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Ì³ñüêà åëåêòðè÷êà 
ðÿòóº â³ä çàòîð³â
Çàë³çíè÷íèêè ãîòóþòüñÿ çóñòð³÷àòè ì³ëüéîííîãî ïàñàæèðà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Місь а еле трич а, я ще вересні ба ато
хто сприймав зі с епсисом, стала незамін-
ною для тисяч иян. Через сні ові замети
містяни нині "від рили" для себе цей зр ч-
ний вид транспорт і вже незабаром еле -
трич а перевезе мільйонно о пасажира. Зва-
жаючи на зростання пасажиропото , до за-
п с от ють новий поїзд. До и аналіз ють
дані щодо іль ості пасажирів, роз лад р х
залишається незмінним. Через стрім поп -
лярність еле трич и на її розвито пропон -
ють за ласти більше оштів бюджеті Києва
2010 ро .

Ï³ñëÿ äåñÿòèäåííèõ êàí³êóë ó ïîíåä³ëîê â³äíîâèëà ðî-
áîòó ì³ñüêà åëåêòðè÷êà, ÿêà êóðñóº ç ë³âîãî áåðåãà äî
ñòàíö³¿ “Ïåòð³âêà”. Îäðàçó ñòàëî ïîì³òíèì òå, ùî ïàñà-

æèð³â çíà÷íî ïîá³ëüøàëî. Ïëàòôîðìè äî ïðèáóòòÿ ïî¿ç-
äó ùîðàçó ïåðåïîâíåí³. Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òðàíñ-
ïîðòó ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî ïîïóëÿðí³ñòü åëåêòðè÷êè
çðîñëà ÷åðåç íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè òà âàæêó ñèòó-
àö³þ íà äîðîãàõ. Êð³ì òîãî, çà âèõ³äí³ ëþäè âñòèãëè ïå-
ðåïîâ³ñòè ñâî¿ì äðóçÿì ïðî ïåðåâàãè öüîãî âèäó òðàíñ-
ïîðòó.

“Ìåí³ òðåáà áóòè íà ðîáîò³ ÿêîìîãà øâèäøå. Ðàí³øå ÿ
äóìàëà, ùî 7 õâèëèí — öå ÿêèéñü ðåêëàìíèé òðþê. Àëå
í³ — öå ïðàâäà, ÿ äî¿æäæàþ äî “Ïåòð³âêè” ñàìå çà öåé
÷àñ”, — ðîçïîâ³ëà âæå ïîñò³éíèé êîðèñòóâà÷ åëåêòðè÷êè
êèÿíêà Êàòåðèíà Îë³éíèê. Ïðîòå ì³ñüêà åëåêòðè÷êà ïðè-
âàáëþº íå ëèøå øâèäê³ñòþ. ßê âèÿâèëîñÿ, âîíà — ºäè-
íà ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè íà ðîáîòó â óìîâàõ íåãîäè. “ß
³ íå äóìàâ ¿çäèòè åëåêòðè÷êîþ, õî÷ áàãàòî ïðî íå¿ ÷óâ.
Àëå çðàíêó 29 ñ³÷íÿ ïðîñòî íå çì³ã âè¿õàòè íà ðîáîòó, 
35-é ³ 28-é òðàìâà¿ íå ¿çäèëè, ìàðøðóòîê âçàãàë³ íå áó-
ëî. Òàê ÿ âïåðøå ïîòðàïèâ íà åëåêòðè÷êó — ºäèíèé çà-
ñ³á “âèðâàòèñÿ” ç Òðîºùèíè. Â³äòîä³ ïîñò³éíî íåþ ¿æ-
äæó”, — ðîçïîâ³â ìåøêàíåöü ñòîëèö³ Ìèêîëà Ìàð÷åí-
êî. Â³í ïîñêàðæèâñÿ ëèøå íà òèñíÿâó â àâòîáóñàõ, ÿê³ ï³ä-
âîçÿòü äî åëåêòðè÷êè. “Ëþäåé äóæå áàãàòî. Ïðîñÿòü ¿õà-
òè äî ñòàíö³¿ íàâ³òü áåç çóïèíîê”, — äîäàâ ÷îëîâ³ê.

Â Óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó çá³ëüøåííÿ ïàñàæèðîïîòîêó
íå ïðîéøëî íåïîì³òíèì. “Òàê, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïà-
ñàæèð³â ìè çàô³êñóâàëè. Çàðàç àíàë³çóºìî äàí³. ßêùî òðå-
áà áóäå, äëÿ îïòèì³çàö³¿ ïåðåâåçåíü, çàïóñòèìî äîäàòêî-
âèé ïî¿çä. Ìîæëèâî, òàêîæ çì³íèìî ãðàô³ê ðóõó”, — ðîç-
ïîâ³ëà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðîçâèòêó äîðîæ-
íüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà îðãàí³çàö³¿ ðóõó Îëüãà Ïàíàñþê.
Ïîêè ùî ðîçêëàä ðóõó ïî¿çä³â íå çì³íþâàëè.

Äî íîâîãî ðîêó ì³ñüêà åëåêòðè÷êà âñòèãëà ïåðåâåçòè
ïðèáëèçíî ï³âì³ëüéîíà ïàñàæèð³â. Àëå ç ìîðîçàìè ¿õ
çíà÷íî ïîá³ëüøàëî ³ äî ì³ëüéîííîãî êîðèñòóâà÷à ìîæíà
ë³÷èòè äí³. Òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé âíîñèòü ñâî¿ êîðåêòèâè.
“Òàêà ïîïóëÿðí³ñòü åëåêòðè÷êè — ÷åðãîâèé àðãóìåíò ùî-
äî ïîòðåáè ô³íàíñóâàííÿ ïîäàëüøèõ ðîá³ò. ßê â³äîìî,
ðîçïî÷àòî ðîáîòè ç ï³äãîòîâêè ÷îòèðüîõ íîâèõ ñòàíö³é ³ç
çðó÷íèìè ïëàòôîðìàìè, íàêðèòòÿì, åñêàëàòîðàìè, ïåðå-
ñàäî÷íèìè êîìïëåêñàìè òîùî”, — ñêàçàëà Îëüãà Ïàíà-
ñþê. Âîíà íàãàäàëà, ùî ó ïåðñïåêòèâ³ ì³ñüêà åëåêòðè÷-
êà ¿çäèòèìå ï³âí³÷íèì ê³ëüöåì ïðîòÿæí³ñòþ ìàéæå 30 êì
³ ïðîõîäèòèìå 14 ñòàíö³é. À íàì³ðè òðàíñïîðòíèê³â —
ñòâîðåííÿ ïîâíîãî ê³ëüöÿ äîâêîëà ñòîëèö³. Öå äàñòü çìî-
ãó ìåøêàíöÿì íàéâ³ääàëåí³øèõ ðàéîí³â ä³ñòàâàòèñÿ äî
öåíòðó ì³ñòà çà ë³÷åí³ õâèëèíè
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Çà íåïðèáðàíå ì³ñòî
çâ³ëüíÿòèìóòü

Çà ïðîãíîçàìè ñèíîïòèê³â, äî íîâî¿ õâè-
ë³ ïîõîëîäàííÿ — òðîõè á³ëüøå ÿê äîáà. Çà
öåé ÷àñ êîìóíàëüíèêè ïîâèíí³ ïîâí³ñòþ
ï³äãîòóâàòè ì³ñòî. Òàêå ð³øåííÿ áóëî óõâà-
ëåíî â÷îðà íà çàñ³äàíí³ ñïåöøòàáó â ìåð³¿.
Íà âóëèöÿõ äî÷èùàþòü ñí³ã ³ ïðèáèðàþòü
çëàìàí³ äåðåâà. Íàéá³ëüøå ðîáîòè â Äåñ-
íÿíñüêîìó, Ñîëîì'ÿíñüêîìó, Äí³ïðîâñüêî-
ìó òà Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîíàõ. Îêð³ì òîãî, ó
ñâÿòêîâ³ äí³ ñòèõ³ÿ çíåñòðóìèëà äåÿê³ ðàéî-
íè. Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëè Äí³ïðîâñüêèé ³
Îáîëîíñüêèé. Äîñ³ îêðåì³ âóëèö³ çàëèøàþ-
òüñÿ áåç ñâ³òëà. ×åðåç çàâàëè ñí³ãó íà äî-
ðîãàõ òà ó äâîðàõ ñêëàäíî âèâîçèòè ïîáó-
òîâ³ â³äõîäè. Òèñÿ÷³ ïåðåïîâíåíèõ êîíòåé-
íåð³â ñòîÿòü ïî ï'ÿòü äí³â ³ á³ëüøå. Öå ïå-
ðåäóñ³ì ñòîñóºòüñÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äåñíÿí-
ñüêîãî òà ³íøèõ ðàéîí³â. Íà ñüîãîäí³ ì³ñü-
êèé òðàíñïîðò ó ñòîëèö³ ïðàöþº ó çâè÷àé-
íîìó ðåæèì³, ïðîòå î÷èùåííÿ ïîòðåáóþòü
ùå 200 çóïèíîê. Äî ïðèáèðàííÿ äîëó÷èëè-
ñÿ ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà. "Êîæåí êåð³â-
íèê ïîâèíåí çíàòè, ùî êîíêðåòíî ïîòð³á-
íî çðîáèòè â ðàéîí³, ñê³ëüêè òåõí³êè òðå-
áà, ÿê³ âèíèêàþòü ïðîáëåìè, ³íàêøå ïëàòà
çà íåêîìïåòåíòí³ñòü — çâ³ëüíåííÿ ç ïîñà-
äè”, — ñêàçàâ ÷èíîâíèêàì ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.
Ç³ ñâîãî áîêó â³í ïîîá³öÿâ êëîïîòàòè ïå-
ðåä êåð³âíèöòâîì ì³ñòà ïðî âèä³ëåííÿ äî-
äàòêîâèõ çàñîá³â ³ç ñóáâåíö³é ó ðîçì³ð³ 16,3
ìëí ãðí íà äîêóïîâóâàííÿ ðåàãåíò³â, â³ä-
íîâëåííÿ ñí³ãîïðèáèðàëüíîãî òðàíñïîðòó,
îïîð åëåêòðîïåðåäà÷³, à òàêîæ âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè êîìóíàëüíèêàì, îñê³ëüêè íà
ñüîãîäí³ ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíåíî ëèøå íà
÷âåðòü

“Áîðèñï³ëüñüêà”
çàïðàöþâàëà íà ïîâíó

Äëÿ ïîë³ïøåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæè-
ð³â âåñòèáþëü ¹ 2 ñòàíö³¿ "Áîðèñï³ëüñüêà"
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó
çíîâó â³äêðèòî äëÿ âõîäó ³ âèõîäó. Íàãàäà-
ºìî, ùî â ðàìêàõ åêîíîì³¿ ó ãðóäí³ ìåòðî-
ïîë³òåí çàêðèâ ø³ñòü íåïîïóëÿðíèõ âèõîä³â,
çîêðåìà íà "Íèâêàõ", "Ïîçíÿêàõ", "Ãåðî¿â
Äí³ïðà". Âîäíî÷àñ íà ñàéò³ òà íà ãàðÿ÷³é ë³-
í³¿ ìåòðîïîë³òåí³âö³ çáèðàëè çâåðíåííÿ êè-
ÿí ùîäî ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà.
Íàãàäàºìî, ùî öüîãî ðîêó ñòîëè÷íà ï³äçåì-
êà ñâÿòêóº ñâîº 50-ð³÷÷ÿ. Äî þâ³ëåþ ïëàíó-
þòü çàïóñòèòè âàãîí-ìóçåé. Òàì áóäå ðîçì³-
ùåíî ³íôîðìàö³þ ïðî ³ñòîð³þ ï³äïðèºìñòâà,
ïëàíè, ö³êàâèíêè ïðî ð³çí³ ñòàíö³¿. Íàïåðå-
äîäí³ Íîâîãî ðîêó ñòîëè÷íà ï³äçåìêà ïðå-
çåíòóâàëà õóäîæí³ ðîáîòè ñâî¿õ øàíóâàëü-
íèê³â. Ïàñàæèðè îòðèìàëè ïîäàðóíêè çà
íàéêðàù³ â³ðø³ òà ìàëþíêè ïðî ï³äïðèºì-
ñòâî

×åðåç îæåëåäèöþ ùîäíÿ
òðàâìóºòüñÿ 200 êèÿí

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ íà 30 % çá³ëüøèëàñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé, ÿê³ òðàâìóâàëèñÿ ÷åðåç îæåëå-
äèöþ, ïîð³âíÿíî ç ëèñòîïàäîì òà ãðóäíåì.
Ïðî öå çàÿâèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ³ ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåð³¿ Âîëîäèìèð Çàãî-
ðîäí³é. Çà éîãî ñëîâàìè, ïîãîäíèé ÷èííèê
â³ä³ãðàâ ñâîþ ðîëü. Òàê, íèí³ íà äîáó ô³êñó-
þòü â³ä 170 äî 200 çâåðíåíü ëþäåé ç ïåðå-
ëîìàìè ³ çàáèòòÿìè. Ïðè öüîìó 20—30 % ³ç
íèõ — ä³òè. Ïàí Çàãîðîäí³é çàêëèêàâ êèÿí
áóòè îáåðåæí³øèìè, à ëþäåé ë³òíüîãî â³-
êó — ïî ìîæëèâîñò³ óíèêàòè òðèâàëèõ ïðî-
ãóëÿíîê, äîêè äîð³æêè äîñòàòíüî îáðîáëÿòü
ðåàãåíòàìè

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç ïîâí³ñòþ
çàêðèþòü äëÿ ìàøèí
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Вартість ре онстр ції
Андріївсь о о звоз
обійдеться в понад 336
млн рн. Наразі архі-
те тори вивчили стан
спор д, територію, ін-
женерію, археоло ію та
виробили онцепцію
подальшої роботи. На
Андріївсь ом звозі
план ють ре онстр -
ювати б дівлі, інженер-
ні мережі, підвищити
рівень проїжджої части-
ни, пере ласти бр ів
з заміною пішохідної
частини на ранітн .
За алом р х авто на
звозі план ють забо-
ронити. Одночасно три-
ває й ре онстр ція Ан-
дріївсь ої цер ви, я
мають завершити за
два ро и.

Ì³ñòîáóä³âíà ðàäà ñõâàëèëà
êîíöåïö³þ ðåñòàâðàö³¿, çàáóäî-
âè òà áëàãîóñòðîþ ñòàðîâèí-
íîãî Ïîäîëó. Çîêðåìà, Àíäð³-
¿âñüêîãî óçâîçó, Êîíòðàêòîâî¿
ïëîù³ òà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî.
Îíîâëåííÿ öèõ îá'ºêò³â îá³é-
äåòüñÿ ìàéæå ó 2,5 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü. Ïðî öå çàÿâèâ âèêî-
íóâà÷ îáîâ'ÿçê³â íà÷àëüíèêà
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-
çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà
Ñåðã³é Áðîíåâèöüêèé. Çà éîãî
ñëîâàìè, âàðò³ñòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó ôàõ³â-
ö³ îö³íþþòü ó ïîíàä 336 ìëí
ãðí. Ç íèõ — 200,7 ìëí ãðí —
äåðæàâí³, à 135,5 ìëí ãðí —
ïðèâàòí³ êîøòè. Ïàí Áðîíå-
âèöüêèé äîäàâ, ùî ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ ïåðåäàäóòü íà ðîç-
ãëÿä äåïóòàò³â Êè¿âðàäè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî àðõ³-
òåêòîðà "ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñ-
òàâðàö³¿" Îëåãà Ðàóæèñà, êîò-
ðèé ðîçðîáèâ êîíöåïö³þ ðå-
êîíñòðóêö³¿ Ïîäîëó, íàðàç³
âèâ÷åíî ñòàí ñïîðóä, òåðèòî-
ð³é, ³íæåíåð³¿, àðõåîëîã³¿, ðîç-
ðîáëåíî ïëàí ïîäàëüøî¿ ðî-
áîòè. Çà éîãî ñëîâàìè, ïðî-
åêò ïðèïóñêàº ðåñòàâðàö³þ áó-
ä³âåëü ³ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ, ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, ïå-
ðåêëàäàííÿ áðóê³âêè ³ç çàì³-
íîþ ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèíè íà
ãðàí³òíó.

"Óçâ³ç, äå ìàéæå 95 â³äñîò-
ê³â ñïîðóä º ïàì'ÿòêàìè àðõ³-

òåêòóðè, ïåðåäáà÷àºòüñÿ çðî-
áèòè ï³øîõ³äíèì. Ïðèâåñòè
äî ëàäó òðîòóàðè ³ ñõîäè, à ìà-
øèíè íå ïóñêàòè íàâ³òü íà
ìàéäàí÷èê á³ëÿ Àíäð³¿âñüêî¿
öåðêâè,— ïîâ³äîìèâ àðõ³òåê-
òîð.— ×èìàëî îá'ºêò³â, ðîçòà-
øîâàíèõ ó ö³é ³ñòîðè÷í³é ÷àñ-
òèí³, ïåðåáóâàþòü â àâàð³éíî-
ìó ñòàí³. Òîìó ïîòðåáóþòü íå-
ãàéíîãî âòðó÷àííÿ".

Âîäíî÷àñ òðèâàº ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè.
¯¿ ðåìîíòóþòü çà äåðæàâíèé
êîøò. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà "Õðå-
ùàòèêó" çàâ³äóâà÷ íàóêîâî-äî-
ñë³äíîãî â³ää³ëó îõîðîíè
ïàì'ÿòîê àðõ³òåêòóðè Íàö³î-

íàëüíîãî çàïîâ³äíèêà "Ñîô³ÿ
Êè¿âñüêà" ªâãåí Êàæàí, êî-
ðåêòèâè â ðîáîòó äåùî âíåñ-
ëà íåñïðèÿòëèâà ïîãîäà. "Íà-
ðàç³ ôàõ³âö³ îíîâëþþòü ïà-
ïåðòü íàâêîëî öåðêâè,— çà-
çíà÷èâ â³í.— Òîð³ê çàâåðøè-
ëè óêð³ïëþâàòè ñõèëè". Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ÷àñòèíó âèä³ëåíèõ
ãðîøåé íàâ³òü äîâåëîñÿ ïîâåð-
íóòè äî äåðæáþäæåòó, áî íå
âñòèãëè âèêîðèñòàòè ¿õ ïîâí³-
ñòþ. "ßêùî æ ô³íàíñóâàííÿ
áóäå é íàäàë³ ñòàá³ëüíèì, òî
ðåêîíñòðóêö³þ Àíäð³¿âñüêî¿
öåðêâè çàâåðøàòü çà ð³ê-
äâà",— ðåçþìóâàâ ïàí Êà-
æàí

За іль а ро ів на Андріївсь ом звозі не б де жодної автів и — в лиця стане повністю пішохідною

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
висловлює либо е співч ття оловном
спеціаліст правління забезпечення
діяльності постійних омісій Київради
се ретаріат Київсь ої місь ої ради Михайл
Ми олайович Шарпил з привод
передчасної смерті йо о матері

Надії Федорівни Шарпило

Øàíñè çðîñëè
Ñóìë³ííèì ïëàòíèêàì çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðîäîâæèëè
ðîç³ãðàø ïðèç³â
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Термін подачі заяво на часть
розі раші рошових призів по-

довжено на тиждень. С млінні
платни и омпосл мож ть ре-
єстр ватися в місь ом Call-
центрі до дев’ятнадцято о січня
в лючно. Взяти часть лотереї
мож ть близь о двохсот тисяч
иян. Головна вимо а — вчасна
оплата житлово- ом нальних
посл протя ом січня — жовтня
2009 ро . Учасни и лотереї ма-
ють шанс ви рати рошові призи
в розмірі від ста до двадцяти
п’яти тисяч ривень.

Äî äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñ³÷íÿ âêëþ÷íî ìî-
æóòü ðåºñòðóâàòèñÿ ñóìë³íí³ ïëàòíèêè
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ ó÷àñò³ â ðîç³ãðà-
ø³ ãðîøîâèõ ïðèç³â. Òåðì³í ïîäà÷³ çà-

ÿâîê ïîäîâæèëè ùå íà òèæäåíü. Ó ÊÏ
"Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëü-
íèé öåíòð" ïîÿñíþþòü, ùî ÷èìàëî êèÿí
ïðîñòî íå âñòèãëè çàðåºñòðóâàòèñÿ. "Áà-
ãàòî ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â ÷è íå çíàëè,
÷è íå ÷óëè ïðî êîíêóðñ ³ òåðì³í ïîäà÷³
çàÿâîê íà ó÷àñòü ó íüîìó, äî òîãî æ ñâÿ-
òà",— ñêàçàâ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Ñòà-
í³ñëàâ Êàïëóíåíêî. Àäæå ïðàâî âçÿòè
ó÷àñòü ó ìóí³öèïàëüí³é ëîòåðå¿ òà âèãðà-
òè ãðîø³ çìîæóòü ïðèáëèçíî äâ³ òèñÿ÷³
äîáðîñîâ³ñíèõ ïëàòíèê³â êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã. À âñòèãëà çàðåºñòðóâàòèñü óñüîãî
ñîòà ÷àñòèíà êèÿí. Ðåøòà ùå ìîæå öå
çðîáèòè, çàòåëåôîíóâàâøè äî ì³ñüêîãî
Call-öåíòðó.

Óñ³, õòî âæå çàðåºñòðóâàâñÿ, òà ò³, õòî
ùå çàðåºñòðóºòüñÿ, ìàòèìóòü çìîãó âè-
ãðàòè ãðîøîâ³ ïðèçè ó ðîçì³ð³ 100, 200,
500, ï’ÿòü òèñÿ÷ ³ äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷
ãðèâåíü. ×èìàë³ ãðîø³ ó ìåð³¿ ðîçäàâàòè-
ìóòü çà çâè÷àéíó ïîðÿäí³ñòü. Àäæå äëÿ
öüîãî òðåáà áóëî ëèøå â÷àñíî îïëà÷óâà-
òè æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ïðîòÿ-
ãîì ñ³÷íÿ — æîâòíÿ 2009 ðîêó. Äîáðîñî-
â³ñíèì ñòîëè÷íèì ïëàòíèêàì êîìïîñëóã

ì³ñüêà âëàäà â³ääÿ÷èòü óæå âòðåòº. Ñï³ëü-
íî ç ÊÏ Ã²ÎÖ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó
âîíà âæå ïðîâåëà äâ³ ìóí³öèïàëüí³ ëîòå-
ðå¿. Òîä³ êèÿíàì äàðóâàëè ô³ëüòðè äëÿ
î÷èñòêè âîäè, ñð³áí³ ìîíåòè òà çîëîò³
çëèòêè. Ó òàêèé ñïîñ³á ñòîëè÷íà âëàäà
ìàº íàì³ð ñòèìóëþâàòè êèÿí â÷àñíî
îïëà÷óâàòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. "Íàì
óñ³ì íèí³ íåïðîñòî. Êîæåí â÷èòüñÿ æè-
òè â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ñòàòê³â, ïðàêòè÷-
íî çàíîâî âèçíà÷àþ÷è ïð³îðèòåòè. Îá³-
öÿþ, ùî ÿ ³ ìîÿ êîìàíäà çðîáèìî âñå
ìîæëèâå, ùîá ó âàøèõ áóäèíêàõ áóëî çà-
òèøíî ³ òåïëî, ùîá æîäíó êîï³éêó ç³
ñïëà÷åíèõ âàìè êîøò³â íå áóëî âèòðà÷å-
íî äàðåìíî",— çàïåâíèâ ìåð Ëåîí³ä ×åð-
íîâåöüêèé, ïîîá³öÿâøè é íàäàë³ äÿêóâà-
òè ñóìë³ííèì ãðîìàäÿíàì ïîäàðóíêàìè.

Ñâîºþ ÷åðãîþ, â Ã²ÎÖ³ ï³äòðèìóþòü
òàêó ³í³ö³àòèâó ì³ñüêî¿ âëàäè òà îá³öÿþòü
ïðîâîäèòè òàê³ ðîç³ãðàø³ ïîäàðóíê³â íå
ð³äøå, í³æ äâ³÷³ íà ð³ê. "Òèõ êèÿí, êîòð³
â÷àñíî ïëàòÿòü çà ñïîæèòå òåïëî, ñâ³òëî,
âîäó òîùî, îáîâ’ÿçêîâî òðåáà â³äçíà÷àòè
ïîäàðóíêàìè",— íàãîëîñèâ äèðåêòîð ÊÏ
Ã²ÎÖ Ñòàí³ñëàâ Êàïëóíåíêî

Ñòàðó áðóê³âêó òàì çàì³íÿòü íà ãðàí³ò
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Â³òàë³é ÏÀÂËÈÊ: Ïîêàðàííÿ çà ôàëüñèô³êàö³þ
ðåçóëüòàò³â âèáîð³â áóäå íåâ³äâîðîòíèì
Цієї неділі У раїна б де
обирати Президента ра-
їни. Про те, я і правопо-
р шення мож ть б ти ви-
ористані андидатами на
центральн посад раїни,
наша сьо однішня розмо-
ва з професійним юрис-
том, оловою постійної
омісії Київради з питань
правопоряд , ре ламент
та деп татсь ої ети и
Павли ом Віталієм Андрі-
йовичем.

— Â³òàë³º Àíäð³éîâè÷ó, çâåðòà-
þñü äî Âàñ ÿê äî ïðîôåñ³éíîãî
þðèñòà ç ïðîõàííÿì ³íôîðìóâàòè
÷èòà÷³â ãàçåòè ïðî ìîæëèâ³ âàð³àí-
òè ôàëüñèô³êàö³é òà âàð³àíòè ïðî-
òèä³¿ ¿ì äëÿ òîãî, ùîá âñ³ ìè ìîã-
ëè äåìîêðàòè÷íî òà ÷åñíî ðåàë³çó-
âàòè ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê
ùîäî îáðàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè.

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ïðîòÿ-
ãîì âèáîð÷èõ êàìïàí³é îñòàíí³õ
ðîê³â äîâîë³ ÷àñòî ìîæíà áóëî
÷óòè ïðî ð³çíîìàí³òí³ ñïîñîáè
íåçàêîííîãî âïëèâó íà õ³ä âèáîð-
÷îãî ïðîöåñó òà âîëåâèÿâëåííÿ
ãðîìàäÿí. Îäíèìè ç íàéá³ëüø
íåáåçïå÷íèõ ôîðì ôàëüñèô³êà-
ö³é º ï³äêóï âèáîðö³â òà ôàëüñè-
ô³êàö³ÿ âèáîð÷èõ äîêóìåíò³â. Àëå

ãîëîâíå, ÿ ââàæàþ, ùîá êîæåí
âèáîðåöü çðîçóì³â, ùî ó âèïàäêó
áóäü-ÿêèõ ôàëüñèô³êàö³é ïîðó-
øóºòüñÿ éîãî âèáîð÷å ïðàâî,
ñïîòâîðþºòüñÿ ðåàëüíå âîëåâè-
ÿâëåííÿ ãðîìàäÿí.

Ââàæàþ, ùî é îðãàíè äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ãðîìàäñüê³ ³íñòèòóö³¿
òà âèáîðö³ ïîâèíí³ çðîáèòè âñå
ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá óáåçïå-

÷èòè ãîëîñóâàííÿ òà âñòàíîâëåí-
íÿ ðåçóëüòàò³â âèáîð³â â³ä áóäü-
ÿêîãî íåçàêîííîãî âïëèâó. Âàæ-
ëèâî, ùîá êîæåí, õòî áàæàº â÷è-
íèòè áóäü-ÿê³ íåçàêîíí³ ä³¿, ðî-
çóì³â, ùî ïîêàðàííÿ çà òàê³ ä³¿
áóäå íåâ³äâîðîòíèì.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì Þë³ÿ Òèìî-
øåíêî çàÿâëÿº, ùî ð³øåííÿ ÖÂÊ

ïðî òå, ùî ãîëîñóâàòè âäîìà çìî-
æóòü ãðîìàäÿíè áåç íàäàííÿ ï³ä-
òâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ùîäî íå-
ìîæëèâîñò³ ¿õ ïåðåñóâàòèñÿ ñàìî-
ñò³éíî ñïðèÿòèìå ìàñøòàáíèì
ôàëüñèô³êàö³ÿì. ×è ä³éñíî öå òàê?

— Ïî-ïåðøå, íå ð³øåííÿ ÖÂÊ
äîçâîëÿº òàêå ãîëîñóâàííÿ, à íî-
âà ðåäàêö³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè”,
ïðîåêò ÿêî¿ âíîñèâ ïðåäñòàâíèê
ÁÞÒ, ³ ôðàêö³ÿ Þë³¿ Âîëîäèìè-
ð³âíè â ïîâíîìó ñêëàä³ ï³äòðè-
ìàëà çàçíà÷åíó ïîçèö³þ.

Ïî-äðóãå, ÷è ä³éñíî ãðîìàäÿ-
íèí íå çäàíèé ïåðåñóâàòèñÿ ñà-
ìîñò³éíî, ìîæå ïåðåâ³ðÿòè ä³ëü-
íè÷íà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ, à ñàìå ãî-
ëîñóâàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàí-
íÿ âèáîðöÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ íå
ìåíø í³æ òðüîìà ÷ëåíàìè ÄÂÊ,
ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ êàíäèäà-
ò³â. Ó òàêîìó ãîëîñóâàíí³ ìîæóòü
áðàòè ó÷àñòü ³ îô³ö³éí³ ñïîñòåð³-
ãà÷³. Òîìó ãîâîðèòè ïðî ìàñøòàá-
í³ ôàëüñèô³êàö³¿ íå äîâîäèòüñÿ.

Òóò á³ëüøå ïèòàííÿ â òîìó, ùî
ïðîïîíóºòüñÿ. Òàê, íàðîäíèì äå-
ïóòàòîì Óêðà¿íè â³ä ÁÞÒ Âàëå-
ð³ºì Ïèñàðåíêîì âíåñåíî çàêî-
íîïðîåêò, ÿêèì ïðîïîíóºòüñÿ
çä³éñíþâàòè ãîëîñóâàííÿ âäîìà
ëèøå âèáîðöÿì, êîòð³ ïîñò³éíî
íåçäàòí³ ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòè-
ñÿ ³ ëèøå çà ï³äòâåðäæåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ìåäè÷íèõ äîâ³äîê. ² òóò,
íà ìîþ äóìêó, ïðîñòåæóºòüñÿ îá-
ìåæåííÿ âèáîð÷îãî ïðàâà ãðîìà-
äÿí, ÿê³ òèì÷àñîâî íåçäàòí³ ñàìî-

ñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ ÷è çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ, ÷è ÷åðåç ïîõèëèé â³ê.

— ² íàîñòàíîê, ùî á âè õîò³ëè
ïîáàæàòè âñ³ì ãðîìàäÿíàì, õòî áå-
ðå ó÷àñòü ó ïðåçèäåíòñüê³é êàìïà-
í³¿ 2010 ðîêó?

— Áàæàþ âñ³ì ó÷àñíèêàì âè-
áîð÷îãî ïðîöåñó ï³äòðèìóâàòè
íåéòðàëüíèé òà ïðîôåñ³éíèé ï³ä-
õ³ä äî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ³ç áî-
êó ïðàö³âíèê³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é
íà âñ³õ ð³âíÿõ, ïîâàæàòè ïðàâî
âñ³õ âèáîðö³â íà ðåàë³çàö³þ ñâî-
ãî ïðàâà ãîëîñó ï³ä ÷àñ òàºìíîãî
ãîëîñóâàííÿ áåç ïðèìóñó ÷è ñïî-
íóêàííÿ.

Õîò³ëîñÿ á, ùîá âèáîðö³, ãðî-
ìàäñüê³ ³íñòèòóö³¿, à íå ëèøå ïðà-
âîîõîðîíí³ îðãàíè, ñòàëè íà ñòî-
ðîæ³ çàõèñòó äåìîêðàòè÷íîãî âè-
áîðó. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ÷è òî ï³ä-
êóïó âèáîðö³â àáî æ ÷ëåí³â êî-
ì³ñ³é, ÷è ïðèìóñó àáî æ çàëÿêó-
âàííÿ ùîäî ãîëîñóâàííÿ ãðîìà-
äÿí îô³ö³éí³ ñïîñòåð³ãà÷³ ïîâèí-
í³ ñêëàäàòè àêòè ïðî âèÿâëåí³
ïðàâîïîðóøåííÿ, à âèáîðö³ ïðî
ö³ ôàêòè — ³íôîðìóâàòè âèáîð-
÷ó êîì³ñ³þ, ñïîñòåð³ãà÷³â òà ïðà-
âîîõîðîíí³ îðãàíè.

Ñïîä³âàþñÿ, ïðåçèäåíòñüê³ âè-
áîðè 2010 ðîêó ñòàíóòü ïåðøèìè,
ÿê³ â³äáóäóòüñÿ áåç ìàñîâèõ ïîðó-
øåíü âèáîð÷èõ ïðàâ

Розмовляла
Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

“Êíÿæèé ìå÷” á’º ïî ñíó êèÿí
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

До я их тіль и інстанцій
не зверталися меш анці
б дин № 21 на в л.
Татарсь ій. Дев'ять ро-
ів вони просять допо-
мо и в припиненні ро-
боти са ни "Княжий
меч", я а розташована
в цо ольном примі-
щенні дев'ятиповерхів-
и. Одна надсилають
иянам самі відпис и,
час від час дізнаючись
про змін ерівництва
за лад .

Ìàøèíè íà ïðèáóäèíêîâî-
ìó ãàçîí³, ãó÷íà ìóçèêà â í³÷-
íèé ÷àñ, ñï³â, ãàëàñ, âîëîã³ñòü
ó ï³ä’¿çä³ — öå äàëåêî íå óâåñü
ïåðåë³ê íåçðó÷íîñòåé, ÿê³ â³ä-
÷óâàþòü ìåøêàíö³ êâàðòèð
áàãàòîïîâåðõ³âêè íà Òàòàð-
ñüê³é, 21.

“Óíî÷³ ÷óòíî, ÿê ãðàþòü ó
á³ëüÿðä, ïëåñê³ò âîäè ó áàñåé-
í³, êîëè â íüîãî ñòðèáàþòü, íà-
â³òü öîêàííÿ ï³äáîð³â,— ñêàð-
æèòüñÿ íà â³äâ³äóâà÷³â ñàóíè
Àíòîí³íà Ãóñà÷, ìåøêàíêà
êâàðòèðè ¹ 4,— à êîëè âñ³ ðî-
ç³éäóòüñÿ, ï³ä ðàíîê, ïðàö³âíè-
êè “îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó”
âìèêàþòü âèòÿæêó ³ î÷èùóâà÷
âîäè. Öå ïðîñòî æàõ”.

Ðîçäðàòîâàí³ ïðîáëåìîþ,
ÿêà òÿãíåòüñÿ á³ëüø ÿê äåâ’-
ÿòü ðîê³â, ìåøêàíö³ áóäèíêó
âæå íå çíàþòü, êóäè çâåðòàòè-

ñÿ. Ïåðøèé ëèñò äî Øåâ÷åí-
ê³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
íàïèñàëè ùå ó 2000 ðîö³, ìàé-
æå îäðàçó ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ çà-
êëàäó. Ïîò³ì íåñê³í÷åíí³ çâåð-
íåííÿ äî ³íøèõ ³íñòàíö³é —
ñàíåï³äñëóæáè, ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â, äåïóòàò³â ðàéîí-
íî¿ ðàäè, íàâ³òü äî ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà. Ðåàãóâàííÿ — çì³íà
àäì³í³ñòðàòîðà ñàóíè, òà öå
âñå. Âë³òêó 2009 ðîêó, êîëè
ãóëüêè íå ìîãëè çóïèíèòè î
÷åòâåðò³é ðàíêó, ìåøêàíö³ âè-
êëèêàëè ì³ë³ö³þ. ¯¿ îïåðàòèâ-
í³ñòü âèÿâèëàñÿ ëèøå â òåëå-
ôîííîìó äçâ³íêó â ëàçíþ, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî âñå ñòèõëî, àëå êàðäè-
íàëüíî öå ïèòàííÿ òàê ³ íå âè-
ð³øåíî.

“Â³äïèñêè,— òàê íàçèâàº
â³äïîâ³ä³ ì³ñüêèõ ñàíåï³äåì-
³îëîã³â ìåøêàíêà ò³º¿ æ òðåòüî¿
êâàðòèðè Îëüãà Ãóñà÷,— áî â
êîæíîìó ïðîòîêîë³ ïåðåâ³ðêè,
à ¿õ, ïîâ³ðòå, áåçë³÷, ÷³òêî íà-
ïèñàíî: ðîçì³ùåííÿ ñàóíè â
æèòëîâîìó áóäèíêó — ãðóáå
ïîðóøåííÿ, á³ëüøå òîãî, öÿ
ñëóæáà íå íàäàâàëà íàâ³òü äî-
çâîëó íà â³äêðèòòÿ”. Ì³ë³ö³ÿ
òàêîæ äóæå ëîÿëüíî ðåàãóº íà
êîëåêòèâí³ çàÿâè ëþäåé. “Ëè-
øå ðàç,— ïðèãàäóº æ³íêà,—
ïðè¿çäèâ “Áåðêóò”. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ áóëè çäèâîâàí³ òèìè ïî-
ñâ³ä÷åííÿìè, ÿê³ íàäàëè âèñî-
êî÷èíí³ â³äâ³äóâà÷³ ëàçí³”.

Òà ëèñòóâàííÿ ìåøêàíö³â áó-
äèíêó ç ÷èíîâíèêàìè íà òîìó
íå çàê³í÷óºòüñÿ. Îñòàííº çâåð-
íåííÿ áóëî äî äåïóòàòà Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä
Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
Â³êòîð³¿ Ò³òîðåíêî, ÿêà ñâîºþ

÷åðãîþ çâåðíóëàñÿ äî òèõ ñà-
ìèõ ³íñòàíö³é. Íà ùî ïðèéøëè
äåÿê³ â³äïîâ³ä³.

ÑÅÑ íàïèñàëà, ùî óòðèìàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó â³äïîâ³ä-
íî äî ñàí³òàðíèõ íîðì ïîêëà-
äåíî íà âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè
ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ ðàä.

Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðî-
ëþ ÊÌÄÀ ïåðåàäðåñóâàëî íà
²íñïåêö³þ àðõ³òåêòóðíîãî-áó-
ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ÊÌÄÀ,
ÿêó ë³êâ³äîâóþòü. Óïðàâë³ííÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ïî³íôîðìóâàëî: îñê³ëü-
êè íåìàº ïîðóøåííÿ óìîâ äî-
ãîâîðó îðåíäè ïðèì³ùåííÿ,
ïîçîâíèõ âèìîã ñóä íå çàäî-
âîëüíèâ. Ñï³âðîá³òíèêè Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ÐÓ ÃÓÌÂÑ Óêðà-
¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ ï³ñëÿ “ðåòåëü-
íî¿” ïåðåâ³ðêè çàêëàäó â³äìî-
âèëè â ïîðóøåíí³ êðèì³íàëü-
íî¿ ñïðàâè çà â³äñóòíîñò³ ñêëà-
äó çëî÷èíó. Êîì³ñ³ÿ ó ñêëàä³
â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ ñëóæá
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ òàêîæ ïîáóâà-
ëà çà âêàçàíîþ àäðåñîþ — ïðè-
ì³ùåííÿ áóëî çà÷èíåíî. Êåð³â-
íèê êîìïëåêñó íà íàðàäó íå
ç’ÿâèâñÿ, ùî ìîæå ñâ³ä÷èòè
ïðî íåçàêîíí³ñòü éîãî ä³ÿëü-
íîñò³. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ñâîºþ ÷åð-
ãîþ çâåðíóëàñÿ äî ïðàâîîõî-
ðîííî¿ ñëóæáè ç ïðîõàííÿì
âæèòè â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ïðà-
âîâîãî âïëèâó íà êåð³âíèêà
êîìïëåêñó “Êíÿæèé ìå÷” ÒÎÂ
“Êíÿæèé ìå÷” Àðòåìîâî¿ Ç. Ï.
ßêèìè áóäóòü ðåçóëüòàòè ðåà-
ãóâàííÿ, ñêàçàòè ñêëàäíî.
“Õðåùàòèê” ñòåæèòèìå çà òèì,
ÿê ðàéîííà âëàäà â³äñòîþâàòè-
ìå ³íòåðåñè êèÿí

До майже підпільної са ни постійні нічні лієнти протоптали стеж попри б дь-я
не од
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Костен а Юрія Івановича

Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ âèñóâàº
íà ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè ñâîãî êàíäè-
äàòà, ïðåäñòàâíèêà âåëèêî¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ êîìàíäè óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, ç
ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ ³äå¿, ÿêó ïàðò³ÿ áà÷èòü ÿê ìàéáóòíº
ë³äåðñòâî Óêðà¿íè ó íîâ³é ªâðîïåéñüê³é
ñï³ëüíîò³.

Ãîëîâíå ãàñëî êàíäèäàòà â³ä ÓÍÏ:
“Ðîáè óêðà¿íñüêå, êóïóé óêðà¿íñüêå, çà-

õèùàé óêðà¿íñüêå,— áî öå òâîº!”

Öå ðåàëüíèé ìåõàí³çì, ÿêèé äîçâîëèòü
Óêðà¿í³ ÿêíàéøâèäøå âèéòè ç åêîíîì³÷-
íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ êðèçè, â³äðîäèòè åêî-
íîì³êó, â³äíîâèòè ïîâàãó äî äåðæàâè ³
âëàäè òà äîìîãòèñÿ çðîñòàííÿ äîáðîáó-
òó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Óêðà¿íñüêà Íà-
ðîäíà Ïàðò³ÿ — öå ïàòð³îòè÷íà ïàðò³ÿ,
ùî áåðå ñâ³é ïî÷àòîê â³ä “Íàðîäíîãî Ðó-
õó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó” ³ çàõèùàº ³í-
òåðåñè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Êàíäèäàò
ÓÍÏ âèñòóïàº ç ïðîãðàìîþ ºäíîñò³
Óêðà¿íè, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ
ïð³îðèòåòó íàö³îíàëüíîãî ³íòåðåñó, åêî-
íîì³÷íîãî íàö³îíàë³çìó, ïðîôåñ³éíî¿
ïðîçîðî¿ ä³ºâî¿ âëàäè ó âñ³õ ñôåðàõ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ äåðæàâè.

І. Роби та п й
раїнсь е — шлях

е ономічно о розвит
У раїни!

Óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà ïîòðåáóº ñòðóê-
òóðíèõ ðåôîðì, ùîá âèðîáíèöòâî ìîã-
ëî íàïîâíèòè âíóòð³øí³é ðèíîê ÿê³ñíè-
ìè òîâàðàìè çà ïîì³ðíîþ ö³íîþ, çàáåç-
ïå÷èòè åêñïîðò êîíêóðåíòîçäàòíî¿ ïðî-
äóêö³¿, ñòâîðèòè óìîâè ìàêñèìàëüíîãî
ñïðèÿííÿ ìàëèì ³ ñåðåäí³ì ï³äïðèºì-
öÿì, îñê³ëüêè ñàìå ö³ ëþäè, à íå äåðæà-
âà, ñòâîðþþòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ãàðàíòóþòü
äîáðîáóò ñâî¿õ ðîäèí òà íàéìàíèõ ïðà-
ö³âíèê³â, ñòâîðþþòü îñíîâó ñèëüíî¿ äå-
ìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè. Çàäëÿ äîñÿãíåííÿ
ö³º¿ ìåòè íåîáõ³äíî:

1. Ñïðèÿòè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà øëÿõîì: îáîâ’ÿçêîâî¿ ïð³îðè-
òåòíî¿ çàêóï³âë³ äåðæàâíèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè òà óñòàíîâàìè ïðîäóêö³¿ óêðà¿í-
ñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â; ñòâîðåííÿ ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ ¿õ äîâãîñòðîêîâîãî êðåäè-
òóâàííÿ; ïðîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóê-
ö³¿, ó ïåðøó ÷åðãó ãîòîâî¿,— ç âèñîêèì
ð³âíåì äîäàíî¿ âàðòîñò³,— íà ñâ³òîâèõ
ðèíêàõ.

2. Îáìåæèòè çðîñòàííÿ ö³í ÷åðåç: ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ åíåðãî- ³ ðåñóð-
ñîçáåðåæåííÿ óêðà¿íñüêèõ òîâàðîâèðîá-
íèê³â; çàïîá³ãàííÿ çëîâæèâàííþ ìîíî-
ïîëüíèì ñòàíîâèùåì ïðèðîäíèõ ìîíî-
ïîë³ñò³â, çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíèõ
óìîâ ñïðèÿííÿ çäîðîâ³é ðèíêîâ³é êîí-
êóðåíö³¿.

3. Âèð³øèòè ïðîáëåìè áåçðîá³òòÿ ÷å-
ðåç: ìàêñèìàëüíå áþäæåòíå, ïîäàòêîâå,
êðåäèòíå ñòèìóëþâàííÿ âíóòð³øíüîãî
âèðîáíèöòâà òà ïîïèòó íà óêðà¿íñüê³ òî-
âàðè çàäëÿ ïîæâàâëåííÿ åêîíîì³êè ³
øâèäøîãî âèõîäó ç êðèçè; ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî
á³çíåñó, ùî äàº ðîáî÷³ ì³ñöÿ; çàáåçïå-
÷åííÿ ñòèìóëþþ÷î¿ ôóíêö³¿ ïîäàòê³â;
çíèæåííÿ ïîäàòêîâîãî òèñêó; ðåôîðìó-
âàííÿ ìåõàí³çìó àäì³í³ñòðóâàííÿ òà êîí-
òðîëþ çà â³äøêîäóâàííÿì ïîäàòêó íà äî-
äàíó âàðò³ñòü; çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîñò³ ïî-
äàòêîâî¿ ñèñòåìè, êîëè áóäü-ÿêà çì³íà
îáñÿãó òà óìîâ ñïëàòè ïîäàòê³â â³äáóâà-
òèìåòüñÿ íå ÷àñò³øå, í³æ ðàç íà ï’ÿòü
ðîê³â; çì³íó óìîâ ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ òà
îïîäàòêóâàííÿ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç çà-
ïðîâàäæåííÿì äëÿ íèõ ïðàâèë ïîäàííÿ

çâ³òíîñò³ îäèí ðàç íà ð³ê òà ñïëàòó ïî-
äàòê³â íå ÷àñò³øå äâîõ ðàç³â íà ð³ê.

4. Ðåôîðìóâàòè åíåðãåòè÷íó ãàëóçü òà
ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòè åíåðãîçáåðåæåííþ
ÿê íàéâàæëèâ³ø³é ñêëàäîâ³é âñ³º¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ùî ïåðåäáà-
÷àº â³äìîâó â³ä íååôåêòèâíîãî áþäæåò-
íîãî òà ïåðåõðåñíîãî ñóáñèäóâàííÿ â ïà-
ëèâî-åíåðãåòè÷íîìó êîìïëåêñ³, ñïðÿìó-
âàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà àäðåñíó ãðî-
øîâó äîïîìîãó ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì
âåðñòâàì íàñåëåííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ ìî-
äåðí³çàö³¿ åíåðãåòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ,
æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè.

5. Çàáåçïå÷èòè ïðîôåñ³éíå óïðàâë³ííÿ
äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ òà ïðèâàòèçàö³þ
íååôåêòèâíèõ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,
îêð³ì ñòðàòåã³÷íèõ, ùî ïîâ’ÿçàí³ ³ç ãà-
ðàíòóâàííÿì íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè.

6. Ãàðàíòóâàòè ïðîçîð³ñòü, îùàäí³ñòü,
åôåêòèâí³ñòü, àäåêâàòí³ñòü óïðàâë³ííÿ
áþäæåòíèìè êîøòàìè, ùî ïåðåäáà÷àº;
äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó çáàëàíñîâàíîñò³,
êîëè âèòðàòè â³äïîâ³äàþòü äîõîäàì; â³ä-
êðèò³ñòü âè÷åðïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âñ³õ
äîõîä³â òà âèòðàò äåðæàâíîãî òà ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â; çàêóï³âëþ òîâàð³â òà ïî-
ñëóã çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî òà
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â âèêëþ÷íî íà â³äêðè-
ò³é òåíäåðí³é îñíîâ³; ðîçðàõóíîê ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â òà îáñÿã³â ì³æáþäæåòíèõ
òðàíñôåðò³â íà ôîðìóëüí³é îñíîâ³, ÿêà
çì³íþâàòèìåòüñÿ íå ÷àñò³øå îäíîãî ðà-
çó íà ï’ÿòü ðîê³â; ïðèâ’ÿçêó êîíêðåòíî¿
ïîäàòêîâî¿ áàçè, çîêðåìà ïîäàòêó íà íå-
ðóõîì³ñòü, äî íàïîâíåííÿ ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â ç ìåòîþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ ôóíêö³é îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ.

7. Âèâåñòè íà íîâèé ð³âåíü ðîçâèòîê àã-
ðàðíîãî âèðîáíèöòâà øëÿõîì: âïðîâà-
äæåííÿ ïðîçîðèõ ïðàâèë ðåñóðñíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ âèðîáíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (ó òîìó ÷èñë³, îñî-
áèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ); çàáåç-
ïå÷åííÿ ï³ëüãîâîãî äîâãîñòðîêîâîãî êðå-
äèòóâàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç çàêóï³âëåþ ñó-
÷àñíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè òà
îáëàäíàííÿ; ñïðèÿííÿ äåðæàâè ó çáóò³
ïðîäóêö³¿ áåçïîñåðåäí³ìè âèðîáíèêàìè
íà âíóòð³øíüîìó òà çîâí³øíüîìó ðèí-
êàõ,— â òîìó ÷èñë³, íà êîîïåðàòèâíèõ
çàñàäàõ.

8. Çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê ñ³ëüñüêî¿ ì³ñ-
öåâîñò³ øëÿõîì: ñïðèÿííÿ åôåêòèâíîìó
âèêîðèñòàííþ òà çáåðåæåííþ ðîäþ÷îñò³
çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ — ãîëîâíîãî íàö³îíàëüíîãî íàäáàí-
íÿ Óêðà¿íè; ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíîãî
ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ïà¿;
ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ çàïî÷àòêó-
âàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,— ó
ïåðøó ÷åðãó, ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà, çáå-
ð³ãàííÿ, ïåðåðîáêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ “çåëåíîãî” òó-
ðèçìó; çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòíîñò³
ñïðÿìóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà çàäî-
âîëåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ïîòðåá æèòåë³â
ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ â ÷àñòèí³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, øê³ëüíîãî òà äîøê³ëüíîãî íà-
â÷àííÿ, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè.

9. Ñòâîðèòè çåìåëüíèé êàäàñòð òà â³ä-
êðèòèé ðåºñòð ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
òà ³íø³ îá’ºêòè íåðóõîìîñò³.

II. Захищай раїнсь е —
захист раїнсь о о
народ та раїнсь ої

держави!

Äåðæàâà ïîâèííà ãàðàíòóâàòè çàõèñò
³íòåðåñ³â âëàñíèõ ãðîìàäÿí âñåðåäèí³
êðà¿íè òà ó ñâ³ò³. Ç ìåòîþ çàõèñòó óêðà-
¿íñüêèõ ãðîìàäÿí òà óêðà¿íñüêî¿ äåðæà-
âè ïðîïîíóºòüñÿ:

1. Çàáåçïå÷èòè ðåàëüíèé ñîö³àëüíèé çà-
õèñò øëÿõîì: íàäàííÿ àäðåñíî¿ ãðîøî-
âî¿ äîïîìîãè òèì, õòî ¿¿ ä³éñíî ïîòðå-
áóº, çàì³ñòü íåä³ºâî¿ òà íåñïðàâåäëèâî¿
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ï³ëüã; ïðîâåäåííÿ
ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè; ôîðìóâàííÿ ºäèíî-
ãî ôîíäó îáîâ’ÿçêîâîãî ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ (âêëþ÷íî ç ïåíñ³éíèì, ìå-
äè÷íèì ñòðàõóâàííÿì, ñòðàõóâàííÿì â³ä
íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³,
ñòðàõóâàííÿì ïî áåçðîá³òòþ), âíåñêè äî
ÿêîãî çä³éñíþâàòèìóòüñÿ â ÿêîñò³ ºäè-
íîãî ñîö³àëüíîãî ïîäàòêó, ùî ñïëà÷óº-
òüñÿ ó ð³âíèõ ÷àñòêàõ ïðàöåäàâöÿìè òà
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè.

2. Çàõèñòèòè ïðàâà âëàñíèê³â øëÿõîì
ñòâîðåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó òà â³ä-
êðèòîãî ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåì-
ëþ òà ³íø³ îá’ºêòè íåðóõîìîñò³.

3. Çàáåçïå÷èòè äåìîêðàòè÷íèé ðîçâè-
òîê òà ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó øëÿõîì: ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà
äåðæàâó ³ çà ñåáå; ïîñèëåííÿ êîíòðîëþ
çà âëàäîþ ç áîêó ãðîìàäè, ïðîòèä³¿ êî-
ðóïö³¿, çàáåçïå÷åííÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà
ÿê îñíîâè äåìîêðàò³¿ òà ïåðåäóìîâè ³í-
òåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ — ºäèíî¿ åôåê-
òèâíî¿ íà ñüîãîäí³ ñèñòåìè áåçïåêè, ùî
äîçâîëÿº çàîùàäæóâàòè êîøòè íà â³éñü-
êîâ³ âèòðàòè ³ ïðè öüîìó ãàðàíòóº áåç-
ïåêó êðà¿í-÷ëåí³â â³ä çîâí³øíüî¿ àãðåñ³¿.

4. Çàõèñòèòè ïðàâà ì³ñöåâèõ ãðîìàä (ó
òîìó ÷èñë³ øëÿõîì ïåðåäà÷³ òåðèòîð³àëü-
íèì ãðîìàäàì íåîáõ³äíèõ áþäæåòíèõ ðå-
ñóðñ³â) òà ãàðìîí³çóâàòè óêðà¿íñüêå çàêî-
íîäàâñòâî ç ªâðîïåéñüêîþ õàðò³ºþ ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ øëÿõîì äåöåí-
òðàë³çàö³¿ âëàäè òà çá³ëüøåííÿ ô³íàíñî-
âèõ ïîâíîâàæåíü.

5. Ãàðàíòóâàòè çàõèñò òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè òà ¿¿ ñó-
âåðåí³òåòó ÷åðåç: ïðîòèä³þ áóäü-ÿêèì
ñïðîáàì ñåïàðàòèçìó; ñòâîðåííÿ âèñî-
êîòåõíîëîã³÷íî¿, ìîá³ëüíî¿, áîºçäàòíî¿
àðì³¿ ç íàãîëîñîì íà ðîçâèòêó ñèë øâèä-
êîãî ðåàãóâàííÿ, çàñîá³â òåõíîëîã³÷íî¿
áîðîòüáè, åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ÏÏÎ.
Ñèëüíà ìîá³ëüíà àðì³ÿ — ãàðàíò³ÿ óêðà-
¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Ô³íàíñîâå çàáåçïå-
÷åííÿ àðì³¿ íå ìîæå áóòè ïðåäìåòîì òîð-
ãó ³ ìàº â³äáóâàòèñÿ ÷åðåç ñïåö³àëüíèé
îáîðîííèé áþäæåò ç ÷³òêèì ö³ëüîâèì
ðîçïèñîì âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ³ ïîäàëü-
øèì êîíòðîëåì — ç áîêó ñóñï³ëüñòâà.

6. Óáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð
òî ïðîòèä³ÿòè ïðîÿâàì ³íôîðìàö³éíî¿ àã-
ðåñ³¿ ççîâí³ ÷åðåç: ôîðìóâàííÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó; ñïðè-
ÿííÿ âèñîê³é ³íôîðìàö³éí³é êóëüòóð³ íà-
ñåëåííÿ, ùî âêëþ÷àº øâèäêèé äîñòóï äî
îá’ºêòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ åôåêòèâíå âè-
êîðèñòàííÿ, çàõèñò ãðîìàäÿí â³ä íèçüêî-
ÿê³ñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîäóêò³â, ÿê³
ìîæóòü íàíåñòè øêîäó ëþäèí³ òà ñó-
ñï³ëüñòâó.

7. Ãàðàíòóâàòè åêîíîì³÷íó òà åíåðãå-
òè÷íó áåçïåêó ÷åðåç: çáåðåæåííÿ ó äåð-
æàâí³é âëàñíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óþòü íàö³îíàëüíó áåçïåêó êðà¿íè,
çîêðåìà ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçî- òà íàôòî-
ïðîâîä³â, ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷; ñêîðî-
÷åííÿ íàäì³ðíîãî åíåðãîñïîæèâàííÿ;
äèâåðñèô³êàö³þ äæåðåë åíåðãîïîñòà÷àí-
íÿ; ðîçä³ëåííÿ ³ â³äîêðåìëåííÿ ôóíêö³é
òðàíñïîðòóâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â (íàôòè,
ãàçó, åëåêòðîåíåðã³¿) òà ïðîäàæó ¿õ ê³í-
öåâèì ñïîæèâà÷àì.

8. Ñïðèÿòè ñïðàâåäëèâîìó ðîçïîä³ëó àê-
òèâ³â ³ ïàñèâ³â êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, à òàêîæ
ïåðåõîäó íà ðèíêîâ³ óìîâè áàçóâàííÿ
×Ô ÐÔ ó Ñåâàñòîïîë³ âæå ç 2010 ðîêó òà
âèâåäåííþ ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàíü ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè äî 2017 ðî-
êó.

9. Çàõèñòèòè íàö³îíàëüí³ êóëüòóðí³ ³í-
òåðåñè òà îñíîâè äóõîâíîñò³ óêðà¿íö³â ÷å-
ðåç: ãàðàíòóâàííÿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿

ìîâè, ë³òåðàòóðè, ìèñòåöòâà ÿê êóëüòóð-
íî¿ îñíîâè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³; çà-
áåçïå÷åííÿ ð³âíîãî äîñòóïó äî ÿê³ñíî¿
îñâ³òè; ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ³íñòèòóòó ñ³ì’¿
ÿê îñíîâè çäîðîâîãî ñóñï³ëüñòâà; ñïðè-
ÿííÿ óòâåðäæåííþ ó ñóñï³ëüñòâ³ ïðèí-
öèï³â õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³ ÿê îñíîâè
îñîáèñòîãî äóõîâíîãî ðîçâèòêó, ðîçâèò-
êó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó ÿê îñíî-
âè ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ îñîáèñòîñò³.

10. Çàáåçïå÷èòè çàõèñò ³äåîëîã³÷íèõ îñ-
íîâ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³ ÷åðåç: â³ä-
íîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ òà íàëåæíå
âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â íàö³îíàëüíî-âèç-
âîëüíèõ çìàãàíü, âèçíàííÿ âîÿê³â ÓÏÀ
áîðöÿìè çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, ñïðè-
ÿííÿ çàãàëüíîñâ³òîâîìó çàñóäæåííþ çëî-
÷èííî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ íà ð³âí³
ç íàöèçìîì ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ òàêèõ
çëî÷èí³â ó ìàéáóòíüîìó; ñïðèÿííÿ ðåàë³-
çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ Óêðà¿íè — ôîð-
ìóâàííþ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ íà îñíîâ³
êóëüòóðè, ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó, ³ç çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â
³íøèõ åòíîñ³â, ÿê³ ñïðèéíÿëè óêðà¿íñüêó
êóëüòóðó òà ³ñòîðè÷íó ñïàäùèíó.

III. Обирай раїнсь е

Ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³ Óêðà¿íà ïîòðåáóº
ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ — ãîëîâíî¿ ïåðå-
øêîäè äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàí-
íÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, âåðõîâåíñòâà
ïðàâà — çàïîðóêè äîòðèìàííÿ îñíîâíèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿíèíà, åôåêòèâíî¿
âëàäè, ùî ä³ÿòèìå â³äïîâ³äíî äî íàö³î-
íàëüíèõ ³íòåðåñ³â. Ïðîçîð³ñòü òà â³äêðè-
ò³ñòü — øëÿõ äî åôåêòèâíî¿ âëàäè! Äëÿ
äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ïðîïîíóºòüñÿ:

1. Ïîäîëàòè êîðóïö³þ øëÿõîì: ïðèâå-
äåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü ñîö³àëüíèõ îáî-
â’ÿçê³â äåðæàâè äî ¿¿ ìîæëèâîñòåé,— ³
òèì ñàìèì, óñóíåííÿ íàäì³ðíîãî òèñêó
íà á³çíåñ, ÿê ïðè÷èíè ïðîâîêóâàííÿ êî-
ðóïö³¿; çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íîñò³ ³ ïðî-
çîðîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè; ãàðàíòóâàííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé
(ñòàòè äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì, êîðèñòó-
âàòèñü ïîñëóãàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè àáî, íàâïàêè, ïîñòà÷àòè ñâî¿ òîâàðè
÷è ïîñëóãè îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè, îò-
ðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ìîæëèâîñòåé
êîíòðîëþâàòè âëàäó òîùî); îáîâ’ÿçêîâî-
ãî äåêëàðóâàííÿ âèäàòê³â äåðæàâíèìè
ñëóæáîâöÿìè òà ÷ëåíàìè ¿õ ñ³ìåé ïàðà-
ëåëüíî ç ðóéíóâàííÿì îñíîâ äëÿ âèíèê-
íåííÿ êîðóïö³¿ ÷åðåç àäåêâàòíó âèíàãî-
ðîäó ðîáîòè äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ.

2. Çàïðîâàäèòè åôåêòèâíó âëàäó ÷åðåç:
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â äî ïàðëàìåíòó çà
â³äêðèòèìè ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè, ùî
äîçâîëèòü ãðîìàäÿíàì êîíòðîëþâàòè
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàêîíîäàâ÷îãî îðãà-
íó, çìåíøèòü ìîæëèâîñò³ äëÿ ïîë³òè÷íî¿
êîðóïö³¿; çàáîðîíó “³ìåííèõ” áëîê³â ÿê
ñïîñîáó ñâ³äîìîãî îáäóðþâàííÿ âèáîð-
ö³â.

3. Çàáåçïå÷èòè âåðõîâåíñòâî ïðàâà ÷å-
ðåç: ãàðàíòóâàííÿ íåçàëåæíîñò³ ñóäîâî¿
ã³ëêè âëàäè; ñòâîðåííÿ óìîâ îáðàííÿ
îñ³á íàëåæíèõ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé íà
ïîñàäè ñóää³â; îáìåæåííÿ äåïóòàòñüêî¿
òà ñóää³âñüêî¿ íåäîòîðêàííîñò³ ó âèïàä-
êó â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â,
ïðèâåäåííÿ ôóíêö³¿ îðãàí³â ïðîêóðàòó-
ðè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà-
¿íè.

Ìè íå îá³öÿºìî íåçä³éñíåííîãî, à
ïðîïîíóºìî ñï³ëüíó ïðàöþ çàðàäè äîá-
ðîáóòó íàøî¿ ñï³ëüíî¿ áàòüê³âùèíè òà ¿¿
ãðîìàäÿí.

26 жовтня 2009 ро Ю. І. КОСТЕНКО

“Роби раїнсь е, п й раїнсь е, захищай раїнсь е,— бо це твоє!”
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянину Гергусу Сергію Миколайовичу

земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Літинській, 20 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 222/1278 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибного житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Літинській, 18 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, затверджених рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, а саме: територію в межах, визна�
чених зазначеним містобудівним обґрунтуванням, перевес�
ти з території лісів та лісопарків до території садибної жит�
лової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку розподілу лісових площ по землеко�
ристуваннях станом на 01.01.2003 (таблиця 15), земельну
ділянку відповідно до містобудівного обґрунтування, затвер�
дженого пунктом 1 цього рішення.

4. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 28 виділу 40 Дніпровського лісництва Дарницько�
го лісопаркового господарства до земель запасу житлової
та громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лі�
сового фонду (лист�згода Київського комунального об’єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд” від 17.10.2007 № 148�2271, ко�
мунального підприємства “Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство” від 10.10.2007 № 633 та Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
19.12.2007 № 01�04/3401).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Гергусу Сергію Миколайови�
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Літинській, 20 у
Дніпровському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Гергусу Сергію Миколайови�
чу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Літинській, 20 у Дніпровському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

7. Громадянину Гергусу Сергію Миколайовичу:

7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

7.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

7.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

7.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.10.2008 № 19�12823, Київської місь�
кої санепідстанції від 03.11.2008 № 9228, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 20.02.2008 № 05�08/1383, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 17.12.2007 № 9615, ко�
мунального об’єднання зеленого будівництва та експлуата�
ції зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 17.10.2007
№ 148�2271, комунального підприємства “Дарницьке лісо�
паркове господарство” від 10.10.2007 № 633, Київського
обласного управління лісового та мисливського господар�
ства від 19.12.2007 № 01�04/3401.

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарського
виробництва та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

7.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Стаховському 
Віталію Олеговичу земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Літинській, 12 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 225/1281 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів будівництва садибного житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Літинській, 12 у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року,
затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002
№ 370/1804, а саме: територію в межах, визначених зазначе�
ним містобудівним обґрунтуванням, перевести з території лі�
сів та лісопарків до території садибної житлової забудови.

3. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс�
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на�

саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви�
ключивши з переліку розподілу лісових площ по землеко�
ристуваннях станом на 01.01.2003 (таблиця 15) земельну
ділянку відповідно до містобудівного обґрунтування, затвер�
дженого пунктом 1 цього рішення.

4. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га в
кварталі 28 виділу 40 Дніпровського лісництва Дарницько�
го лісопаркового господарства до земель запасу житлової
та громадської забудови, вилучивши їх з категорії земель лі�
сового фонду (лист�згода Київського комунального об’єд�
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд” від 17.10.2007 № 148�2274, ко�

мунального підприємства “Дарницьке лісопаркове госпо�
дарство” від 10.10.2007 № 631 та Київського обласного
управління лісового та мисливського господарства від
19.12.2007 № 01�04/3403).

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Стаховському Віталію Олего�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській, 12
у Дніпровському районі м. Києва.

6. Передати громадянину Стаховському Віталію Олего�
вичу, за умови виконання пункту 7 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Літинській, 12 у Дніпровському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та гро�
мадської забудови.

7. Громадянину Стаховському Віталію Олеговичу:
7.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
7.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико�
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

7.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

7.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 02.10.2008 № 19�12605, Київської місь�

кої санепідстанції від 03.11.2008 № 9224, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 20.02.2008 № 05�08/1384, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 10.12.2007 № 9447,
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від
17.10.2007 № 148�2274, комунального підприємства “Дар�
ницьке лісопаркове господарство” від 10.10.2007 № 631, Ки�
ївського обласного управління лісового та мисливського гос�
подарства від 19.12.2007 № 01�04/3403.

7.5. Питання відшкодування збитків лісогосподарського
виробництва та інші питання майнових відносин вирішува�
ти в установленому порядку.

7.6. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до винесення меж земельної ділянки в натуру (на місце�
вість) та виготовлення документа, що посвідчує право влас�
ності на земельну ділянку.

7.7. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

8. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 24.11.08 № 07/2<308 вих<08 на рішення Київради 

від 28.08.08 № 106/106 “Про внесення змін до рішення
Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму 

приватизації об’єктів права комунальної власності 
територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки”

в частині продажу пакетів акцій 
ВАТ “АК “Київводоканал”, ВАТ “Київгаз”, 

ВАТ “Хліб Києва”, Вищого навчального закладу 
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини

“Україна” та ТОВ “Метровагонсервіс” 
КП “Київський метрополітен”

Рішення Київської міської ради № 315/1371 від 2 квітня 2009 року

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, вирішують інші питання місцевого зна$
чення, віднесені законом до їхньої компетенції (стаття 143 Конституції України).

Відповідно до пунктів 1, 5, 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805,
територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходить$
ся в комунальній власності.

Пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено, що питання
про прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, визначення доцільно$
сті, порядку, та умов приватизації об’єктів права комунальної власності відносяться до виключної компе$
тенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно з Програмою приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007—2010
роки, затвердженої рішенням Київради від 08.02.07 № 62/723, питання щодо продажу дрібних та мало$
ліквідних пакетів акцій господарських товариств, забезпечення збільшення надходжень до бюджету м. Ки$
єва від приватизації через підвищення конкурентності та прозорості продажів належать до пріоритетів про$
ведення приватизації в 2007—2010 роках.

Рішенням Київради від 28.08.08 № 106/106 “Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2007—2010 роки” ВАТ “АК “Київводоканал”, ВАТ “Київгаз”, ВАТ “Хліб Києва”, Вищий навчальний заклад
“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” та ТОВ “Метровагонсервіс” виключено з
Переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Ки$
єва, що не підлягають продажу, терміном до 2010 року (додаток 5 до рішення) і включено до Переліку гос$
подарських товариств, пакети акцій яких підлягають продажу (додаток 6 до рішення).

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви$
значених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом 30 статті 26 За$
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту територіальної громади міста
Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 24.11.08 № 07/2�308 вих�08 на рішення Київради від
28.08.08 № 106/106 “Про внесення змін до рішення Київ�
ради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації
об’єктів права комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва на 2007—2010 роки” в частині продажу па�
кетів акцій ВАТ “АК “Київводоканал”, ВАТ “Київгаз”, ВАТ “Хліб
Києва”, Вищого навчального закладу “Відкритий міжнарод�

ний університет розвитку людини “Україна” та ТОВ “Метро�
вагонсервіс” КП “Київський метрополітен”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про наслідки розгляду протесту повідомити заступ�
нику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Продовження на 7 стор.
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 18.10.2007 № 1019/3852 “Про передачу Київській
патріархії Української Православної Церкви 
Київського Патріархату земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування адміністративних 
та господарських будівель і споруд 

на вул. Пушкінській, 36 у Шевченківському районі 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 209/1265 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату та
відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права релі$
гійних організацій на постійне користування земельною ділянкою”, статті 31 Закону України “Про оренду
землі”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ра�
ди від 18.10.2007 № 1019/3852 “Про передачу Київській
патріархії Української Православної Церкви Київського Пат�
ріархату земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративних та господарських будівель і споруд на
вул. Пушкінській, 36 у Шевченківському районі м. Києва”, а
саме: слова та цифри “довгострокову оренду на 25 років”
замінити на слова “постійне користування”.

2. Київській патріархії Української Православної Церкви
Київського Патріархату у місячний термін звернутись до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по виготов�
ленню документа, що посвідчує право користування земель�
ною ділянкою.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної
ділянки від 24.09.2008 № 91�6�00805, укладений з Київ�
ською патріархією Української Православної Церкви Київ�
ського Патріархату на підставі рішення Київської міської ра�
ди від 18.10.2007 № 1019/3852 “Про передачу Київській
патріархії Української Православної Церкви Київського Пат�
ріархату земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративних та господарських будівель і споруд на
вул. Пушкінській, 36 у Шевченківському районі м. Києва”. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНТЕРЦИКЛОН” земельної ділянки для реконструкції 

будівель і споруд під станцію технічного обслуговування
з подальшими її експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Здолбунівській, 3 (літери “А”, “Б”, “В”, “Р”) 

у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 316/1372 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 120,
123, 124 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю

“ІНТЕРЦИКЛОН” земельної ділянки для реконструкції буді�
вель і споруд під станцію технічного обслуговування з по�

Про надання поліклініці № 1 Деснянського району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд закладу 

на просп. Володимира Маяковського, 32<б 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 203/1259 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки поліклініці № 1 Деснянського району м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд
закладу на просп. Володимира Маяковського, 32�б у Дес�
нянському районі м. Києва.

2. Надати поліклініці № 1 Деснянського району м. Києва,
за умови виконання пункту 3 цього рішення, у постійне ко�
ристування земельну ділянку площею 0,54 га для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд закладу на просп.
Володимира Маяковського, 32�б у Деснянському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування, у зв’язку з закріпленням за поліклінікою май�
на на праві оперативного управління (наказ Головного управ�
ління комунальної власності м. Києва від 19.03.2004 № 66,
додаток до наказу від 19.03.2004 № 66).

3. Поліклініці № 1 Деснянського району м. Києва:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішен�
ня Київської міської ради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 01.06.2004 № 19�4790, Державного
управління охорони навколишнього природного середови�
ща в м. Києві від 19.06.2007 № 05�08/3595, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 26.10.2004
№ 071/04�4�19/3694, Головного управління земельних ре�
сурсів від 07.05.2008 № 05�3100.

3.6. Перерахувати місту кошти через Головне управлін�
ня економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) як
компенсацію витрат за інженерну підготовку та гідронамив
території.

3.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному правилами забудови м. Києва.

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

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

дальшими її експлуатацією та обслуговуванням на вул. Здол�
бунівській, З (літери “А”, “Б”, “В”, “Р”) у Дарницькому райо�
ні м. Києва.

2. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“ІНТЕРЦИКЛОН”, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку пло�
щею 1,38 га для реконструкції будівель і споруд під стан�
цію технічного обслуговування з подальшими її експлуата�
цією та обслуговуванням на вул. Здолбунівській, 3 (літери
“А”, “Б”, “В”, “Р”) у Дарницькому районі м. Києва у зв’язку
з переходом права власності на майновий комплекс (дого�
вір купівлі�продажу майнового комплексу від 06.06.2006
№ 3219, договір купівлі�продажу частини цілісного майно�
вого комплексу від 16.08.2000 № 3007, договори купівлі�про�
дажу нежитлової будівлі від 05.08.2000 № 2805, від
06.06.2006 № 3221, договір купівлі�продажу трансформа�
торної підстанції від 03.09.2007, акт прийому�передачі транс�
форматорної підстанції від 30.04.2008, акти прийому�пере�
дачі від 07.06.2006, від 07.06.2006, акти прийому�передачі
нежитлової будівлі від 16.08.2000, від 05.08.2000) за раху�
нок частини земель, відведених відповідно до рішення ви�
конавчого комітету Київської міської ради депутатів трудя�
щих від 01.11.60 № 1912 “Про відвод Будівельно�Монтаж�
ному тресту “Укрторгбуд” Міністерства торгівлі УРСР зе�
мельної ділянки під будівництво промтехбази”.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРЦИК�
ЛОН”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 31.01.2008 № 19�1200, Київської місь�
кої санепідстанції від 16.11.2007 № 9485, від 05.06.2008
№ 4378, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 12.11.2007 № 05�
08/7573.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку рекон�
струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

4. Попередити землекористувача, що використання зем�
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен�
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 1 рішення 
Київської міської ради від 12.10.2000 № 29<2/1006 

“Про надання земельної ділянки монастирю 
“Свято<Покровська Голосіївська пустинь” 

Київської митрополії Української православної церкви
для будівництва, обслуговування та експлуатації 

комплексу монастирських споруд на вул. Полковника 
Затєвахіна, 14 у Московському районі”

Рішення Київської міської ради № 294/1350 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення монастиря “Свято$Покровська Голосіївська пустинь” Київської митрополії Укра$
їнської православної церкви та відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою”, статті 31
Закону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”,
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України Київська міська ра$
да

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ра�
ди “Про надання земельної ділянки монастирю “Свято�По�
кровська Голосіївська пустинь” Київської митрополії Україн�
ської православної церкви для будівництва, обслуговуван�
ня та експлуатації комплексу монастирських споруд на вул.
Полковника Затєвахіна, 14 у Московському районі”, а саме:
слова та цифри “довгострокову оренду на 25 років” заміни�
ти словами “постійне користування”.

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної
ділянки від 18.06.2004 № 79�6�00199, укладений з монас�
тирем “Свято�Покровська Голосіївська пустинь” Київської
митрополії Української православної церкви на підставі рі�
шення Київської міської ради від 12.10.2000 № 29�2/1006
“Про надання земельної ділянки монастирю “Свято�Покров�
ська Голосіївська пустинь” Київської митрополії Української

православної церкви для будівництва, обслуговування та
експлуатації комплексу монастирських споруд на вул. Пол�
ковника Затєвахіна, 14 у Московському районі”.

3. Монастирю “Свято�Покровська Голосіївська пустинь”
Київської митрополії Української православної церкви у мі�
сячний термін звернутись до Головного управління земель�
них ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по оформленню права постійного корис�
тування земельною ділянкою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію з питань земельних відносин, містобудуван�
ня та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про утворення філій Київського музею 
російського мистецтва

Рішення Київської міської ради № 155/1211 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону Укра$
їни “Про музейну справу”, статті 21 Основ законодавства України про культуру, Міської комплексної про$
грами “Розвиток музейної справи у м. Києві на 2006—2010 роки”, затвердженої рішенням Київради від
29.03.07 № 378/1039, та з метою збереження пам’яток Музейного фонду України, створення сучасної рес$
тавраційної бази та більш ефективного використання комунального майна територіальної громади міста
Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити філію Київського музею російського мистец�
тва — Міський центр реставрації та експертизи музейних
експонатів.

2. Взяти до вдома, що філія Київського музею російсько�
го мистецтва — Міський центр реставрації та експертизи
буде знаходитись у нежилому приміщенні загальною пло�
щею 260,0 кв. м на вул. Терещенківській, 9�А.

3. Реорганізувати Дитячу картинну галерею м. Києва шля�
хом приєднання її до Київського музею російського мистец�
тва та створити на її базі філію Київського музею російсько�
го мистецтва — Дитячу картинну галерею м. Києва.

4. Встановити, що Київський музей російського мистец�
тва є правонаступником усіх прав і обов’язків та майна ре�
організованої Дитячої картинної галереї м. Києва.

5. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

5.1. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з
виконанням пунктів 1 та 3 цього рішення.

5.2. Закріпити за Київським музеєм російського мистец�
тва на праві оперативного управління майно реорганізованої
Дитячої картинної галереї з урахуванням передавальних актів.

5.3. Видатки на функціонування філій Київського музею
російського мистецтва проводити в межах загального об�
сягу асигнувань по галузі “Культура і мистецтво” на 2009 та
наступні роки.

5.4. Привести свої розпорядження у відповідність з цим
рішенням.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко�
місію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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êàíäèäàòà íà ïîñò

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Ñóïðóí Ëþäìèëè Ïàâë³âíè

Ïðîãðàìà, ç ÿêîþ çà ð³øåííÿì Íàðîäíî-
äåìîêðàòè÷íî¿ ïàðò³¿ ÿ éäó íà ïðåçèäåíò-
ñüê³ âèáîðè, ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ íàé-
áîëþ÷³øèõ êðèçîâèõ ÿâèù ó íàøîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³, ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíî¿ âëà-
äè â Óêðà¿í³ òà ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ì³ëüéî-
í³â çâè÷àéíèõ ëþäåé.

ÍÀÐÎÄ — ÃÎËÎÂÍÅ ÄÆÅÐÅËÎ
ÂËÀÄÈ

Ãëèáîêà ïîë³òè÷íà, åêîíîì³÷íà òà ñîö³-
àëüíî-äóõîâíà êðèçà â Óêðà¿í³ çàñâ³ä÷óº,
ùî â³ò÷èçíÿíà ñèñòåìà äåðæàâíî¿ âëàäè
ñòàëà ïîâí³ñòþ íåä³ºçäàòíîþ. Êîíñòèòó-
ö³éíà ðåôîðìà, çàïî÷àòêîâàíà â ãðóäí³
2004 ðîêó, âèÿâèëàñÿ õèáíîþ ÿê çà êîí-
öåïòóàëüíèì ñïðÿìóâàííÿì, òàê ³ çà ïðàê-
òè÷íîþ ðåàë³çàö³ºþ. Âíàñë³äîê ïîë³òèêî-
áþðîêðàòè÷íèõ ìàí³ïóëÿö³é óêðà¿íñüêèé
íàðîä ïðàêòè÷íî óñóíåíî â³ä ó÷àñò³ â
çä³éñíåíí³ êîîðäèíàö³éíî-óïðàâë³íñüêèõ
çàâäàíü, ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíå çíà÷åííÿ.

ß âèñòóïàþ çà îá´ðóíòîâàíå îíîâëåííÿ
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Âîíà ìàº ñòàòè íî-
âèì ñóñï³ëüíèì ïîë³òèêî-ïðàâîâèì äîãî-
âîðîì, ñïðîìîæíèì êîíñîë³äóâàòè óêðà-
¿íñüêèé íàðîä, óäîñêîíàëèòè âçàºìîä³þ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ³íñòèòóò³â ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Çâè÷àéíèì óêðà-
¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì ïîòð³áíî íå ëèøå íà-
äàòè ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïóáë³÷íîãî
êîíòðîëþ çà ä³ÿìè âëàäè, à é çàáåçïå÷è-
òè ïðàêòè÷íèìè ìåõàí³çìàìè äëÿ êàäðî-
âîãî î÷èùåííÿ êåð³âíèõ ³íñòèòóò³â, â³ä-
êëèêàííÿ äåïóòàò³â ³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâ-
ö³â, ÿê³ ñêîìïðîìåòóâàëè ñåáå êîðóïö³é-
íèìè, àìîðàëüíèìè â÷èíêàìè.

ß ³í³ö³þâàòèìó ï³äãîòîâêó çàêîíîäàâ÷èõ
àêò³â, ùî â³äêðèþòü ïðîñò³ð äëÿ ðåàëüíî¿
äåöåíòðàë³çàö³¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà çì³ö-
íåííÿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ. Äåðæàâíèé öåíòð ïîâèíåí, íàðåøò³,
ïîä³ëèòèñÿ ç ðåã³îíàìè âëàäíèìè ïîâíî-
âàæåííÿìè òà ìàòåð³àëüíî-ô³íàíñîâèìè
ðåñóðñàìè, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ïðàâîâî¿,
åêîíîì³÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ñàìîäîñòàò-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò, ñåëèù ³ ñ³ë. Æîäíå ð³øåííÿ, ùî ïî-
â’ÿçàíå ç ì³ñöåâèì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèì ðîçâèòêîì, íå ïîâèííî óõâàëþâàòè-
ñÿ áåç çãîäè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, êîí-
ñóëüòàö³é ç³ çâè÷àéíèìè ãðîìàäÿíàìè.

ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÐÅÔÎÐÌÈ — 
ÇÀÐÀÄÈ ÍÎÂÎ¯ ßÊÎÑÒ² ÆÈÒÒß 
ËÞÄÅÉ

Ùîá çàïîá³ãòè ïîãëèáëåííþ êðèçè ó â³ò-
÷èçíÿí³é ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³, íå-
îáõ³äíî â³äíîâèòè îáñÿãè âíóòð³øíüîãî âè-
ðîáíèöòâà, ïðîñòèìóëþâàòè åêñïîðò òà
îçäîðîâèòè ãðîøîâî-êðåäèòíó ñèñòåìó. Ãî-
ëîâí³ çóñèëëÿ ñë³ä çîñåðåäèòè íà çàïðîâà-
äæåíí³ ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíî¿ ìîäåë³
ðîçâèòêó. Ñåðåä ìîäåðí³çàö³éíèõ ïð³îðè-
òåò³â: óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³ÿ, ìàøèíîáóäó-
âàííÿ, õ³ì³÷íà é íàôòîïåðåðîáíà ãàëóç³,
òðàíñïîðò, æèòëîâå áóä³âíèöòâî òà àãðî-
ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ. Ñòðàòåã³÷íà ìå-
òà — ç äîïîìîãîþ ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèõ
åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü çàáåçïå÷èòè â
êðà¿í³ íîâó ÿê³ñòü æèòòÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé.

ß ïðîïîíóþ çä³éñíèòè ñó÷àñíó ³ííîâà-
ö³éíî-ðåôîðìàòîðñüêó ïðîãðàìó — “Íîâèé
êóðñ Óêðà¿íè”, çäàòíó äîïîìîãòè óòâåðäè-
òè â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèñîêó ÿê³ñòü æèò-
òÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî
âåñü ¿õí³é æèòòºâèé öèêë: îñâ³òà-ïðàöÿ-çàð-
ïëàòà-æèòëîâ³ óìîâè-â³äïî÷èíîê-êóëüòóð-
íî-äóõîâíèé ðîçâèòîê â³äïîâ³äàòèìå êðà-
ùèì ºâðîïåéñüêèì ñîö³àëüíèì ñòàíäàðòàì.

Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà íå ìîæå çàëèøàòè-
ñÿ íàäàë³ áåç êåðìà ³ â³òðèë, ÿê ïðàêòè-
êóºòüñÿ ñüîãîäí³. Òîìó äåðæàâà ìàº âäà-

òèñÿ äî ïåâíèõ êîîðäèíàö³éíî-ðåãóëÿòîð-
íèõ çàõîä³â:

— ñòâîðèòè äåðæàâíèé Áàíê ðîçâèòêó,
ùî íàäàâàòèìå êðåäèòè äëÿ çä³éñíåííÿ ³í-
íîâàö³éíèõ ïðîåêò³â ó â³ò÷èçíÿí³é ïðî-
ìèñëîâîñò³, ÀÏÊ, êàï³òàëüíîìó áóä³âíèö-
òâ³ òà òðàíñïîðòí³é ãàëóç³;

— çàáåçïå÷èòè ðåôîðìóâàííÿ Ïîäàòêî-
âîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî
áóäå çàïðîâàäæåíî ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè äëÿ
ìàëîãî á³çíåñó íà 5 ðîê³â, ñêàñîâàíî ÏÄÂ
³ çìåíøåíî ïîäàòîê íà ïðèáóòîê äî 15 %;

— ñòâîðèòè ñïåö³àë³çîâàíó ô³íàíñîâî-
êðåäèòíó ñèñòåìó äëÿ ï³äòðèìêè ìàëîãî ³
ñåðåäíüîãî á³çíåñó â³äïîâ³äíî äî êðàùèõ
ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â.

²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ-²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍ²
ÏÐÎÅÊÒÈ — ÑÏÐÀÂÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
ÇÍÀ×ÅÍÍß

Óêðà¿í³ ïîòð³áåí ³ííîâàö³éíèé êîðèäîð
ó ìàéáóòíº. Ãîëîâíà óâàãà íàøî¿ äåðæàâè
ìàº áóòè çîñåðåäæåíà íà ðîçâèòêó òàêèõ
íàóêîºìíèõ ãàëóçåé, ÿê àâ³àáóä³âíà, ðà-
êåòíî-êîñì³÷íà, ñóäíîáóä³âíà òà ìàøèíî-
áóä³âíà ïðîìèñëîâ³ñòü, çàïðîâàäæåííÿ íà-
íîòåõíîëîã³é, â³äíîâëåííÿ ì³êðîåëåêòðî-
í³êè. Â³ä ¿õ ðîçâèòêó çàëåæèòü çì³öíåííÿ
âñ³º¿ åêîíîì³÷íî¿ îñíîâè íàøî¿ äåðæàâ-
íîñò³, ñòâîðåííÿ óìîâ, çà ÿêèõ áóäå çàáåç-
ïå÷åíî óòâåðäæåííÿ íîâî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

ß âæå âèñòóïèëà ç ³í³ö³àòèâîþ çä³éñíè-
òè íèçêó ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíèõ çàõî-
ä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèñêîðåííÿ åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó íàøî¿ êðà¿íè. Ñåðåä íèõ
ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³:

— â ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó
çíà÷íî àêòèâí³øå áóäå âèêîðèñòàíî òåõ-
íîëîã³÷í³ ïàðêè, ùî íèí³ çàáåçïå÷óþòü
ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ “ïðîðèâ-
íèõ” òåõíîëîã³é, çîñåðåäæåííÿ çóñèëü ó÷å-
íèõ ³ äîñë³äíèê³â íà ðîçâ’ÿçàíí³ íàéá³ëüø
ñêëàäíèõ òåõí³÷íèõ ³ âèðîáíè÷èõ ïðîá-
ëåì;

— ðîçïî÷àòî çä³éñíåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷-
íèõ ïðîåêò³â, ùî äàñòü çìîãó ïîâñþäíî
âèêîðèñòîâóâàòè íåòðàäèö³éí³ äæåðåëà
åíåðã³¿ (â³ä ïîìåøêàííÿ ïåâíî¿ ðîäèíè äî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, ñåëà àáî ñå-
ëèùà);

— ãîòóþòüñÿ íîâ³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè, ùî
âðåãóëüîâóâàòèìóòü âèêîðèñòàííÿ âåí÷óð-
íèõ ³íâåñòèö³é (ð³çíîâèä ïðÿìèõ ïðèâàò-
íèõ âêëàäåíü ó ñòàòóòíèé êàï³òàë ïåâíèõ
êîìïàí³é â îáì³í íà äîëþ ó çàãàëüíîìó êà-
ï³òàë³);

— ïðîïîíóºòüñÿ óòâîðèòè äåðæàâíèé
âåí÷óðíèé ôîíä, ³ç ÿêîãî ÷àñòêîâî ô³íàí-
ñóâàòèìóòüñÿ âàæëèâ³ íàóêîâ³ ïðîåêòè.

ÎÑÂ²ÒÀ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÓÑÜÎÃÎ 
ÆÈÒÒß

Â Óêðà¿í³ ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-
òè êîæí³é óêðà¿íñüê³é äèòèí³ íà ìàêñè-
ìàëüíî ìîæëèâîìó òà ÿê³ñíîìó ð³âí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ¿¿ îñîáèñò³ñíèõ ìîæëèâîñòåé
íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå âîíà ïðîæèâàº —
ó ñåë³ ÷è âåëèêîìó ì³ñò³.

Çàäëÿ öüîãî â êðà¿í³ áóäå ðîçãîðíåíî çà-
ãàëüíó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíó îñ-
â³òíþ ìåðåæó, ùî çàáåçïå÷óâàòèìå ð³âíèé
äîñòóï äî íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ êîæíîìó
â÷èòåëþ òà ó÷íþ. Â³ò÷èçíÿíà øêîëà ïðà-
öþâàòèìå çà ïðèíöèïîì “îäèí ó÷åíü —
îäèí êîìï’þòåð”.

Â Óêðà¿í³ áóäå ðåàë³çîâàíî îñâ³òíþ ìî-
äåëü “øêîëè XXI ñòîë³òòÿ”, çàñíîâàíó íà
âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³éíî — êîìóí³êà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é. Íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³é
øêîë³ çíîâ òðèâàòèìå 10 ðîê³â, à ñàì³
øêîëè ïåðåòâîðÿòüñÿ íà ìóëüòèìåä³éí³ íà-
óêîâî-êóëüòóðí³ öåíòðè îñâ³òè ³ ðîçâèòêó

îñîáèñòîñò³ äèòèíè. Â÷èòåë³ òà áàòüêè îò-
ðèìàþòü êðàù³ ìîæëèâîñò³ ñêåðîâóâàòè ³
êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ä³òåé äèñ-
òàíö³éíî. Ðîëü â÷èòåëÿ íå áóäå çí³âåëüî-
âàíà, à çðîñòå, îñê³ëüêè ëèøå â÷èòåëü-îñî-
áèñò³ñòü ñïðîìîæíèé äîïîìîãòè ôîðìó-
âàííþ îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ. Ïðåñòèæ ó÷èòåëü-
ñüêî¿ ïðîôåñ³¿ â êðà¿í³ áóäå â³äíîâëåíèé.
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â òà ïðàö³âíèê³â äî-
øê³ëüíèõ íàâàëüíèõ çàêëàä³â ó âèùèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ ÂÍÇ äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíî-
ñò³ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ëèøå êîøòîì äåð-
æàâíîãî áþäæåòó, â÷èòåë³ îòðèìóâàòèìóòü
çàðïëàòíþ íå ìåíøó, í³æ ñåðåäíÿ ïî ãà-
ëóçÿõ óïðàâë³ííÿ; áóäå ³í³ö³éîâàíî ïðèé-
íÿòòÿ òà ðåàë³çàö³þ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
“Æèòëî äëÿ â÷èòåëÿ”.

Â êðà¿í³ ñë³ä çä³éñíèòè ïåðåõ³ä â³ä ïðèí-
öèïó “îñâ³òà íà âñå æèòòÿ” äî ïðèíöèïó
“îñâ³òà ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ”. Ïðè öüî-
ìó ïåðøó âèùó îñâ³òó êîæåí ãðîìàäÿíèí
Óêðà¿íè ïîâèíåí îòðèìàòè áåçêîøòîâíî.

Äåðæàâà ìóñèòü íàäàâàòè ìàêñèìàëüíå
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêîâ³ ñòàðèõ òà âïðîâà-
äæåííþ íîâèõ ôîðì äîï³äãîòîâêè ³ ïåðå-
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â — ÿê òðàäèö³éíèìè
ìåòîäàìè, òàê ³ çà äîïîìîãîþ äèñòàíö³é-
íèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ËÞÄÅÉ — ÍÀÄÁÀÍÍß
ÄÅÐÆÀÂÈ

Â Óêðà¿í³ ìàº áóòè çàïðîâàäæåíî ùîð³÷-
íèé ñêðèí³íãîâèé êîíòðîëü ñòàíó çäîðîâ’ÿ
êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè. Âèêîðèñ-
òàííÿ äëÿ öüîãî ñó÷àñíî¿, ðîçðîáëåíî¿ â³ò-
÷èçíÿíèìè ôàõ³âöÿìè àïàðàòóðè äîçâî-
ëèòü ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ó ëþäèíè ñåðéîç-
íèõ çàõâîðþâàíü ñâîº÷àñíî ¿õ âèÿâëÿòè òà
ðîçðîáëÿòè ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîãðàìè ïðî-
ô³ëàêòèêè. Îñîáëèâà óâàãà ïðè öüîìó ïðè-
ä³ëÿòèìåòüñÿ ä³òÿì. Çàñòàð³ë³, ïîòåíö³éíî
íåáåçïå÷í³ äëÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ ìåòîäè
ä³àãíîñòèêè, íàñàìïåðåä ïðîáà Ìàíòó, áó-
äóòü çàì³íåí³ ñó÷àñíèìè íå³íâàçèâíèìè.

Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè îòðèìóâàòèìóòü áåç-
êîøòîâí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè çà ïåðåë³êîì ³
â îáñÿãàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì, ç ïîâíèì
ô³íàíñîâèì â³äøêîäóâàííÿì ¿õ âàðòîñò³
äåðæàâîþ. Ïðè öüîìó áóäå ïåðåäáà÷åíà
ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî äîáðîâ³ëüíîãî ìå-
äè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³äïî-
â³äíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã âëàñíèì êîøòîì
ãðîìàäÿí.

Â Óêðà¿í³ áóäå ïîáóäîâàíà ïîòóæíà ñèñ-
òåìà ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, ïåðøîþ
ëàíêîþ ÿêî¿ ñòàíå îíîâëåíà ñèñòåìà ùåï-
ëåíü. Â êðà¿í³ áóäå â³äíîâëåíî ïðîñâ³ò-
íèöüêó ðîáîòó ç ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâà-
íîñò³, ñòâîðåíî ñèñòåìó ïðîñòèõ ñïîðòèâ-
íèõ ñïîðóä çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà ðîç-
ãîðíóòî ìåðåæó îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíèõ
öåíòð³â ³ êëóá³â, â³äíîâëåíî âèäàííÿ âå-
ëèêèìè íàêëàäàìè ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè
ç ïèòàíü îçäîðîâëåííÿ ³ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè. Äåðæàâà àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòèìå ç
ïðèâàòíèìè ³ ãðîìàäñüêèìè ñòðóêòóðàìè,
ÿê³ ïðàöþþòü ó ö³é ãàëóç³, òà çàáåçïå÷èòü
íàäàííÿ ¿ì çàêîíîäàâ÷î¿ ï³äòðèìêè ³ ïî-
äàòêîâèõ ï³ëüã òà ô³íàíñîâèõ ïðåôåðåíö³é.

Áóäå ïðîâåäåíî øèðîêîìàñøòàáíå äî-
ñë³äæåííÿ òåðèòîð³é Óêðà¿íè íà ïðåäìåò
âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðíèõ äëÿ òèõ àáî ³íøèõ
ì³ñöü çàõâîðþâàíü ç íàñòóïíîþ ðîçðîá-
êîþ ³ âæèòòÿì â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â øîäî
ì³í³ì³çàö³¿ íàñë³äê³â øê³äëèâîãî òåõíîãåí-
íîãî ÷è ïðèðîäíîãî âïëèâó íà ¿õ æèòåë³â.

ÁÅÇÏÅÊÀ ÄÎÂÊ²ËËß — ÇÀÏÎÐÓÊÀ
ÇÄÎÐÎÂ’ß ÍÀÐÎÄÓ

ß ³í³ö³þâàòèìó ïðèéíÿòòÿ ³ âïðîâàäæåí-
íÿ ó æèòòÿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè
“Âîäà äëÿ æèòòÿ”, ÿêîþ áóäå ïåðåäáà÷å-
íî âæèòòÿ òåðì³íîâèõ çàõîä³â ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ.

Áóäå çä³éñíåíî øèðîêèé êîìïëåêñ îðãà-
í³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåìè ïåðåðîáêè ³ óòèë³çàö³¿ ñì³òòÿ.

Ïëîùà ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè âïðîäîâæ íàñòóïíèõ ï’ÿòè ðîê³â
çðîñòå ì³í³ìóì íà 10 %.

Áóäå â³äíîâëåíî ðåàë³çàö³þ âñ³õ ïåðåä-
áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ³ ÷èííèìè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè Óêðà¿íè çàõî-
ä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè.

ÁÅÇ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÍÅÌÀª ÄÅÐÆÀÂÈ

Îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè íåçàëåæíî â³ä
ôîðì ¿õíüî¿ âëàñíîñò³, òâîð÷èì ñï³ëêàì ³
îá’ºäíàííÿì áóäå íàäàâàòèñÿ äåðæàâíà
ï³äòðèìêà. Äëÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³ áóäå ñòâîðå-
íî ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâèé ïðàâîâèé òà
ïîäàòêîâèé ðåæèì.

ß âèñòóïàþ çà ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íèõ ³
ïðàâîâèõ ñòèìóë³â äëÿ çàëó÷åííÿ íåäåð-
æàâíèõ êîøò³â òà çàñîá³â ó ñôåðó êóëüòó-
ðè òà äëÿ ¿¿ ï³äòðèìêè.

Â Óêðà¿í³ ìàº áóòè ñòâîðåíèé ä³ºâèé ìå-
õàí³çì àêòèâíîãî ïðîòèñòîÿííÿ òîòàëüí³é
êîìåðö³àë³çàö³¿ ñôåðè êóëüòóðè.

ÇÎÂÍ²ØÍÞ ÏÎË²ÒÈÊÓ — 
ÍÀ ÏÐÀÃÌÀÒÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ

Óêðà¿íà ïðîâîäèòèìå çáàëàíñîâàíó çîâ-
í³øíþ ïîë³òèêó, ÿêà íà óìîâàõ ð³âíîñò³ òà
âçàºìíî¿ âèãîäè çàáåçïå÷èòü ¿¿ ó÷àñòü ÿê
íà ºâðîïåéñüêîìó, òàê ³ íà àç³éñüêîìó íà-
ïðÿìêàõ ñï³âïðàö³. Ïð³îðèòåòîì ó âèáîð³
çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ ïàðòíåð³â ñòàíå
ïðàãìàòèçì ³ ³íòåðåñè äåðæàâè.

ß âèñòóïàþ çà ðîçâèòîê ³ ï³äòðèìêó äî-
áðîñóñ³äñüêèõ ³ âçàºìîâèã³äíèõ â³äíîñèí ç
êðà¿íàìè — êîëèøí³ìè ðåñïóáë³êàìè
ÑÐÑÐ; âñåá³÷íèé ðîçâèòîê êóëüòóðíèõ, íà-
óêîâèõ, åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â, ñïðîùåííÿ
äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³çîâîãî ðåæèìó òà
ïîåòàïíå çàïðîâàäæåííÿ âçàºìíîãî áåçâ³-
çîâîãî ðåæèìó ç óñ³ìà êðà¿íàìè-ñóñ³äàìè.

Ñòðàòåã³÷íèì íàïðÿìêîì çîâí³øíüîåêî-
íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ñòàíå â³äíîâëåííÿ ïîâ-
íîìàñøòàáíèõ åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ç Ðî-
ñ³ºþ òà Á³ëîðóñ³ºþ, à òàêîæ ç äåðæàâàìè-
êîëèøí³ìè ðåñïóáë³êàìè ÑÐÑÐ òà êðà¿íà-
ìè Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ïî÷èíàþ÷è ç 2010 ðî-
êó â Óêðà¿í³ ðîçïî÷íåòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ìàñ-
øòàáíîãî íàäíàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó, ìå-
òîþ ÿêîãî ñòàíå çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñ-
òàííÿ ìîæëèâîñòåé Óêðà¿íè ÿê ñòðàòåã³÷-
íîãî âóçëà òðàíçèòíèõ ñïîëó÷åíü ì³æ Çà-
õîäîì ³ Ñõîäîì.

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÁÅÇÏÅÊÀ

ß âèñòóïàþ çà ðîçøèðåííÿ ó÷àñò³ Óêðà-
¿íè ó âèðîáëåíí³ ñòðàòåã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ òà
ïîäàëüøî¿ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ðîçáóäîâ³ é ä³-
ÿëüíîñò³ ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè êîëåêòèâ-
íî¿ áåçïåêè.

Âïðîäîâæ íàñòóïíèõ ï’ÿòè ðîê³â â Óêðà-
¿í³ áóäå ñòâîðåíî ïîòóæíó, áîºçäàòíó ïðî-
ôåñ³éíó àðì³þ, çà ä³ÿëüí³ñòþ ÿêî¿ áóäå
çä³éñíþâàòèñÿ ïîñò³éíèé êîíòðîëü ç áîêó
ñóñï³ëüñòâà. Áóäå ðåàë³çîâàíî ïðîãðàìó ïå-
ðåîçáðîºííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ñó-
÷àñíèìè âèäàìè îçáðîºííÿ, çàìîâëåííÿ
íà ÿê³ áóäóòü ðîçì³ùåí³ íà â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâàõ îáîðîííîãî êîìïëåêñó.

ß ïðàöþâàòèìó íå ñàìà. Çàáåçïå÷åííÿ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ðîçâèòêó äåðæàâè — ñïðà-
âà äëÿ âåëèêî¿ êîìàíäè îñâ³÷åíèõ ³ ìîðàëü-
íèõ óïðàâë³íö³â. Ïðàâî ³ ïîâíîâàæåííÿ íà
òàêó ä³ÿëüí³ñòü ¿ì íàäàº íàðîä, ÿêèé çã³äíî
ç íàøîþ Êîíñòèòóö³ºþ º ºäèíèì äæåðåëîì
âëàäè â Óêðà¿í³. Íàðîäó ìàº áóòè ïîâåðíå-
íà ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îð-
ãàí³â âëàäè ³ ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íà òèõ, õòî
çä³éñíþº âëàäó â³ä éîãî ³ìåí³.
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Ñèìâîë ó ñèìâîë³
Ó Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é åêñïîíóºòüñÿ ïàííî
Áîãîìàòåð³, âèêëàäåíå ç 15 òèñÿ÷ ïèñàíîê
Ëåñÿ ÄÎÍ
"Õðåùàòèê"

Сьо одні Національном
заповідни "Софія Київ-
сь а" від ривається ні-
альна е спозиція — моза-
їчне панно Бо оматері, ви-
ладене з 15 тисяч розпи-
саних вр чн традиційних
раїнсь их писано . Ви-

твір при расить Софію не
на іль а днів, а я пода-
р но одном з найстаро-
давніших істори о- льт р-
них омпле сів від авто-
ра — відомої раїнсь ої
х дожниці О сани Мась —
там і залишиться.

Â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè òà-
êèé ³íöèäåíò â³äáóâàºòüñÿ âïåðøå,
àäæå äîñ³ í³êîìó íå ñïàäàëî íà
äóìêó âèêîðèñòîâóâàòè ñòàðîäàâ-
í³é ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³ä-
íèê ÿê ïðîñò³ð äëÿ åêñïîçèö³¿ ñó-
÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Õî÷à ó ñâ³ò³ òà-
êà ïðàêòèêà º. Íàïðèêëàä, Äåì³åí
Õüîðñò ïëàíóº öüîãî ë³òà âèñòàâêó
ñâî¿õ ðîá³ò ó Ñîáîð³ Ñâÿòîãî Ïàâ-
ëà ó Ëîíäîí³, à òàêîæ, ïîäåéêóþòü,
Âàòèêàí çãîëîñèâñÿ âçÿòè ó÷àñòü
íàñòóïíîãî ðîêó ó Âåíåö³àíñüêîìó
á³ºíàëå. Òîæ çíàíà â Óêðà¿í³ òà çà
êîðäîíîì õóäîæíèöÿ, îäåñèòêà
Îêñàíà Ìàñü (äî ñëîâà, äâà ðîêè
òîìó ¿¿ êàðòèíó ç äèïòèõó "Drive 9"
áóëî ïðîäàíî íà àóêö³îí³ Sotheby’s,
ùî ñòàëà íàéäîðîæ÷èì ëîòîì
Ukrainian Art Week), ó öüîìó ñåíñ³
ïåðøîïðîõîäåöü. À âò³ì, ¿¿ òâîð-
÷³ñòü íå íàëåæèòü äî æîäíî¿ ç ñó-
÷àñíèõ ìèñòåöüêèõ òå÷³é, ÿê çàçíà-

÷àþòü êðèòèêè,— í³ äî àêòóàëüíî-
ãî, í³ äî êîìåðö³éíîãî, í³ äî êîí-
öåïòóàëüíîãî ìèñòåöòâà. Âîíà éäå
ñâî¿ì øëÿõîì, òâîðÿ÷è ñåáå ãîëîâ-
íèì ÷èíîì ìåòîäîì åêñïåðèìåíòó,
ùî íåð³äêî îáåðòàºòüñÿ â³äêðèòòÿì.

Äëÿ ñòâîðåííÿ ïàííî ç ïèñàíîê,
â ÿêîìóñü ñåíñ³, ïîòð³áíî íåòðà-
äèö³éíå ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Íàäèõíóâ-
øèñü ³êîíîþ Áîæî¿ Ìàòåð³ äîáè
óêðà¿íñüêîãî áàðîêî, Îêñàíà Ìàñü
âèð³øèëà ñòâîðèòè àíàëîã³÷íå çîá-
ðàæåííÿ... ç ðîçôàðáîâàíèõ äå-
ðåâ’ÿíèõ ÿºöü. ×îìó? ßéöå ÿê ñèì-
âîë º ìàéæå ó êîæí³é êóëüòóð³. Îä-
íàê ñàìå â Óêðà¿í³ âîíî çáåðåãëî
ñâîþ ñàêðàëüíó ñåìàíòèêó. Îòîæ
100 òèñÿ÷ ÿºöü ç áóêà (äëÿ ïàííî
âèêîðèñòàíî 15 òèñÿ÷, à ðåøòà áó-
äå çàñòîñîâàíî â íàñòóïíèõ ïðîåê-
òàõ õóäîæíèö³) áóëî çàìîâëåíî îä-
í³é ×åðí³âåöüê³é ôàáðèö³. ßê æàð-
òóâàëà ìèòåöü, îäíà âîíà 15 òèñÿ÷
ÿºöü ðîçïèñóâàëà á âëàñíîðó÷ äî

ê³íöÿ æèòòÿ. Òîìó äî ðîáîòè áóëî
çàëó÷åíî ïðèáëèçíî 70 îñ³á ³ç óñ³-
º¿ Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ — ïðîôåñ³î-
íàëüí³ ìàéñòðè, ìóçèêàíòè, ä³òè, é
íàâ³òü äâ³ ìîíàõèí³. Ïåâíå îáìå-
æåííÿ, â³äïîâ³äíî äî êîìïîçèö³¿
òà ïðîïîðö³é, ñòîñóâàëîñÿ ëèøå
êîëüîðîâî¿ ãàìè, âñå ³íøå — â³çå-
ðóíêè, âëàñíå ñàìà ¿õ ñèìâîë³êà —
îáèðàëè íà âëàñíèé ñìàê ñàì³ ðîç-
ïèñóâà÷³. Ðîáîòà òðèâàëà ìàéæå
ï³âðîêó, çîêðåìà âèêëàäåííÿ ìîçà-
¿êè — ï³âòîðà ì³ñÿöÿ. Ïîò³ì óñå öå
äâîìà âàíòàæíèìè ìàøèíàìè âåç-
ëè äî Êèºâà. Âàãà ïàííî — 2,5 òîí-
íè, à ðîçì³ð — 7 õ 7 ìåòð³â. Çàãàëü-
íà ñóìà ïðîåêòó — ïîíàä 80 òèñÿ÷
äîëàð³â.

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ìàñü, ¿¿ ìå-
òîþ çà äîïîìîãîþ öüîãî ïàííî
Áîãîìàòåð³ ç ïèñàíîê º íàñàìïå-
ðåä ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé ç³
âñüîãî ñâ³òó äî Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿,
íà ùî âîíà çàñëóãîâóº

Çã³äíî ç ïåðøèì åòàïîì ðåêîí-
ñòðóêö³¿, ïðîòÿãîì 2010—2011 ðî-
ê³â Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè é
òóðèçìó òà Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ìàþòü ïðîâåñòè ï³ä-
ãîòîâ÷ó ðîáîòó: çàáåçïå÷èòè âíå-
ñåííÿ çì³í ó êîðäîíè çîí îõîðî-
íè ìóçåþ é ðåæèìè ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ, îôîðìèòè ïðàâîâ³ äîêó-
ìåíòè òà çä³éñíèòè äåðæàâíó ðå-
ºñòðàö³þ ìàéíîâèõ ïðàâ íà íåðó-
õîì³ îá’ºêòè êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

íè é ³íøå íåðóõîìå ìàéíî ìóçåþ,
çîêðåìà íà çåìëþ, äëÿ òîãî, àáè
ïðèïèíèòè íåçàêîííå êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè íà
éîãî òåðèòîð³¿ òà â îõîðîííèõ çî-
íàõ.

Ó ìåæàõ ïëàíó äî 2017 ðîêó ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ïîáóäóâàòè ôîðòåöþ
XVII ñòîë³òòÿ, äâà ìëèíè òà äâà-
íàäöÿòü öåðêîâ, ÿê³ ³ñíóâàëè ó
XVI—XIX ñòîð³÷÷ÿõ. Äî ãðóäíÿ
2011 ðîêó ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ì³í³ñ-
òåðñòâî êóëüòóðè é òóðèçìó òà

ÊÌÄÀ çîáîâ’ÿçàí³ ðîçðîáèòè é
çàòâåðäèòè ó âèçíà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüíèé
ïëàí Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ íàðîä-
íî¿ àðõ³òåêòóðè òà ïîáóòó Óêðà-
¿íè. Êð³ì òîãî, óðÿä ïëàíóº äî
2015 ðîêó çä³éñíèòè ðåêîíñòðóê-
ö³þ ³íôðàñòðóêòóðíèõ ìåðåæ ìó-
çåþ: ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê, ï³ä’¿ç-
íî¿ äîðîãè, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òî-
ùî.

Îäíàê, çà ñëîâàìè ñàìèõ ïðà-
ö³âíèê³â ìóçåþ, ïîïðè äîáð³ íà-
ì³ðè âëàäè, âîíè íà öåé ïðîåêò
äèâëÿòüñÿ ñêåïòè÷íî. "Ñïèñîê
ñïîðóä, êîòð³ çàïëàíîâàíî çáóäó-
âàòè, âåëèêèé, à ãðîøåé íåìàº. Ó
íàñ óæå âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â
ëåæàòü ïîíàä 20 õàò ó ðîç³áðàíî-
ìó ñòàí³, íà ñêëàäàííÿ ÿêèõ ïî-
òð³áíå ô³íàíñóâàííÿ. ×àñòèíà õà-
òèí óæå çãíèëà. Òîìó ïðîåêò ðå-
êîíñòðóêö³¿ äîñèòü ³ëþçîðíèé",—
çàçíà÷èëè "Õðåùàòèêó" â ìóçå¿

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

íî-ñõ³äíèé, ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...—3°Ñ, âíî-
÷³ —2...—4°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —1...—2°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ;
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—3°Ñ, âíî÷³ —3...—4°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—5°Ñ, âíî÷³ —5...—7°Ñ

Мозаїчне панно Бо оматері ви ладено з 15 тисяч розписаних вр чн писано

Відповідно до рішення позачер ових За альних зборів часни ів
(Прото ол № 4 від 15 р дня 2009 р.) Товариство з обмеженою від-
повідальністю "Келлі Сервісез У раїна" о олош є про свою лі відацію.
Товариство зареєстроване Шевчен івсь ою райдержадміністрацією
м. Києва 23 листопада 2007 р., од за ЄДРПОУ 35592031. Претензії
редиторів приймаються до 15 березня 2010 ро за адресою: м. Ки-
їв, в л. Володимирсь а, 49-А; тел. (044) 494-47-74.

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 13 ñ³÷íÿ
ОВНИ, день виявиться визначальним професійній сфері. Вас мо-

ж ть ви ли ати на илим до шефа зі звітом про робот чи планами.
Не наробіть помило , бо нів боса від неться ар'єрними не араз-
дами. Вдома жодної претензії, при сіть язи а і не на нітайте розо-
вої атмосфери.

ТЕЛЬЦІ поч ватим ться омфортно, оловне— не навантаж вати се-
бе на роботі, де вини н ть тр днощі. Дбайте про здоров'я, нині воно
потреб є першочер ової ва и. Б дьте ближче до ерівно о персона-
л , спіл вання з безпосереднім начальством, пра тичним наставни-
ом матиме д же вели е значення вашом професійном розвит .

Від БЛИЗНЯТ вима ається ор анізованість, пра тичність, здатність
до онстр тивно о діало , міння дистанціюватися ритичн хви-
лин . Відповідальність за близь их та рідних — найа т альніша тема,
болючі проблеми в стос н ах з оханими та дітьми знов завітають із
мин ло о, вима аючи терміново о розв'язання. Імовірні матеріальні с-
ладнення, що треба перетерпіти.

РАКИ, омпроміс та розважливість — ваші найліпші др зі. Б дьте
холодно ровними, збері айте залізне самовладання, арячі непост п-
ливі нат ри на лич ть не аразди на свої олови з безповоротними
р йнаціями партнерсь их мостів. Не вапте подій, с вора реальність
ди т є свої за они, а ваше завдання їх м дро ви он вати.

ЛЕВИ, заповзяте до оджання роботодавцям, с млінне ви онання їх-
ніх в азіво мож ть вилитися перевтомою чи хворобою, тож не поспі-
шайте ви он вати на аз, а постарайтеся хитро хилитися... здоров'я
дорожче.

ДІВИ переб ватим ть піднесеном настрої, фонтан ючи ненасит-
ним бажанням реаліз вати свій артистичний дар... Рівняйтеся на ото-
чення, воно розбло є ваші омпле си, дасть вихід блис чом а тор-
сь ом д х .

ТЕРЕЗИ, озирніться назад, помандр йте архівами пам'яті, там знай-
дете під аз на запитання: чом вам та не таланить сімейном жит-
ті. Можливо, через тис шлюбних партнерів чи домочадців вам та не-
затишно?..

СКОРПІОНИ, вашими б в стами та мед пити... не стрим йте со-
лод о о пото омпліментів та лестощів. Нехай пестять сл х, втіша-
ють амбіції п блі и...

СТРІЛЬЦІВ т рбота про сім'ю, родинний обов'язо триматим ть на
припоні матеріальних інтересів. Доведеться приймати ори інальні рі-
шення, орієнт ватися там, де можна щось взяти заради особисто о
бла опол ччя. Тіль и др жби не ви ористов йте з мер антильними
інтересами.

КОЗОРОГИ, не слід нала одж вати ом ні ативні мости, проводи-
ти ділові пере овори — домовленостей не б де ви онано, а ваші пре-
тензії зависн ть повітрі... ліпше займіться самоосвітою, нові знання
нині в рай потрібні для професійно о зростання.

ВОДОЛІЯМ доведеться стати на шлях доброчинності: жертв йте,
подавайте милостиню. Вн трішній імп льс нести людям добро є на-
справді небесним провісни ом, я ий по аз є, що в на ород за щед-
рість ви с оро розба атієте.

РИБИ, знайомствам нинішньо о дня не с дився доленосний фінал,
том не б д йте рожевих зам ів, мріючи з имось серйозно запри-
ятелювати з мер антильною метою

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Ïèðîãîâîìó ïîîá³öÿëè
ôîðòåöþ
Íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè
áëèçüêî 20 íîâèõ îá’ºêò³â íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè 
XVII—XIX ñòîë³òü
Ñåðã³é ÏÐÈËÓÖÜÊÈÉ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

Кабмін розпорядженням від 23 р дня 2009 ро затвер-
див план ре онстр ції Національно о м зею народної ар-
хіте т ри та поб т в с. Пиро овом . Відповідно до ньо о,
на території м зею до 2017 ро заплановане б дівниц-
тво фортеці, 12 цер ов, вітря а тощо. Та ож там зроб-
лять омпле сний ремонт старих цер ов, млинів і хато .


