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Çâ³ðÿ÷å âáèâñòâî

Äâàäöÿòèñåìèð³÷íîìó þíàêó, êîòðèé
ïðàöþâàâ îïåðàòîðîì íà Ïåðøîìó êàíà-
ë³, íå ñóäèëîñÿ ñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê. Ìè-
íóëî¿ ñóáîòè íà âóëèö³ Íîâîóêðà¿íñüê³é,
1/3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ éîãî çíàé-
øëè ìåðòâèì. Ïðàâîîõîðîíö³, êîòð³ ïðè-
áóëè íà ì³ñöå òðàãåä³¿, ç’ÿñóâàëè, ùî íà
õëîïöÿ íàïàëà çãðàÿ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê.
Ïîòåðï³ëèé â³ä óêóñ³â óòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü,
âïàâ îáëè÷÷ÿì ó êàëþæó ³ çàõëèíóâñÿ. Ñî-
áàêè ïðîäîâæóâàëè øìàòóâàòè æåðòâó, â³ä
÷îãî äîâêîëà ðîçòåêëàñÿ êàëþæà êðîâ³. Òðè
áðèãàäè ÊÏ “Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí”, ùî
ïðè¿õàëè çà âèêëèêîì, íàðàõóâàëè ïîíàä

40 çäè÷àâ³ëèõ òâàðèí. Ñï³éìàòè âäàëîñÿ
ëèøå 11 ³ç íèõ. Ðåøòà âòåêëè.

Ñìåðòü þíàêà øîêóº, àëå ñêàçàòè, ùî
òðàãåä³ÿ º íåñïîä³âàíîþ — íå ìîæíà.
Ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â íåîäíîðàçîâî
çâåðòàëèñÿ äî êîìóíàëüíèê³â ç³ ñêàðãàìè
íà àãðåñèâíèõ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. ¯õ
ê³ëüê³ñòü, à ç íåþ ³ àãðåñèâí³ñòü ñîáàê, ùî
ïî÷óâàþòü ñåáå ó çãðàÿõ ôàêòè÷íî áåçêàð-
íèìè, ùîðîêó çðîñòàº. Çà ³íôîðìàö³ºþ
Ñëóæáè äîïîìîãè ìåðà êèÿíàì “15-51”,
ëèøå ç 1 âåðåñíÿ äî 28 ãðóäíÿ âêëþ÷íî ùî-
äî ïðîáëåì ³ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè
íàä³éøëî 2040 ñêàðã. Á³ëüø í³æ ïîëîâèíà

ç íèõ ñòîñóþòüñÿ àãðåñèâíîñò³ ñîáàê, íà-
ïàäó íà ëþäåé òà ÷èñëåííèõ óêóñ³â. Ïîíàä
200 ñêàðã ³ç ïî÷àòêó îñåí³ íàä³éøëî â³ä
ìåøêàíö³â òîãî ñàìîãî Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó. Îäèí ³ç çàÿâíèê³â ïîâ³äîìèâ, ùî
íà âóëèö³ Æèëÿíñüê³é á³ëÿ áóäèíê³â 55—
59 çãðàÿ ñîáàê (ïðèáëèçíî 50) íåîäíîðà-
çîâî êèäàëàñÿ íà ïåðåõîæèõ. Ñèòóàö³ÿ ñòàº
ùå çàãðîçëèâ³øîþ ÷åðåç òå, ùî ïîðó÷ ðîç-
òàøîâàíà øêîëà, ³ íå êîæíà äèòèíà ìîæå
äàòè ñîá³ ðàäè ç ðîçëþ÷åíèìè òâàðèíàìè.
Íàïàäè ñòðàøí³ íå ëèøå ô³çè÷íèìè òðàâ-
ìàìè, à é ³íôåêö³éíèìè õâîðîáàìè, ñêà-
çîì òà ïñèõîëîã³÷íèìè òðàâìàìè ÷åðåç ïå-
ðåëÿê. Ïðî âñ³ ö³, ì’ÿêî êàæó÷è, íåïðèºì-
íîñò³ äëÿ êèÿí “Õðåùàòèê” ïèñàâ íå ðàç.
Àëå ïðî çàãèáåëü ëþäèíè â³ä çóá³â áåçïðè-
òóëüíèõ ñîáàê äîâîäèòüñÿ ïèñàòè âïåðøå.

Ïðàö³âíèêè “Ïðèòóëêó äëÿ òâàðèí”
ïîâ³äîìèëè, ùî íà áàãàòüîõ ñîáàêàõ,
“ïðè÷åòíèõ” äî ñìåðò³ ìîëîäîãî õëîïöÿ,
áóëè ÷åðâîí³ îøèéíèêè — òâàðèíè áóëè
ï³ä îï³êîþ âîëîíòåð³â. Äèðåêòîð ÊÏ
“Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí” Îëüãà Äðîçäîâà
êàæå, ùî îñòàíí³, íà æàëü, ñòàâëÿòüñÿ äî
ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ôîðìàëüíî. “Âîëîíòåðè
³ç çîîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é ñòåðèë³çóþòü
ñîáàê ³ áåðóòü ¿õ ï³ä ñâîþ îï³êó. Âîíè

íàé÷àñò³øå îáìåæóþòüñÿ ï³äãîäîâóâàí-
íÿì íà âóëèö³”, — çàçíà÷èëà ïàí³ Äðîç-
äîâà. Ïðî òå, ùî âîëîíòåðè ïåðåâàæíî
ðîçäàþòü ¿æó, ï³äòâåðäèëà “Õðåùàòèêó”
³ ãîëîâà Òîâàðèñòâà çàõèñòó òâàðèí Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Òåòÿíà Øâåöü. “Ìè
äîïðàâëÿºìî òâàðèíó äî êë³í³êè, ñòåðè-
ë³çóºìî, ðîáèìî âñ³ ïîòð³áí³ ùåïëåííÿ,
ë³êóºìî çà ïîòðåáè ³ â³äïóñêàºìî”, —
ðîçïîâ³ëà æ³íêà. Ñâîãî ÷àñó íà âèìîãó
ëþáèòåë³â òâàðèí ÊÌÄÀ â³äìîâèëàñÿ â³ä
áåçáîë³ñíî¿ åâòàíàç³¿ áåçïðèòóëüíèõ òâà-
ðèí. ² íàâ³òü íèí³øíÿ òðàãåä³ÿ ïîêè ùî
íå çìóñèëà ¿¿ â³äìîâèòèñÿ â³ä ãóìàííèõ
ìåòîä³â ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ áðîäÿ÷èõ
ñîáàê. “Öå ïåðøèé âèïàäîê, êîëè çãðàÿ
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí çàãðèçëà ëþäèíó.
Ìè ïðàöþºìî ³ç ÆÅÊàìè, ç ä³ëüíè÷íè-
ìè. Â³äëîâëþâàëè ³ áóäåìî â³äëîâëþâà-
òè ñîáàê, àëå ïîâîäèòèñÿ ç íèìè áóäóòü
ëèøå ãóìàííèì ñïîñîáîì”, — çàçíà÷èëà
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà.

Òà äîêè ñîáàê íå â³äëîâëÿòü, êèÿíè é
íàäàë³ ïîòåðïàòèìóòü â³ä ñòðàõó òà óêóñ³â.
Äâàäöÿòèñåìèð³÷íèé þíàê çàãèíóâ, ³ íàâ-
ðÿä ÷è çíàéäóòüñÿ òåïåð âîëîíòåðè, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü éîãî ð³äíèì
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

О рім тисяч нападів на людей, сів, інфе ційних заражень, до
проблем із безприт льними тваринами столиці додалася смерть.
С ботньо о ран в Шевчен івсь ом районі знайшли тр п 27-річно о
хлопця. На ньо о напала з рая з 40 в личних псів. Частин з них вда-
лося впіймати. На них б ли волонтерсь і ошийни и. На а ресивних
безприт льних тварин за рі надійшло понад тисяч с ар , одна
зоозахисні ор анізації й надалі відстоюють манні методи поводжен-
ня з безприт льними соба ами.

На озлоблених безприт льних соба протя ом останніх трьох місяців пос аржилися понад тисяч иян

Çãðàÿ áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê çàãðèçëà ìîëîäîãî êèÿíèíà



Íàéêðàùèì êèÿíàì âðó÷èëè 95 äåðæàâíèõ íàãîðîä

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äåð-
æàâíèìè íàãîðîäàìè â³äçíà÷èëè äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü êèÿí. Ïðà-
ö³âíèê³â ð³çíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ â³òàëà ó ïåðåääåíü ñâÿò ³ âðó-
÷àëà â³äçíàêè ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü-
÷èöüêà.

“Ìåí³ äóæå ïðèºìíî, ùî ìàþ ÷åñòü âðó÷èòè äåðæàâí³ íàãî-
ðîäè â³ä Ïðåçèäåíòà òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ëþäÿì, ÿê³ º íàøèì
³íòåëåêòóàëüíèì áàãàòñòâîì. Âîíè òâîðÿòü ìàéáóòíº ³ ñüîãîäåí-
íÿ íàøî¿ äåðæàâè. Ö³ âèñîê³ íàãîðîäè — ñïðàâä³ â³äçíàêà ¿õ-
íüî¿ ïðàö³”,— çàçíà÷èëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — åíåðãåòèêè, ìåäèêè, áóä³âåëüíèêè, îñ-
â³òÿíè òà áàãàòî ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ãàëóçåé. ×èìàëî ñåðåä íèõ
âåòåðàí³â ³ òèõ, õòî ìàº íà ãðóäÿõ óæå íå îäèí îðäåí.

“ß äóæå âäÿ÷íèé äåðæàâí³é ³ ì³ñüê³é âëàä³ çà òå, ùî íàøó

ïðàöþ â³äçíà÷èëè. ß ïðîéøîâ äîâãèé øëÿõ â åíåðãåòèö³, ³
òîìó òàêà íàãîðîäà º äóæå ö³ííîþ. Àäæå öå âèçíàííÿ òîãî,
ùî òè çðîáèâ çà áàãàòî äåñÿòèð³÷”,— ñêàçàâ Çèíîâ³é Áóöî ç
Íàö³îíàëüíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿ Óêðà¿íè, ÿêîìó âðó÷åíî
îðäåí “Çà çàñëóãè” òðåòüîãî ñòóïåíÿ. Â³í ðîçïîâ³â, ùî öå âæå
íå ïåðøà éîãî íàãîðîäà. Ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ÷îëîâ³ê ìàº
îðäåíè çà åëåêòðèô³êàö³þ Ïðèêàðïàòòÿ ³ çà ðîáîòó â åíåðãå-
òèö³. Êð³ì òîãî, äåñÿòü ðîê³â â³í íîñèòü ïî÷åñíå çâàííÿ çà-
ñëóæåíîãî åíåðãåòèêà Óêðà¿íè. ²íøèé âèíóâàòåöü ñâÿòà — õ³-
ðóðã ³ç òðèäöÿòèð³÷íèì ñòàæåì ç ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
¹ 9 Îëåêñàíäð Ñîïêî. Â÷îðà â³í ñòàâ çàñëóæåíèì ë³êàðåì
Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ óðî÷èñòîãî âðó÷åííÿ äåðæàâíèõ â³äçíàê çàñòóïíèê ìå-
ðà ïðèâ³òàëà âñ³õ çàïðîøåíèõ äî Êîëîííî¿ çàëè ç³ ñâÿòàìè, ùî
íàáëèæàþòüñÿ. “Äîçâîëüòå ïîäÿêóâàòè âàì çà ïðàöþ ³ çà òå, ùî
âè ðîáèòå äëÿ êðà¿íè òà äëÿ ì³ñòà. Â³òàþ âàñ ³ç Íîâèì ðîêîì,
ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ!”,— ïîáàæàëà ïàí³ Ê³ëü÷èöüêà
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Íàö³îíàëüíèõ ãåðî¿â
âøàíóâàëè

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ â³äáóâñÿ ì³òèíã ïàì’ÿò³
ïðî çàãèáëèõ ó áîþ ï³ä Êðóòàìè. 91 ð³ê òî-
ìó íà çàë³çíè÷í³é ñòàíö³¿ çà 130 ê³ëîìåòð³â
â³ä Êèºâà òî÷èëàñÿ áèòâà ì³æ ÷îòèðèòèñÿ÷-
íîþ á³ëüøîâèöüêîþ àðì³ºþ Ìèõàéëà Ìó-
ðàâéîâà òà 300 óêðà¿íñüêèìè ã³ìíàçèñòàìè,
ñòóäåíòàìè ³ þíêåðàìè, ùî íàìàãàëèñÿ íå
ïðîïóñòèòè “÷åðâîíèõ” äî ñòîëèö³. Ïîêëàñ-
òè êâ³òè íà Àñêîëüäîâó ìîãèëó ïðèéøëè ïåð-
ø³ îñîáè äåðæàâè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè êè-
¿âñüêî¿ âëàäè. Âøàíîâóâàòè ïàì’ÿòü ïðî ãå-
ðî¿â Êðóò íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ïî÷àëè 2004
ðîêó. Âæå ê³ëüêà ðîê³â ð³çí³ ãðîìàäñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿ òà ïåâí³ ïîë³òèêè âèñëîâëþþòüñÿ çà
ïåðåíåñåííÿ Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè ç 6
ãðóäíÿ íà 29 ñ³÷íÿ

Äî ñòîìàòîëîãà 
ïî áåçïëàòíó 
äîïîìîãó

Ñòîìàòîëîã³÷íó äîïîìîãó êèÿíàì ïðî-
äîâæóþòü áåçïëàòíî íàäàâàòè òåðàïåâòè ³
õ³ðóðãè. Çîêðåìà îòðèìàòè ¿¿ ìîæóòü ï³ëü-
ãîâ³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí ó ÊÏ “Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà”. Ñåðåä
³íøèõ ó ïåðåë³êó ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè, îäè-
íîê³ ìàòåð³, ëþäè, ùî íå ïðàöþþòü ³ äî-
ãëÿäàþòü ³íâàë³äà àáî ë³òíþ îñîáó. Äîäàò-
êîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî çàïèñó íà áåçïëàò-
íó ñòîìàòîëîã³÷íó äîïîìîãó íàäàþòü çà òå-
ëåôîíîì 408-61-71

Ñ³ìíàäöÿòü 
âåëîäîð³æîê 
äëÿ êèÿí

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çàïëàíóâàëà ó
2010—2011 ðîêàõ îáëàøòóâàòè íà òåðèòîð³¿
ì³ñòà 17 âåëîñèïåäíèõ ìàðøðóò³â. Çà óõâà-
ëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðîãðàìè ïðîãîëîñóâàëè
98 äåïóòàò³â çà ì³í³ìàëüíî ïîòð³áíèõ 61. Ïå-
ðåäáà÷åíî ðîçðîáèòè îêðåì³ ïðîåêòè îðãà-
í³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó êîæíèì âåëîìàðø-
ðóòîì ³ âñòàíîâèòè òåõí³÷í³ çàñîáè. Çàãàëîì
Êè¿âðàäà îö³íþº îáëàøòóâàííÿ 17 âåëî-
ìàðøðóò³â ó 79,017 ìëí ãðí. Ö³ ìàðøðóòè íà-
çèâàòèìóòüñÿ: “Ìàëå ê³ëüöå”, “Òåðåìêè”,
“Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé”, “Äí³ïðî”, “Õàðê³â-
ñüêèé”, “Òðîºùèíà”, “Áðîâàðè”, “Òðóõàí³â-
ñüêèé”, “Âèøãîðîä”, “Âèíîãðàäàð”, “Ëåñ³
Óêðà¿íêè”, “Ïîä³ë”, “Ïåðåìîãà”, “Áîðùàã³â-
êà”, “Öåíòð”, “Ïèðîã³â”, “Ïëîùà Øåâ÷åí-
êà”. Ó Êèºâ³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 15 òèñÿ÷
âåëîñèïåäèñò³â, ïðîòå âåëîäîð³æêà ëèøå îä-
íà, ³ òó ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïàðêóâàí-
íÿ àâò³âîê

Êè¿âñüêèé 
“Ìåìîð³àë” 
ñâÿòêóº þâ³ëåé

Óêðà¿íñüêîìó äîáðîâ³ëüíîìó êóëüòóðíî-
ïðîñâ³òíèöüêîìó òîâàðèñòâó “Ìåìîð³àë”
³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà âèïîâíþºòüñÿ 20 ðîê³â.
Çàñíîâíèêè òà àêòèâ³ñòè òîâàðèñòâà íà ÷î-
ë³ ç éîãî äèðåêòîðîì Ðîìàíîì Êðóöèêîì
çðîáèëè ÷èìàëî, ùîá äîâåñòè ïðàâäó ïðî
ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³ ó òðèäöÿòèõ ðîêàõ.
Åêñïîçèö³ÿ “Çàáóòòþ íå ï³äëÿãàº” — öå õðî-
í³êà êîìóí³ñòè÷íî¿ ³íêâ³çèö³¿ â Óêðà¿í³
(1917—1991). “Êè¿âñüêèé ìàðòèðîëîã” â³-
äîáðàæàº ïîä³¿ òà ôàêòè ìèíóëîãî ç ³ñòîð³¿
Êèºâà. À â åêñïîçèö³¿ “Óêðà¿íñüê³ Ñîëî-
âêè” ïðåäñòàâëåíî àðõ³âí³ äîêóìåíòè òà ôî-
òîìàòåð³àëè îñòàíí³õ ðîê³â. Âîíà º íàñë³ä-
êîì ðîáîòè íàóêîâî¿ åêñïåäèö³¿ íà Ñîëî-
âåöüê³ îñòðîâè, äå áóëè îäí³ ç íàéæîðñòî-
ê³øèõ òþðåì êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó. Ñüî-
ãîäí³ ó ïðèì³ùåíí³ ìóçåþ º àêòîâèé çàë íà
75 ì³ñöü, òóò ïðîâîäÿòü â³äêðèò³ óðîêè ç ³ñ-
òîð³¿, ÷èòàþòü ëåêö³¿ òà äåìîíñòðóþòü â³-
äåîô³ëüìè íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó ÷àñ³â êî-
ìóí³ñòè÷íîãî ïàíóâàííÿ. Â³äåîòåêà Òîâà-
ðèñòâà íàë³÷óº á³ëüøå, ÿê 80 ïîâíî- ³ êî-
ðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â. Äîñòóï äî ìàòå-
ð³àë³â áåçïëàòíèé

Íà ñâÿòà ç â³äçíàêàìè

Äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü çìîæóòü
îòðèìàòè ñóìë³íí³ ïëàòíèêè êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Ñåðåä êèÿí, ÿê³ â÷àñíî ïëà-
òèëè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
ñ³÷íÿ äî æîâòíÿ 2009-ãî, ïðîâåäóòü ìó-
í³öèïàëüíó ëîòåðåþ. Ïðîõîäèòèìå âîíà
ç 11 äî 30 ñ³÷íÿ 2010 ðîêó. Ðîç³ãðóâàòè-
ìóòü ãðîøîâ³ âèãðàø³ 100, 200, 500, ï’ÿòü
òèñÿ÷ ³ äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïðàâî âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ìàëè äâ³ñ-
ò³ òèñÿ÷ êèÿí. Óñ³ îõî÷³ ïðîòÿãîì ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ðåºñòðóâàëèñÿ ó ì³ñüêîìó
Call-öåíòð³.

Òèõ, õòî çàõîò³â âèïðîáóâàòè ñâîþ óäà-
÷ó òà âçÿòè ó÷àñòü ó ëîòåðå¿, âèÿâèëîñÿ
ïðèáëèçíî äâ³ òèñÿ÷³. Ó Ã²ÎÖ³ “Õðåùà-
òèêó” ðîçïîâ³ëè, ùî ÷èìàëî êèÿí ï³ääà-
ëèñÿ íà ïðîâîêàö³¿ äåÿêèõ ïîë³òèê³â, ÿê³

çàêëèêàëè íå ïëàòèòè çà íîâèìè òàðèôà-
ìè çà ïîñëóãè ÆÊÃ. Òîæ, íå çàïëàòèâ-
øè â÷àñíî çà ì³ñÿöü ÷è äâà, âîíè âòðà-
òèëè ñâ³é øàíñ âèãðàòè ðåàëüí³ ãðîø³.

“Ìè òàêèõ ëþäåé çàñïîêîþºìî, ïîÿñ-
íþþ÷è, ùî âîíè çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü
íàñòóïíîãî ðàçó, àëå íàãîëîøóºìî, ùî
äëÿ öüîãî òðåáà â÷àñíî ïëàòèòè ïîñò³é-
íî”,— ðîçïîâ³â äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà
Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî.

Îäíàê ïîïðè â³éíè íàâêîëî êîìóíàëü-
íèõ òàðèô³â â³äçíà÷àòè ñóìë³ííèõ ïëàò-
íèê³â ïëàíóþòü ðåãóëÿðíî. “Íàì óñ³ì
íèí³ íåïðîñòî. Êîæåí â÷èòüñÿ æèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ñâî¿õ ñòàòê³â, ïðàêòè÷íî çà-
íîâî âèçíà÷àþ÷è ïð³îðèòåòè. Îá³öÿþ,
ùî ÿ ³ ìîÿ êîìàíäà çðîáèìî âñå ìîæëè-
âå, ùîá ó âàøèõ áóäèíêàõ áóëî çàòèøíî

³ òåïëî, ùîá æîäíó êîï³éêó ç³ ñïëà÷åíèõ
âàìè êîøò³â íå áóëî âèòðà÷åíî äàðåì-
íî”,— çàïåâíèâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé, ïîîá³öÿâøè é íàäàë³ äÿêóâàòè ñóì-
ë³ííèì ãðîäÿíàì ïîäàðóíêàìè. Ó ÊÏ Ã²-
ÎÖ ïðîâîäèòè ëîòåðå¿ â ìàéáóòíüîìó ãî-
òîâ³ íå ð³äøå, í³æ äâ³÷³ íà ð³ê. “Öå ñâîº-
ð³äíà ïåðåâ³ðêà ëþäåé íà ïîðÿäí³ñòü. ²
òèõ êèÿí, ÿê³ íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ùî,
â÷àñíî ïëàòÿòü çà ñïîæèòå òåïëî, ñâ³ò-
ëî, âîäó òîùî, îáîâ’ÿçêîâî òðåáà â³äçíà-
÷àòè ïîäàðóíêàìè”,— íàãîëîñèâ äèðåê-
òîð ÊÏ “Ã²ÎÖ”. Íàãàäàºìî, ùî âïåðøå
ñóìë³ííèõ ïëàòíèê³â êîìïîñëóã íàãîðî-
äèëè òîð³ê íàïåðåäîäí³ çèìîâèõ ñâÿò.
Òîä³ ì³ñüêà âëàäà âèð³øèëà â òàêèé ñïî-
ñ³á ñòèìóëþâàòè ì³ñòÿí â÷àñíî ïëàòèòè
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ñï³ëü-
íî ç ÊÏ Ã²ÎÖ ÊÌÄÀ ïîäàðóâàëà êè-
ÿíàì ô³ëüòðè äëÿ âîäè, 25 ñð³áíèõ ìî-
íåò òà 10 çîëîòèõ çëèòê³â. Âäðóãå òèõ,
õòî â÷àñíî îïëà÷óº ïîñëóãè ÆÊÃ, â³äçíà-
÷èëè âë³òêó. Ç çîëîòîì ³ç ìåð³¿ òîä³ ï³-
øëè äåñÿòü êèÿí, ùå äâàäöÿòü ïÿòü — ç³
ñð³áíèìè ìîíåòàìè. Êð³ì òîãî, ì³ñüêà
âëàäà ðîçäàëà ùå òðèñòà ñåðòèô³êàò³â,
ùî íàäàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ ãàðàí-
òîâàíîãî áîíóñó â³ä “Àëüôà-Áàíêó”,
ï’ÿòñîò ïîáóòîâèõ ô³ëüòð³â äëÿ âîäè ³
ø³ñòü áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ ïðèñòðî¿â
(ïðèíòåð/ñêàíåð/êîï³ð)

Ãðîø³ çà ïîðÿäí³ñòü
Ñóìë³íí³ ïëàòíèêè êîìïîñëóã çíîâó îòðèìàþòü ãðîøîâ³
âèíàãîðîäè
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Втретє за рі добросовісні платни и житлово- ом нальних посл
отримають на ороди. Розі р вати цінні призи місь а влада спільно
з КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" зробила вже
доброю традицією. Цьо о раз с млінні ияни отримають рошові
вина ороди в розмірі від ста ривень до двадцяти п’яти тисяч. Про-
ходитиме а ція з одинадцято о до тридцято о січня. Охочих взяти в
ній часть зареєстр валося майже дві тисячі. Наст пно о ро пла-
н ють провести не менше двох та их лотерей.
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

У Дніпровсь ом районі
столиці почастішали
випад и ви радення
сміттєзбірни ів. Тіль и
жовтні — р дні зни -

ло до сотні онтейне-
рів, я і належать ом-
панії "Грін о". Власни и
зни ло о майна зверн -
лися по допомо до
правоохоронців та пе-
ресічних иян. О рім
то о, о олосили, що
за достовірн інформа-
цію про в радені он-
тейнери, а та ож при-
четних до цьо о осіб,
дад ть вина ород в
10 тис. рн.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ì³-
ñÿö³â ó ñòîëèö³ çíèêëî äî
ñîòí³ êîíòåéíåð³â äëÿ îêðå-
ìîãî çáèðàííÿ òâåðäèõ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â. Ïðî öå 
“Õðåùàòèêó” â÷îðà ïîâ³äî-
ìèâ äèðåêòîð ç ïðàâîâèõ ïè-
òàíü òà áåçïåêè ä³ÿëüíîñò³
êîìïàí³¿ “Ãð³íêî” Ìèõàéëî
²âàí÷åíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìàñîâ³
âèêðàäåííÿ ñòàëèñÿ â Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³, õî÷à êîì-
ïàí³ÿ ïðàöþº ïî âñüîìó ì³ñ-
òó. “ªìíîñò³ äëÿ ñì³òòÿ çíè-
êàëè é äî öüîãî, — ðîçïîâ³â
â³í. — Àëå òî áóëè ïîîäèíî-
ê³ âèïàäêè. À âèêðàäåííÿ
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòºçá³ð-
íèê³â ìàéæå îäíî÷àñíî ñòà-
ëîñÿ âïåðøå”.

Ìèõàéëî ²âàí÷åíêî äîäàâ,
ùî âñ³ çíèêë³ êîíòåéíåðè
âèãîòîâëåíî ç ìåòàëåâî¿ ñ³ò-
êè æîâòîãî êîëüîðó íà äâîõ
êîëåñàõ ³ ºìí³ñòþ 1,1 ì êóá.
Âíóòð³øíÿ äîâæèíà êîíòåé-
íåðà — 1200 ìì, âíóòð³øíÿ
âèñîòà — 1000 ìì, âíóòð³ø-
íÿ øèðèíà — 900 ìì, ç ïðà-
âîãî áîêó á³ëÿ ðó÷êè º ìåòà-
ëåâà òàáëè÷êà ç ³íâåíòàðíèì
íîìåðîì (20 ìì Õ 70 ìì), çà-
êð³ïëåíà äâîìà çàêëåïêàìè.

“Ìè âæå çâåðíóëèñÿ ïî
äîïîìîãó äî ñòîëè÷íèõ ïðà-
âîîõîðîíö³â, àëå ïîêè ùî
áåçðåçóëüòàòíî, — ðîçïîâ³â
ïàí ²âàí÷åíêî. — Òîìó ñïî-
ä³âàºìîñÿ íà äîïîìîãó ïåðå-
ñ³÷íèõ êèÿí”. Â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî çà íàäàííÿ äîñòî-
â³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ çíèêëèõ êîí-
òåéíåð³â, à òàêîæ ïðî 
ïðè÷åòíèõ äî âèêðàäåííÿ
îñ³á êîìïàí³ÿ “Ãð³íêî” îãî-
ëîøóº âèíàãîðîäó â ðîçì³ð³
10 òèñ. ãðí. Àíîí³ìí³ñòü 
ãàðàíòîâàíî.

“Êîìïàí³ÿ çàêëèêàº ìåø-
êàíö³â íå áóòè áàéäóæèìè äî
ìàéáóòíüîãî ñòîëèö³, ³ ÿêùî
õòîñü ìàº ³íôîðìàö³þ ïðî
âèêðàäåí³ êîíòåéíåðè, ïðî-
ñèìî çâåðòàòèñÿ çà òåëåôî-
íîì: 

044-332-36-00 (ó ðîáî÷³ äí³
ç 9-¿ äî 18-¿ ãîäèíè) àáî â³ä-
ñèëàòè ³íôîðìàö³þ íà e-mail
rekeda.t@GreenCo.com.ua”, —
çàçíà÷èëè â “Ãð³íêî”
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Товар невідомої я ості й походжен-
ня — не новин а на столичних база-
рах. Але перед Новим ро ом та о о
"добра" побільшало. Фахівці ГУ з
питань захист прав споживачів під
час перевір и Мостиць о о рин
виявили, що майже весь товар без
с провідної до ментації, збері а-
ють йо о і реалізов ють неналеж-
них мовах, а по пців обваж ють
мінім м на "десятин ". Я що ияни
не б д ть важнішими, на їхніх но-
ворічних столах може не б ти я іс-
ної їжі.

Ïåðåä Íîâèì ðîêîì íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó ä³-
þòü íîâ³ ïðàâèëà. ßêùî ïîäàðóíêè — óñ³ëÿêó
òåõí³êó, ïàðôóìåð³þ òîùî — ïðîïîíóþòü êó-
ïèòè ç íå÷óâàíèìè çíèæêàìè, òî ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ, íàâïàêè, ñòàá³ëüíî äîðîæ÷àþòü. Íà-
â³òü íåçàìîæí³ íàêðèâàþòü ñò³ë íà ñâÿòà. Öèì
³ êîðèñòóþòüñÿ òîðãîâö³, ïðîäàþ÷è ëþäÿì ïðî-
äóêòè íèçüêî¿ ÿêîñò³ òà ùå é îáäóðþþ÷è. Ñóì-
íèé “íîâîð³÷íèé” ôàêò ï³äòâåðäèâñÿ ï³ä ÷àñ
îñòàííüîãî ðåéäó ÃÓ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â
íà Ìîñòèöüêîìó ðèíêó.

²íñïåêòîðè óïðàâë³ííÿ çä³éñíèëè êîí-
òðîëüí³ çàêóïêè ó ï’ÿòüîõ òî÷êàõ ðèíêó ³ â
òðüîõ ç íèõ âèÿâèëè ïîðóøåííÿ. “Íà ö³é òî÷-
ö³ íåìàº äîêóìåíò³â ïðî ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿. Òà
é íà ñàìîìó òîâàð³ íå çàçíà÷åíî í³ çâ³äêè
â³í, í³ äàòè éîãî âèðîáíèöòâà. Ñòàíäàðòíå
ïîðóøåííÿ — íåïåðåâ³ðåí³ âàãè”, — ðîçïî-
â³ëà ïðî ïåðøèé ïåðåâ³ðåíèé îá’ºêò ñïåö³à-
ë³ñò óïðàâë³ííÿ Þë³ÿ Áåçïàëüêî. Â ³íøîìó
ïàâ³ëüéîí³ òåæ íåìàº æîäíîãî ñóïðîâ³äíîãî
äîêóìåíòà íà ïðîäóêö³þ. “Òóò ùå é íåìàº
ðóêîìèéíèêà. À öå îçíà÷àº êàòåãîðè÷íó çà-
áîðîíó ðåàë³çóâàòè âàãîâ³ êîâáàñí³ âèðîáè”,
— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Áåçïàëüêî. Çíàéøëè íà
ðèíêó ³ íåÿê³ñí³ ëàñîù³, ùî òåæ º òðàäèö³é-
íèì ïðîäóêòîì íîâîð³÷íîãî ñòîëó. “Íà âñ³õ
ò³ñòå÷êàõ âèäíî êîíäåíñàò. Íå äîòðèìàíî
ïðàâèë çáåð³ãàííÿ, àäæå òàêèé òîâàð íå ìî-
æå áóòè íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³”, — ïîÿñíèëà
³íñïåêòîð.

Ïðîòå íåäîáðîÿê³ñíà ïðîäóêö³ÿ — ëèøå
ï³âá³äè. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà êîæí³é ïîêóïö³
ïðîäàâö³ “íàâàæóþòü” ñîá³ 10—15 %. ²íñïåê-
òîðè óïðàâë³ííÿ çàêóïèëè ì’ÿñíèõ âèðîá³â íà
120 ãðí, à êîëè ïåðåâàæèëè êóïëåíå, âèÿâè-
ëîñÿ, ùî ¿õ îáäóðèëè íà 13 ãðí ç êîï³éêàìè.
Ñàì³ ñïîæèâà÷³ çðîáèòè öüîãî íå ìàþòü çìî-
ãè, îñê³ëüêè íà ðèíêó êîíòðîëüí³ âàãè ïðîñ-
òî ñõîâàëè. “Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó êóäèñü
çíèêëà. Íå ìîæåìî í³êîãî çíàéòè. Òàê ñàìî
íå ìîæåìî çíàéòè êîíòðîëüíèõ âàã³â, êàæóòü,
ùî âîíè çàêðèò³ ó ÿê³éñü ñèíåíüê³é áóäî÷ö³”,

— ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ ðèí-
ê³â Ãðèãîð³é Ñìèê. Òèì ÷àñîì, àáè óíèêíó-
òè ïåðåâ³ðêè, çà÷èíèëàñÿ òðåòèíà òîðãîâåëü-
íèõ òî÷îê. Ñïåö³àë³ñòè ÃÓ âêðàé îáóðåí³. “Íå
ðîçóì³þ, ÷îìó âîíè òàê³ ïåðåëÿêàí³. ßê îá-
âàæóâàòè ïîêóïö³â íà êîæíîìó ê³ëîãðàì³, òî
ñòðàõó â íèõ íåìàº”, — êàæå Ãðèãîð³é Ñìèê.

Íåñóìë³ííèì ïðîäàâöÿì ³ ñïðàâä³ íåìàº ÷î-
ãî áîÿòèñÿ. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ïðî
ïåðåâ³ðêó ¿õ ïîïåðåäæàþòü çà 10 äí³â äî ¿¿ ïðî-
âåäåííÿ. Çà öåé ÷àñ ìîæíà “ñõîâàòè ê³íö³ ó âî-
äó”. Àëå íàâ³òü öüîãî âîíè íå ðîáëÿòü, áî ìàê-
ñèìóì, ùî ¿ì çàãðîæóº — 170 ãðèâåíü øòðàôó,
ÿêùî âîíè íå óñóíóòü íåäîë³ê³â ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ. ×åðåç ôàêòè÷íó áåçêàð-
í³ñòü íà ðèíêàõ ïàíóº ñóö³ëüíèé õàîñ.

“Ç ïî÷àòêó ðîêó ìè ïåðåâ³ðèëè 57 ðèíê³â, ³
íà âñ³õ âèÿâëåíî ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ. Ãîëîâ-
íå, íà íàøó äóìêó, â³äñóòí³ñòü ñóïðîâ³äíèõ äî-
êóìåíò³â, àäæå â òàêîìó ðàç³ í³ ìè, í³ ñïîæè-
âà÷ íå ìàºìî ìîæëèâîñò³ âñòàíîâèòè ³ ïîõî-
äæåííÿ ïðîäóêòó, ³ éîãî ÿêîñò³”, — êàæå íà-
÷àëüíèê ÃÓ Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, íàéêðàùå â òàê³é ñèòóàö³¿ ïðî ñïîæèâà-
÷à ìîæå ïîäáàòè ñàì ñïîæèâà÷. “Ïðèéøîâ íà
ðèíîê, êóïóºø òîâàð. Ìàºø ïðàâî ïîäèâèòèñÿ
äîêóìåíò ïðî éîãî ÿê³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü”, —
êàæå åêñïåðò ÃÓ Îëåíà Ïîòàïåíêî. ßêùî òî-
âàð áåç ìàðêóâàííÿ, áåç äîêóìåíò³â, à ïðîäà-
âåöü ùå é õàìèòü ó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ ïðî
äîêóìåíòè, òî ÷è âàðòî çà òàêå âèêëàäàòè 
âëàñí³ ãðîø³? 

Íîâîð³÷íèé ðîçïðîäàæ
ôàëüñèô³êàòó
Íà ðèíêàõ ïîá³ëüøàëî íåäîáðîÿê³ñíîãî ì’ÿñà òà ëàñîù³â

Ñâÿòî äëÿ ìàëå÷³

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Уже традиційно під час
зимових ані л, я і стар-
т вали 26 р дня і трива-
тим ть до 11 січня, для
столичних ш олярів пра-
цюватим ть рт и, спор-
тивні се ції, л би за інте-
ресами. За сприятливих
по одних мов на терито-
рії навчальних за ладів
облашт ють овзан и. У
ожном районі для ш о-
лярів під от вали свят ов
про рам . Та , Дніпров-
сь ом малеч запрош -
ють на цир ов вистав
"Новорічний хоровод з ве-
селими звірятами" та он-
церти "Новорічна ар -
сель". На Печерсь для
малю ів піль ових ате о-
рій інотеатрах "У ра-
їна", "Київ", "Др жба" від-
б д ться бла одійні по а-
зи м льтфільмів.

Ó ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â ðîçïî÷à-
ëèñÿ çèìîâ³ êàí³êóëè. Âîíè òðèâà-
òèìóòü ç 26 ãðóäíÿ 2009-ãî äî 9 ñ³÷-
íÿ 2010 ðîêó. Ïðè öüîìó çàíÿòòÿ
â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ðîçïî÷íóòü-
ñÿ 11 ñ³÷íÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æó-
ðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ìå-
òîþ îðãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ë-
ëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â ï³ä ÷àñ çèìî-
âèõ êàí³êóë, â³äçíà÷åííÿ íîâîð³÷-
íèõ ³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò Ãîëîâíèì
óïðàâë³ííÿì îñâ³òè ³ íàóêè, ðàéîí-
íèìè óïðàâë³ííÿìè îñâ³òè, íà-
â÷àëüíèìè çàêëàäàìè ì³ñòà çàïëà-
íîâàíî ïðîâåäåííÿ ôîëüêëîðíèõ

ä³éñòâ, êàðíàâàë³â, ³íøèõ ðîçâàã òà
ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ çàõîä³â.

Òàê, ï³ä ÷àñ êàí³êóë ïðàöþâà-
òèìóòü ãóðòêè, ñïîðòèâí³ ñåêö³¿,
êëóáè çà ³íòåðåñàìè. À çà ñïðèÿò-
ëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ íà òåðèòî-
ð³¿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàøòó-
þòü êîâçàíêè. Êð³ì òîãî, ñòîëè÷-
í³ øêîëÿð³ ï³ä ÷àñ êàí³êóë òðàäè-
ö³éíî â³äâ³äóâàòèìóòü òåàòðè, ìó-
çå¿. “Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïðîãðà-
ìè ñâÿòêîâèõ çàõîä³â âðàõîâóâàëà-
ñÿ ³ ê³ëüê³ñòü ìîëîä³æíî¿ àóäèòî-
ð³¿,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.— Ó â³âòîðîê â Êè¿âñüêîìó
ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóäåòü-
ñÿ ì³ñüêèé íîâîð³÷íèé áàë ñòàð-
øîêëàñíèê³â. Çàõ³ä îðãàí³çîâóº
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ñòàðøîêëàñ-
íèê³â çà ï³äòðèìêè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè”. Â³í
äîäàâ, ùî ç ó÷íÿìè øê³ë ïðîâå-
äåíî ³íäèâ³äóàëüíó ðîç’ÿñíþâàëü-
íó ðîáîòó ùîäî ïðîòèïîæåæíî¿
áåçïåêè òà ïîïåðåäæåíî ïðî çàáî-
ðîíó âèêîðèñòàííÿ â³äêðèòîãî

âîãíþ, ïåòàðä òà âèáóõîíåáåçïå÷-
íèõ ïðåäìåò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ, ó äí³ øê³ëüíèõ
êàí³êóë ìàëå÷ó çàïðîøóþòü ñòî-
ëè÷í³ òåàòðè. Çîêðåìà â Êè¿âñüêî-
ìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ þíîãî ãëÿ-
äà÷à íà Ëèïêàõ ä³òëàõè çìîæóòü
ïåðåãëÿíóòè êàçêó “Äâàíàäöÿòü
ì³ñÿö³â” (âàðò³ñòü êâèòêà â³ä 20 äî
50 ãðí).

Ó ãðóäí³-ñ³÷í³ Êè¿âñüêèé àêà-
äåì³÷íèé Ìîëîäèé òåàòð çàïðî-
øóº íà âèñòàâó “ßê çàë³çíèé âîâê
çèìó ðÿòóâàâ” (15—25 ãðí), â Êè-
¿âñüêîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ ëÿ-
ëüîê äåìîíñòðóâàòèìóòü “Ìîðîç-
êî”, “Ñí³ãîâó Êîðîëåâó”, “Íîâî-
ð³÷í³ ïðèãîäè”. Êâèòêè êîøòóâà-
òèìóòü 30 ãðí. Âèñòàâè òðèâàòè-
ìóòü äî 10 ñ³÷íÿ. Ó Êè¿âñüêîìó
ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà ç 25 ãðóä-
íÿ äî 10 ñ³÷íÿ (êð³ì 31 ãðóäíÿ òà
1 ñ³÷íÿ) ïîêàæóòü øîó-âèñòàâó

“Ñí³ãîâà ³ñòîð³ÿ äâîõ ñåðäåöü”.
Ñïåêòàêëü ï³äãîòóâàëè âèõîâàíö³
ñòóä³¿ ñó÷àñíîãî òàíöþ “Ôëàìåí-
êî” òà öèðêîâî¿ ñòóä³¿ “Àëå-àï”.
Âàðò³ñòü êâèòêà íà âèñòàâó ç ïî-
äàðóíêîì — 35 ãðèâåíü.

Ö³êàâó ïðîãðàìó äëÿ øêîëÿð³â
ï³äãîòóâàëè ìàñîâèêè-çàò³éíèêè â
óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ. Òàê, ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ïðîòÿãîì çèìîâèõ êàí³-
êóë òðèâàòèìå “Íîâîð³÷íà ôàíòà-
ç³ÿ”. Ï³ä òàêîþ íàçâîþ â³äáóäóòü-
ñÿ çàõîäè â á³áë³îòåêàõ, øêîëàõ åñ-
òåòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ï³äë³òêîâèõ
êëóáàõ. Ó Äí³ïðîâñüêîìó ìàëå÷ó
çàïðîøóþòü íà ñâÿòêîâ³ êîíöåðòè
“Íîâîð³÷íà êàðóñåëü” òà äî ðàéîí-
íîãî Öåíòðó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
íà öèðêîâó âèñòàâó “Íîâîð³÷íèé
õîðîâîä ç âåñåëèìè çâ³ðÿòàìè”. Íà
Ïå÷åðñüêó äëÿ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êà-
òåãîð³é — ñèð³ò, ç ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ òà áàãàòîä³òíèõ ðîäèí — â³ä-
áóäóòüñÿ áëàãîä³éí³ ïîêàçè ìóëüòè-
ïë³êàö³éíèõ ô³ëüì³â ó ê³íîòåàòðàõ
“Óêðà¿íà”, “Êè¿â”, “Äðóæáà”
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Íà êàí³êóëàõ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â ÷åêàþòü âèñòàâè òà öèðêîâ³
ïðîãðàìè

Місь а влада подбала, щоб ані ли столичних ш олярів б ли насиченими та веселими

Äåñÿòü 
òèñÿ÷ çà 
³íôîðìàö³þ

“Ãð³íêî” 
ðîçøóêóº ñòî
âêðàäåíèõ 
êîíòåéíåð³â 
äëÿ ñì³òòÿ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у м. Києві

Розпорядження № 1358 від 8 грудня 2009 року

На виконання Указу Президента України від 10.11.2006 № 945/2006 “Про День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” та з метою відзначення цього дня в місті Києві, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити план заходів із відзначення в місті Києві
14 грудня 2009 року Дня вшанування учасників ліквідації на�
слідків аварії на Чорнобильській АЕС, що додається.

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготов�
ки та проведення заходів, пов’язаних із відзначення Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно�
бильській АЕС, що додається.

3. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям) розробити пла�
ни відповідних заходів із відзначення Дня вшанування учас�
ників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в
районах міста.

4. Головному управлінню соціального захисту населення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити виконання заходів, пов’язаних
із відзначення в місті Києві 14 грудня 2009 року Дня вшануван�

ня учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
за рахунок коштів, передбачених в бюджеті м. Києва на 2009
рік на виконання міської комплексної програми “Турбота” на
2006 — 2010 роки, затвердженої рішенням Київської міської ра�
ди 16.12.2005 № 603/3064, в обсязі 10 тисяч гривень.

5. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Голова Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 24.04.2009 № 493

Розпорядження № 1367 від 9 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто3герой Київ” та підпункту 8.1 пункту 8 По3
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі3
гійного, культурно3просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен3
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою напрацювання необхідних організаційних за3
ходів щодо проведення у м. Києві матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.04.2009 № 493 “Про проведення спортивно�масового за�
ходу “Територія вболівальників” такі зміни:

1.1. У пункті 1 цифри “31.05.2009” замінити цифрами
“15.10.2010”

1.2. У пунктах 4 та 6 цифри “04.06.2009” замінити циф�
рами “15.10.2010”.

1.3. У пункті 12 слова “Червоненка Є. А.” замінити сло�
вами “Голубченка А. К.”

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Про реконструкцію флагштоку 
на Майдані Незалежності

Розпорядження № 1401 від 16 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання доручення Секре3
таріату Президента України від 06.08.2009 № 03302/252, з метою приведення Державного Прапора Укра3
їни на Майдані Незалежності до стандарту великого Державного Прапора України:

1. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”, що входить до
складу комунальної корпорації “Київавтодор”, здійснити
у 2010 році розробку проектно�кошторисної документа�
ції та після затвердження в установленому порядку ви�
конати реконструкцію флагштока на Майдані Незалежно�
сті.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва”:

2.1. Визначити у встановленому порядку на тендерній
основі генеральні проектну та будівельну організації для
проектування та виконання робіт з реконструкції флаг�
штока на Майдані Незалежності.

2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані.
2.3. Забезпечити розробку та затвердити у встановле�

ному порядку проектно�кошторисну документацію.
2.4. Одержати в інспекції державного архітектурно�бу�

дівельного контролю дозвіл на виконання будівельних ро�
біт.

2.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоуст�
рою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь�

кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та до�
повненнями).

3. Головному управлінню транспорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у встановленому порядку подати до Голов�
ного управління економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення ро�
біт з розробки проектно�кошторисної документації та ро�
біт з реконструкції флагштока на Майдані Незалежності
до проектів Програм соціально�економічного та культур�
ного розвитку міста Києва на 2010 рік та наступні роки.

4. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

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

Голова Л. Черновець ий

Про підписання Попередніх договорів 
про переуступку права вимоги та поновлення права 

потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних
компаній “Еліта;Центр” на отримання житла

Розпорядження № 1419 від 22 грудня 2009 року

Керуючись статтею 22 Закону України “Про столицю України — місто3герой Київ”, статтею 42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Київської міської ради від 16.10.2008 № 498/498,
з метою розв’язання проблеми забезпечення житлом потерпілих від діяльності групи будівельних компа3
ній “Еліта3Центр” та в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доручити заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Головачу Володимиру Володимировичу під�
писувати Попередні договори про переуступку права вимо�
ги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльно�
сті групи будівельних компаній “Еліта�Центр” на отримання
житла.

2. Першому заступнику голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. висвітлити зміст цього розпо�
рядження у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

Про організацію торгівлі 
новорічними ялинками та прикрасами 

у місті Києві у передноворічний період 2009 року

Розпорядження № 1322 від 23 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 21.05.2009 № 462/1518 “Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на роз3
міщення тимчасових споруд”, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь3
кої ради від 25.12.2008 № 1051/1051, та з метою високого рівня організації та проведення новорічних і
різдвяних свят, забезпечення киян новорічними ялинками та прикрасами, організації торгівлі новорічни3
ми ялинками у передноворічний період 2009 року та недопущення несанкціонованої торгівлі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Організувати в місті Києві мережу для продажу ново�
річних ялинок та прикрас у передноворічний період 2009
року згідно з переліком, що додається.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) спільно з Го�
ловним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головним управлінням з питань торгівлі та
побуту виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку
заходи щодо організації в місті Києві мережі, зазначеної в
пункті 1 цього розпорядження.

2.2. За зверненням суб’єктів господарської діяльності
здійснювати у встановленому порядку видачу відповідної
дозвільної документації для розміщення майданчиків з про�
дажу новорічних ялинок та прикрас.

3. Здійснення контролю за розміщенням та утриманням
майданчиків з продажу новорічних ялинок та прикрас дору�
чити Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�

та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
спільно з районними у м. Києві державними адміністраці�
ями забезпечити постійний контроль за недопущенням про�
ведення громадянами несанкціонованої торгівлі на терито�
рії міста Києва та сприяти залученню цих торговців до ро�
боти на тимчасових спорудах та майданчиках утвореної ме�
режі.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 04.12.2009 № 1344

Розпорядження № 1394 від 14 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України від 19.04.2007 № 9623V “Про організацію та проведення фінальної час3
тини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні”, з метою забезпечення проведення у місті Києві пре3
зентації офіційного логотипу Євро 2012, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 04.12.2009 № 1344 “Про проведення у місті Києві
презентації офіційного логотипу Євро 2012” новими пунк�
тами 9 та 10 такого змісту:

“9. Головному управлінню по фізичній культурі та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) здійснити видатки, пов’язані з
оплатою послуг по підготовці та проведенню спортивно�
мистецького акції на Майдані Незалежності в рамках захо�
дів, присвячених презентації офіційного логотипу Євро 2012
в м. Києві 14 грудня 2009 року.

10. Головному управлінню з питань внутрішньої політи�
ки виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) здійснити видатки, пов’язані з
оплатою послуг по виготовленню прапорів розцвічування
для розміщення на світлових опорах за маршрутом руху офі�
ційної делегації УЄФА.”

У зв’язку з цим пукти 9, 10 розпорядження вважати від�
повідно пунктами 11, 12.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на перших заступників та заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про затвердження персонального складу тимчасової

контрольної комісії Київради по перевірці фактів 
відключення прямої трансляції пленарного засідання 

III сесії Київради VI скликання 02.04.09

Рішення Київської міської ради № 526/1582 від 21 травня 2009 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 16.9, 16.10,
16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від
01.07.08 № 8/8, та на виконання рішення Київської міської ради від 23.04.09 № 331/1387 “Про питання
висвітлення роботи депутатів Київради комунальним підприємством “Телекомпанія “Київ” Київська місь3
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад тимчасової контроль�
ної комісії Київради по перевірці фактів відключення прямої
трансляції пленарного засідання III сесії Київради VI скли�
кання 02.04.09 (далі — комісія):

— Дмитрук Юрій Павлович — голова комісії, депутатська
фракція “Блок Юлії Тимошенко”;

— Баранов�Мохорт Сергій Миколайович — член комісії,
депутатська фракція “Партія регіонів”;

— Бондар Юрій Іванович — член комісії, депутатська
фракція “Громадський актив Києва”;

— Бригинець Олександр Михайлович — член комісії, де�
путатська фракція “Блок Юлії Тимошенко”;

— Качкан Олег Володимирович — член комісії, депутат�
ська фракція “Блок Леоніда Черновецького”;

— Комарницький Денис Сергійович — член комісії, де�
путатська фракція “Блок Леоніда Черновецького”;

— Овраменко Олена Вікторівна — член комісії, депутат�
ська фракція “Блок Литвина”;

— Паламарчук Микола Петрович — член комісії, депутат�
ська фракція “Блок Віталія Кличка”;

— Тесленко Павло Петрович — член комісії, депутат Ки�
ївради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про дострокове припинення повноважень депутата 
Київської міської ради Черновецького С. Л.

Рішення Київської міської ради № 885/2954 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України “Про місце3
ве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів міс3
цевих рад”, враховуючи особисту заяву Черновецького С. Л. від 16.12.09 про дострокове складення ним
депутатських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата Київ�
ської міської ради Черновецького Степана Леонідовича, об�
раного депутатом Київської міської ради за виборчим спис�
ком “Блок Леоніда Черновецького”.

2. Це рішення направити до Київської міської територі�
альної виборчої комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови — секретаря Київради О. Дов�
гого.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

КОЛЕГІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РІШЕННЯ № 61 від 11грудня 2009 року

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

І. Інформація: “Про організацію зустрічі 
Нового 2010 року, засвічення Головної новорічної ялинки

міста та святкування Різдва Христового і Водохреща”

Колегія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішила:

1. Інформацію першого заступника начальника Головно�
го управління культури і мистецтв Бондаря Є. Ю. з питан�
ня: “Про організацію зустрічі Нового 2010 року, засвічення
Головної новорічної ялинки міста та Різдва Христового і Во�
дохреща” взяти до відома.

2. Розглянути питання фінансування загальноміських за�
ходів, передбачених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 12.11.2009 № 1275 “Про проведення загально�
міських Новорічних та Різдвяних заходів” (з урахуванням ви�
конання доходної частини загального фонду міського бюдже�
ту міста Києва та після забезпечення фінансовим ресурсом
захищених статей видатків міського бюджету) та забезпе�
чити фінансування Творчого звіту майстрів мистецтв та ху�

дожніх колективів міста Києва у Національному палаці мис�
тецтв “Україна”.

Виконавці: Падалка В. М., Зоріна С. І., Власенко О. І.
Термін: до 19.12.2009
3. Забезпечити інформування киян та гостей міста через за�

соби масової інформації та мережу Інтернет�сайтів про істо�
рію Новорічно�Різдвяних свят та підготовку і проведення за�
гальноміських заходів.

Виконавці: Матіко�Бубнова Г. В., Власенко О. І.
Термін: 19.12.2009�19.01.2010
4. Провести зустрічі представників правоохоронних органів,

керівників органів виконавчої влади міста і районів з керівни�
ками церков і релігійних організацій християнських конфесій з
метою запобігання міжконфесійних конфліктів та недопущен�

ня порушень законодавства України під час відзначення зимо�
вих релігійних свят.

Виконавці: Ярема В. Г., Власенко О. І.,
голови райдержадміністрацій
Термін: до 22.12.2009
5. Спільно з представниками релігійних організацій з ме�

тою недопущення нещасних випадків та травмування людей
перевірити стан пожежної безпеки культових споруд м. Києва,
благоустрій територій навколо храмів.

Виконавці: Босак В. В., Пшеничний В. Н., Гладуняк Р. М.,
Власенко О. І.,

голови райдержадміністрацій
Термін: до 22.12.2009
6. З метою недопущення конфліктних ситуацій під час про�

ведення релігійних заходів у культових спорудах та на прилег�
лих до них територіях забезпечити охорону громадського по�
рядку.

Виконавці: Ярема В. Г.
Термін: 19.12.2009 —19.01.2010
7. Звернутись до релігійних організацій столиці з пропози�

цією долучитись до проведення у м. Києві святкових новоріч�
них і різдвяних обрядових дійств та організувати вручення по�
дарунків дітям із соціально малозахищених верств населення.

Виконавець: Власенко О. І.
Термін: до 07.12.2009
8. Районним у м. Києві державним адміністраціям забезпе�

чити:

— засвічення святкових Новорічних ялинок у районах,
проведення Новорічних і Різдвяних заходів та їх фінансуван�
ня;

— здійснити святкове тематичне оформлення вулиць і
площ районів м. Києва;

Виконавці: голови райдержадміністрацій 
Термін: грудень 2009 — січень 2010
9. Підготувати проект розпорядження Київської міської

державної адміністрації щодо створення робочої групи за
участю Головного управління містобудування, архітектури
та дизайну міського середовища, Головного управління куль�
тури і мистецтв та Головного управління контролю за бла�
гоустроєм м. Києва з метою підготовки концепції проведен�
ня новорічних заходів та оформлення міста Києва до свят�
кування Нового 2011 року.

Виконавець: Добруцький І. І.
Термін: до 30.04.2010
10. Першому заступнику голови Київської міської дер�

жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього рі�
шення.

Се ретар Коле ії,
заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації —
ерівни апарат
Б. Стичинсь ий

Про введення в дію тристороннього договору 
про надання послуг, пов’язаних з розподілом 

(розщепленням) грошових коштів за комунальні послуги,
що надходять від населення 

на спеціальні розподільчі рахунки

Рішення Київської міської ради № 319/2388 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто3герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван3
ня в Україні”, “Про інформацію”, “Про питну воду та питне водопостачання”, “Про житлово3комунальні
послуги”, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень Київської міської державної адміністрації
№ 80 від 27.01.97 (із змінами та доповненням), № 478 від 15.04.97 (із змінами та доповненням), інших
чинних розпорядних документів, нормативно3правових актів та з метою контролю за розщепленням гро3
шових коштів за послуги з централізованого теплопостачання, з постачання холодної та гарячої води, во3
довідведення, що “надходять від населення на спеціальні розподільчі рахунки КП “ГІОЦ” Київської місь3
кої державної адміністрації, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити та ввести в дію тристоронній договір про
надання послуг, пов’язаних з розподілом (розщепленням)
грошових коштів за комунальні послуги, що надходять від
населення на спеціальні розподільчі рахунки щодо центра�
лізованого теплопостачання, постачання холодної та гаря�
чої води, водовідведення, згідно з додатком.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�

ністрації) в строк до 01.11.09 забезпечити укладання жит�
ловими організаціями усіх форм власності тристоронніх до�
говорів про надання послуг, пов’язаних з розподілом (роз�
щепленням) грошових коштів за комунальні послуги, що
надходять від населення на спеціальні розподільчі рахунки.

3. Ці договори дійсні до 01.06.10.
4. Зобов’язати відкрите акціонерне товариство “Акціо�

нерна компанія “Київводоканал”, відкрите акціонерне това�

риство “Акціонерна енергетична компанія “Київенерго” піс�
ля завершення дії договорів, що вказані в п. п. 1,2 цього рі�
шення, укласти прямі договори з споживачами на виконан�
ня послуг з централізованого теплопостачання, з постачан�
ня холодної та гарячої води, водовідведення, згідно чинно�
го законодавства України.

5. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію з питань житлово�комунального господар�
ства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження загальноміської комплексної 
програми “Сім’я, діти, молодь міста Києва. 

2009 — 2011”
Рішення Київської міської ради № 58/1113 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра3
їні”, статей 3, 7 Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, частини другої статті 4, час3
тин першої, третьої, четвертої статті 5, частини третьої статті 10 Закону України “Про сприяння соціаль3
ному становленню та розвитку молоді в Україні”, Закону України “Про загальнодержавну програму під3
тримки молоді на 200432008 роки”, Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо вдосконален3
ня соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями”, Декларації “Про загальні засади державної молодіж3
ної політики в Україні” та з метою створення ефективної системи підтримки сім’ї, дітей та молоді, забез3
печення сприятливих умов становлення, розвитку і самореалізації молодого покоління в місті Києві Київ3
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити загальноміську комплексну програму
“Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009�2011” згідно з до�
датком.

2. Встановити, що Головне управління у справах сім’ї та
молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) є відповідальним за вико�
нання загальноміської комплексної програми “Сім’я, діти,
молодь міста Києва. 2009�2011”.

3. Головним управлінням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), за�
діяним у виконанні загальноміської комплексної програми
“Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009�2011”, передбачати
видатки на її реалізацію при формуванні бюджетних запи�
тів на 2009 та наступні роки в межах граничних обсягів ви�
датків.

4. Головному управлінню у справах сім’ї та молоді вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) раз на півроку подавати Київській місь�
кій раді звіт про хід виконання загальноміської комплексної
програми “Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009�2011”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді
та спорту та постійну комісію Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

Про зміни в складі окружних виборчих комісій територіальних 
виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року

Постанова № 433 від 8 грудня 2009 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою
комісією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій, склад яких затверджено постановою Цен$
тральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року № 381 “Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року”, та включення замість
вибулих нових кандидатур до складу зазначених комісій, до яких додані заяви цих осіб про їх згоду на участь
у роботі відповідних окружних виборчих комісій, а також заяви про звільнення від виконання обов’язків го$
лів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, оди$
надцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України “Про вибо$
ри Президента України”, керуючись статтями 11$13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України “Про Цен$
тральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів, затвердженого поста�
новою Центральної виборчої комісії від 27 листопада 2009
року № 381 “Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів Президента
України 17 січня 2010 року” (додатки 1�17).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям

відповідних територіальних виборчих округів для інформу�
вання виборців, Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським радам для
оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному
регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ

Додаток 16 до постанови Центральної виборчої комісії від 8 грудня 2009 року № 433

Зміни 
в складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів

з виборів Президента України 17 січня 2010 року
місто Київ

1. Припинити достроково повноваження члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу № 217
Вовченка Богдана Олександровича, 1981 року народження,
освіта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Тігіпка С. Л. (у зв’язку з відкликанням
кандидатом на пост Президента України).

2. Включити до складу окружної виборчої комісії терито�

ріального виборчого округу № 217 Федоровського Юрія Іго�
ровича, 1980 року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві — від кандидата на пост Президента України Ті�
гіпка С. Л.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій територіальних 
виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року

Постанова № 447 від 9 грудня 2009 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою
комісією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій, склад яких затверджено постановою Цен$
тральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року № 381 “Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року”, та включення замість
вибулих нових кандидатур до складу зазначених комісій, до яких додані заяви цих осіб про їх згоду на участь
у роботі відповідних окружних виборчих комісій, а також заяви про звільнення від виконання обов’язків го$
лів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, оди$
надцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України “Про вибо$
ри Президента України”, керуючись статтями 11$13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України “Про Цен$
тральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій те�
риторіальних виборчих округів, затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року
№ 381 “Про утворення окружних виборчих комісій терито�
ріальних виборчих округів з виборів Президента України 17
січня 2010 року” (додатки 1 — 12).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям від�
повідних територіальних виборчих округів для інформування
виборців, обласним, Київській міський раді для оприлюднен�
ня в засобах масової інформації у відповідному регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ

Додаток 12 до постанови Центральної виборчої комісії від 9 грудня 2009 року № 447

Зміни 
в складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України 17 січня 2010 року
місто Київ

1. Припинити достроково повноваження члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу № 221
Долгих Анни Сергіївни, 1985 року народження, освіта вища,
проживає в місті Києві — від кандидата на пост Президен�
та України Богословської І. Г. (у зв’язку з відкликанням кан�
дидатом на пост Президента України).

2. Звільнити від виконання обов’язків голови окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу № 218
Нестеренка Миколу Миколайовича, 1961 року народження,
освіта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Мороза О. О. (у зв’язку з особистою за�
явою), без припинення його членства в цій комісії.

3. Призначити головою окружної виборчої комісії тери�
торіального виборчого округу № 218 члена цієї комісії Та�
ганцову Світлану Іванівну, 1947 року народження, освіта ви�
ща, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Прези�
дента України Мороза О. О.

2. Включити до складу окружної виборчої комісії територі�
ального виборчого округу № 221 Чистякову Людмилу Іванівну,
1954 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві —
від кандидата на пост Президента України Богословської І. Г.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій територіальних 
виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року

Постанова № 457 від 10 грудня 2009 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією,
щодо відкликання членів окружних виборчих комісій, склад яких затверджено постановою Центральної виборчої ко$
місії від 27 листопада 2009 року № 381 “Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окру$
гів з виборів Президента України 17 січня 2010 року”, та включення замість вибулих нових кандидатур до складу за$
значених комісій, до яких додані заяви цих осіб про їх згоду на участь у роботі відповідних окружних виборчих комі$
сій, а також заяви про звільнення від виконання обов’язків голів, заступників голів, секретарів та членів окружних
виборчих комісій, згідно з частинами третьою, одинадцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною вось$
мою статті 30 Закону України “Про вибори Президента України”, керуючись статтями 11$13, пунктами 1, 5, 6 стат$
ті 18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

Додаток 15 до постанови Центральної виборчої комісії від 10 грудня 2009року № 457

Зміни 
в складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України 17 січня 2010 року
місто Київ

1. Припинити достроково повноваження члена окружної
виборчої комісії територіального виборчого округу № 219
Стеценко Ірини Вікторівни, 1965 року народження, освіта ви�
ща, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Прези�
дента України Ратушняка С. М. (у зв’язку з відкликанням
кандидатом на пост Президента України).

2. Включити до складу окружної виборчої комісії терито�

ріального виборчого округу № 219 Коробка Миколу Васи�
льовича, 1957 року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві — від кандидата на пост Президента України Ра�
тушняка С. М.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій  територіальних 
виборчих округів з виборів  Президента України 17 січня 2010 року

Постанова № 467 від 11 грудня 2009 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою
комісією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій, склад яких затверджено постановою Цен$
тральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року № 381 “Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року”, та включення замість
вибулих нових кандидатур до складу зазначених комісій, до яких додані заяви цих осіб про їх згоду на участь
у роботі відповідних окружних виборчих комісій, а також заяви про звільнення від виконання обов’язків го$
лів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, оди$
надцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України “Про вибо$
ри Президента України”, керуючись статтями 11$13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України “Про Цен$
тральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій те�
риторіальних виборчих округів, затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року
№ 381 “Про утворення окружних виборчих комісій терито�
ріальних виборчих округів з виборів Президента України 17
січня 2010 року” (додатки 1 — 14).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям
відповідних територіальних виборчих округів для інформу�
вання виборців, обласним та Київській міській радам для
оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному
регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ

Додаток 14 до постанови Центральної виборчої комісії від 11грудня 2009 року № 467

Зміни 
в складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України 17 січня 2010 року
місто Київ

1. Припинити достроково повноваження таких членів
окружної виборчої комісії територіального виборчого окру�
гу № 215:

Башликової Вікторії Артурівни, секретаря окружної ви�
борчої комісії, 1985 року народження, освіта вища, прожи�
ває в місті Києві — від кандидата на пост Президента Укра�
їни Гриценка А. С. (у зв’язку з відкликанням кандидатом на
пост Президента України);

Орлової Наталії Олександрівни, 1975 року народження,
освіта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Януковича В. Ф. (у зв’язку з відкликан�
ням кандидатом на пост Президента України).

2. Включити до складу окружної виборчої комісії терито�
ріального виборчого округу № 215 таких осіб:

Бандровську Наталію Богданівну, 1977 року народжен�
ня, освіта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на
пост Президента України Гриценка А. С., призначивши її
секретарем цієї комісії;

Єдакову Світлану Матвіївну, 1942 року народження, ос�
віта вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост
Президента України Януковича В. Ф.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій територіальних 
виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року

Постанова № 479 від 14 грудня 2009 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою
комісією, щодо відкликання членів окружних виборчих комісій, склад яких затверджено постановою Цен$
тральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року № 381, “Про утворення окружних виборчих комісій
територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року”, та включення замість
вибулих нових кандидатур до складу зазначених комісій, до яких додані заяви цих осіб про їх згоду на участь
у роботі відповідних окружних виборчих комісій, а також заяви про звільнення від виконання обов’язків го$
лів, заступників голів, секретарів та членів окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, оди$
надцятою статті 23, пунктом 2 частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України “Про вибо$
ри Президента України”, керуючись статтями 11$13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України “Про Цен$
тральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій те�
риторіальних виборчих округів, затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії від 27 листопада 2009 року
№ 381 “Про утворення окружних виборчих комісій терито�
ріальних виборчих округів з виборів Президента України 17
січня 2010 року” (додатки 1 —12).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям
відповідних територіальних виборчих округів для інформу�
вання виборців, Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним та Київській міській радам для оприлюднення в
засобах масової інформації у відповідному регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ

Додаток 12 до постанови Центральної виборчої комісії від 14 грудня 2009 року № 479

Зміни 
в складі окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України 17 січня 2010 року

місто Київ
1. Припинити достроково повноваження члена окружної

виборчої комісії територіального виборчого округу № 222
Лук’янець Наталії Іванівни, 1956 року народження, освіта
середня, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Пре�
зидента України Ратушняка С. М. (у зв’язку з відкликанням
кандидатом на пост Президента України).

2. Включити до складу окружної виборчої комісії терито�
ріального виборчого округу № 222 Степаненка Олександра
Федоровича, 1957 року народження, освіта вища, прожи�
ває в місті Києві — від кандидата на пост Президента Укра�
їни Ратушняка С. М.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

1. Внести зміни до складу окружних виборчих комі�
сій територіальних виборчих округів, затвердженого по�
становою Центральної виборчої комісії від 27 листопа�
да 2009 року № 381 “Про утворення окружних вибор�
чих комісій територіальних виборчих округів з виборів
Президента України 17 січня 2010 року” (додатки 1�16).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям від�

повідних територіальних виборчих округів для інформування
виборців, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, облас�
ним, Київській та Севастопольській міським радам для опри�
люднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ

Про реєстрацію офіційного спостерігача від Організації з безпеки
та співробітництва в Європі на виборах Президента України 

17 січня 2010 року

Постанова № 483 від 14 грудня 2009 року

Розглянувши звернення Глави Місії спостереження Бюро з демократичних інститутів і прав людини Ор$
ганізації з безпеки та співробітництва в Європі та додані до нього документи про реєстрацію офіційного
спостерігача на виборах Президента України 17 січня 2010 року, відповідно до статей 68, 70 Закону Укра$
їни “Про вибори Президента України”, керуючись статтями 11 — 13, пунктом 10 статті 17 Закону України
“Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зареєструвати офіційного спостерігача від Організа�
ції з безпеки та співробітництва в Європі Янюсевич Машу
на виборах Президента України 17 січня 2010 року.

2. Видати зазначеному офіційному спостерігачеві посвід�
чення за встановленою формою.

3. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України, Мініс�
терству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Авто�
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям, обласним, Київській та Се�
вастопольській міським радам, окружним виборчим комісіям.

Голова Центральної виборчої омісії
В. ШАПОВАЛ
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Об’ява�щодо�втрати�свідоцтв�про�право�власності

на�об’є�ти�нер�хомо�о�майна

А�ціонерна
Енер�опостачальна
Компанія
“Київенер�о”
повідомляє,
що
б�ло

втрачено
свідоцтва
про
право
власності
на
наст�пні
об’є�ти
нер�хомо�о
майна:

- трансформаторна
 підстанція
 ТП-2252,
 за�альною
 площею
48,5
 �в.
м,

розташована
 на
 в�л.
 Волинсь�а,
 34
 (літера
 “Р”)
 (свідоцтво
 про
 право

власності
серія
ЯЯЯ
№355853
від
11.05.06);

- трансформаторна
 підстанція
 ТП-1457,
 за�альною
 площею
17,6
 �в.
м,

розташована
на
просп.
На��и,
58
(літера
“В”)
(свідоцтво
про
право
власності

серія
ЯЯЯ
№734769).

Втрачені
свідоцтва
про
право
власності
вважати
недійсними.

АК�“Київенер�о”

О�олошення�про�проведення��он��рс��

на�право�оренди�майна

АК
 “Київенер�о”
 о�олош�є
 �он��рс
 на
 право
 оренди
 нежитлово�о

приміщення
(під
офіс)
за�альною
площею
1594,60
�в.
м,
розташовано�о
за

адресою:
пров.
Еле�три�ів,
11,
терміном
на
3
ро�и
за
стартовою
орендною

став�ою
50
 �рн
 за
1
 �в.
м
на
місяць,
 я�а
 в
 подальшом�
 �ори��ватиметься

інде�сом
інфляції.

Заяви
(пропозиції)
надсилаються
на
ім’я
Голови
правління
АК
“Київенер�о”

з
поміт�ою
“для
�часті
�
�он��рсі
на
право
оренди”
з
перелі�ом
�становчих

до��ментів,
я�і
передбачені
�мовами
�он��рс�
та
приймаються
до
18.01.2010.

За
 отриманням
 роз’яснень
 та
 додат�ової
 інформації
 звертатись
 до

департамент�
�правління
майном
за
тел.
207-61-54.

АК�“Київенер�о”

Повідомлення�про�прийняття�за�альними�зборами

�часни�ів,�що�відб�лись�23.12.2009�ро��,�рішення�про

лі�відацію�Товариства�та�почато��лі�відаційної

процед�ри,�встановлення�стро�ів�повідомлення

�редиторів�та�отримання�претензій�(заяв)��редиторів)

Товариство
 з
 обмеженою
 відповідальністю
 “БАКІН
 КОРПОРЕЙШН”

(ідентифі�аційний
 �од
 35059880)
 на
 ви�онання
 вимо�
 ч.10
 ст. 58
 та
 ч.
 8
 ст.
 59

Господарсь�о�о
�оде�с�
У�раїни
о�олош�є
про
почато�
лі�відаційної
процед�ри.

Повідомлення
 про
 прийняття
 за�альними
 зборами
 Товариства
 з
 обмеженою

відповідальністю
 “БАКІН
 КОРПОРЕЙШН”
 я�
 ор�аном
 товариства
 з
 обмеженою

відповідальністю,
до
ви�лючних
повноважень
я�о�о
віднесено
прийняття
рішення

про
лі�відацію
товариства:

Наймен�вання
юридичної
особи Товариство
 з
 обмеженою
 відповідальністю

“БАКІН
КОРПОРЕЙШН”.

Ідентифі�аційний
 �од
юридичної

особи

35059880

Місцезнаходження
юридичної
особи 01010,
м.
Київ,
 в�л.
 Івана
Мазепи,
б�д.
З-Б,

оф.197.

Підстава
 для
 прийняття
 рішення

про
 припинення
 (лі�відацію)

юридичної
особи

Прото�ольне
 рішення
 за�альних
 зборів

Товариства
 з
 обмеженою
 відповідальністю

“БАКІН
КОРПОРЕЙШН”.від
23.12.2009
ро��

Місце
та
дата
внесення
запис�
про

прийняття
рішення
про
припинення

(лі�відацію)
юридичної
особи

Печерсь�а
 районна
 �
 м.
 Києві
 державна

адміністрація,
24.12.2009р.

Дата
призначення
та
відомості
про

�омісію
з
припинення
(лі�відаційн�

�омісію)

Лі�відаційна
 �омісія
 призначена
 23.12.2009

ро��
 �
 с�ладі:
 Голова
 Лі�відаційної
 �омісії

Грибанова
 Тетяна
 Володимирівни
 (ІПН:

2427214684).

Порядо�
 і
 стро�
 заявлення

�редиторами
вимо�
до
юридичної

особи

Встановити
 наст�пний
 термін
 повідомлення

�редиторів
юридичної
особи
—
повідомлення

�редиторів
Товариства
здійснюється
Головою

Лі�відаційної
�омісії
персонально
до
30.12.2009

ро��.
Встановити
наст�пний
термін
отримання

претензій
(заяв,
повідомлень
та
та�е
інше)
від

�редиторів
юридичної
особи
—
до
03.03.2010

ро��.

За�рите�а�ціонерне�товариство�на��ово-

виробнича�фірма�“У�рспецмонтажпрое�т”,�
(01014,�м.�Київ,�в�л.�Стр�тинсь�о�о,�6�(ЄДРПОУ�01413336),

Повідомляє� про� с�ли�ання� чер�ових� за�альних� зборів� а�ціонерів

Товариства,�що� відб�д�ться� 26� люто�о� 2010� ро��� о� 12.00� за� адресою:

01014,�м.�Київ,�в�л.�Стр�тинсь�о�о,�6

Порядо��денний:

1.
Звіт
Голови
правління
Товариства
про
рез�льтати
фінансово-�осподарсь�ої

діяльності
Товариства
за
2009
рі�.

2.
3віт
Спостережної
ради
Товариства
про
рез�льтати
діяльності
Товариства
за

2009
рі�.


3.
 Звіт
 та
 виснов�и
Ревізійної
 �омісії
 Товариства
 про
 рез�льтати
фінансово-

�осподарсь�ої
діяльності
Товариства
за
2009
рі�.

4.
 Затвердження
 звіт�
 про
фінансово-�осподарсь��
 діяльність
 Товариства
 за

2009
рі�.


5.
Про
розподіл
приб�т��
та
виплат�
дивідендів
Товариства
за
2009
рі�.


6.
Про
роз�ляд
та
об�оворення
план�
анти�ризових
заходів,
з
метою
поліпшення

фінансово-е�ономічно�о
стан�
Товариства.

Реєстрація
�часни�ів
зборів
проводиться
в
день
проведення
чер�ових
за�альних

зборів
 за
місцем
 їх
 проведення
 з
 10.00
 до
 11.45.
При
 собі
мати
 до��мент,
що

посвідч�є
особ�
а�ціонера,
а
для
представни�ів
а�ціонерів
та�ож
належним
чином

оформлен�
довіреність
на
право
�часті
�
зборах.

Правління�Товариства

� Посвідчення
 лі�відатора

на
 ЧАЕС,
 �ате�орія
 2,

серія
 А, № 105097
 на

ім’я
Омельч��а
Бориса

Васильовича
 вважати

недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ�КОНКУРСУ

1. Ор�анізатор��он��рс�:

1.1.Наймен�вання:
Ком�нальне
 підприємство
 “Київжитлоспеце�спл�атація”

ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації).

1.2.Юридична
адреса:
У�раїна,
01034,
м.
Київ,
в�л.
Володимирсь�а,
51-А.

1.3.Підстава
для
проведення
�он��рс�:
Порядо�
розміщення
ре�лами
в
ліфтах

жилих
б�дин�ів
�ом�нальної
власності,
затверджений
рішенням
Київсь�ої
місь�ої

ради
від
27.11.2009
ро��
№712/2781.

2. Інформація�про��он��рс:

2.1.Предмет
�он��рс�:
розміщення
ре�лами
в
ліфтах
жилих
б�дин�ів
�ом�нальної

власності.

2.2.Місце
розміщення
ре�лами:
м.
Київ.

3. Процед�ра�визначення�Розповсюдж�вача�ре�лами:��он��рс.

4. Умови�подання��он��рсних�пропозицій:

4.1.Місце:
У�раїна,
01034,
м.
Київ,
в�л.
Володимирсь�а,
51-А.

4.2.Спосіб:
поштою.

4.3.Кінцевий
стро�:
11.01.2010
ро��
до
10.30.

5. Додат�ов��інформацію�можна�отримати�за�тел.�235-45-76.

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

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

енер�ію,
що
відп�с�ається
споживачам”
та
постановою
НКРЕ
від
25.12.2009
№
1529
роздрібні
тарифи
на
еле�троенер�ію

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

роздрібних
тарифів
для
споживачів
на
території
У�раїни
�
січні�2010�ро���становитим�ть:

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

я�і�вводяться�в�дію�з�1�січня�2010�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

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

місь�о�о
еле�трично�о
транспорт�,
�оп./�Вт�од
47,32 9,46 56,78 62,71 12,54 75,25

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

Плата
 за
 перевищення
 до�овірної
 величини

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

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

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

№ 2706
та
Постановою
НКРЕ
№
558
від
26.07.2005,

�рн/�Вт

25,78 25,78


Для� тризонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№ 529
від
19.07.2005):

� Нічний
період

� Напівпі�овий
період

� Пі�овий
період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
6.00

з
6.00
до
8.00

з
10.00
до
17.00

з
21.00
до
23.00

з
8.00
до
10.00

з
17.00
до
21.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих
 за

періодами
 час�,
 встановлюються
 та�і
 тарифні

�оефіцієнти
(Постанова
НКРЕ
№ 529
від
19.07.2005):

� Нічний
період

� Денний
період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з
23.00
до
7.00

з
7.00
до
23.00

АК�“Київенер�о”

Кольороподіл
А2
(формат
660х560
мм)

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

репроцентр
�азети
«Хрещати�».

Тел.:
235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі
види
додр��арсь�их
робіт.

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

Голова�Лі�відаційної��омісії�Грибанова�Т.В.
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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 2458
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Íàìàëüîâàíà ìóçèêà
Þð³ÿ Êà÷ê³íà
Êè¿âñüêèé õóäîæíèê ïåðåíîñèòü ïî÷óòå íà ïîëîòíî

Þð³é Êà÷ê³í ê³ëüêà ðîê³â òîìó
ïðè¿õàâ äî Êèºâà ç ï³âäíÿ Óêðà-
¿íè. Äîñâ³ä õóäîæíèêà â íüîãî
áóâ, àëå çà îñâ³òîþ â³í — òåõí³ê.
Êîëèñü áðàâ óðîêè â õóäîæíèêà
Ìèêîëè Øåìåòà, ïðîòå â õóäîæ-
íüîìó âèø³ íå íàâ÷àâñÿ. Ñâî¿ìè
â÷èòåëÿìè Êà÷ê³í íàçèâàº Ðóáåí-
ñà, Âàí Äåéêà, Âåëàñêåñà, Äþðå-
ðà. Ó ñòîëèö³ ìàâ ê³ëüêà âèñòàâîê,
÷èìàëî ðîá³ò ïðèêðàøàþòü êè¿â-
ñüê³ ìóçå¿ òà ïðèâàòí³ êîëåêö³¿.
Âò³ì, äî òâîð÷îñò³ Þð³ÿ Êà÷ê³íà
äîñ³ ïðèäèâëÿþòüñÿ êè¿âñüê³ àðò-
êðèòèêè. Ùî é çðîçóì³ëî, éîãî
ðîáîòè ïîçà õóäîæí³ì ìåéíñòð³-
ìîì, àäæå ìàëþº â³í ïåðåâàæíî
ì³í³àòþðè ç íàòóðè, êð³ì òîãî,
ïîëþáëÿº ôàíòàñòè÷í³ é êàçêîâ³
ñþæåòè, ÿê³ ââàæàº ðåàëüí³ñòþ.

Ìåëîìàí ³ ö³íèòåëü îïåðè,
Þð³é Êà÷ê³í çíàíèé ó ìóçè÷íèõ
êîëàõ, çîêðåìà ó ñåðåäîâèù³ Êè-
¿âñüêîãî âàãíåð³âñüêîãî òîâàðè-
ñòâà, ÷ëåíîì ÿêîãî ³ º ñàì. Âëàñ-
íå, ç ìóçèêîþ ³ ïîâ’ÿçàíà îäíà
ö³êàâà îñîáëèâ³ñòü òâîð÷îñò³ Þð³ÿ
Êà÷ê³íà. Â³í ìàëþº ñâî¿ êàðòèíè
“ï³ä ìóçèêó”: Áàõ, Âàãíåð, ×àé-
êîâñüêèé, Ðàõìàí³íîâ, Øí³òêå òà
³íø³ êëàñèêè ñóïðîâîäæóþòü íà-
ïèñàííÿ êîæíî¿ íîâî¿ êàðòèíè.
Îäíàê ìóçèêà òóò íå òëî äëÿ ðî-
áîòè, öå ñâîºð³äíèé ìàòåð³àë äëÿ
åêñïåðèìåíò³â: õóäîæíèê ñâ³äîìî
øóêàº ïåâí³ òî÷êè ïåðåòèíó äâîõ
âèä³â ìèñòåöòâà, ñòâîðþþ÷è çà
äîïîìîãîþ ôàðá ñâîºð³äíèé â³ä-
ïîâ³äíèê ìóçèêè.

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, éîãî êàðòè-
íè ç òî÷êè çîðó çì³ñòó ñàìèõ ìó-
çè÷íèõ òâîð³â âèäàþòüñÿ ï³äîçð³-
ëèìè, ëèøå ñóá’ºêòèâíèìè àñîö³-
àö³ÿìè, ³ íå á³ëüøå. Òà êîëè âäèâ-
ëÿºøñÿ ó ö³ ïîëîòíà, ðîçóì³ºø,
ùî ìèòåöü øóêàº òî÷êè äîòèêó
ìóçèêè é æèâîïèñó íå òàê íà àñî-
ö³àòèâíîìó, ÿê íà òåõíîëîã³÷íîìó
ð³âí³, íåìîâáè ñàìå çîáðàæåííÿ
òóò ìàòåìàòè÷íî îá÷èñëåíî çà
ïåâíîþ àíàëîã³ºþ ç ìóçè÷íèì
îðèã³íàëîì. Íàïðèêëàä, êàðòèíà
“×åðâîí³ ïëàâí³”, ñòâîðåíà ï³ä 6-
ãîëîñíèé ð³÷åðêàð ç “Ìóçè÷íîãî
ïðèíîøåííÿ” Éîãàííà Ñåáàñòüÿ-
íà Áàõà. Ãëÿäà÷ ïîáà÷èòü íàï³â-
êàçêîâèé ïåéçàæ, äå íà áåðåãàõ ð³-
÷îê — äåðåâà ç ãóñòèìè, íåìîâ íà-
ïëàñòîâàíèìè îäíà íà îäíó òðè-
ÿðóñíèìè êðîíàìè, ÿê³ â³ääçåðêà-
ëþþòüñÿ ó âîä³. Êðîíè — öå â³ä-
ïîâ³äíèê ïîë³ôîí³÷íî¿ ôàêòóðè
áàõ³âñüêîãî êàíîíó, íå âèïàäêîâî
¿õ íà êàðòèí³, ÿê ³ â ìóçè÷í³é êîì-
ïîçèö³¿, ø³ñòü: òðè ðåàëüí³ òà
ñò³ëüêè æ â³ääçåðêàëåíèõ. À ðîç-
ìèò³ êîíòóðè ³ êîëüîðè, çäàºòüñÿ,
ïåðåëèâàþòüñÿ, ÷è òî ïëàâíî ïå-
ðåõîäÿòü, ïîä³áíî äî ìåëîä³éíî¿
ë³í³¿, ïëèííîñò³ ìóçè÷íî¿ òêàíè-
íè. “Õî÷à á ñê³ëüêè âèêîíóâàëè
öþ ï’ºñó, âîíà íå äàº ïîâíîãî
âäîâîëåííÿ”, — ïèñàâ Àëüáåðò
Øâåéöåð ïðî íàçâàíèé ð³÷åðêàð
Áàõà. Ïîä³áí³ â³ä÷óòòÿ âèêëèêàº é
êàðòèíà Þð³ÿ Êà÷ê³íà, ùî ïðèêî-
âóº óâàãó ãëÿäà÷à íåçáàãíåííîþ
ãëèáèíîþ, áåçäîíí³ñòþ...

Ìàéæå ñòî ðîê³â òîìó ìóçèêó
“ìàëþâàâ” òàêîæ ëèòîâñüêèé õó-
äîæíèê ³ êîìïîçèòîð Ì³êàëîþñ
×þðëüîí³ñ (1875—1911), ïðî ÿêî-
ãî Þð³é Êà÷ê³í, ùî ö³êàâî, ä³-
çíàâñÿ óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñòâî-
ðèâ íèçêó âëàñíèõ “ìóçè÷íèõ”
êàðòèí. Ôàíòàñòè÷í³ îáðàçè
×þðëüîí³ñà (öèêëè “Ñîíàòà âåñ-
íè”, “Ñîíàòà ìîðÿ”, ðîáîòà “Ôó-
ãà”) íàãàäóþòü ñíè, ìàðåííÿ.
Âîäíî÷àñ òóò ÷³òêî ïðîñòåæóþ-
òüñÿ êîíêðåòí³ êîíñòðóêòèâí³ ìó-
çè÷í³ àíàëîã³¿: íà ïîëîòíàõ âãà-
äóþòüñÿ ôîðìà ìóçè÷íîãî òâîðó,
éîãî ñòðóêòóðà, ïðèéîìè ðîçâèò-
êó, ê³ëüê³ñòü òåì, òåõí³êà ïèñüìà.
Òîä³, íà ðóáåæ³ Õ²Õ—ÕÕ ñòîë³òü,
³äåÿ ñèíòåçó ìèñòåöòâ áóëà ïî-
ïóëÿðíîþ (çãàäàºìî, íàïðèêëàä,
Âàãíåðà ç ìóçè÷íîþ äðàìîþ, àáî
Ñêðÿá³íà ç éîãî ñâ³òëîìóçèêîþ).
Ìîæëèâî, öå áóëî ñâîºð³äíîþ
ðåàêö³ºþ “ðîçãóáëåíîãî” ñóñï³ëü-
ñòâà íà êðèçîâ³ ñèòóàö³¿, ñïðî-
áîþ ãàðìîí³¿ ñòàðîãî, â³äæèëîãî
³ íîâîãî. Òåïåð ìèñòåöüêèé ñèí-
òåç çäàºòüñÿ ÷è íå ºäèíèì øëÿ-
õîì ðîçâèòêó êóëüòóðè âçàãàë³,
çîêðåìà é êëàñè÷íî¿ ìóçèêè. Ïðî
öå ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ òåîð³¿ é êîí-
öåïö³¿, à òàêîæ ðåàëüí³ ÿâèùà,
ñêàæ³ìî, ïîïóëÿðíå àðàíæóâàí-
íÿ êëàñèêè, “â³çóàë³çàö³ÿ” ìóçè-
êè ÷åðåç â³äåîðÿä, ð³çíîìàí³òí³
ìóëüòèìåä³éí³ ïðîåêòè òîùî.
Êëàñè÷íà ìóçèêà ñüîãîäí³ ïåðå-
æèâàº ïðîáëåìó ñïðèéíÿòòÿ (¿¿
íåìàº ó ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³) ³ ïî-
áóòóâàííÿ âçàãàë³.

Òîæ ÷è íå º òâîð÷³ñòü Þð³ÿ
Êà÷ê³íà ðåàêö³ºþ íà òåíäåíö³þ
÷àñó? Ìîæëèâî, ö³ “ìóçè÷í³”
êàðòèíè — ñâîºð³äíà ñïðîáà ðîç-
øèðèòè ôîðìè é ñïîñîáè ³ñíó-
âàííÿ êëàñè÷íî¿ ìóçèêè ó ñâ³äî-
ìîñò³ ëþäåé? Êàæóòü, ñïðàâæí³é
ìèòåöü çàâæäè ãîñòðî â³ä÷óâàº
ñâ³é ÷àñ. Þð³é Êà÷ê³í ìàº ùå ³
äîáðèé ñëóõ. É, î÷åâèäíî, âì³º
÷óòè ³ âóõîì, ³ ñåðöåì

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

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +6...+10°Ñ, âíî-
÷³ +3...+5°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +12°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè +8...+9°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè +6...+8°Ñ, âíî÷³ +2...+5°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +5...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé,
3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +5...+6°Ñ, âíî÷³ +3...+4°Ñ 

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 29 ãðóäíÿ
ОВНИ, осмічні ритми дня сприятим ть вдалим поїзд ам, профе-

сійним онта там, діловим пере оворам, візитам до держ станов,
юридичних інстанцій, з стрічам з представни ами за он . Ви діста-
нете перевірен й точн інформацію, зможете її систематиз вати і
впоряд вати. Для про рамістів, реда торів, літераторів, ж рналістів,
се ретарів, диспетчерів, працівни ів архівів та бібліоте найпрод -
тивніший день. На роботі не розпорош йтеся на порожні розмови, а
дотрим йте офіційно-ділово о тон .
ТЕЛЬЦІ, я що ш аєте посад зі стабільною оплатою, то цьо о дня

вам пощастить її знайти. Або ж натя ніть шефові, що засл ов єте на
більш зарплатню. Він до вас прихильний, тож роз ошелиться, хіба
що он ренти мож ть встромити палицю в олеса. Принаймні точ-
нити питання, пов’язані з фінансовими операціями, систематиз вати
доходи, рамотно оформити до менти слід неодмінно.
БЛИЗНЯТА, ненаситна тя а до спіл вання та інформаційний о-

лод врівноваж ватим ться вибір овістю, пра тичністю, цілеспрямова-
ним пош ом потрібних людей та он ретних даних. Можете з оло-
вою пірн ти в захоплення, я е план єте зробити своєю основною ро-
ботою, джерелом приб т (інформаційна, посередниць а, ви ладаць-
а діяльність, навчання, репетиторство, нетривалі поїзд и, нала о-
дження зв’яз ів, виховання або і рове навчання дітей).
РАКИ, мовчання нині — золото, сховайтеся від аласливої людсь ої

мет шні, в розд мах на самоті поч ватиметеся най раще. Поспіл й-
теся з йо о величністю Я, вам ба ато чо о треба з’яс вати і розста-
вити рап и над “і”. На щастя, діало с ладеться й очистить д ш від
ріховних нашар вань. Ваша бла одать в самітненні, можна зосере-
дитися на ці авих заняттях і порин ти в творч нірван .
ЛЕВИ, інформаційні джерела — до ваших посл , тож задовольни-

ти допитливість, навчитися ново о б де ле о. Маєте шанс зав’язати
ці аве знайомство на остинах др зів, під час ділових пере оворів
чи десь п блічном місці. День ба атий на з стрічі, що позитивно
позначиться на майб тньом .
ДІВАМ пощастить полювати іль ох зайців на професійних тере-

нах та ріпити ар’єрний ф ндамент. Хапайтеся за все, що пропон -
ють роботодавці, завдя и винахідливості й творчом е спромт вам
рівних не б де. Бос отре пересвідчиться, що на та о о золото о
тр дівни а треба молитися... та фінансово заохоч вати до роботи.
ТЕРЕЗИ, вас де не посій, там і вродите, завдя и ні альній ом ні-
абельності здатні зав’язати ви ідні онта ти, я им с дилося віді ра-
ти доленосн роль на особистом та діловом фронті. Я що хтось
сподобався, розправте романтичні рила і дайте волю пол м’яній при-
страсті! Це омпенс є не ативний осад від надо чливих домашніх та
професійних проблем.
У СКОРПІОНІВ день цілющої психоло ічної трансформації за рах -

но розплати з бор ами. Сит ації з мин ло о є підтвердженням то о.
Працюйте на віддач , доля вил чить лише те, що винні, не більше.
Втратите — не жал йте, і не підбирайте то о, що ле о лежить, на-
справді то вищі сили вас перевіряють на порядність.
СТРІЛЬЦІ мають певнитися в достеменності за он : подібне при-

ваблює подібне. Все, що відб вається дов ола, є віддзер аленням
ваших вн трішніх психоло ічних процесів. Спостері айте за людьми та
робіть правильні виснов и: я що, приміром, хтось драт є, то си нал,
що брид а вада властива саме вам, і онфлі т вати з особою анти-
патичною не можна. А оли чиясь інтелі ентна поведін а імпон є —
це по азни вашої висо ої д ховної льт ри.
КОЗОРОГИ, аби ваші в азів и ви он вали на сл жбі, дотрим йте
оде с професійної ети и, миттєво реа ючи на “позивні” оле .
“В’їхати” в сит ацію та зроз міти, хто чо о хоче, вам б де ле о, міз-
и пелен ють інформацію блис че. А б де з то о особистий зис чи
ні — то не ваш лопіт. Нині долі інші вимо и.
ВОДОЛІЇ, ваше серце переповнене пал ою любов’ю, я а не повин-

на перетліти в байд жість. Нею слід неодмінно поділитися з тими, хто
волею долі опинився пор ч. Насамперед із близь ими, рідними, о-
ханими, юними чадами, я і поверн ть се сторицею. Можна віддати-
ся любленом заняттю чи хобі, адже творча ява вир є, єднаючи вас
із небесною м зою.
РИБИ, ор аніз йте домочадців та наведіть разом лад в оселі. Ге-

неральне прибирання, перестанов а меблів позитивно позначаться на
д шевном стані. Проб дивши д х родинно о оле тивізм , ви та им
чином посприяєте оздоровленню психоло ічної а ри в родині

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Îëåñÿ ÍÀÉÄÞÊ
“Õðåùàòèê”

Х дожни Юрій Кач ін приверн в до себе ва людної
в лиці: явіть, чолові сидить з металевим пензлем,
фарбами та етюдни ом й відсторонено малює місто та
йо о персонажів. Здавалося б, та их дива ів ме апо-
лісі вистачає. Одна після ближчо о ознайомлення з
творчістю цьо о х дожни а вона вже видається фено-
меном, про я ий хочеться оворити.

Х дожни Юрій Кач ін знайшов точ и перетин двох видів мистецтва


