
хрещатик
№4 (3635) п’ятниця, 15 січня 2010 року київська муніципальна газета

Êè¿â ãîòîâèé äî ãîëîñóâàííÿ
Ñòîëè÷í³ âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ ÷åêàþòü íà âèáîðö³â

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ця неділя має б ти д же хвилюючою — Київ
разом з сією раїною обиратиме ново о
Президента. Хто з вісімнадцяти андидатів
ідний очолити одн з найбільших європей-
сь их раїн, виріш ватим ть і більш ніж
2 млн иян. Для них працюватим ть 1026 ви-
борчих дільниць. І хоча цьо о раз ЦВК за-
безпечила всі мови "виборів на дом ", нав-
ряд чи зазвичай а тивні ияни сидітим ть
домів ах.

Êè¿â ãîòîâèé çðîáèòè ñâ³é âèá³ð ó ïðåçèäåíòñüê³é êàì-
ïàí³¿ 2010 ðîêó. Ùîïðàâäà, ùå íå âñ³ ìåøêàíö³ ñòîëèö³
âèçíà÷èëèñÿ, ÿêîìó êàíäèäàòó äîâ³ðèòè âëàäó íà íàñòóï-
í³ 5 ðîê³â, àëå íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ óæå çàáåçïå÷åíî

óìîâè, àáè â íåä³ëþ, 17 ñ³÷íÿ, ãîëîñ êîæíîãî áóëî âðà-
õîâàíî. Íàãàäàºìî, öüîãî ðàçó óêðà¿íöÿì äîâåäåòüñÿ îáè-
ðàòè ç â³ñ³ìíàäöÿòè êàíäèäàò³â.

Ñåðéîçíèé âïëèâ íà ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìàòèìå äóìêà
êèÿí. Ó ñòîëèö³ ïðàâî çðîáèòè ñâ³é âèá³ð ìàþòü á³ëüø
í³æ äâà ì³ëüéîíè æèòåë³â. Çà äàíèìè ÖÂÊ, î÷³êóºòüñÿ,
ùî íà âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ Êèºâà ìîæóòü ïðèéòè 2 117 800
âèáîðö³â. Ó êðà¿í³ âèáîðö³â íàë³÷óºòüñÿ ìàéæå 36,6 ìëí.
Äî ñëîâà, çà ï³äðàõóíêàìè åêñïåðò³â, ïîíàä ï³âì³ëüéîíà
“ðåã³îíàëüíèõ” âèáîðö³â ïðîæèâàþòü òà ïðàöþþòü ó ñòî-
ëèö³, àëå ÷åðåç íåíàëåæíå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íå ìà-
òèìóòü çìîãè ïðîãîëîñóâàòè òóò.

Äëÿ òèõ, õòî â ñòîëèö³ ìàòèìå âñ³ ïðàâà îáèðàòè Ïðå-
çèäåíòà êðà¿íè ó ì³ñò³, ïðàöþâàòèìå 1026 ä³ëüíèöü. Íàé-
á³ëüøå ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ —
ïî 128. Íàéìåíøå ó Ïå÷åðñüêîìó — 63. Óñ³ ä³ëüíèö³ ïî-
÷àëè çàçäàëåã³äü ãîòóâàòè äî ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. Äëÿ
çðó÷íîñò³ ðîáîòè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íà âóëèö³ ïîñò³éíî ðîç-
÷èùàþòü â³ä ñí³ãó äîð³æêè. Êèïèòü ðîáîòà ³ âñåðåäèí³.
“Ìè ôàêòè÷íî â ñòàí³ ãîòîâíîñò³. Ñüîãîäí³ ðîçäàþòü

ñïèñêè, ìàþòü ï³äâåçòè áþëåòåí³. Ëþäåé íà ä³ëüíèöÿõ âè-
ñòà÷àº, ðîáîòà ïðîõîäèòü íîðìàëüíî”,— ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” ãîëîâà êîì³ñ³¿ òåðèòîð³àëüíîãî âèáîð÷îãî îêðó-
ãó ¹ 220 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Êëàâä³ÿ Íàðóñ³íà.

Áàãàòî êèÿí ìîæóòü ïðîãîëîñóâàòè, íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä
õàòí³õ òóðáîò. Ó÷îðà ÖÂÊ ïîâ³äîìèëà, ùî çàêîíí³ñòü ¿¿
ð³øåííÿ, ÿêå äàº çìîãó ãîëîñóâàòè âäîìà ìàéæå êîæíî-
ìó îõî÷îìó, îñòàòî÷íî ï³äòâåðäæåíî Âèùèì àäì³í³ñòðà-
òèâíèì ñóäîì Óêðà¿íè. Àáè ïðè¿õàëà “óðíà çà âèêëèêîì”,
íå ïîòð³áíî æîäíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷èëè á ïðî íå-
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ â íàïðÿìêó âèáîð-
÷î¿ ä³ëüíèö³. Îäíàê ïîêè ùî íåâ³äîìî, ÿêèé â³äñîòîê êè-
ÿí çàõîò³ëè ñïðîáóâàòè “âèáîðè íà äîìó”. Ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó âèáîð÷îìó îêðóç³ “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè, ùî òà-
ê³ äàí³ ùå óçàãàëüíþþòü. Ïðèïóñêàþòü, ùî êèÿíè, êîòð³
âîëåþ äîë³ ìåøêàþòü ó öåíòð³ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, º äîñèòü
àêòèâíèìè ³ íå çàõî÷óòü ó äîëåíîñíèé äåíü ñèä³òè âäîìà.

“Õðåùàòèêó” çàëèøàºòüñÿ ëèøå íàãàäàòè, ùî ãîëîñ
êîæíîãî º íåéìîâ³ðíî âàæëèâèì, ³ ïîáàæàòè óñ³ì íàì íå
ñõèáèòè ç âèáîðîì
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Çíàííÿ ñòîëè÷íèõ
øêîëÿð³â
ïåðåâ³ðÿòèìóòü
êîìï’þòåðè

Ð³âåíü çíàíü ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â âèçíà-
÷àòèìóòü çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíîãî òåñ-
òóâàííÿ. "Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ øê³ë ñòî-
ëèö³, ¿õ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ñòâîðè-
ëè óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ êîìï’þòåðíîãî
òåñòóâàííÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, îáëàä-
íàíèõ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ "Øêî-
ëà",— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé. Â³í ïîÿñíèâ, ùî ãîëîâ-
íîþ ïåðåâàãîþ êîìï’þòåðíîãî òåñòóâàííÿ
º òå, ùî ñèñòåìà äàº çìîãó â³äñòåæóâàòè òà
àíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè òåñòóâàíü êîæíîãî
ó÷íÿ, êëàñó, íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Òîæ ó÷è-
òåë³ é àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîæóòü îïåðàòèâíî
îö³íþâàòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïðîãðåñ ó÷íÿ ³
â÷àñíî êîðèãóâàòè éîãî ïðîáëåìí³ ïîêàç-
íèêè. Äî ñëîâà, â 2008 ðîö³ ñï³âðîá³òíèêè
Öåíòðó ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè â Êè-
ºâ³ ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè ñèñòåìó âèì³-
ðþâàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â
çà äîïîìîãîþ ìîäóë³â àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñ-
òåìè "Øêîëà". Çà ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ï³ëîòíîãî
ïðîåêòó ìåòîäèñòàìè Öåíòðó áóëî ñòâîðå-
íî ïîòóæíó áàçó ñòàíäàðòèçîâàíèõ çàâäàíü
ó òåñòîâ³é ôîðì³. Ïðîòÿãîì 2008—2009 ðî-
ê³â óæå ïðîâîäèëè íèçêó êîìï’þòåðíèõ äî-
ñë³äæåíü ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ³ç äå-
ÿêèõ ïðåäìåò³â. Îêð³ì íèõ, íà öåé ð³ê çà-
ïëàíîâàíî òàêîæ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ
ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè

Äëÿ ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè áóäóþòü
äâ³ ñòàíö³¿

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó ïîêè ùî
íå çàïóñêàòèìå äîäàòêîâèé ïî¿çä ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè. Ïàñàæèðîïîò³ê çíà÷íî çá³ëü-
øèâñÿ, îäíàê íàïðÿìîê íàâàíòàæåííÿ âè-
òðèìóº. Ç ïî÷àòêó ðîáîòè íîâîãî òðàíñ-
ïîðòó ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â åëåêòðè÷êè
ïðàêòè÷íî ïîäâî¿ëàñÿ. "Ñïðàâä³, áóëî çà-
ô³êñîâàíî çðîñòàííÿ ïàñàæèðîïîòîêó ó çè-
ìîâèé ïåð³îä. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó âåðåñí³ —
65 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â, ó æîâòí³ — 119 òèñÿ÷,
ëèñòîïàä³ — 110 òèñÿ÷, ãðóäí³ — 156 òè-
ñÿ÷",— ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³. Çðîñòàí-
íÿ ïàñàæèðîïîòîêó ëèøå çà òðè ì³ñÿö³ ñòà-
íîâèëî 85 â³äñîòê³â. Ïðîòå íà ðîçêëàä ðó-
õó åëåêòðè÷êè öå íàðàç³ íå âïëèíóëî. Ãðà-
ô³ê çàëèøàºòüñÿ ïîïåðåäí³ì. Çà äàíèìè
óïðàâë³ííÿ, äî ïî÷àòêó 2010 ðîêó ïðî¿ç-
äîì ó ì³ñüê³é åëåêòðè÷ö³ ñêîðèñòàëîñÿ 450
òèñ. îñ³á, â ñåðåäíüîìó 7 òèñ. ïàñàæèð³â
ùîäíÿ. Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ òðàíñïîð-
òó ââàæàþòü, ùî êîðèñòóâà÷³â ïîá³ëüøàº,
êîëè çàïðàöþþòü íîâ³ ñòàíö³¿ ìàéáóòíüî-
ãî Ï³âí³÷íîãî ê³ëüöÿ. Íàðàç³ àêòèâíî òðè-
âàþòü ðîáîòè ùîäî ââåäåííÿ äâîõ íîâèõ
ñòàíö³é: "Ñèðåöü" òà "Áîðùàã³âñüêà". Òàì
áóäå ðåêîíñòðóéîâàíî ïëàòôîðìè, îáëàø-
òîâàíî ï³øîõ³äí³ ï³äõîäè äî ïëàòôîðì
ñòàíö³é òà ïðîâåäåíî áëàãîóñòð³é ïðèëåã-
ëèõ òåðèòîð³é. Íà öèõ ñòàíö³ÿõ îáëàäíàþòü
êàñîâ³ òà òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ, âñòàíîâ-
ëÿòü òóðí³êåòè

Êèÿí çàïðîøóþòü 
íà ÿðìàðêè

Ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò äî ñòîëèö³ ïîâåð-
òàþòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Ó
ñóáîòó, 16 ñ³÷íÿ, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü òîðã³âë³ òà ïîáóòó ÊÌÄÀ òàêèõ ïðîâå-
äå ÷îòèðè. Íà òîðãîâèùàõ êèÿíàì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà çàïðîïîíóþòü øèðîêèé àñîðòè-
ìåíò ïðîäóêò³â. Òðàäèö³éíî ïðîäîâîëü÷³ òî-
âàðè ðåàë³çîâóâàòèìóòü çà ö³íàìè íà 10—15
â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ. Òîæ äå-
øåâî ñêóïèòèñÿ ìîæíà áóäå ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Ïàíüê³âñüê³é, ó Äåñ-
íÿíñüêîìó — íà Ñàáóðîâà (â³ä ïðîñïåêòó
Ìàÿêîâñüêîãî äî âóëèö³ Áàëüçàêà), ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó — íà Àëìà-Àòèíñüê³é, 109 ³ â
Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà Ñòàä³îíí³é

Çáåðåæåííÿ íàäáàâîê 
òà îáãîâîðåííÿ òàðèô³â
Ì³ñüêà âëàäà ðîçïîâ³ëà ïðî ïëàíè íà íàñòóïíèé ð³ê

Ñòîëè÷í³ åíåðãåòèêè çàïðîâàäèëè íî-
âèé âèä îïëàòè çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåð-
ã³þ. Â³ä ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó ñïîæè-
âà÷³ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà íàäàí³
ïîñëóãè ÷åðåç ²íòåðíåò. ßê ïîâ³äîìèëè
â÷îðà "Õðåùàòèêó" ó ïðåñ-ñëóæá³ "Êè-
¿âåíåðãî", çàâäÿêè çàïðîâàäæåí³é ñèñòå-
ì³ êèÿíè òàêîæ çìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè-
ñÿ çà êâàðòèðó, ìîá³ëüíèé ³ ì³ñüêèé òå-
ëåôîíè, ²íòåðíåò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ.
Äî îïëàòè ïðèéìàþòü ïëàò³æí³ êàðòêè
Visa, Visa Electron ³ Mastercard âèïóñêó
áóäü-ÿêîãî óêðà¿íñüêîãî àáî ì³æíàðîä-
íîãî áàíêó, à òàêîæ êàðòêè êëàñó Cir-
rus/Maestro.

Ôàõ³âö³ ïåðåêîíàí³, ùî ñèñòåìà åêñ-
ïðåñ-ïëàòåæ³â äàº çìîãó àáîíåíòîâ³

øâèäêî ³ çðó÷íî ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñïîæè-
òó åëåêòðîåíåðã³þ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåð-
íåò. Òàê, êîøòè íàäõîäÿòü íà ðàõóíîê
êîìïàí³¿ íàñòóïíîãî áàíê³âñüêîãî äíÿ,
ïðè÷îìó äîäàòêîâî¿ êîì³ñ³¿ çà îïåðàö³þ
íå ñòÿãóþòü, ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³
êîìïàí³¿.

Îòðèìóâàòè ³ îïëà÷óâàòè ðàõóíêè çà
åëåêòðîåíåðã³þ çà äîïîìîãîþ ²íòåðíåòó
ìîæíà íà ñàéò³ Portmone.com. Ïàïåðîâ³
êâèòàíö³¿, ùî ï³äòâåðäæóþòü îïëàòó, àáî-
íåíòîâ³ íàäñèëàòèìóòü ïîøòîþ. Êîðèñ-
òóâàòèñÿ òàêîþ ïîñëóãîþ ìîæóòü óñ³ êè-
ÿíè, ÿê³ óêëàëè ç "Êè¿âåíåðãî" ïðÿìèé
äîãîâ³ð íà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç³
çáóòó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ïîáóòîâèì ñïî-

æèâà÷àì ÑÂÏ "Åíåðãîçáóò" Â³êòîðà
Ìåëüíèêîâà, äëÿ ââåäåííÿ ñó÷àñíèõ ñèñ-
òåì îïëàòè çà åëåêòðîåíåðã³þ ïîòð³áíî
çàê³í÷èòè ïåðñîí³ô³êàö³þ àáîíåíò³â "Êè-
¿âåíåðãî" ³ ïðîâåäåííÿ çâ³ðêè.

"Ïåðøèì êðîêîì ñòàâ ïåðåõ³ä íà ïðÿ-
ì³ ïëàòåæ³, ùî ðîáèòü â³äíîñèíè ïðîçî-
ð³øèìè ³ äàº ìîæëèâ³ñòü âíîñèòè ïëàòó
çà åëåêòðîåíåðã³þ îêðåìî â³ä ³íøèõ ïëà-
òåæ³â,— ñêàçàâ ïàí Ìåëüíèêîâ. Çà éîãî
ñëîâàìè, òàêà ñèñòåìà ðîçðàõóíê³â çà ñïî-
æèòó åëåêòðîåíåðã³þ çáåðåæå ÷àñ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³, ÿêèì â³äòåïåð íå äîâå-
äåòüñÿ ñòîÿòè â ÷åðãàõ. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî
ðîçðîáëåíî òàêîæ ñèñòåìó îïëàòè ðàõóí-
ê³â äëÿ âëàñíèê³â êèøåíüêîâèõ êîìï'þ-
òåð³â ³ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ç ï³äòðèì-
êîþ WAP/GPRS.

Ïàðàëåëüíî "Êè¿âåíåðãî" çàïðîâàäèëî
ùå îäíó ïîñëóãó äëÿ ñïîæèâà÷³â. Êîìïà-
í³ÿ â³äêðèëà "ãàðÿ÷ó ë³í³þ". Òåïåð êîæåí
êèÿíèí, íåâäîâîëåíèé ÿê³ñòþ íàäàíèõ
ïîñëóã, ìîæå çàòåëåôîíóâàòè çà íîìåðîì
201-58-65 òà çàëèøèòè ñâîþ ñêàðãó.

"Ìè øóêàºìî òà âèêîðèñòîâóºìî âñ³
ìåòîäè ³ ñïîñîáè äëÿ çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó
ó ëàíöþç³ ïîñòà÷àëüíèê — ñïîæèâà÷",—
ïîÿñíèâ äèðåêòîð áåçïåêè ÀÊ "Êè¿âåíå-
ðãî" Îëåêñàíäð Ðîä³í. Ðåàãóâàòè íà îá³-
ðâàí³ ë³í³¿ òà â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà îá³öÿ-
þòü îïåðàòèâíî

Ïëàò³æêè — ÷åðåç ²íòåðíåò,
ñêàðãè — ïî òåëåôîíó
“Êè¿âåíåðãî” ïîðàäóâàëî êèÿí íîâèíêàìè
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Із січня нинішньо о ро меш анці столиці змож ть розрахов вати-
ся за світло через Інтернет. Нова система має стати зр чною та
оперативною. Уже наст пно о після сплати бан івсь о о дня ошти
абонента за спожит енер ію надходять на рах но омпанії. До-
дат ова омісія за операцію не стя ється. Корист ватися та ою
посл ою мож ть сі, хто лав з "Київенер о" прямий до овір на
еле тропостачання. Водночас омпанії запрацювала " аряча лі-
нія". Зателефон вавши, всі охочі змож ть пос аржитися на нея існі
посл и.

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

За інчити б дівництво Центр
рові та ПЕТ-техноло ій, зап с-
тити швид існий трамвай і р х
Мос овсь ою площею та вирі-
шити разом із иянами питання
тарифів на житлово- ом нальні
посл и — та і плани серед низ-
и інших поставила перед со-
бою місь а влада на 2010 рі .
Не з пинятим ть та ож оздоров-
лення дітей і продовж ватим ть
надавати підтрим малозабез-
печеним иянам. "Хрещати "
спроб вав з'яс вати, я і прое ти
стан ть найважливішими для
столиці.

²ç ïåðøèì äíåì íîâîãî ðîêó êîæåí
ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ íèçêó çàâäàíü. Ó
2010 ð³ê ç íîâèìè ñèëàìè ñòóïèëà ³ ì³ñü-
êà âëàäà. ×èìàëî ïåðåäáà÷åíî äëÿ ïîë³ï-
øåííÿ æèòòÿ ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â. Ïðî
ö³ ïëàíè ä³çíàâàâñÿ "Õðåùàòèê".

Íàéá³ëüø çíà÷óùó äëÿ êîæíîãî êèÿíè-
íà ñôåðó — ìåäè÷íó — ì³ñüêà âëàäà íå
ìîæå çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ. Íàéâàæëè-
â³øå öüîãî ðîêó — çàâåðøèòè ðîçïî÷àò³
áóäîâè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Çîêðåìà
éäåòüñÿ ïðî Öåíòð êðîâ³ òà Öåíòð ³ç çà-
ñòîñóâàííÿì òåõíîëîã³¿ ïîçèòðîííî-åì³-
ñ³éíî¿ òîìîãðàô³¿ (ÏÅÒ). "Ó 2010 ðîö³ íå
éòèìåòüñÿ ïðî ñïîðóäæåííÿ íîâèõ îá'ºê-
ò³â, íà ïðåâåëèêèé æàëü. Ìè âñå ðîáè-
òèìåìî, ùîá çàê³í÷èòè ðîçïî÷àò³. Áåç
Öåíòðó êðîâ³ ìè íå çìîæåìî çàáåçïå÷ó-
âàòè âñ³ ë³êàðí³. Áåç ÏÅÒ-òåõíîëîã³é íàì
òàêîæ áóäå ñêëàäíî íà ïðîô³ëàêòèêó ïðà-
öþâàòè. Ç íèìè êèÿíàì áóäå íàáàãàòî
ëåãøå",— ñêàçàëà cï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëî-
êó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ãîëîâà êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó Àëëà Øëàïàê.
Ñâîºþ ÷åðãîþ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé, ÿêèé êóðóº ñôåðó
îñâ³òè, çàãàäóâàòè íàïåðåä íå íàâàæèâñÿ,

àëå ïîîá³öÿâ, ùî ñâî¿ ìóí³öèïàëüí³ íàä-
áàâêè â÷èòåë³ ó íîâîìó ðîö³ îòðèìóâàòè-
ìóòü, ÿê ³ ðàí³øå.

Âèêîíàòè âåñü ñïåêòð ïîñëóã, ÿê³ íàäàº
ÃÓ ç ïèòàíü ñ³ì'¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, â íî-
âîìó ðîö³ ïîîá³öÿâ ðàäíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ñåðã³é Áåðåçåíêî. Ïð³îðèòåòíèì,
çâ³ñíî, áóäå îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ³ ï³äòðèì-
êà áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. "Ïðàöþâàòè ç áà-
ãàòîä³òíèìè ñ³ì'ÿìè òà çàáåçïå÷óâàòè ¿õ
ï³ëüãàìè ïëàíóºìî ïðèíàéìí³ íå ã³ðøå,
í³æ òîð³ê. Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ îçäîðîâëåí-
íÿ ä³òåé",— çàïåâíèâ ïàí Áåðåçåíêî.

Äîâîë³ ãîñòðèì ³ áîëþ÷èì äëÿ êèÿí òî-
ð³ê áóëî ïèòàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òîìó, àáè ðîçñòàâè-
òè âñ³ êðàïêè íàä "³", â 2010 ðîö³ ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóº ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ ç ìåøêàíöÿìè êîæíîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó. Òàêèìè ïëàíàìè ïîä³ëèâñÿ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. "Ìè ä³çíàºìîñÿ äóìêó
êîæíîãî êèÿíèíà. ² ëþäè ñàì³ çìîæóòü
âèð³øèòè, çà ÿêèìè òàðèôàìè âîíè ãî-

òîâ³ ïëàòèòè çà ïîñëóãè ÆÊÃ. Àäæå òðå-
áà ïîêëàñòè êðàé ïîë³òèçàö³¿ ïèòàííÿ ïðî
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ òàðèôè",— çàçíà÷èâ
ïàí Ãîëóá÷åíêî. Íå ìåíø âàæëèâèì çàâ-
äàííÿì íà 2010 ð³ê º ï³äãîòîâêà ñòîëèö³
äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-
2012. Òîæ, çà ñëîâàìè ïàíà Ãîëóá÷åíêà,
ó íîâîìó ðîö³ ì³ñüêà âëàäà ïîñèëåíî ïðà-
öþâàòèìå â öüîìó íàïðÿìêó, àáè ðåàë³-
çóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ ³ ïîë³ïøèòè
æèòòÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³.

Äîáóäóâàòè ìåòðî íà Òåðåìêè òà çàâåð-
øèòè ðåêîíñòðóêö³þ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³
â 2010-ìó ìð³º ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í ïîîá³öÿâ, ùî
â öüîìó ðîö³ áóäå äîêëàäåíî ìàêñèìóì
çóñèëü äëÿ â³äêðèòòÿ îíîâëåíî¿ ë³í³¿
øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ. "Äëÿ çàïóñêó Ãà-
âàíñüêîãî ìîñòó ³ Ìîñêîâñüêî¿ ïëîù³ ïî-
òð³áíî ïðèáëèçíî 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Äëÿ ìåòðî — ìàéæå 600 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Ïåðøà ÷åðãà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ
êîøòóâàòèìå áëèçüêî 50—80 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü",— ñêàçàâ ïàí Áàññ

До інця ро місь а влада хоче подар вати иянам доб довані транспортні розв`яз и
та швид існий трамвай
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Îëåêñàíäð³âñüêó ë³êàðíþ 
çíîâó ðÿòóâàòèìóòü
Çàêëàäó çàãðîæóþòü çñóâè, éîãî çàõèñíèêàì — ñóäîâ³ ñïðàâè
Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Оле сандрівсь а лі арня, олиш-
ня Жовтнева, нині знов опини-
лася центрі подій. З одно о бо-
, відвойован в заб довни ів

історичн територію план ють
ріплювати від можливих зс вів,

план робіт під от вали. З іншо-
о — тривають с ди над а тивіс-
тами, я і захищали лі арню та
пар біля неї від "ба атоповерхо-
во о монстра". Зо рема, за здо-
ров'я сво о бать а професора
Березовсь о о побоюється відо-
ма лі ар Оль а Бо омолець. Вона
пере онана, що висо опосадові
представни и державної влади
нищать столиці не лише істо-
ричні пам'ят и, а й ромадян, я і
захищають свої права.

Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº óêð³ïèòè ñõèë ïà-
ãîðáà, íà ÿêîìó ðîçòàøîâàíà Îëåêñàíäð³â-
ñüêà (Æîâòíåâà) êë³í³÷íà ë³êàðíÿ, çîêðå-
ìà ç áîêó âóëèö³ Øîâêîâè÷íî¿. Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ óæå ï³äïèñàíî â ìåð³¿.
Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ï³äï³ðíîþ ñò³íîþ
çàéìåòüñÿ ÂÀÒ “Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³í-
íÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðîá³ò”. Ïåðåä
âèêîíàííÿì ðîá³ò ïðîâåäóòü òåíäåðè,
êîøòè ïëàíóþòü çàêëàñòè â Ïðîãðàì³ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà íàñòóï-
íèõ äâà ðîêè.

Íàãàäàºìî, ùî çñóâè íà òåðèòîð³¿ ë³êàð-
í³ ïî÷àëèñÿ ÷åðåç íåçàêîííó çàáóäîâó.
Çâåñòè áóêâàëüíî íà ê³ëüêîõ ñîòêàõ íàö³î-
íàëüíîãî ïàðêó ³ìåí³ àêàäåì³êà Áîãîìîëü-
öÿ òà âïðèòóë äî ñòàö³îíàðíèõ êîðïóñ³â
ë³êàðí³ âèñîòêó íàìàãàâñÿ îäèí ³ç äåïóòà-
ò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íàáëèæåíèé äî óðÿ-
äó. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðàçîì ç ì³ñüêîþ âëà-
äîþ íà ÷îë³ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì âî-
þâàëè ³ç çàáóäîâíèêîì îñòàíí³õ äâà ðîêè.
Ëþäè ÷åðãóâàëè âíî÷³, âèòðèìóâàëè ñó-

òè÷êè ç îõîðîíîþ. Çðåøòîþ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì ìåðà áóä³âíèöòâî çóïèíèëè. Îäíàê â
îäí³é ç á³éîê ïîñòðàæäàâ àêòèâ³ñò ïðîôå-
ñîð — 78-ð³÷íèé àêàäåì³ê Áåðåçîâñüêèé —
â³í ä³ñòàâ ÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâìó. Çãî-
äîì ïåíñ³îíåðà çâèíóâàòèëè â ïîáèòò³ îõî-
ðîíè òà ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

Çà æèòòÿ áàòüêà íèí³ ïîáîþºòüñÿ äîíü-
êà — â³äîìèé ë³êàð Îëüãà Áîãîìîëåöü. Çà
¿¿ ñëîâàìè, ó ñåðåäó â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí-
íîìó ñóä³ â³äáóëîñÿ òðèíàäöÿòå ñëóõàííÿ
ó êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, “áåçï³äñòàâíî ³

óìèñíî” ïîðóøåí³é ïðîòè ¿¿ áàòüêà, ÿêèé
ó ñâî¿ 78 ðîê³â î÷îëþº ãðîìàäñüêèé ðóõ çà-
õèñòó Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ë³êàðí³ òà ìåìîð³-
àëüíîãî ïàðêó ³ìåí³ Áîãîìîëüöÿ.

“Çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ìîãî áàòüêà — ëþäè-
íè, ÿêà ãîòóâàëà ïåðøîãî óêðà¿íñüêîãî
êîñìîíàâòà äî âèïðîáóâàíü, âíàñë³äîê ô³-
çè÷íèõ òðàâì, çàâäàíèõ íàéìàíèìè îõî-
ðîíöÿìè çàáóäîâíèêà, òà ìîðàëüíîãî
ãíîáëåííÿ ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ùî
òðèâàþòü óæå ïîíàä ð³ê, ï³ä çàãðîçîþ”, —
êàæå Îëüãà Áîãîìîëåöü.

Ë³êàðêà íàãàäàëà, ùî íåîäíîðàçîâî ïî-
äàâàëà â îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè äîêó-
ìåíòè ç ï³äïèñàìè 5000 ëþäåé, ÿê³ ïðî-
òåñòóþòü ïðîòè çíèùåííÿ ³ñòîðè÷íî¿
ïàì’ÿòêè òà ñâàâ³ëëÿ âëàäè. Îäíàê ïàïå-
ðè ïîñò³éíî “íå äîõîäÿòü àáî ãóáëÿòüñÿ”.

Áîãîìîëåöü íàãîëîøóº, ùî âîäíî÷àñ
³ç ô³çè÷íèì çíèùåííÿì ³ñòîðè÷íèõ
ïàì’ÿòîê âèñîêîïîñàäîâ³ ïðåäñòàâíèêè
äåðæàâíî¿ âëàäè “ìîðàëüíî ³ ô³çè÷íî
çíèùóþòü ãðîìàäÿí, ÿê³ çàõèùàþòü ñâî¿
ïðàâà”

Після припинення заб дови на території Оле сандрівсь ої лі арні місь а влада починає ріплювати схили та відновлювати пар
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Êð³ñò³íà ÊËÞØÍÈÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Äåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³
îïðèëþäíèëà äàí³ ùîäî ê³ëüêî-
ñò³ áåçðîá³òíèõ, çàðåºñòðîâàíèõ
â Óêðà¿í³ 2009 ðîêó. ̄ õ íàë³÷óâà-
ëîñÿ òðîõè á³ëüøå í³æ ï³âì³ëü-
éîíà. Ç íèõ 408 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí
îòðèìóâàëè äîïîìîãó ç áåçðîá³ò-
òÿ. 720 òèñÿ÷ îñ³á óïðîäîâæ ìè-
íóëîãî ðîêó áóëè ïðàöåâëàøòî-
âàí³, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðîé-
øëè 157,1 òèñÿ÷³ áåçðîá³òíèõ,
240,9 òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â óçÿëè
ó÷àñòü â îïëà÷óâàíèõ ãðîìàä-
ñüêèõ ðîáîòàõ. Çà äàíèìè Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, á³ëü-
øå áåçðîá³òíèõ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî â ì³ñòàõ (319,8 òèñÿ÷³ ãðî-
ìàäÿí), ìåíøå — ó ñ³ëüñüê³é
ì³ñöåâîñò³ (211,8 òèñÿ÷³ ëþäåé).

Ìèíóëèé ð³ê íå ñòàâ êðèçî-
âèì ³ ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
íàñåëåííÿ. Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ êîðåñ-
ïîíäåíòîâ³ “Õðåùàòèêà” ðîçïî-
â³ëè, ùî ó ñòîëèö³ òîð³ê áóëî çà-
ðåºñòðîâàíî 59545 îñ³á, ÿê³ øó-
êàëè ðîáîòó, ç íèõ 26157 — ìà-
ëè ñòàòóñ áåçðîá³òíèõ. 52832 êè-
ÿí ïðîòÿãîì ðîêó áóëî çíÿòî ç
îáë³êó, çîêðåìà é ó çâ’ÿçêó ç ïðà-
öåâëàøòóâàííÿì. Ìåøêàíö³ ñòî-

ëèö³, êîòð³ ïðàãíóòü çíàéòè ðî-
áîòó, ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ áà-

çîþ äàíèõ âàêàíñ³é. Êð³ì òîãî,
ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ íàäàº

áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî
ñèòóàö³¿ íà ðèíêó ïðàö³, çàëó÷àº

áåçðîá³òíèõ äî îïëà÷óâàíèõ ãðî-
ìàäñüêèõ ðîá³ò.

Äî ðå÷³, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â
Óêðà¿í³ íèæ÷èé çà éîãî ñåðåäí³é
ïîêàçíèê ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó.
Òàê, ó ñåðåäíüîìó â êðà¿íàõ ªÑ
çà 9 ì³ñÿö³â 2009 ðîêó ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ, ïîð³âíÿíî ç I ï³âð³÷÷ÿì,
íå çì³íèâñÿ ³ ñòàíîâèâ 8,8 %.
Ïðè öüîìó â Óêðà¿í³ öåé ïîêàç-
íèê äîð³âíþâàâ 8,6 % ïðîòè 
9,1 % â I ï³âð³÷÷³ 2009 ðîêó òà
9,5 % — â I êâàðòàë³ 2009 ðîêó

Підприємство запрош є
на постійн робот

еле тромехані ів
з обсл ов вання ліфтів

1-6 розрядів.

Заробітна плата
від 1 000 до 6 000 рн

(в залежності
від валіфі ації).
Надається повний
соціальний па ет.

Довід и та телефоном 15-51.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Âñå íå òàê ïîãàíî
Ïîêàçíèêè áåçðîá³òòÿ â Óêðà¿í³ íèæ÷³ çà ºâðîïåéñüê³

Столична сл жба зайнятості отова прийти на допомо ожном иянин
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 27.11.08 № 642/642 “Про безплатний проїзд 
у м. Києві працівників міліції, податкової міліції 

та Служби безпеки України”

Рішення Київської міської ради № 902/2971 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 25 частини першої статті 11 та частини першої статті 16 Закону України “Про мі�
ліцію”, частини першої статті 19 та пункту 15 частини першої статті 25 Закону України “Про Службу без�
пеки України”, статті 22 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” та відповідно до стат�
ті 26 та пункту 2 частини першої статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з ме�
тою забезпечення в місті Києві належного рівня законності та правопорядку, додержання прав і свобод
громадян, зважаючи на звернення правоохоронних органів щодо забезпечення реалізації права на без�
платний проїзд їх працівників для виконання покладених на них обов’язків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 27.11.08
№ 642/642 “Про безплатний проїзд у м. Києві працівників
міліції, податкової міліції та Служби безпеки України” такі змі"
ни:

— у пункті 2.1 рішення слова та цифри “у 2008 та 2009
роках” замінити словами та цифрами “у 2010 році”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен"
ту та депутатської етики, постійну комісію Київради з питань
транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на передачу до державної власності 
з віднесенням до сфери управління Міністерства 

культури і туризму України Літературно3меморіального
музею3квартири П. Г. Тичини в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 708/2777

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98
№ 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи лист Міністер�
ства культури і туризму України від 28.10.09 № 800/8�2/15�09 та з метою надання можливості Літератур�
но�меморіальному музею�квартирі П. Г. Тичини в м. Києві створення регіональних філій в інших областях
України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу до державної власності з від"
несенням до сфери управління Міністерства культури і ту"
ризму України Літературно"меморіального музею"квартири
П. Г. Тичини в м. Києві.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер"
жавній адміністрації) здійснити організаційно"правові захо"
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань культури та ту"
ризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень

міста “Київзеленбуд” дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для створення буферних парків 

Рішення Київської міської ради № 693/2762 від 27 листопада 2009 року

Розглянувши клопотання Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зе�
лених насаджень міста “Київзеленбуд”, відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, рішення Ки�
ївської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 “Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м.
Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста”, з метою
збільшення площі зелених насаджень загального користування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку відпочинку “Біличі” у Святошинському районі м.
Києва.

2. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку відпочинку “Виноградар” у Подільському районі м. Києва.

3. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку відпочинку “Голосіївська балка” в урочищі “Голосіївський
ліс” у Голосіївському районі м. Києва.

4. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку “Урочище Володарське” у Голосіївському районі м. Ки"
єва.

5. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку “ПКіВ “Дружби народів” у Деснянському районі м. Києва.

6. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку “ПКіВ “Перемога” у Деснянському та Дніпровському райо"
нах м. Києва.

7. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку відпочинку “Здоров’я” у Деснянському районі м. Києва.

8. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку на вул. Олекси Довбуша у Дніпровському районі м. Києва.

9. Надати Київському комунальному об’єднанню зелено"
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки"
ївзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення буферного пар"
ку загальнокурортної зони відпочинку курорту “Пуща"Води"
ця” в Оболонському районі м. Києва.

10. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “ПКіВ “Пуща"Водиця” в Оболонському районі м.
Києва.

11. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку відпочинку “Святошин” у Святошинському райо"
ні м. Києва.

12. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Берізка"Шевченка” в Оболонському районі м.
Києва.

13. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста

“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Каланчевський” в Оболонському районі м. Ки"
єва.

14. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Берізка” у Дніпровському районі м. Києва.

15. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Веселка” у Дніпровському районі м. Києва.

16. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Харківський” у Дарницькому районі м. Києва.

17. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Мир” у Святошинському районі м. Києва.

18. Надати Київському комунальному об’єднанню зеле"
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для створення буфер"
ного парку “Катеринівка” у Святошинському районі м. Ки"
єва.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс"
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про вирішення питання добудови житлових будинків 
у 263А мікрорайоні житлового масиву 

Вигурівщина3Троєщина у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 683/2752 від 26 листопада 2009 року

Відповідно до пункту 5 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 50
рішення Київської міської ради від 28.12.02 № 232/392 “Про бюджет міста Києва на 2003 рік” та пункту
43 рішення Київської міської ради від 25.09.03 № 31/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею”, враховуючи рішення Господарського суду м. Києва від 23.01.08
про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки № 126А�04�22, укладеного між Деснян�
ською районною у м. Києві державною адміністрацією, комунальним підприємством “Ватутінськінвест�
буд” та товариством з обмеженою відповідальністю “Смартех Системз” від 20.10.04, рішення Господар�
ського суду м. Києва від 26.12.08 № 41/306 про дострокове розірвання договору оренди земельної ділян�
ки № 126А�04�12, укладеного між Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією, кому�
нальним підприємством “Ватутінськінвестбуд” та приватним підприємством “Галичинабуд” від 19.10.04,
з метою вирішення питання добудови житлових будинків у 26�А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщи�
на�Троєщина у Деснянському районі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Покласти на керівництво виконавчого органу Деснян"
ської районної у м. Києві ради (Деснянської районної у міс"
ті Києві державної адміністрації) персональну відповідаль"
ність за бездіяльність по добудові житлових будинків №№ 3,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 у 26"А мікрорайоні житлового
масиву Вигурівщина"Троєщина у Деснянському районі м.
Києва.

2. Рекомендувати виконавчому органу Деснянської район"
ної у м. Києві ради (Деснянській районній у місті Києві дер"
жавній адміністрації) здійснити добудову житлових будин"
ків №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 у комплексі з інже"
нерними мережами у 26"А мікрорайоні житлового масиву
Вигурівщина"Троєщина у Деснянському районі м. Києва за
рахунок коштів, отриманих від реалізації 5% відрахувань,
що передаються виконавчому органу Деснянської районної
у м. Києві ради (Деснянській районній у місті Києві держав"
ній адміністрації), коштів фізичних та юридичних осіб по
укладених інвестиційних договорах, коштів, отриманих по су"
дових рішеннях, які набули чинності, і вилучаються від ТОВ
“Смартех Системз” і ПП “Галичинабуд”, та коштів спеціаль"
ного фонду міського бюджету, передбачених Програмою
соціально"економічного розвитку м. Києва на 2009 рік.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) забезпечити фінансування
виконаних у 2009 році робіт по будівництву житлових будин"
ків № 5, № 6 у 26"А мікрорайоні житлового масиву Вигурів"
щина"Троєщина у Деснянському районі м. Києва в обсягах,
передбачених Програмою соціально"економічного розвит"
ку м. Києва на 2009 рік.

4. Виконавчому органу Деснянської районної у м. Києві

ради (Деснянській районній у місті Києві державній адмініс"
трації):

4.1. Протягом місяця забезпечити розроблення та за"
твердження проектно"кошторисної документації, проведен"
ня комплексної державної експертизи, отримання дозволу
на будівництво та затвердження титульного списку на жит"
лові будинки № 4, № 8 у 26"А мікрорайоні житлового маси"
ву Вигурівщина"Троєщина у Деснянському районі м. Києва

4.2. Внести на розгляд чергового засідання постійної ко"
місії Київради з питань бюджету та соціально"економічного
розвитку інвестиційні пропозиції по коригуванню обсягів ка"
пітальних вкладень, передбачених Програмою соціально"
економічного розвитку м. Києва на 2009 рік на комунальне
будівництво.

4.3. В термін до 18 грудня 2009 року визначити генераль"
ну підрядну організацію по будівництву житлових будинків,
зазначених у п. п. 4.1 цього рішення, на тендерній основі.

5. Голові Деснянської районної у місті Києві державної ад"
міністрації Захаричеву Ю. Ю. до 10 грудня 2009 року підго"
тувати звернення за підписом Київського міського голови до
прокуратури міста Києва, прокуратур Шевченківського, Пе"
черського та Деснянського районів міста Києва з проханням
перевірити цільове використання коштів керівництвом при"
ватного підприємства “Галичинабуд” та товариства з обме"
женою відповідальністю “Смартех Системз”, отриманих від
інвесторів будинків №№ 4, 5, 6, 8 у 26"А мікрорайоні жит"
лового масиву Вигурівщина"Троєщина у Деснянському райо"
ні м. Києва.

6. Заслухати на засіданні Київської міської ради інфор"
мацію прокуратури міста Києва та правоохоронних органів
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про хід розслідування кримінальних справ по факту зловжи"
вань, допущених посадовими особами при залученні та ви"
користанні коштів на будівництво житлових будинків №№ 4,
5, 6, 8 у 26"А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина"
Троєщина у Деснянському районі м. Києва.

7. Рекомендувати Деснянській районній у м. Києві раді
розробити конкретний план дій по добудові кожного будин"
ку у 26"А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина"Тро"
єщина і подати на розгляд та затвердження виконавчому ор"
гану Київської міської ради (Київській міській державній ад"
міністрації).

8. Доручити робочій групі з контролю за реалізацією рі"
шення Київської міської ради від 18.09.08 № 243/243 “Про
вирішення питання добудови житлових будинків № 5 та № 6
у 26"А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина"Троєщи"
на у Деснянському районі м. Києва” розглянути ситуацію
щодо недобудови житлових будинків № 4, № 8 у 26"А мік"
рорайоні житлового масиву Вигурівщина"Троєщина та за"
безпечити здійснення контролю за ходом їх будівництва.

Включити до складу робочої групи першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації Голубчен"
ка А. К.

9. Після розроблення проектно"кошторисної документа"
ції та отримання дозволу на будівництво житлових будинків
№ 4, № 8 у 26"А мікрорайоні житлового масиву Вигурівщи"
на"Троєщина у Деснянському районі м. Києва, реалізації
квартир, що є у розпорядженні Деснянської районної у м.
Києві державної адміністрації, використання коштів, отри"
маних від реалізації квартир, коштів фізичних та юридичних
осіб по укладених інвестиційних договорах, коштів, отрима"
них по судових рішеннях, які набули чинності, і вилучають"
ся від ТОВ “Смартех Системз” і ПП “Галичинабуд”, та кош"
тів спеціального фонду міського бюджету, передбачених
Програмою соціально"економічного розвитку м. Києва на
2009 рік на добудову житлових будинків №№ 4, 5, 6, 8, та
надання Деснянською районною у м. Києві державною ад"
міністрацією відповідних звітів, у разі, якщо виникне потре"
ба у додатковому фінансуванні будівництва цих будинків,
розглянути питання щодо виділення необхідних коштів.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально"
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження детального плану території району
Осокорки у Дарницькому адміністративному районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 695/2764 від 27 листопада 2009 року

Розглянувши детальний план території району Осокорки у Дарницькому адміністративному районі м.
Києва, відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій”, ДБН Б. 1.1�
4�2009 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування”,
рішення Київської міської ради від 15.04.2004 № 158/1368 “Про затвердження Програми розроблення міс�
тобудівної документації в м. Києві на період 2004—2006 рр.” (із змінами і доповненнями) Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території району Осокор"
ки у Дарницькому адміністративному районі м. Києва від"
повідно до основних техніко"економічних показників, що до"
даються, як основу планувальної організації та функціональ"
ного зонування території, червоних ліній, розташування ву"
лиць і доріг, мікрорайонів багатоповерхової забудови, щіль"
ності забудови, подальшого розроблення проектної докумен"
тації та прийняття рішень щодо розміщення об’єктів місто"
будування.

2. Питання забудови та відведення земельних ділянок
при освоєнні другої черги детального плану території в ме"

жах земель, наданих у користування, вирішувати за згодою
землекористувачів.

3. 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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про заходи, спрямовані на захист конституційних прав
мешканців гуртожитків м. Києва

Рішення Київської міської ради № 685/2754 від 26 листопада 2009 року

На виконання Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” та
Указу Президента України від 24.11.08 № 1073/2008 “Про заходи щодо забезпечення реалізації житло�
вих прав мешканців гуртожитків”, з метою захисту конституційних прав на житло мешканців гуртожитків
м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією:
1.1. Внести зміни до пункту 4 частини першої статті 3,

підпункту 4 частини першої статті 5, етапі 14 Закону Укра"
їни “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків” в частині передачі гуртожитків, які увійшли до:
цілісних майнових комплексів акціонерних товариств в про"
цесі їх приватизації або корпоратизації, та передбачити без"
коштовну передачу гуртожитків до комунальної власності
територіальних громад.

1.2. До вирішення питання передачі гуртожитків до ко"
мунальної власності територіальних громад установити мо"
раторій на виселення фізичних та юридичних осіб з цих гур"
тожитків.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропози"
цією:

2.1. Розробити державну комплексну програму відселен"
ня мешканців гуртожитків, реконструкції, капітального ре"
монту гуртожитків або знесення їх з подальшою забудовою
звільнених земельних ділянок, враховуючи санітарно"тех"
нічний стан будівель гуртожитків.

2.2. Передбачати у проекті закону України про держав"
ний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на відселення меш"
канців гуртожитків, реконструкцію, капітальний ремонт гур"
тожитків або їх знесення з подальшою забудовою звільне"
них територій.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

3.1. До 01.01.10 прийняти розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Про утворення комісії із розв’язання проблем"
них питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на
житло” із залученням до її складу представників громад"
ських організацій, підприємств, установ, організацій різних
форм власності, власників (балансоутримувачів) гуртожит"
ків та мешканців усіх гуртожитків, на які поширюється дія
Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав

мешканців гуртожитків”, з додержанням вимог статей 114,
125 і 132 Житлового кодексу Української РСР та забезпечи"
ти у тижневий строк після прийняття такого розпоряджен"
ня роботу цієї комісії.

Головам депутатських фракцій Київської міської ради у
тижневий термін з дня прийняття цього рішення внести про"
позиції щодо включення до складу комісії виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад"
міністрації) із розв’язання проблемних питань забезпечен"
ня прав мешканців гуртожитків на житло представників фрак"
цій Київської міської ради.

3.2. У проекті міського бюджету на 2010 рік передбачи"
ти необхідний обсяг коштів на відселення мешканців гурто"
житків, реконструкцію, капітальний ремонт гуртожитків, або
їх знесення з подальшою забудовою звільнених територій,
які знаходяться у комунальній власності територіальних гро"
мад районів та міста Києва, в разі прийняття Кабінетом Мі"
ністрів України державної програми відселення мешканців
гуртожитків, реконструкції, капітального ремонту гуртожит"
ків або їх знесення з подальшою забудовою звільнених те"
риторій та виділення необхідних коштів для її фінансування
в Законі України про державний бюджет на 2010 рік.

3.3. Звернутися до акціонерних товариств, підприємств,
установ та організацій з пропозицією відкликати судові по"
зови щодо примусового виселення мешканців гуртожитків
різних форм власності без надання їм іншого жилого при"
міщення та не ініціювати такі позови у майбутньому.

3.4. Звернутися до районних у м. Києві рад з пропози"
цією приймати рішення про надання статусу “житло соці"
ального призначення” відповідно до вимог пункту 3 части"
ни першої статті 18 Закону України “Про забезпечення ре"
алізації житлових прав мешканців гуртожитків” виключно не"
заселеним будівлям гуртожитків чи незаселеним кімнатам
у гуртожитках.

3.5. Рекомендувати виконавчим органам районних у м.
Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям)

прискорити оформлення та видачу ордерів мешканцям гур"
тожитків, які визнані жилими будинками, або дозвіл на ви"
користання будинків під гуртожитки відмінений.

4. Доручити управлінню представництва інтересів Київ"
ської міської ради в судах в установленому порядку забез"
печити захист житлових прав мешканців гуртожитків м. Ки"
єва в судах.

5. Комісії Київської міської ради із забезпечення реаліза"
ції житлових проблем мешканціїі гуртожитків, створеній рі"
шенням Київської міської ради від 18.06.09 N 623/1679, роз"
глянути звернення мешканців гуртожитків щодо порушення

їх житлових прав на наступному засіданні комісії із запро"
шенням представників громадських організацій, власників
(балансоутримувачів) гуртожитків різних форм власності та
їх мешканців.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово"ко"
мунального господарства та паливно"енергетичного ком"
плексу та постійну комісію Київської міської ради з питань
власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про невідкладні заходи щодо поліпшення фінансового
стану Відкритого міжнародного університету розвитку

людини “Україна”

Рішення Київської міської ради № 686/2755 від 26 листопада 2009 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,
рішення Київради від 06.03.09 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, з метою ліквідації за�
боргованості міського бюджету перед Відкритим міжнародним університетом розвитку людини “Україна”
та недопущення погіршення його фінансового стану Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор"
гану Київради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Визначити джерела погашення заборгованості місь"
кого бюджету перед Відкритим міжнародним університетом
розвитку людини “Україна” за навчання інвалідів, сиріт і ді"
тей із малозабезпечених сімей та відшкодування відсотків
за користування кредитом.

1.2. Перерахувати у 2009 році Відкритому міжнародно"
му університету розвитку людини “Україна” максимально
можливу суму для погашення заборгованості міського бю"
джету в межах коштів, передбачених міським бюджетом на
2009 рік, але не менше, ніж 3,6 млн. грн.

1.3. При підготовці проекту бюджету міста Києва на 2010
рік передбачити Відкритому міжнародному університету роз"
витку людини “Україна” видатки для відшкодування варто"
сті навчання інвалідів, сиріт та дітей із малозабезпечених сі"

мей, відшкодування відсотків за користування кредитом, а
також кошти на реструктуризацію заборгованості міського
бюджету за попередні роки.

2. Доручити першому заступнику голови Київської місь"
кої державної адміністрації І. Кільчицькій та Головному фі"
нансовому управлінню виконавчого органу Київради (Київ"
ської міської державної адміністрації) направити представ"
ників для визначення фінансових потреб Відкритого міжна"
родного університету розвитку людини “Україна” на 2010
рік.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про продовження чинності “Програми розвитку зеленої
зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зе3

лених насаджень в центральній частині міста” 
Рішення Київської міської ради № 714/2783 від 27 листопада 2009 року

Враховуючи необхідність розширення мережі територій зелених насаджень м. Києва, приведення рів�
ня забезпеченості населення м. Києва якісними озелененими територіями загального користування у від�
повідність до показників, визначених наказом Державного комітету України у справах містобудування і ар�
хітектури від 17.04.92 № 44 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН
360�92**”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на період 2010—2015 років чинність “Про"
грами розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та кон"
цепції формування зелених насаджень в центральній части"
ні міста”, затвердженої рішенням Київської міської ради від
19.07.05 № 806/3381.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Вжити організаційних заходів щодо збільшення пло"
щі озеленених територій загального користування, приве"
дення показника забезпеченості населення м. Києва якіс"
ними озелененими територіями загального користування у
відповідність до показників, визначених наказом Держав"
ного комітету України у справах містобудування і архітекту"
ри від 17.04.92 № 44 “Містобудування. Планування і забу"
дова міських і сільських поселень. ДБН 360"92**”, а також
коригування і моніторингу “Програми розвитку зеленої зо"
ни м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста”.

2.2. До 01.04.10 подати на розгляд Київської міської ра"
ди пропозиції щодо збільшення площі озеленених терито"
рій загального користування та коригування і моніторингу
“Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній час"
тині міста”.

3. Внести зміни в додаток 19 до рішення Київської місь"
кої ради від 06.03.09 № 124/1179, доповнивши розділ 2
“Моніторинг” новим пунктом в такій редакції:

“Коригування і моніторинг “Програми розвитку зеленої зо"
ни м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста”, затвердженої рі"
шенням Київської міської ради від 19.07.05 № 806/3381. “.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про оголошення об’єктів природно3заповідного фонду
пам’ятками природи місцевого значення у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 713/2782 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до пункту і) статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”,
статей 27�28, 37�38, 51�53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, розглянувши кло�
потання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (лист від
22.09.09 № 05�05/155), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити природні об’єкти пам’ятками природи міс"
цевого значення згідно з додатком.

2. Державному управлінню охорони навколишнього при"
родного середовища в м. Києві забезпечити охорону зазна"
чених у додатку об’єктів їх власниками та користувачами з
оформленням охоронних зобов’язань щодо забезпечення
режиму охорони та збереження цих об’єктів.

3. Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону
України “Про природно"заповідний фонд України” оголошен"

ня зазначених об’єктів природно"заповідного фонду пам’ят"
ками природи місцевого значення проводиться без вилу"
чення земельних ділянок у їх власників або користувачів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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ВВ ИИ ББ ОО РР ИИ

УКРАЇНА 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА № 497 від 16 грудня 2009 року

Про зміни в складі окружних виборчих комісій 
територіальних виборчих округів 

з виборів Президента України
17 січня 2010 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�
лови та члена окружних виборчих комісій, згідно з частинами третьою, одинадцятою статті 23, пунктом 2
частини четвертої, частиною восьмою статті 30 Закону України “Про вибори Президента України”, керу�
ючись статтями 11—13, пунктами 1, 5, 6 статті 18 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Цен�
тральна 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 — 10).

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 10
до постанови Центральної виборчої комісії

від 16 грудня 2009 року № 497

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
окружних виборчих комісій:

територіального виборчого округу № 220
Баренко Ірини Юріївни, 1967 року народження, освіта

вища, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Пре"
зидента України Симоненка П. М. (у зв’язку з відкликанням
кандидатом на пост Президента України);

територіального виборчого округу № 222
Краснокутського Веніаміна Семеновича, 1952 року на"

родження, освіта вища, проживає в місті Києві — від канди"
дата на пост Президента України Симоненка П. М. (у зв’яз"
ку з відкликанням кандидатом на пост Президента України);

територіального виборчого округу № 223
Таранушенка Віктора Борисовича, секретаря окружної

виборчої комісії, 1967 року народження, освіта вища, про"
живає в місті Києві — від кандидата на пост Президента
України Яценюка А. П. (у зв’язку з відкликанням кандида"
том на пост Президента України).

2. Включити до складу окружних виборчих комісій таких
осіб: 

територіального виборчого округу № 220
Ткачуковського Олександра Феліксовича, 1970 року на"

родження, освіта вища, проживає в місті Києві — від канди"
дата на пост Президента України Симоненка П. М.;

територіального виборчого округу № 222
Клименка Володимира Федоровича, 1950 року народжен"

ня, освіта середня, проживає в місті Києві — від кандидата
на пост Президента України Симоненка П. М.;

територіального виборчого округу № 223
Лаптєву Віру Олексіївну, 1955 року народження, освіта ви"

ща, проживає в місті Києві — від кандидата на пост Прези"
дента України Яценюка А. П., призначивши її секретарем
цієї комісії.

Се ретар Центральної виборчої омісії
Т. ЛУКАШ

Про призначення щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва
Розпорядження № 1405 від 16 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 555, протоколу засідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 09.11.2009 № 4, вра�
ховуючи пропозиції Національних творчих спілок України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити з 1 січня 2010 року щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва згідно з додатком.
2. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Журавського В. С.

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
біля будинків № 5, № 53а та № 7 на бульв. Лесі Українки 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 737/2806 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та з метою раціонального використання та збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці біля будинків
№ 5, № 5"а та № 7 на бульв. Лесі Українки у Печерському
районі м. Києва.

2. 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 (таб"
лиця 2 “Озеленені території загального користування м. Ки"
єва, що відповідають типологічним ознакам та плануваль"

ним вимогам”), додавши земельну ділянку, зазначену у пунк"
ті 1 цього рішення, до переліку скверів Печерського райо"
ну м. Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київської міської ради з питань екологічної по"
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09 
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

Рішення Київської міської ради № 715/2784 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.09 № 1321 “Про
схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 06.03.09 № 124/1179
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “20 340 983,88”,
“2 019 264,67” замінити цифрами “20 365 385,69”,
“2 021 115,78”.

1.2. У підпункті 1.1.1 пункту 1 цифри “729 621,5” замі"
нити цифрами “734 454,61”.

1.3. У підпункті 1.1.2 пункту 1 цифри “308 358,5” замі"
нити цифрами “305 376,5”.

1.4. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “15 651 002,17”,
”4 689 981,71” замінити цифрами “15 652 853,28”,
“4 712 532,41”.

1.5. У пункті 2 цифри “20 340 983,88”, “15 633 989,07”,
“4 692 031,71” замінити цифрами “20 365 385,69”,
“15 635 840,18”, “4 714 582,41”.

1.6. У підпункті 4.1 пункту 4 цифри “1736 874,4” заміни"
ти цифрами “1 833 924,1”.

1.7. Абзац 2 підпункту 35.2 пункту 35 рішення викласти
у новій редакції: “Кошти, які будуть отримані внаслідок ре"
алізації цього пункту, є джерелами надходжень до цільово"
го фонду спеціального фонду міського бюджету та викорис"
товуються на фінансування будівництва житла та інженер"
них мереж до житлових будинків для громадян, що перебу"
вають на квартирному обліку в районних у м. Києві держав"
них адміністраціях, відселення з ділянок забудови, старих
та непридатних для проживання будинків, а також на випла"
ту компенсації на здешевлення вартості будівництва (ре"
конструкції) житла та на погашення відсотків за користуван"
ня пільговими довготерміновими іпотечними кредитами,
іпотечними кредитами на будівництво (реконструкцію) жит"

ла для молодих сімей та одиноких молодих громадян у від"
повідності до Положення про порядок фінансово"кредитної
підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на
будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві.”. 

1.8. Абзац перший пункту 38 рішення доповнити текстом:
“, комунального підприємства Міжнародний аеропорт “Ки"
їв” (Жуляни).”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 14.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та
соціально"економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
Додатки не друкуються. 

Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“СУПУТНИК31” земельної ділянки для експлуатації та об3
слуговування виробничої будівлі на вул. Автозаводській,

18 (літ. “К”) в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 280/1336 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю
“СУПУТНИК"1”, за умови виконання пункту 2 цього рішення,
у довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку пло"
щею 0,14 га для експлуатації та обслуговування виробничої
будівлі на вул. Автозаводській, 18 (літ. “К”) в Оболонському
районі м. Києва у зв’язку з переходом права власності на бу"
дівлю (договір купівлі"продажу від 02.06.2000, акт прийому"
передачі від 07.06.2000) за рахунок частини земель, відве"
дених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 12.06.47 № 1306 “Про
закріплення земельної дільниці за Київським машинобуді"
вельним заводом “Головхарчмаш”, від 24.07.51 № 1497 “Про
відвод Управлінню Водоканалізації земельних ділянок в По"
дільському районі під будівництво насосної станції та арте"
зіанських свердловин”, від 30.03.54 № 550 “Про додатковий
відвод Державному Союзному Київському машинобудівно"
му заводові “Головпродмаш” земельної ділянки під поширен"
ня заводу”, від 15.10.63 № 1533 “Про додатковий відвод Ін"
ституту надтвердих матеріалів земельної ділянки для розши"
рення Інституту і дозвіл на будівництво нових об’єктів та ре"
конструкцію існуючого експериментального завода”.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “СУПУТ"
НИК"1”:

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

2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ"
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки"

ївської міської державної адміністрації із клопотанням щодо
організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в на"
туру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід"
чує право користування земельною ділянкою.

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

2.4. 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.

2.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управ"
ління земельних ресурсів від 08.06.2007 № 03"0657.

2.6. Питання майнових відносин вирішувати в установ"
леному порядку.

3. 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.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 17 рішен"
ня Київської міської ради від 27.04.2000 № 109/830 “Про по"
годження місця розташування об’єктів”.

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
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ОВНИ
Не дистанцюйтеся від ерівництва, дбайте за посадо-

ве реноме, фаховий імідж має б ти на висоті. Кармічний
омпас ро в аз є на ар’єр . Т т ваше хлібне місце, і
відхилятися від цьо о напрям не можна. Д ховна єд-
ність із др зями несе добро, наснаж є. Одна пильн й-
те, аби роші не стали ябл ом розбрат між вами, йдіть
на матеріальні жертви розс дливо. Не дозволяйте собі
розважатися за ч жий рах но , а приятелям — парази-
т вати за ваш ошт. Прибор айте бажання с очити в реч-
. Шлюбний обов’язо — це святе. Беріть при лад із о-

ханих і не с піться їм на подар н и.

ТЕЛЬЦІ
Пра тицизм, рентабельність і ви ода — ось ити, на

я их тримається ваша філософія світобачення. Втім,
м’я ість і податливість теж потрібні, бо без цьо о парт-
нерсь і стос н и, де без д шевної “диф зії” нія не мож-
на, приречені на р йнацію. Досл хайтеся до ч жої д м-
и. На вчителів таланитиме, проп с ати повз в ха д м и
та рити радни ів не варто. М жньо сприймайте прав-
д , щиро висловлен вічі, та беріть її на озброєння. На
роботі працюйте з творчим во ни ом. Я що забра не ви-
нахідливості, на нів шефа не ображайтеся, ви ньо о в
фаворі. І бережіть здоровя, на опичені в мин лом стре-
сові то сини потрібно вивести з ор анізм завдя и про-
філа тиці, дотриманням здорово о режим праці та від-
почин , д ховній армонії. Термін дії цієї оздоровчої про-
рами —2 ро и.

БЛИЗНЯТА
Сп стіться на землю, реальність пра матична, і роз о-

шелюватися задарма не в її правилах. Мови “дай” без е -
вівалентної віддачі вона не роз міє. Хіба що може дати в
редит, не більше. Втім, не радійте. Зволі атимете з по-
верненням бор — вил чить пози з відсот ами. Отже,
ліпше не зазіхайте на ч же, а беріть, оли дають, розпла-
ч ючись, а ліпше з лихвою. За та им принципом дове-
деться жити весь рі ! Я що вас почн ть переслід вати
збит и чи хвороби, то си нал про пор шення правильної
осмічної про рами. За он рівнова и енер ій Всесвіті
працює бездо анно на всіх планах, а для вас — без ви-
нят , бо триматимете іспит на порядність, відповідаль-
ність, дбайливість.

РАКИ
Цьо о ро опинитеся на др их ролях. Не впадайте в

розпач, збавте темп, нехай ерм ють поп тни и. Та хо-
че доля, і це ч дово. Б дете на підхваті, страх ватимете
партнерів (ділових, шлюбних) від помило , адже досвід
вас — хоч реблю ати, не поділитеся — зітліє в непо-

тріб. З др зями розплатіться, чимось зобов’язані — від-
дайте позичене. Товарись і стос н и — це с арб, я ий
потрібно бере ти, мов зіницю о а, і не е спл ат вати з
мер антильною метою. Обходьтеся с ромним достат-
ом. Не бід ватимете. Зайва опій а завжди водитиметь-
ся. Я що в сімейном нізді незатишно — зви айте і не
онфлі т йте. Щастя подалося в дале і раї, тож робота,
пов’язана з іншими ре іонами, зар біжжям, принесе най-
більший спіх. Одна працюйте з ма симальною твор-
чою віддачею.

ЛЕВИ
Питання форм вання ділової оманди на майб тнє пос-

тане остро. Облиште омандний онор, нині не ви, а вас
обирають і ди т ють мови. Я щоспівпраця з оле амимо-
тивовована спільною метою та інтересами — то добре,
але цьо о замало. Вас оцінюватим ть по давнім засл ам,
об’є тивно, без перебільшення. Втім, оли не дотя нете до
визначеної план и, є ризи зазнати фіас о відбір овом
партнерсь ом он рсі. З им по дорозі до сл жбово о
олімп , а з им розпрощатися, омпаньйони вирішать за
вас, ер ючись пра тичністю. Я що поряд є люди, з от-
рими сво о час п д солі з’їли на тр дових пере онах, за-
ре оменд вали себе працелюбною особою, все б де ч -
дово. Одна майте на вазі, цьо о ро дисбаланс “пра-
цюю — відпочиваю” може вилізти нед ами. Знайте мір
в роботі, тоді зароблені роші не витратите на лі и.

ДІВИ
Ваш армічний орієнтир— охання, розва и, творчість.

Др жіть із М зою, влаштов йте особисте щастя, отрим -
ючи ма симальн насолод від б ття, де артистизм є не-
від’ємною частиною в різноманітних життєвих сценаріях,
і ніхто не звин ватить вас лицедійстві. З оле ами на ро-
боті не онфлі т йте. Кожен має право на власн точ
зор . Ставтеся поблажливо до їхніх за важень, менше по-
тріпаєте собі нерви та збережете здоров’я. Це нині олов-
не. Не впадайте відчай, я що не повертають бор и і ви
сіли нафінансов мілин , смиренно привчайте себе до ас-
етизм —до одитеДолі. Цьо о ро вас цін ватим ть ра-
ще, що вселить піднесення, посприяє роз мно с ориста-
тися редитом довіри заради престиж та слави.

ТЕРЕЗИ
Кар’єра в ліс не втече — родина ваш надійний причал.

Облаштов йте сімейні стіни, дбайте про доброб т, ар-
моніз ючи стос н и “бать и-діти”. Т т вам варто прояви-
ти себе в іль ох іпостасях: т рботливих бать ів, любля-
чих чад, відданих шлюбних партнерів. Ува а! Бере иня в
домі — це не лише ч дова осподиня, отра переймаєть-
ся поб том й т рб ється, аби всі б ли ситими та приче-
п реними, а й пристрасна охан а для охано о. У вас є
той Божественний талант! Тож не за оп йте йо о в зем-
лю. Одна менше омпле с йте і дерзайте. Особисте
щастя в ваших р ах!

СКОРПІОНИ
Еталон тверезо о мислення, пра тицизм та прозірливо-

сті, що дає змо блис че орієнт ватися в часовом прос-
торі, ви ористов ючи з ма симальною прод тивністю збі
обставин. Шансів для розширення перспе тивних зв’яз ів
та знайомств, втілення ідей—море! Головне—вчасно взя-
тиби азаро и, і вам, пра мати ам,цепід сил !Більшеспіл-
йтеся, р хайтеся і не сидіть воч ою на одном місці. Для

поле шення домашньої праці по п идля осподарства ро-
біть в стилі останніх новаційних техноло ій. Я що поб тове
еле трообладнаннявоселі вичерпалосвійрес рс, придбай-
те модн новин . Я що ваш дім перетвориться на демон-
страційн вистав останніх на ових дося нень ал зі
еле тротехні и — то на добро сімейно о щастя!

СТРІЛЬЦІ
За лопотаність матеріальною стабільністю є не прим-

хою Е о заради роз оші, а нормальним бажанням. Ос-
іль и створює плідні мови для д ховно о розвит і по-
б тово о омфорт , дає змо профінанс вати домашніх,
інвест вати в особисті д ховні прое ти. Нама айтеся не
пор ш вати рівнова и між цими потребами, і тоді ваші
рила не б д ть зв’язаними. Отримаєте все, що визна-
чено долею для повноцінно о існ вання, без штрафних
сан цій.Ш ати лівих підробіт ів з допомо ою впливових
зв’яз ів не варто, марна трата сил і час . Втім, я що і “по-
таланить” на замовни а (з допомо ою др зів), при от й-
тесь до розчар вань, одна не ативний рез льтат теж пі-
де на ористь вашій еволюції.

КОЗОРОГИ
Р хаєтеся трі мфальною ходою вперед, взявши на

озброєння най ращі здоб т и та досвід мин ло о ро ,
лишаючи позад не атив мин ло о ро , доп щені по-
мил и. Ваше місце в аван ардних лавах соці м . Ховати-
ся за ч жі спини, чвалати бояз о хвості протипо азано.
Зате еройство без навіженства підтрим ватиме п блі-
а. Тож я що особисті цілі та ідеї становлять лобальн
раціональн перспе тив заради добра людства, а за-
хоплення — пра тичні мотиви, можете впевнено прос -
вати їх перед, союзни и знайд ться і допомож ть. Зась
е оїзм ! То ваш лятий воро в сердечних і сл жбових ді-
лах. Я що є дис армонія в стос н ах із оханими, події
тижня за острять т проблем .

ВОДОЛІЇ
Заб дьте про злидні. Рі несе ши арні здоб т и на всіх

планах, поверн вши бор и за останніх 12 ро ів. Тіль и не
розтринь айте отримане на різноманітні заба ан и. Усе,
чо о д ша пра ла донині, отримаєте сповна і навіть біль-
ше! А на цьом тижні вже з’являться перші віточ и. Це
не випад ово. Всевишній посилатиме ба атство з метою,
аби вищедро поділилися ним із тими, хто опинився з різ-
них причин злиднях, ледве зводить інці з інцями, на-
томість ваше щедре фінанс вання їх порят є. Бла одій-
ність має червоною нит ою проходити через б ття, од-
на допома ати, давати милостиню варто, присл хаючись
до олос здорово о л зд , тоді хитр ни, ледарі, шахраї
не б д ть претенд вати на ваш доброчинність. Я що ни-
ні в домі незатишно, домашні т т не винні. Годі їх свари-
ти, просто хочеться по ляти на просторах, подихати д -
хом свободи, що та природно для вашо о єства.

РИБИ
При біть чаш шлюбно о щастя і випийте її до дна!

Сердечне тепло плюс матеріальні зна и ва и бла овір-
них здатні творити ч деса під час реставрації подр жніх
стос н ів, зцілюючи д шевні рани від образ, посилюючи
тяжіння одне до одно о. Медовий місяць знов завітав
ості, ставши новою точ ою відлі спільно о життя. Ви
цьо о та дов о че али, смиренно потерпаючи від жорст-
их тис ів шлюбної долі, оли партнерам б ло непере-
лив и, а ви зм шені б ли ділити з ними порівн біди, не-
аразди, тя н чи лям лопотів, відповідальності, одна
по- еройсь и вистояли і не дизертир вали т ди, де ліп-
ше. Отже, менше вихваляйтеся с сідам та знайомим, бо
на личите неприємності. Сповід ватися людям, що не
пройшли перевір на порядність, небезпечно.

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (17—23 ñ³÷íÿ)

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

АК “Київенер о”
здійснюється за півля на 2010 рі посл з повернення
(стя нення) дебіторсь ої забор ованості, не стойо ,
збит ів, процентів, що вини ли внаслідо неналежно о
ви онання зобов’язань.

Отримати тендерн до ментацію можна за адресою 01001,
м. Київ, пл. І. Фран а, 5, імната 223, інцевий стро подання
пропозицій 01.02.20.10 до 09.00 за иївсь им часом.
З питань отримання додат ової інформації щодо процед ри тор ів

та тендерної до ментації звертатися до інженера тендерно о відділ
Касьянен о Анни Юріївни тел. (044) 207-67-78.

Дарниць ий районний с д м. Києва
ви ли ає Ш ля а Володимира Анатолійовича,
останнє відоме місце проживання я о о:
м. Київ, в л. Котельни ова, б д. 25, в. 210, в
я ості відповідача по справі за позовомШ ля
Марини Оле сіївни до Ш ля а Володимира
Анатолійовича про стя нення аліментів в
с дове засідання, я е відб деться під олов -
ванням с дді Мици Ю. С. о 9.30 2.02.2010
ро за адресою: м. Київ, в л. Севас-
топольсь а, 14, зал. 24.

З оп блі ванням дано о о олошення
відповідач Ш ля Володимир Анатолійович
вважається повідомленим про час та місце
роз ляд справи.

С ддя Мици Ю.С.

Втрачен печат

Від рито о А ціонерно о

Товариства

“Завод “КВАНТ”

(ідентифі аційний од

14309866)

вважати недійсною.
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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
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Повернення Guano Apes
Сьо одні нарешті відб деться онцерт німець о о альтернативно о
рт Guano Apes, я ий перенесли з р дня на січень через хвороб

соліст и. Цьо о раз м зи анти р пи Guano Apes возз'єдналися піс-
ля дов о о мовчання і роботи над сольними прое тами. У онцертно-
м т рі вони вже анонс ють робот над новим альбомом. Після час-
ті в серії літніх фестивалів Guano Apes віді рають ращі хіти, в том
числі знані "Open Your Eyes" і "Lord of the Boards" Києві, Краснода-
рі та Мос ві. Емблемою т р Guano Apes став ажан — символ, я ий
р па ви ористала на об ладинці першо о альбом "Proud like а God".
15 січня, 19.00, Guano Apes, ЦКМ НАУ.

Простір абстра тно о існ вання

У алереї Bottega, що спеціаліз ється переважно на нефі ративно-
м вітчизняном мистецтві, від рилася р пова вистав а "Простір іс-
н вання". У прое ті, я им алерея заверш є цей рі , взяли часть та-
і відомі майстри, я Володимир Б дни ов, Тіберій Сільваши, Влада
Рал о, Василь Бажай, Гліб Вишеславсь ий і Андрій Бл дов. О рім то-
о, до цієї ідної омпанії ветеранів иївсь о о алерейно о життя Bot-
tega додала двох нових осіб. Це дві львівсь і х дожниці — пра тично
невідома столичном лядач Володіміра Ган евич і Олена Т рянсь а,
отра мин ло о ро вже виставляла свої роботи, ви онані в тр до-
міст ій народній техніці "витинан и", в Центрі с часно о мистецтва
при Національном ніверситеті "Києво-Мо илянсь а а адемія".
до 21 січня
Галерея Bottega, в лиця Михайлівсь а, 22-б.

“Кол мбарій” для революціонерів

У алереї "Коле ція" від рився новий прое т иївсь о о х дожни а,
вихідця з по оління піонерів вітчизняно о с часно о мистецтва Іллі Іс -
пова. На виставці Іс пов представив інсталяцію, я а зображ є ероїв
різних революцій політиці та льт рі,— та их, я Наполеон і Май л
Дже сон,— а та ож обивателів, що видераються на бари ади з итай-
сь о о ширвжит . Фі ри персонажів інсталяції Іс пова ви онані з вос-

і доповнені живописом на незвичайній основі з аль и. Образ с -
часної революції, без л здої, е ле тичної і безнадійно попсової, від-
силає не лише до знаменитої роботи Дела р а "Свобода на бари а-
дах", а й до реалій с часної У раїни, я а в останньом десятиріччі яви-
ла світ вражаючий при лад ол мбарію революційних надій та іде-
алів.
до 20 січня
Галерея "Коле ція", в лиця Пань івсь а, 8.

“Ні ценз рі!”

Та назв має а ція, що об’єднала спільній меті — боротися про-
ти дій Національної е спертної омісії з питань моралі — відомих ра-
їнсь их письменни ів: Юрія Андр ховича, Леся Подерв’янсь о о, Ан-
дрія Бондара, Сер ія Жадана та інших. Предметом захист , звісно, є
літерат ра, вона ж — жертва омісії. Найяс равіший при лад — репре-
сії Олеся Ульянен а за йо о роман "Жін а йо о мрії", де автор щедро
ви ористов є неценз рн ле си та вдається до нат ралістичних опи-
сів. Утім, світові відомі ще ХХ столітті с андали, спричинені еротич-
ними романами Генрі Міллера, я о о тепер вважають ласи ом. А що-
до раїнсь о о с спільства, зо рема феномен наших політи ів, то зоб-
ражати їх літерат рі не вживаючи неценз рщини, б ло б неправдою.
До слова, в рам ах а ції протест ючі письменни и читатим ть свої тво-
ри.
15 січня, 18.30,
К льт рно-мистець ий центр НаУКМА
В лиця Іллінсь а, 9.

Оле сій РАДИНСЬКИЙ,
Аліса ЛОЖКІНА,
Олеся НАЙДЮК,

спеціально для "Хрещати а"

Àô³øà 
“Õðåùàòèêà”

Ìîöàðò
óêðà¿íñüêîãî
ïåðåêëàäó
Ó Ìóçå¿ êíèãè ³ äðóêàðñòâà òðèâàº åêñïîçèö³ÿ
ðîá³ò Ìèêîëè Ëóêàøà
Íàòàë³ÿ ÃËÎÁÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ "Õðåùàòèêà"

У столиці від рилася ви-
став а робіт Ми оли Л -
аша. Присвячено її 90-
річчю з дня смерті майс-
тра х дожньо о пере ла-
д , ле си о рафа, пись-
менни а. "Та і, я Л аш,
народж ються, маб ть,
раз на іль а століть... Я
з полі лотом, з ним,
здається, хіба тіль и
А атан ел Кримсь ий мі
би позма атися",— писав
про Л аша йо о старший
побратим Гри орій Коч р.

Ìèêîë³ Ëóêàøó íàëåæàòü ïå-
ðåêëàäè ç 18 ìîâ ïîíàä òèñÿ÷³
ïðîçîâèõ òà ïîåòè÷íèõ òâîð³â.
Ñåðåä íèõ — "Ôàóñò" Ãåòå, "Ïà-
í³ Áîâàð³" Ôëîáåðà, "Äåêàìåðîí"
Áîêêà÷÷î, "Òðàãåä³ÿ ëþäèíè" ²ì-
ðå Ìàäà÷à, ïîåç³¿ Ðåìáî, Âåðëå-
íà, Àïîëë³íåðà, Âàëåð³, Êåððîë-
ëà òà ³íøèõ. Ïåðåêëàâ Ëóêàø
óêðà¿íñüêîþ ³ á³ëüøó ÷àñòèíó
"Äîí Ê³õîòà" Ñåðâàíòåñà, à ï³ñëÿ
éîãî ñìåðò³ ïåðåêëàä çàê³í÷èâ
Àíàòîëü Ïåðåïàäÿ (ïåðøå âèäàí-
íÿ âèéøëî 1995 ðîêó).

Òðèâàëèé ÷àñ ³ì'ÿ ³ òâîð÷³ñòü
Ìèêîëè Ëóêàøà îòî÷óâàëî ïî-
õìóðå ìîâ÷àííÿ, òîìó º ÷àñòèíà
âèäàíü, äå Ëóêàøà-ïåðåêëàäà÷à
âçàãàë³ íå íàçâàíî. Â³í óñå æèò-
òÿ ïåðåáóâàâ â îïîçèö³¿ äî âëàäè
òà ¿¿ ÷èíîâíèê³â, ïîñò³éíî âèñòó-
ïàâ ïðîòè óòèñê³â óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè ³ êóëüòóðè. Ñâ³ä÷åííÿì öüîãî
º íåâ³äîìèé äî ñüîãîäí³ äîêó-
ìåíò, åêñïîíîâàíèé íà âèñòàâö³.
Öå ëèñò 1959 ðîêó äî Ãîëîâè Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ Ïàâëà Òè÷è-
íè ç âèìîãîþ ïðî âèêëàäàííÿ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ òà â³äíîâëåííÿ óêðà¿í-
ñüêèõ çàêëàä³â êóëüòóðè (êð³ì Ëó-
êàøà, ëèñò ï³äïèñàëè Ãîëóá òà
Ëîáêî).

Óïåðøå òàêîæ åêñïîíóþòü îðè-
ã³íàëüí³ àâòîãðàôè òà àâòîðèçîâà-
í³ ìàøèíîïèñè Ìèêîëè Ëóêà-
øà — éîãî ðåöåíç³¿, ë³òåðàòó-
ðîçíàâ÷³ ñòàòò³, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ
íà ñüîãîäí³ ùå íå îïóáë³êîâàíî.
Ïðåäñòàâëåíî êíèæêè ç àâòîð-
ñüêèìè äàð÷èìè íàïèñàìè Ìè-
êîëè Ëóêàøà Ãðèãîð³þ Êî÷óðó òà
Ëåîí³äîâ³ ×åðåâàòåíêó.

Ïðî êîëîñàëüíó ïðàöåçäàòí³ñòü
³ òâîð÷ó ñíàãó äî ïåðåêëàäó Ìè-
êîëè Ëóêàøà ñâ³ä÷àòü îêðåì³ ÷à-
ñîïèñè ³íîçåìíèìè ìîâàìè, ÿê³
â³í îïðàöüîâóâàâ, íà ñòîð³íêàõ
çáåðåãëèñÿ éîãî ïîçíà÷êè.

Ñåðåä âèäàíü ïðåäñòàâëåíî é
îñòàíí³ ïðàö³ ïðî æèòòÿ ³ òâîð-
÷³ñòü Ìèêîëè Ëóêàøà. Íàïðè-

êëàä, ó 2003 ðîö³ âèäàíî ñëîâ-
íèê-äîâ³äíèê "Ôðàçåîëîã³ÿ ïåðå-
êëàä³â Ìèêîëè Ëóêàøà" (àâòîðè
Î. Ñêîïíåíêî ³ Ò. Öèìáàëþê; âè-
äàâíèöòâî "Äîâ³ðà"). Ó 2007 ðîö³
ïîáà÷èëà ñâ³ò ïðàöÿ "Ìèêîëà Ëó-
êàø. Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê.
1953—2005" Áîðèñà ×åðíÿêîâà
("Êðèòèêà"). À íàïåðåäîäí³ þâ³-
ëåþ âèéøëè çá³ðêà "Ìèêîëà Ëó-
êàø. Ìîöàðò óêðà¿íñüêîãî ïåðå-
êëàäó" (Â³ííèöÿ: "Íîâà êíèãà") ³
ïåðøèé òîì ñïîãàä³â "Íàø Ëó-
êàø", óïîðÿäíèêîì ÿêîãî º Ëåî-
í³ä ×åðåâàòåíêî (âèäàâíèöòâî
"Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ").

Ñâîºð³äíèì âèÿâîì îïîðó áó-
ëè ïîåòè÷í³ Ëóêàøåâ³ "øïèãà÷-
êè", íàïèñàí³ ó íàéòÿæ÷³ ðîêè
éîãî â³äëó÷åííÿ â³ä ë³òåðàòóðè —
âîíè ðîçêðèâàþòü æèòòºâó äðàìó
ìèòöÿ ³ éîãî ñòîñóíêè ç îòî÷åí-
íÿì. ×àñòèíà ç íèõ, ï³äãîòîâàíà
äî äðóêó Ëåîí³äîì ×åðåâàòåíêîì,
âèéøëà ó âèäàâíèöòâ³ "ßðîñëàâ³â
Âàë" 2003 ðîêó.

À íàçâîþ âèñòàâêè ñòàâ íàäðó-
êîâàíèé òóò äâîâ³ðø Ìèêîëè Ëó-

êàøà "ßâèòè Ñõîâàíå ³ ìîâèòü
Íåñêàçàííå", ùî ñèìâîë³÷íî â³ä-
òâîðþº âèñîêå ïîêëèêàííÿ ìèò-
öÿ ñëóæèòè Ñëîâó.

Óçàãàëüíåíèé îáðàç âèñòàâêè
äîïîâíèëè ÷èñëåíí³ ñâ³òëèíè ²ãî-
ðà ß¿öüêîãî, íà ÿêèõ áà÷èìî Ìè-
êîëó Ëóêàøà â ð³çí³ ðîêè éîãî
æèòòÿ òà êðîëåâåöüê³ ðóøíèêè ç
ð³äíîãî ì³ñòà.

Êð³ì âèäàíü ³ç ôîíä³â Ìóçåþ
êíèãè ³ äðóêàðñòâà Óêðà¿íè, òóò
åêñïîíóþòü ìàòåð³àëè, ùî íàäà-
ëè ²íñòèòóò ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ë³-
òåðàòóðíèé ìóçåé Ãðèãîð³ÿ Êî÷ó-
ðè, Äåðæàâíà ³ñòîðè÷íà á³áë³îòå-
êà Óêðà¿íè, Ìóçåé óêðà¿íñüêîãî
íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñ-
òåöòâà, à òàêîæ Ëåîí³ä ×åðåâà-
òåíêî òà Áîðèñ ×åðíÿêîâ.

Âèñòàâêà ïðàöþâàòèìå äî 31
ñ³÷íÿ ³ â³äêðèòà ùîäíÿ, êð³ì â³â-
òîðêà, ç 10 äî 17 ãîäèíè çà àäðå-
ñîþ: âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 21, êîð-
ïóñ 9 (íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíî-
ãî Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà)

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ äîù, ñí³ã. Â³òåð ï³â-

í³÷íî-ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—6°Ñ,
âíî÷³ —4...—7°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +6°Ñ; íà Îäåùèí³ òà
â Êðèìó ì³ñöÿìè 0...—1°Ñ; íà ñõîä³ êðà¿íè —4...—5°Ñ, âíî÷³
—5...—6°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —4...—5°Ñ, âíî÷³ —5...
—6°Ñ.

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

На виставці робіт Ми оли Л аша можна побачити пере лади з 18 мов понад
тисячі прозових та поетичних творів
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