè áîðã
áåç âïëèâó íà ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò.

2. Ìè áóäåìî òâåðäî â³äõîäèòè â³ä äîëà-
ðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. 

3. Êóðñ ãðèâí³ â³äíîñíî îñíîâíèõ âàëþò
áóäå ïðîãíîçîâàíèì çà ðàõóíîê ïåðåõîäó íà
ïðèíöèï “âàëþòíîãî êîøèêà”, ÿêèé áóäå
ñêëàäåíèé ç äîëàðà, ºâðî, ðîñ³éñüêîãî ðóá-
ëÿ òà îäí³º¿ ç àç³éñüêèõ âàëþò.

Â ÏÎÄÀÒÊÎÂ²É ÒÀ ÐÅÃÓËßÒÎÐÍ²É
ÏÎË²ÒÈÖ²

². Ìè ïðîâåäåìî ðàäèêàëüíó äåðåãóëÿ-
ö³þ á³çíåñó. Äîçâ³ëüíà ñèñòåìà áóäå çàì³-
íåíà íà ñèñòåìó çàÿâîê òà ñòðàõóâàííÿ ðè-
çèê³â. ×èíîâíèê áóäå ïîçáàâëåíèé ìîæ-
ëèâîñò³ âòðó÷àòèñü â ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ. 

2. Ìè â³äìîâèìîñü â³ä ïîäàòêó íà äîäàíó
âàðò³ñòü òà ïåðåéäåìî íà ïîäàòîê ç ïðîäàæó.

3. Âäâ³÷³ áóäå çìåíøåíî ê³ëüê³ñòü ïîäàò-
ê³â ³ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â. Áóäå ââåäåíî
ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê òà çìåíøåíà ñó-
ìà ñîö³àëüíèõ íàðàõóâàíü.

ПОРЯДОК
Â ÇÀÐÎÁ²ÒÍÈÕ ÏËÀÒÀÕ, ÏÅÍÑ²ßÕ,

Ö²ÍÀÕ ÒÀ ÒÀÐÈÔÀÕ
1. Áóäå íàâåäåíî ïîðÿäîê â äåðæàâíèõ çà-

ðîá³òíèõ ïëàòàõ ³ ïåíñ³ÿõ. ¯õ ìàêñèìàëüíèé
ðîçì³ð íå áóäå ïåðåâèùóâàòè ì³í³ìàëüíèé
ðîçì³ð á³ëüø, í³æ ó 20 ðàç³â. Ïåíñ³¿ áóäóòü
íàðàõîâóâàòèñü ñïðàâåäëèâî.

2. Ðàçîì ³ç çðîñòàííÿì âèðîáíèöòâà òà
ï³äâèùåííÿì ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ áóäóòü
çðîñòàòè çàðîá³òí³ ïëàòè ³ ïåíñ³¿.

3. Áåçï³äñòàâíå çðîñòàííÿ ö³í íà òîâàðè,
ïîñëóãè ³ òàðèôè áóäå çóïèíåíî.

4. Êîíòðîëü çà ö³íàìè áóäå çä³éñíåíî ÷å-
ðåç æîðñòêó áîðîòüáó ³ç çìîâàìè ³ íåäîáðî-
ñîâ³ñíîþ êîíêóðåíö³ºþ ç áîêó ÀÌÊ.

5. Òàðèôè áóäå ïåðåãëÿíóòî òà âïîðÿäêî-
âàíî. Ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ áóäå ïðîâåäåíà çà
ðàõóíîê ñïåö³àëüíèõ ö³ëüîâèõ äåðæàâíèõ
êîøò³â, à íå êîøò³â ïëàòíèê³â.

Â ÆÈÒËÎÂÎ-ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂ²:

1. Á³ëüø³ñòü íàñåëåíèõ ïóíêò³â, æèòëîâèõ
òà ãîñïîäàð÷èõ ïðèì³ùåíü â Óêðà¿í³ íå â³ä-
ïîâ³äàþòü åëåìåíòàðíèì ïîáóòîâèì âèìî-
ãàì XXI ñòîë³òòÿ. Öå — íàö³îíàëüíèé ñî-
ðîì. Ìè ðåàë³çóºìî Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó
“Ìîäåðí³çàö³ÿ ÆÊÕ”.

2. 3à 4 ðîêè âñ³ íàñåëåí³ ïóíêòè â êðà¿í³
áóäóòü çàáåçïå÷åí³ âîäîþ, êàíàë³çàö³ºþ, ñâ³-
òîì òà òåïëîì.

Â ÁÞÄÆÅÒÀÕ
1. Äëÿ ïîâíîãî êîíòðîëþ çà íàäõîäæåí-

íÿì òà âèêîðèñòàííÿì äåðæàâíèõ ãðîøåé
áóäóòü çàïðîâàäæåí³ ïóáë³÷í³ åëåêòðîíí³ áþ-
äæåòè. Ò³ëüêè çà ðàõóíîê áîðîòüáè ç ãðàáå-
æåì ç áþäæåò³â ìè çåêîíîìèìî äî 40% âè-
òðàò.

2. Äåðæàâí³ çàêóï³âë³ çà áþäæåòí³ ãðîø³
áóäóòü çä³éñíþâàòèñü âèêëþ÷íî çà çàêîíîì,
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ òà ï³ä ãðîìàäñüêèì
êîíòðîëåì.

Â ÌÅÄÈÖÈÍ²
1. 3à 5 ðîê³â áóäå ïîáóäîâàíî 9 ñó÷àñíèõ

ä³àãíîñòè÷íèõ öåíòð³â, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ðàí-
íþ ä³àãíîñòèêó äëÿ âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ ïî
âñ³é Óêðà¿í³.

2. Ðåàë³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè “Çäî-
ðîâ’ÿ íàö³¿” çíà÷íî ï³äâèùèòü çàðîá³òí³ ïëà-
òè, ñîö³àëüí³ ïðåôåðåíö³¿ ìåäèê³â òà ïðåñ-
òèæ ïðîôåñ³¿.

3. 3à 4 ðîêè áóäå ïðîâåäåíî ìàñîâå ïåðå-
îñíàùåííÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

4. Áóäå ïîäîëàíî åï³äåì³þ òóáåðêóëüîçó.
Â ÎÑÂ²Ò²
1. Â³äìîâèìîñü â³ä áåçäóìíîãî êîï³þâàí-

íÿ Áîëîíñüêèõ ñòàíäàðò³â. Íîâà ñèñòåìà îñ-

â³òè ïîºäíàº êëàñè÷íó áàçîâó ìåòîäîëîã³þ
ç íîâ³òí³ìè ñòàíäàðòàìè.

2. Íàäàìî àâòîíîì³þ óí³âåðñèòåòàì òà ââå-
äåìî æîðñòêèé êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ îñâ³òè ç
áîêó Âóçó, ñòóäåíò³â òà äåðæàâè.

3. Ïîâåðíåìîñü äî 10-ð³÷íî¿ îñâ³òè â ñå-
ðåäí³é øêîë³. Ïîâåðíåìî â øêîëó ë³êàðÿ òà
ìåäñåñòðó. Çàïðîâàäèìî ì³í³ñòåðñòâî äî-
øê³ëüíî¿, ñåðåäíüî¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿
îñâ³òè.

4. Ðîçðîáèìî òà ðåàë³çóºìî Íàö³îíàëüíó
ïðîãðàìó “Îñâ³òà”, ùî çàáåçïå÷èòü âèñîêèé
ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ â÷èòåëÿ òà ïåäàãîãà, ïî-
âåðíå ïîâàãó äî ïðîôåñ³¿ òà çàëó÷èòü äî îñ-
â³òè âèñîêîÿê³ñíèõ ôàõ³âö³â.

Â ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÀÕ 
ÒÀ ÀÐÌ²¯

². Ìè ïîáîðåìî êîðóïö³þ ó ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàíàõ. Ïðèçíà÷èìî íà ïîñàäè êåð³â-
íèê³â ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ïðîéøëè âñ³ ñëóæ-
áîâ³ ñõîäèíêè òà ìàþòü àâòîðèòåò ñåðåä ïðà-
âîîõîðîíö³â.

2. Ïðîâåäåìî ïîâíó àòåñòàö³þ ïðàö³âíè-
ê³â ÌÂÄ, ïðîêóðàòóðè, ÑÁÓ, ñóä³â. Ï³äòðè-
ìàºìî ãðîøèìà, ïîñàäàìè òà ìîðàëüíèì çà-
îõî÷åííÿì ïðîôåñ³îíàë³â òà îäíî÷àñíî ïî-
çáàâèìîñÿ â³ä êóì³â, ñâàò³â, ïåðåâåðòí³â ó ïî-
ãîíàõ, ÿê³ çíèùóþòü àâòîðèòåò ïðàâîîõî-
ðîíöÿ.

3. Ñòâîðèìî æîðñòêó ñèñòåìó â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà çëî÷èíè ³ ïðàâîïîðóøåííÿ, çà ÿêî¿
âñ³ áóäóòü â³äïîâ³äàòè ïåðåä çàêîíîì íà ð³â-
íèõ. 

4. Çà 5 ðîê³â óêðà¿íñüêà àðì³ÿ áóäå ïðî-
ôåñ³éíîþ.

5. Ìè ïðîâåäåìî äîêîð³ííó äåïàðòèçàö³þ
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñóä³â òà àðì³¿.

Â ÁÞÐÎÊÐÀÒ²¯ ÒÀ ÏÎË²ÒÈ×Í²É ÑÈÑ-
ÒÅÌ²

1. Ê³ëüê³ñòü ÷èíîâíèê³â áóäå ñêîðî÷åíî
âäâ³÷³, ïðîâåäåíî ïîâíó àòåñòàö³þ äåðæàâ-
íèõ ñëóæáîâö³â íà ïðîôåñ³éíó òà ìîðàëüíó
â³äïîâ³äí³ñòü ïîñàä³.

2. Áóäå ïðîâåäåíî ðåôîðìó äåðæàâíî¿
ñëóæáè. Ì³í³ñòð ÿê ïîë³òè÷íà ô³ãóðà áóäå
âèçíà÷àòè ïîë³òèêó ì³í³ñòåðñòâà, à äåðæàâ-
í³ ñåêðåòàð³ — çàáåçïå÷óâàòè ïðîôåñ³éíó ³
äåïîë³òèçîâàíó ðîáîòó äåðæàâíèõ ñëóæáîâ-
ö³â.

3. Óêðà¿íñüê³ êîðóìïîâàí³ ÷èíîâíèêè ñòà-
ëè íîâèì êëàñîì, çàñîáàìè âèðîáíèöòâà
ÿêîãî º ðó÷êà ³ ïàï³ð. Çà îäèí ï³äïèñ íà
íüîìó ÷èíîâíèê îòðèìóº ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
çàðîáëÿº íåâåëè÷êå ì³ñòî çà ð³ê. Ç öèì ïî-
ê³í÷èìî!

4. Âèáîð÷ó ñèñòåìó áóäå çì³íåíî: ïîâåð-
íåìî ìàæîðèòàðíó ñèñòåìó âèáîð³â äî ì³ñ-
öåâèõ âëàä òà çì³øàíó ñèñòåìó 50 íà 50 äî
ÂÐÓ òà ïàðëàìåíòó ÀÐÊ.

5. Äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàí³ñòü áóäå ðàäè-
êàëüíî îáìåæåíî, à ïðàâî â³äêëèêó äåïóòà-
òà âèáîðöÿìè áóäå ãàðàíòîâàíî çàêîíîì.

Â ÇÎÂÍ²ØÍ²É ÏÎË²ÒÈÖ²
1. Ìè çäîáóäåìî ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ

íåéòðàë³òåòó Óêðà¿íè òà íàäàííÿ ãàðàíò³é
áåçïåêè êðà¿íè â³ä çîâí³øí³õ çàãðîç, Óêðà-
¿íà ñòàíå Øâåéöàð³ºþ XXI ñòîë³òòÿ.

2. Ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè íåéòðàëü-
íî¿ Óêðà¿íè áóäóòü: ªâðîñîþç, Êèòàé, ²í-
ä³ÿ, Áðàçèë³ÿ, ßïîí³ÿ, ÑØÀ.

3. Íàø îñîáëèâèé ïàðòíåð — Ðîñ³ÿ. Öå
çóìîâëåíî öèâ³ë³çàö³éíèìè, ³ñòîðè÷íèìè,
êóëüòóðíèìè òà ðîäîâèìè çâ’ÿçêàìè íàøèõ
íàðîä³â ³ êðà¿í.

4. Óêðà¿íà âèñòóïèòü ç “Êè¿âñüêîþ ³í³ö³-
àòèâîþ” ùîäî ïðîâåäåííÿ â Êèºâ³ ïåðåãî-
âîð³â ñâ³òîâîãî òîâàðèñòâà â³äíîñíî íîâîãî
ñâ³òîâîãî ïîðÿäêó, ãàðàíò³é áåçïåêè, ïðèí-
öèï³â âñòàíîâëåííÿ ñóâåðåí³òåòó òà ñêîðî-
÷åííÿ îçáðîºíü.

Ó ÌÎÂÍ²É ÏÎË²ÒÈÖ²
1. Äåðæàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íè º ³ áóäå

óêðà¿íñüêà ÿê ìîâà íàö³îíàëüíîãî ñàìîâè-
çíà÷åííÿ. 

2. Ðîñ³éñüêà ìîâà áóäå îô³ö³éíîþ. Äåð-
æàâà çàáåçïå÷èòü ïðàâî ãðîìàäÿí êîðèñòó-
âàòèñü ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â îñâ³ò³, êóëüòóð³,

ìåäèöèí³, ñï³ëêóâàíí³ ç äåðæàâíèìè óñòà-
íîâàìè òà ³íøå. Íåþ ìîæóòü êîðèñòóâàòèñü
â áóäü-ÿêèõ óìîâàõ âñ³, õòî ââàæàº öå çà ïî-
òð³áíå.

3. Ðåøòà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí áó-
äóòü çàõèùåí³ â Óêðà¿í³ â ïîâí³é ì³ð³ òà ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî Ì³æíàðîäíî¿ “Õàðò³¿ ðåã³î-
íàëüíèõ ìîâ òà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí”,
ðàòèô³êîâàíî¿ Óêðà¿íîþ.

4. Ìè ïåðåãëÿíåìî äåðæàâí³ îñâ³òí³ ñòàí-
äàðòè òà ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè ÿê ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ.

Ó Ì²ÑÖÅÂÎÌÓ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍ²
1. Ì³ñöåâèì îðãàíàì áóäå ïîâåðíóòî âñ³

óçóðïîâàí³ öåíòðîì ôóíêö³¿.
2. Ìè ïðîâåäåìî äåöåíòðàë³çàö³þ âëàäè òà

ïåðåäàìî ì³ñöåâèì ãðîìàäàì âñ³ ïîâíîâà-
æåííÿ òà ðåñóðñè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³.

3. Âñ³ ì³ñöåâ³ âëàäè áóäóòü ôîðìóâàòè âè-
êîíêîìè, âèçíà÷àòè áþäæåòè òà ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ íèìè.

4. Àâòîíîì³ÿ Êðèìó áóäå íàïîâíåíà
ñïðàâæí³ì çì³ñòîì òà çàáåçïå÷åíà ðåñóðñà-
ìè.

Â ÌÎËÎÄ²ÆÍ²É ÏÎË²ÒÈÖ²
1.3à 5 ðîê³â â êîæí³é îáëàñò³ áóäå ïîáó-

äîâàíî ñó÷àñíèé Ìîëîä³æíèé Ä³ì — öåíòð
³íôîðìàòèçàö³¿ òà êóëüòóðè äëÿ ìîëîä³.

2. Äåðæàâà çàáåçïå÷èòü ï³ëüãîâå êðåäèòó-
âàííÿ ïðàöþþ÷èõ ìîëîäèõ ñ³ìåé, ðîáîòó
Ôîíäó ñïðèÿííÿ ìîëîä³æíîìó æèòëîâîìó
áóä³âíèöòâó áóäå â³äíîâëåíî.

3. Ìè çàáåçïå÷èìî áåçîïëàòí³ñòü äèòÿ÷èõ
êëóá³â òà ñïîðòèâíèõ øê³ë.

4. Áóäå ðåàë³çîâàíî Íàö³îíàëüíó ïðîãðà-
ìó îáì³íó ó÷íÿìè òà ñòóäåíòàìè ì³æ ð³çíè-
ìè ðåã³îíàìè Óêðà¿íè.

ВІРА
Â³ðà, íàä³ÿ òà ëþáîâ ðÿòóþòü áóäü-ÿêó ëþ-

äèíó ó âàæê³ ãîäèíè. Ìè ðàçîì ïîâåðíåìî
äóõîâí³ñòü â ñóñï³ëüíå æèòòÿ òà â³ðó êîæíî-
ãî â ñåáå ³ â Óêðà¿íó. Ãîñïîäü äàâ íàì ÷ó-
äîâó òà ðîäþ÷ó çåìëþ. Íàøå çàâäàííÿ —
æèòè ³ ïðàöþâàòè íà ö³é çåìë³ ã³äíî ³ êðà-
ñèâî.

1. Â Óêðà¿í³ áàãàòî ðåë³ã³éíèõ ëþäåé. Çàâ-
äàííÿ âëàäè — çàáåçïå÷èòè öåðêâ³ óìîâè
äëÿ ñëóæ³ííÿ, à â³ðóþ÷èì — ìîæëèâ³ñòü
ïðèéòè äî â³ðè.

2. Âëàäà íå áóäå âòðó÷àòèñü ó ñïðàâè öåðê-
âè.

3. Òóðáóþ÷èñü ïðî äóõîâíå âèõîâàííÿ
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü, ìè çàáåçïå÷èìî âèâ÷åí-
íÿ â øêîëàõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
³ñòîð³¿ ðåë³ã³é òà îñíîâ òåîëîã³¿.

4. Â³ðà â ìàéáóòíº ïðÿìî çàëåæèòü â³ä ³í-
ôîðìîâàíîñò³ ëþäèíè. Çà 5 ðîê³â ìè çðî-
áèìî ²íòåðíåò äîñÿæíèì äëÿ àáñîëþòíî¿
á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.

5. Ìè äîïîìîæåìî óêðà¿íñüêèì òåëåêàíà-
ëàì áóòè ö³êàâèìè òà çì³ñòîâíèì çà ðàõó-
íîê ðîçì³ùåííÿ íà äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ
ÇÌ² äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà âèðîáíèöòâî
äîêóìåíòàëüíèõ, íàóêîâèõ òà êóëüòóðíèõ
ïðîãðàì.

6. Äëÿ ðîçâèòêó âëàñíîãî ê³íî òà òåàòðó
ìè ñòâîðèìî ñïåö³àëüíèé ôîíä ô³íàíñó-
âàííÿ ê³íî- òà òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, â òî-
ìó ÷èñë³ — ìîëîä³æíîãî òà åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî.

Ìè íå áóäåìî øóêàòè âîðîã³â â ìèíóëîìó.
Àëå ìè çìóñèìî æèòè çà ïðàâèëàìè òà çàêî-
íîì âñ³õ áåç âèêëþ÷åííÿ ç òîãî ìîìåíòó, ÿê
â Óêðà¿íó ïðèéäå íîâà âëàäà.

Ìè ïîäîëàºìî íåïðàâäó òà ðóéíàö³þ! “Êî-
ëèøí³” âæå íàêî¿ëè á³äè.

Îáèðàéòå íîâå ìàéáóòíº!
Ìè ñòàíåìî ïà äîðîãó Ïðàâäè. Ò³ëüêè Ðî-

áîòà, Ïîðÿäîê òà Â³ðà âèâåäóòü Óêðà¿íó ç
êðèçè ³ ïðèíåñóòü äîñòàòîê ³ ã³äí³ñòü êîæíî-
ìó óêðà¿íöþ.

З пова ою до ожно о
та любов’ю до У раїни,

Інна Бо ословсь а
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження списку лауреатів 
на присудження Премії Київської міської ради 

за внесок молоді 
у розвиток місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради № 709/2778 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого са�
моврядування, затвердженого рішенням Київради від 27.10.05 № 256/3717, та враховуючи клопотання
Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.11.09 № 055/1566�11, з метою залучення молоді до розвитку місцевого самовряду�
вання, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результа�
тів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список лауреатів на присудження Премії
Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місце�
вого самоврядування згідно з додатком.

2. Дипломи лауреатів Премії Київської міської ради та її
грошові частини вручити нагородженим особам відповідно
до пункту 8 Положення про Премію Київської міської ради
за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, за�

твердженого рішенням Київради від 27.10.05 № 256/3717.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, ре�
гіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 517/2586 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. “Направити Київському міському голові та посадовим особам
депутатські запити, внесені депутатами Київради та підтри�
мані на пленарному засіданні Київради 29.10.09, згідно з до�
датком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону Укра�
їни “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій визначено, що
якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у
встановлений Київрадою строк, то посадова особа зобов’яза�
на письмово повідомити про це Київраді та депутатові Київра�

ди, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не по�
винен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 09.07.09 № 1010/2066 
“Про створення тимчасової контрольної 

комісії Київради з питань перевірки 
законності надбудови за адресою: 

м. Київ, вул. Десятинна, 13”
Рішення Київської міської ради № 528/2597 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статей 26, 48, 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9
статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
09.07.09 № 1010/2066 “Про створення тимчасової контроль�
ної комісії Київради з питань перевірки законності надбудо�
ви за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 13”, а саме: допов�
нити рішення пунктом 4 такого змісту:

“4. Розглянути можливість включення до державної прий�
мальної комісії щодо вводу в експлуатацію надбудови бу�
динку № 13 на вул. Десятинній м. Києва представника тим�
часової контрольної комісії”.

2. Пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 5, 6.
3. Пункт 5 викласти у такій редакції:
“5. Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної

комісії Київради заслухати на засіданні Київської міської ра�
ди не пізніше місячного терміну від дати вводу в експлуата�
цію будинку № 13 на вул. Десятинній м. Києва.”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін і доповнень до рішення 
Київської міської ради 

від 24.11.05 № 428/2889 
“Про затвердження Положення про Головне управління 

з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)”

Рішення Київської міської ради № 710/2779 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до пункту 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдос�
коналення роботи Головного управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), враховуючи розпорядження виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 07.09.09 № 1011 “Про затвердження змін та доповнень до Положення про
Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до Положення про Голов�
не управління з питань торгівлі та побуту виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого рішенням Київради від 24.11.05 № 428/2889,
а саме:

1.1. Абзац 1 пункту 1 Положення викласти в такій редак�
ції:

“1. Головне управління з питань торгівлі та побуту вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (далі — Головне управління) є струк�
турним підрозділом виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним
і підконтрольним Київській міській раді та підпорядковуєть�
ся Київському міському голові, а з питань виконання функ�
цій органу державної виконавчої влади — Міністерству еко�
номіки України.”.

1.2. У пункті 2 Положення слова “Київської міської дер�
жавної адміністрації” замінити словами “виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)”.

1.3. Підпункт 4.6 пункту 4 Положення виключити, у зв’яз�
ку з цим підпункт 4.7 пункту 4 вважати відповідно підпунк�
том 4.6.

1.4. Пункт 5 Положення доповнити підпунктом 5.23 та�
кого змісту: “5.23. Видає дозволи на право проведення міс�
цевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.”.

1.5. Пункт 8 Положення викласти в такій редакції:
“8. Накази Головного управління з питань виконання

функцій органу державної виконавчої влади, що зачіпають

права, свободи й законні інтереси громадян або мають між�
відомчий характер, підлягають державній реєстрації в уста�
новленому порядку.”.

1.6. Абзац 1 пункту 10 Положення викласти в такій ре�
дакції:

“10. Головне управління очолює начальник, який призна�
чається на посаду і звільняється з посади Київським місь�
ким головою за погодженням з Міністерством економіки
України.”.

1.7. Підпункт 10.1 пункту 10 Положення викласти в та�
кій редакції: “10.1. Начальник Головного управління має
перших заступників та заступників, які за його поданням
призначаються на посаду і звільняються з посади Київським
міським головою.”.

1.8. Підпункт 11.6 пункту 11 Положення викласти в та�
кій редакції: “11.6. Подає на затвердження Київському місь�
кому голові штатний розпис Головного управління, а заступ�
нику голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов’язків — кошторис та план асигну�
вань, в межах граничної чисельності і фонду оплати праці
його працівників.”.

1.9. У пункті 12 Положення слова “дорадчий орган” за�
мінити словом “колегія” у відповідних відмінках.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу у власність 
благодійному фонду 

“Рятівник України” 
будинку на вулиці Ярославській, 3/1 літ. А 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 536/2605 від 29 жовтня 2009 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення благодійного фон�
ду “Рятівник України” (лист від 01.10.09 № 7/24) та те, що Київське регіональне відділення спілки підпри�
ємців малих, середніх і приватизованих підприємств України не виконало свої зобов’язання щодо компен�
сації комунальному підприємству “Київське інвестиційне агентство” витрат на проведені раніше проектні
та будівельні роботи з усунення аварійного стану конструкції будинку на вулиці Ярославській, 3/1 літ. А у
Подільському районі м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у власність благодійному фонду “Рятівник
України” будинок на вулиці Ярославській, 3/1 літ. А у По�
дільському районі м. Києва за умови компенсації варто�
сті, визначеної звітом про оцінку вартості згаданого бу�
динку, та витрат комунального підприємства “Київське
інвестиційне агентство” за проведені раніше проектні та
будівельні роботи з усунення аварійного стану конструк�
ції будинку.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити проведення
незалежної оцінки вартості будинку, зазначеного у пунк�
ті 1 цього рішення.

3. Благодійному фонду “Рятівник України” перераху�
вати кошти до міського бюджету за будинок комунальної
власності територіальної громади м. Києва на вулиці Яро�
славській, 3/1 літ. А.

4. Після виконання пункту 3 цього рішення та компен�
сації витрат комунального підприємства “Київське інвес�
тиційне агентство” за проведені раніше проектні та буді�

вельні роботи з усунення аварійного стану конструкції бу�
динку Головному управлінню комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підписати акти прийман�
ня�передачі у власність благодійному фонду “Рятівник
України” будинку на вулиці Ярославській, 3/1 літ. А в По�
дільському районі м. Києва.

5. Після виконання пункту 4 цього рішення комунально�
му підприємству “Київське інвестиційне агентство” списа�
ти в установленому порядку з балансу будинок на вулиці
Ярославській, 3/1 літ. А в Подільському районі м. Києва.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Ки�
ївради від 21.04.05 № 268/2843 “Про продаж нежилого
будинку на вулиці Ярославській, 3/1 у Подільському райо�
ні м. Києва”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 24.06.04 № 322/1532
Рішення Київської міської ради № 682/2751 від 26 листопада 2009 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Постанови Верхов�
ної Ради України від 21.10.09 “Про запровадження мораторію на виселення творчих спілок” Київська місь�
ка рада

За інчення на 7-й стор.
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Передвиборча про рама
андидата Президенти
Михайла Бродсь о о

“Др зі, давайте жити др жно”
Нація повинна жити

майб тнім

Êðà¿íà ìóñèòü âèéòè ç ïåð³îäó øòó÷íèõ
äèñêóñ³é, ÿê³ ðîçêîëþþòü íàö³þ. Â óêðà-
¿íñüê³é ³ñòîð³¿ º ÷èìàëî íåç’ÿñîâàíèõ ³ ñó-
ïåðå÷ëèâèõ ìîìåíò³â, àëå äîâ³ðèòè âñòà-
íîâëåííÿ ³ñòèíè ìè ïîâèíí³ ïðîôåñ³îíà-
ëàì — ³ñòîðèêàì òà êóëüòóðîëîãàì. Òîä³
ÿê íàö³ÿ, î÷îëþâàíà ïîë³òèêàìè ÿê ë³äå-
ðàìè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ïîâèííà äèâè-
òèñü ó ìàéáóòíº, øóêàòè øëÿõè ðîçâèòêó.
Ãîëîâí³ íàö³îíàëüí³ äèñêóñ³¿ ìàþòü òî÷è-
òèñÿ äîâêîëà øëÿõ³â ðîçâèòêó, çì³öíåííÿ
åêîíîì³êè, íàö³îíàëüíèõ ðåôîðì. Ìàéáóò-
íº íàö³¿ — öå ðåôîðìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ïåíñ³éíà òà ïîäàòêîâ³ ðåôîðìè, à òàêîæ
çì³íè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ. Âêèäóâàííÿ â
ñóñï³ëüñòâî äèñêóñ³éíèõ òåì ç ìèíóëîãî —
º ïîë³òè÷íîþ òåõíîëîã³ºþ ïåðåêëþ÷åííÿ
óâàãè â³ä íàñóùíèõ òåì.

През мпція вини
чиновни ів
за е ономічні злочини

Äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äà-
òè çà ñâî¿ ð³øåííÿ ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ ô³-
íàíñ³â òà íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ó òîìó
÷èñë³ — é çà çàâäàííÿ çáèòê³â äåðæàâ³ âíà-
ñë³äîê óõâàëåííÿ ïîìèëêîâèõ ÷è êîðóï-
ö³éíî âìîòèâîâàíèõ ð³øåíü.

ß âñòàíîâëþ ñóâîðèé êîíòðîëü çà ìàé-
íîâèì ñòàíîì ÷èíîâíèê³â âèñîêèõ ðàíã³â.
Ïåðåä öèì áóäå ïðîãîëîøåíà àìí³ñò³ÿ, â
õîä³ ÿêî¿ óñ³ äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ ìàòèìóòü
ìîæëèâ³ñòü çàäåêëàðóâàòè ñâîº ìàéíî,
ñïëàòèâøè 5%-é ïîäàòîê â³ä éîãî âëàñíî-

ñò³, àëå òîä³ îñîáà äîâ³÷íî ïîçáàâëÿºòüñÿ
ïðàâà ïðàöþâàòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ àìí³ñò³¿ ÷èíîâíèêè ïî-
âèíí³ áóäóòü ïîÿñíèòè ïîõîäæåííÿ îñîá-
íÿê³â, äîðîãèõ àâòîìîá³ë³â òà ³íøèõ ïðåä-
ìåò³â ðîçêîø³â, íàâ³òü ÿêùî âîíè çàïèñà-
í³ íà ðîäè÷³â. Â ðàç³ â³äñóòíîñò³ ëåãàëüíèõ
äæåðåë íàäõîäæåííÿ êîøò³â — ùîäî ìàé-
íà âæèâàòèìóòüñÿ çàõîäè çã³äíî ç ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì. Îñîáà, â³äïîâ³äíî, äîâ³÷-
íî ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà ïðàöþâàòè â îð-
ãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ïîòð³áíî êðèì³íàë³çóâàòè íå ò³ëüêè îò-
ðèìàííÿ õàáàðÿ, àëå äà÷ó. Òîé, õòî äàº õà-
áàð ÷èíîâíèêàì, ïîâèíåí íåñòè á³ëüøå
ïîêàðàííÿ, àí³æ òîé, õòî îòðèìàâ éîãî.

Людина, її здоров’я —
оловний пріоритет нації

Äåðæàâà ïîâèííà òóðáóâàòèñÿ ïðî ô³-
çè÷íå âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí, ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ïðî-
ô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü.

ß çìåíøó íàâàíòàæåííÿ íà ä³òåé â øêî-
ëàõ. Àäæå íàø³ ä³òè ñòàþòü äåäàë³ ìåíø
âèòðèâàëèìè, àäæå çà îñòàííº äåñÿòèë³ò-
òÿ íàâàíòàæåííÿ íà øêîëÿð³â çðîñëî íà
40%. Ó 5—6 êëàñàõ çâè÷íèìè ñòàëè ïî 
7 óðîê³â, ³ ïî 8—9 — ó âèïóñêíèõ. Â ðå-
çóëüòàò³ ä³òè ïîìèðàþòü áóêâàëüíî íà óðî-
êàõ ô³çêóëüòóðè, çäàþ÷è êðîñè. Àëå æ íîð-
ìàòèâè çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ íå çá³ëü-
øóâàëèñÿ, ñëàáøèìè ñòàëè ñàì³ ä³òè, é
â³äìîâà â³ä íàâàíòàæåíü íà óðîêàõ ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ — öå áîðîòüáà ³ç íàñë³ä-
êàìè, à òðåáà áîðîòèñÿ ç ïðè÷èíàìè — çà-
ãàëüíèìè îñâ³òí³ìè íàâàíòàæåííÿìè.

40% þíàê³â, ÿêèì íèí³ 16—18 ðîê³â, íå
ìàþòü øàíñ³â äîæèòè äî 60-ë³òíüîãî â³êó.
Ùå äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ñåðåäí³é óêðà-
¿íåöü ïî÷óâàâ ñåáå ñòàðèì â 68—70 ðîê³â,
òî íèí³ — â 55: ñàìå â öüîìó â³ö³ óêðà¿í-
ñüê³ ÷îëîâ³êè âèìóøåí³ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä
àêòèâíîãî æèòòÿ, çîñåðåäèâøèñü ãîëîâ-
íèì ÷èíîì íà ë³êóâàíí³. Òîä³ ÿê ó á³ëü-
øîñò³ êðà¿í ïðîòÿæí³ñòü ïåð³îäó çäîðîâî-
ãî æèòòÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 70 ðîê³â.

Ïîðÿòóíîê íàö³¿ — â çäîðîâîìó ñïîñî-
á³ æèòòÿ. ß çàïðîâàäæó äåðæàâíó ïîë³òè-
êó, ñêåðîâàíó íà ìàñîâå âèêîðèñòàííÿ
óêðà¿íöÿìè ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì òà çàñî-
á³â àêòèâíîñò³, à òàêîæ ³íøèõ ñêëàäîâèõ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ñë³ä íåãàéíî ïðîâåñòè ðåôîðìó ìåäè÷-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çàïðîâàäèâøè ñòðà-
õîâó ìåäèöèíó. Ïåíñ³îíåðàì òà òèì÷àñî-
âî íåïðàöþþ÷èì îïëà÷óâàòèìå òàêó ñòðà-
õîâêó äåðæàâà, âñ³ì ³íøèì — ðîáîòîäà-
âåöü.

Громадянсь а
відповідальність
перед державою

Êîëè äåðæàâà çàáåçïå÷èòü áåçóìîâíèé
êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ
ðåñóðñ³â, çàáëîêóº áóäü-ÿêó ìîæëèâ³ñòü
äëÿ ÷èíîâíèê³â ðîçêðàäàòè íàðîäí³ êîø-
òè, ãðîìàäÿíè ïîâèíí³ ÷åñíî ñïëà÷óâàòè
ïîäàòêè, ùî äîçâîëèòü äåðæàâ³ åôåêòèâ-
íî âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íå¿ ïîâíîâà-
æåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ â ñîö³àëüí³é ñôåð³,
â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â ðîçáóäîâ³ ãðî-
ìàäñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè.

Ï³äâèùåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ ùîäî ñïëàòè ïîäàòê³â ì³í³ì³çóâàòè
êðèì³íàëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè. Íèí³ â³ä
40 äî 70 â³äñîòê³â åêîíîì³êè îáåðòàºòüñÿ
â ò³íüîâîìó ñåêòîð³, äå âñ³ ðîçðàõóíêè
ãðóíòóþòüñÿ íà ãîò³âêîâèõ êîøòàõ. Äîõ³ä
â³ä êðèì³íàë³çàö³¿ åêîíîì³êè îòðèìóþòü
ëèøå âëàñíèêè á³çíåñ³â òà ÷èíîâíèêè-êî-
ðóïö³îíåðè, ÿê³ ¿õ ïîêðèâàþòü.

Â³äïîâ³äíî, äåðæàâà ïîâèííà ÷àñòèíó
ïîäàòê³â çìåíøèòè, ÷àñòèíó — ñêàñóâàòè
âçàãàë³.

Е оло ія політи и

Ë³äåðè íàö³¿ ïîâèíí³ äàâàòè â³äïîâ³ä³ íà
ò³ àêòóàëüí³ òåìè, ÿê³ çàïèòàí³ ñóñï³ëü-
ñòâîì, ³ íå âëàøòîâóâàòè ñïåêóëÿòèâíèõ
äèñêóñ³é ç íàäóìàíèõ ïðîáëåì. Ïîë³òèêè
ïîâèíí³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äàí³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ ïåðåä âèáîðöÿìè, ³ áóäü-ÿê³
ñïðîáè áðåõí³, ÷îðíîãî ï³àðó ÿê åëåìåíòó
òåõíîëîã³é áîðîòüáè ç êîíêóðåíòàìè ïî-
âèíí³ îäðàçó æ îòðèìóâàòè íàëåæíó îö³í-
êó ñóñï³ëüñòâà. ß ðîçðîáëþ ³ çàïðîïîíóþ
ñóñï³ëüñòâó ìåõàí³çìè î÷èùåííÿ â³ä ïîë³-
òè÷íîãî ñïàìó òà áðóäó.

Îñíîâà ìîº¿ ïðîãðàìè — ë³áåðàë³çì, ùî
áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèï³ “ïðèíöèï íåâòðó-
÷àííÿ”, çã³äíî ç ÿêèì äåðæàâíå âòðó÷àí-
íÿ â åêîíîì³êó ïîâèííå áóòè ì³í³ìàëü-
íèì, çîñåðåäæåíå íà çàõèñò³ ëþäåé òà ¿õ
âëàñíîñò³, íàö³îíàëüí³é áåçïåö³, òà íàäàí-
íÿ ñóñï³ëüíèõ áëàã.

Ãîëîâíà ö³íí³ñòü äåðæàâè — ëþäèíà.

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 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22
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âèçíàòè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.07.09 № 785/1841

Рішення Київської міської ради № 733/2802 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статей 572, 576 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, статей 4, 11 Закону України “Про заставу”, з метою приведення у відповідність до технічної документації пе�
реліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передається в заставу, та враховуючи звернен�
ня комунального підприємства “Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій” (лист від 16.11.09 № РУ 01/505). Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.07.09 ¹ 785/1841 “Ïðî
çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà “Êè¿âñüêèé çàâîä àëþì³í³ºâèõ áóä³âåëü-
íèõ êîíñòðóêö³é”, à ñàìå:

1.1. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàê-
ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

1.2. Ïóíêò 4 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
“4. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó “Êè-

¿âñüêèé çàâîä àëþì³í³ºâèõ áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é”
íà ïåðåäà÷ó â çàñòàâó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà, çàêð³ïëåíîãî çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ òà ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà
îáë., ì. Áðîâàðè, ìàñèâ Ïðîìâóçîë, çã³äíî ç äîäàòêîì,
äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèòó â ÂÀÒ ÊÁ “Åêñïîáàíê” (01054,
ì. Êè¿â, âóë. Äìèòð³âñüêà, 18/24) øëÿõîì íàäàííÿ êðå-
äèòíî¿ ë³í³¿ íà ñóìó 10875000 ãðí ñòðîêîì íà 1 ð³ê ç
ìîæëèâ³ñòþ ïîäîâæåííÿ òà ï³ä 17% ð³÷íèõ.”

1.3. Ï³äïóíêò 5.1 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ âèêëàñòè â
òàê³é ðåäàêö³¿:

“5.1. Íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 ð³øåííÿ óêëàñòè òà
ï³äïèñàòè â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ç ÂÀÒ ÊÁ “Åêñïî-
áàíê”, ïîãîäèâøè ¿õ ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿).” 

1.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòîì 6 òàêîãî çì³ñ-
òó:

“6. Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-
ñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè
ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè âàðòîñò³ îá’ºêò³â,
çàçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.”

1.5. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ ââàæàòè ïóíêòîì 7.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü âëàñ-
íîñò³.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

За інчення. Почато на 5-й стор.

90 В л. Рейтарсь а, 27 літ. А КП “Київжитлоспеце спл атація” 449,6

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Посада, ПІБ Конта тні
телефони

Години
прийом

Години проведення
"Гарячих телефонних

ліній" для
представни ів

об'єднань ромадян

Начальни —
Ястр бинсь ий Василь
Іванович

529-96-33 2 та 4 вівторо
місяця
з 10.00 до
11.00

—

Заст пни начальни а —
П шен о Лідія Іванівна

529-96-33
529-93-94

3 середа
місяця з 10
до 13 од.

Останній четвер місяця з
15 до 18 од.

Заст пни начальни а
Головно о правління —
начальни правління
моніторин та аналіз
цін та тарифів —
Стрижи с Олена
Володимирівна

529-91-07 1 середа
місяця з 10
до 13 од.

Др ий четвер місяця з
15 до 18 од.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації В.Падалка 

17 грудня 2009

Графік

Проведення особистого 
прийому громадян 

та прямих ("гарячих") телефонних ліній
керівниками Головного управління 

з питань цінової політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2010 рік, 
розташованого за адресою: 

03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 1

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 681/2750 від 26 листопада 2009 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та восьмої статті 49 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішен�
ням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñà-
äîâèì îñîáàì äåïóòàòñüê³ çàïèòè, âíåñåí³ äåïóòàòà-
ìè Êè¿âðàäè òà ï³äòðèìàí³ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
Êè¿âðàäè 26.11.09, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ òà ïîñàäîâèì îñî-
áàì, ÿêèì íàïðàâëåíî äåïóòàòñüêèé çàïèò, íàäàòè
îô³ö³éíó ïèñüìîâó â³äïîâ³äü íà íüîãî Êè¿âðàä³ ³ äå-
ïóòàòàì Êè¿âðàäè ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç äíÿ îòðè-
ìàííÿ çàïèòó.

3. Âçÿòè äî â³äîìà ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 22 Çàêîíó

Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä”, â ÿê³é
çàçíà÷åíî, ùî ÿêùî çàïèò ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìî-
æå áóòè ðîçãëÿíóòèé ó âñòàíîâëåíèé Êè¿âðàäîþ ñòðîê,
òî ïîñàäîâà îñîáà çîáîâ’ÿçàíà ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè
ïðî öå Êè¿âðàä³ òà äåïóòàòîâ³ Êè¿âðàäè, ÿêèé âí³ñ çà-
ïèò, ³ çàïðîïîíóâàòè ³íøèé ñòðîê, ÿêèé íå ïîâèíåí
ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îäåðæàííÿ çàïèòó.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змій 
до рішення Київради 

від 19.03.09 № 132/1188
Рішення Київської міської ради № 726/2795 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 19.03.09 ¹ 132/1188 “Ïðî çàõîäè
ùîäî çàëó÷åííÿ ïîçè÷êè (êðåäèòó) äî ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Êèºâà”
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè¿âðàäè â³ä
23.04.09 ¹ 319/1375, â³ä 18.06.09 ¹ 639/1695) òàê³ çì³íè:

ïîçèö³¿ 115, 116, 117, 118 äîäàòêà äî ð³øåííÿ

115. Національний
омпле с “Е спо-
центр У раїни”

Гл ш ова
А адемі а, 1
. З

афе 210,000 0,430

116. Національний
омпле с “Е спо-
центр У раїни”

Гл ш ова
А адемі а, 1
. 4

сл ж-
бове

275,000 34 700,000

117. Національний
омпле с “Е спо-
центр У раїни”

Гл ш ова
А адемі а, 1
. 5

афе 288,000 576,000

118. Національний
омпле с “Е спо-
центр У раїни”

Гл ш ова
А адемі а, 1
. 7

їдаль-
ня

1 230,000 145,430

âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 20.06.02 № 28/28 

“Про утворення виконавчого органу 
Київської міської ради 

та затвердження 
його структури і загальної чисельності”

Рішення Київської міської ради № 880/2949 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Âíåñòè äî ïóíêòó 3 ð³øåííÿ
Êè¿âðàäè â³ä 20.06.02 ¹ 28/28
“Ïðî óòâîðåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çà-
òâåðäæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè ³ çà-
ãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³” (³ç çì³íàìè
³ äîïîâíåííÿìè) òàê³ çì³íè:

— öèôðè “2459” çàì³íèòè
öèôðàìè “2020”;

— öèôðè “346” çàì³íèòè öèô-
ðàìè “335”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Ó äîäàòêó äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 24.06.04 ¹322/1532
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ï³äëÿãà-

þòü ðåêîíñòðóêö³¿ àáî ðåñòàâðàö³¿ çà çàëó÷åí³ êîøòè” (ç³
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè ð³øåííÿìè Êè-
¿âðàäè) ïîçèö³þ 90 ðîçä³ëó “Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí”

ВИРІШИЛА:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308

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 2414
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Çð³ëà òåàòðàëüíà
“þí³ñòü”
Ñòîëè÷íèé Òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à ñâÿòêóº 
ñâîº 85-ð³÷÷ÿ

24 ãðóäíÿ îäíîìó ç
íàéñòàð³øèõ òåàòð³â äëÿ
ä³òåé â Óêðà¿í³ — Êè¿â-
ñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òå-
àòðó þíîãî ãëÿäà÷à íà
Ëèïêàõ âèïîâíèòüñÿ 85
ðîê³â. Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðà
çáåðóòüñÿ ïåðø³ ïîñàäî-
â³ îñîáè äåðæàâè òà ì³ñ-
òà, à òàêîæ êîëåãè ïî öå-
õó. Ñâî¿ ñâÿòêîâ³ íîìåðè
íà ñöåí³ ÒÞÃó ïîäàðó-
þòü êîëåêòèâè Òåàòðó
äðàìè ³ êîìåä³¿ íà Ë³âî-
ìó áåðåç³, òåàòðó ðîñ³é-
ñüêî¿ äðàìè ³ìåí³ Ëåñ³
Óêðà¿íè, òåàòðó "Êîëåñî",
òåàòðó îïåðåòè ³ "Ìîëî-
äîãî òåàòðó", à òàêîæ âè-
õîâàíö³ Äèòÿ÷î¿ àêàäåì³¿
ìèñòåöòâ. Àêòîðè ÒÞÃó
ñâîºþ ÷åðãîþ ïîêàæóòü
óðèâêè ç³ ñâî¿õ íàéêðà-
ùèõ âèñòàâ.

Ïåðøîþ ïðåì'ºðîþ
ÒÞÃó, ÿêèé çàñíóâàëè
Îëåêñàíäð Ñîëîìàð-
ñüêèé òà ²ðèíà Äººâà, áó-
ëà ï'ºñà "Ìàóãë³" çà òâî-

ðîì Ðåäüÿðäà Ê³ïë³íãà.
Ðåïåðòóàð òåàòðó çàâæäè
â³äçíà÷àâñÿ ð³çíîìàí³ò-
í³ñòþ: òóò ñòàâèëè êàçêè,
óêðà¿íñüêó ³ çàðóá³æíó
êëàñèêó. Ç òåàòðîì ñï³â-
ïðàöþâàëè íàéâèäàòí³ø³
ìàéñòðè óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà — Àìâðîñ³é
Áó÷ìà, Âîëîäèìèð Òàò-
ë³í, Âîëîäèìèð Â³ëüíåð,
Êîñòÿíòèí Êîøåâñüêèé,
Áîðèñ Âåðøèëîâ, Ìèêî-
ëà Ôîðåããåð, Âàäèì Ìåë-
ëåð, íàâ³òü Êîñòÿíòèí
Ñòàí³ñëàâñüêèé — áðàâ
ó÷àñòü ó ïîñòàíîâö³ "Ñè-
íüîãî ïòàõà" Ìåòåðë³íêà.

Öüîãî ðîêó Êè¿âñüêèé
òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à ïî-
ðàäóâàâ ñòîëè÷íèõ òåàò-
ðàë³â àæ òðüîìà ïðåì'-
ºðàìè: ñïåêòàêëåì "Øà-
íåëü" Îëåãà Ìåëüíè÷óêà
(çà ìîòèâàìè òâîðó Ìè-
êîëè Ãîãîëÿ), ÿêèé â³ä-
çíà÷åíî çà íàéêðàùó ðå-
æèñóðó òà íàéêðàùó ÷î-
ëîâ³÷ó ðîëü íà ì³æíàðîä-

íîìó ôåñòèâàë³ "ÒÞÃ-
2009" ó Ìàê³¿âö³, ïîñòà-
íîâêîþ "Áåçòàëàííà"
Êîñòÿíòèíà Äóáèí³íà (çà
òâîðîì ²âàíà Êàðïåíêà-
Êàðîãî) òà êàçêîþ-ôåºð³-
ºþ "Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â"
(çà Ñàìó¿ëîì Ìàðøà-
êîì). Òàêîæ öüîãî ðîêó
â³äáóëèñÿ òàê çâàí³ îá-
ì³íí³ ãàñòðîë³, êîëè ÒÞÃ
¿çäèâ äî Ëüâîâà, à Ëüâ³â-
ñüêèé òåàòð äëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà ïðèâ³ç äî ñòîëè-
ö³ ñâî¿ âèñòàâè, çîêðåìà
"Òðîº ïîðîñÿò", "Äþéìî-
âî÷êà", "Ðóñàëîíüêà".

Äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò ó
äâîõ çàëàõ Êè¿âñüêîãî òå-
àòðó þíîãî ãëÿäà÷à ïîêà-
çóþòü äâ³ âèñòàâè — "Äâà-
íàäöÿòü ì³ñÿö³â" òà àâòîð-
ñüêèé ñïåêòàêëü Îëåíè
Íåñì³ÿí "Òè îñîáëèâèé"
(êàçêà äëÿ íàéìîëîä-
øèõ). Âàðò³ñòü êâèòê³â —
â³ä 30 äî 50 ãðí. Íèí³ àê-
òîðè òåàòðó ïðàöþþòü
íàä ïîñòàíîâêîþ äëÿ äî-
ðîñëèõ "Îáåðåæíî, æ³í-
êà" Àíäð³ÿ Êóðåé÷èêà, à
â ïëàíàõ êåð³âíèêà Â³êòî-
ðà Ãèðè÷à — ïîíîâèòè â
òåàòð³ âèñòàâó "Ô³ãàðî"

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè íåâåëèêèé äîù,

ìîêðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 5—8 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü —2...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—3°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+10°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +6...+7°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè —2...—4°Ñ, âíî÷³ —8...—10°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+2...+4°Ñ, âíî÷³ 0...+2°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ìîêðèé ñí³ã. Â³òåð ï³âäåííèé, 
5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—2°Ñ, âíî÷³ —2...—4°Ñ
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Цьо орічна прем'єра иївсь о о ТЮГ "Шинель" здоб ла
на фестивалі "ТЮГ-2009" на ороди за най ращ режис р
та най ращ чоловіч роль

ВВ ИИ ББ ОО РР ИИ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 23 ãðóäíÿ
ОВНИ, ни айте аласливої юрби, таємні з стрічі, побачення б -

д ть доречнішими, не варто яс раво висловлювати емоції та по-
ч ття. Доцільно ор аніз вати приватн з стріч з довіреною особою
і об оворити злободенні питання. Це мож ть б ти ваші або ч жі пла-
ни, болючі сімейні проблеми, аспе ти професійної діяльності.
ТЕЛЬЦІ налаштовані мислити ори інально, здатні робити нестан-

дартні виснов и, мож ть ч дово адапт ватися в незнайомій обста-
новці. Корисно поспіл ватися з др зями, родичами, особами, що
поділяють ваші ідеї. Тіль и тримайтеся від а тивних починань, ос-
іль и мин ле може альм вати вас.
БЛИЗНЯТА, с ористайтеся своєю допитливістю перед сім для

розв'язання важливих завдань. Наполе ливе планомірне пра нен-
ня до мети бажано під ріпити інтеле т альною н ч істю і психо-
ло ічною прони ливістю. Офіційний тон поєдн йте з невим шеною
і доброзичливою манерою поведін и. Винахідливість, міння не-
стандартно і водночас пра тично мислити стане запор ою авто-
ритет в ерівництва.
РАКИ, зад шевні спіл вання — ваша рідна стихія. Не бійтеся зов-

нішньої стро ості співрозмовни а, йо о твердих принципів, стри-
маних манер. Він ціл ом зроз міє вас і оцінить ори інальність сві-
то ляд : виправдання, оментарі, пропозиції, пояснення обов'яз-
ово не б д ть марними. Нала одж йте зв'яз и з дале ими роди-
чами, земля ами, однод мцями, діловими соратни ами з інших
міст і раїн.
ЛЕВАМ відведено долею роль рятівно о весла. Витя ти то о, хто

потопає з не араздів, б де ле о, достатньо пройнятися йо о проб-
лемами і по оворити на болюч тем , виявивши психоло ічний хист.
Я що самі опинилися с р ті, не орд йте, бо самот ж и подола-
ти перепон без допомо и оточення ви не в змозі.
ДІВИ, не піддавайтеся на прово аційні онфлі ти. День непро -

нозований, навіть с ладних наеле тризованих стос н ах можна
навести мирні мости. Найпростіший шлях — підтримати діало , по-
співч вати партнерові, висловити отовність надати дрібні посл -
и. Я що відч єте войовничість, просто поче айте, по и б ря вщ х-
не.
ТЕРЕЗИ, маєте нестандартно підійти до вирішення поточних пи-

тань. Із цим спішно впораєтеся завдя и винахідливості, ч довій
пам'яті та інт їції. А я що почнете зволі ати, проґавите доро оцін-
ний час і потім протя ом місяця доведеться тя ти за собою то о
воза. Тож не від ладайте на завтра те, що можна зробити сьо о-
дні!
СКОРПІОНИ, для відпочин сміливо віддайте перева ори і-

нальним, ці авим пропозиціям, де можна дати волю емоціям, по-
трен вати інтеле т, продемонстр вати свої творчі ідеї, похвалити-
ся здоб т ами, поділитися новинами. У подр жніх пар свято, доля
вінчає вас лаврами взаємно о охання. Любіться, втішайтеся, по-
и ваші серця б'ються в нісон!
СТРІЛЬЦІ, не плодіть злиднів, а заробляйте роші та дбайте

про родинний доброб т. Щастя в домі нині залежить від товщини
вашо о аманця, внесо сімейний бюджет з вашо о бо має б -
ти вели им. На домочадців не сподівайтеся, бо доля вима ає са-
ме від вас фінанс вання родинних про рам. І не сваріться через
роші!
КОЗОРОГИ творчом роз віті. Він триватиме, я що не саміт-

нитеся, а більше поспіл єтеся з людьми, поділитеся д м ами, до-
свідом. Не завадить поці авитися я пліт ами с сідів, та і остан-
німи новинами світі. Поспішайте наповнити інформаційний бан
свіжими знаннями, навіть випад овий співрозмовни чи с п тни
може спон ати до правильних дій.
ВОДОЛІЇ, ваше "хоч " надто вередливе і непередбач ване сво-

їх апетитах, одна нехт вати йо о "позивними" протипо азано, бо
вони з майб тньо о, я е лопочеться про ваше самопоч ття. По-
садите пристрасні бажання на олодн "дієт " — з одом матиме-
те проблеми. У с ладних сит аціях не ш айте однозначної відпо-
віді, потрібен час.
РИБИ фонтан ватим ть ори інальними творчими ідеями. Відсій-

те від полови зерна та постарайтеся ви ористати їх масштабних
справах. Головне — не затівати нічо о наодинці, бо через надмір-
н імп льсивність наламаєте дров. Зате з допомо ою др а-пра -
мати а, що міцно стоїть на землі, є шанс дося ти зад мано о

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

Ñîö³îëîãè íàçâàëè 
ôàâîðèòà
Çà ì³ñÿöü äî âèáîð³â Â³êòîð ßíóêîâè÷ º ë³äåðîì
åëåêòîðàëüíèõ ñèìïàò³é
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Ïðåçåíòóþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ ãðóïè êîìïàí³é Research &
Branding Group, ñîö³îëîã õîëäèíãó
ªâãåí³é Êîïàòüêî âèñëîâèâ òî÷êó
çîðó, ùî "ïåðøèé òóð íèí³øí³õ
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â — öå "ðî-
ìàíòè÷íå" âîëåâèÿâëåííÿ. Áàãàòî
ëþäåé ãîëîñóâàòèìóòü íå îáîâ'ÿçêî-
âî çà ôàâîðèò³â, à îñü ó äðóãîìó òó-
ð³ ìîæëèâ³ ö³êàâ³ çì³íè".

Çà ñëîâàìè ïàíà Êîïàòüêà, òðî-
õè á³ëüøå ÿê 70 % îïèòàíèõ äåêëà-
ðóþòü ñâîþ ãîòîâí³ñòü âçÿòè ó÷àñòü
ó âèáîðàõ. "Ó ïåðøîìó òóð³: çà Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâà-
òè 33,3 % ðåñïîíäåíò³â, çà Þë³þ
Òèìîøåíêî — 16,6 %. Íà òðåòº ì³ñ-
öå âïåðøå âèéøîâ Ñåðã³é Ò³ã³ïêî,
âèïåðåäèâøè Àðñåí³ÿ ßöåíþêà.

Ïðè÷îìó éîãî ðåéòèíã íåóõèëüíî
çíèæóâàâñÿ â³ä âåðåñíÿ, à â Ò³ã³ïêà
íåóõèëüíî çðîñòàâ. Ùî ñòîñóºòüñÿ
³íøèõ êàíäèäàò³â, òî óìîâí³ 
3 % äîëàþòü Âîëîäèìèð Ëèòâèí,
Â³êòîð Þùåíêî ³ Ïåòðî Ñèìîíåí-
êî",— çàçíà÷èâ åêñïåðò. Ïðîòè âñ³õ
ãîëîñóâàòèìóòü 9 â³äñîòê³â îïèòà-
íèõ, íå ï³äóòü íà âèáîðè 3,5 â³äñîò-
êà, ³ âàæêî â³äïîâ³ñòè 9 â³äñîòêàì.

ªâãåí³é Êîïàòüêî ïåðåêîíàíèé:
ïîêè ùî çàëèøàþòüñÿ äâà ôàâîðè-
òè. "Íå çâàæàþ÷è íà çíà÷óùèé ðîç-
ðèâ ì³æ ïåðøèì ³ äðóãèì ì³ñöåì
íèí³, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, æîäíà
ç³ ñòîð³í íå ìàº âèð³øàëüíî¿ ïåðå-
âàãè, îñê³ëüêè ùå á³ëüøå ì³ñÿöÿ ïå-
ðåäâèáîðíî¿ êàìïàí³¿ — ³ íà øòà-
áè ÷åêàº äóæå áàãàòî ðîáîòè, àáè çà-
êð³ïèòè óñï³õ ÷è â³äñòàâàííÿ",— êà-
æå ñîö³îëîã. À ïîêè æ, ÿêáè äî äðó-
ãîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â

âèéøëè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ³ Þë³ÿ
Òèìîøåíêî, ãîëîñè âèáîðö³â ðîç-
ïîä³ëèëèñÿ á ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 46,7
³ 30,0 %.

Âîäíî÷àñ êåð³âíèê êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî øòàáó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à
Â³êòîð Ñ³âåöü íå ñóìí³âàºòüñÿ ó ïå-
ðåìîç³. "×èííà âëàäà âæå îñòàòî÷-
íî ñâî¿ì íåïðîôåñ³îíàë³çìîì çí³-
âåëþâàëà äîâ³ðó íàñåëåííÿ íå ëè-
øå Êèºâà, à é óñ³º¿ Óêðà¿íè",— çà-
çíà÷èâ â³í. "Âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé
äîâåäåíî äî â³ä÷àþ çðîñòàííÿì ³í-
ôëÿö³¿ òà ïîøèðåííÿì çóáîæ³ííÿ.
Äî íàøèõ øòàá³â ùîäíÿ çâåðòàþ-
òüñÿ êèÿíè, îáóðåí³ çàñèëëÿì ðåê-
ëàìíèõ íîñ³¿â ³ç çîáðàæåííÿì ïî-
êè ùî ÷èííîãî ïðåì'ºðà â òîé ÷àñ,
êîëè íîâîð³÷íèé ïðîäîâîëü÷èé êî-
øèê ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà ñóòòºâî
â³äð³çíÿòèìåòüñÿ ñâîºþ á³äí³ñòþ â³ä
òîð³øíüîãî",— êàæå ïàí Ñ³âåöü

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Завтра Київсь ий а адемічний театр юно-
о лядача на Лип ах відзначить ювілей —
85-річчя від дня засн вання. У свят овій
про рамі — офіційні привітання та поздо-
ровлення від оле , театральних і дитячих
танцювально-м зичних оле тивів. Постій-
них лядачів, дітей, а та ож їхніх бать ів
театр запрош є пере лян ти дві новорічні
вистави — "12 місяців" і "Ти особливий",
що триватим ть до 10 січня.


