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Êèÿíè îáèðàòèìóòü, 
çà ÿê³ ïîñëóãè ïëàòèòè
Öå âèð³øóâàòèìóòü ó êîæíîìó áóäèíêó ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

Íèí³øíüîãî ðîêó ìåøêàíö³ ñòîëèö³ çìîæóòü ñàìîñò³é-
íî âèçíà÷àòè ïåðåë³ê ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, çà ÿê³
âîíè ñïëà÷óâàòèìóòü. Çà ùî ñàìå ìåøêàíö³ ïëàòèòèìóòü
ãðîø³, âèð³øóâàòèìóòü ïðîçîðî, ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

Çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ìåøêàíö³ ïîâèíí³ áóäóòü âèçíà÷èòè, çà
ÿê³ ïîñëóãè âîíè ãîòîâ³ ïëàòèòè ìóí³öèïàëüíèì êîìó-
íàëüíèì ñëóæáàì, à ÿê³ âèêîíóâàòèìóòü ñàìîñò³éíî àáî
æ çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ñëóæá.

“Ñêàæ³ìî, ìåøêàíö³ çìîæóòü äîäàòêîâî çàêëàñòè â òà-
ðèô îïëàòó çà îõîðîíó, êîíñüºðæà, çàì³íó ë³ôòà,— çàçíà-
÷èâ â³í.— Àáî æ çàëèøèòè âñå, ÿê º, ÷è íàâ³òü ñêîðîòè-
òè ê³ëüê³ñòü ïîñëóã”.

Îäíàê ïðè öüîìó Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íàãîëîñèâ, ùî
çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíèé ïåðåë³ê îáîâ’ÿçêîâèõ ïî-

ñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-
ñò³, ³ â ðàç³, ÿêùî ìåøêàíö³ âèð³øàòü â³äìîâèòèñÿ â³ä ÿêè-
õîñü ³ç íèõ, âîíè ìàþòü âèçíà÷èòèñÿ, õòî íàäàë³ íàäàâà-
òèìå ö³ ïîñëóãè.

“Òîáòî, ó ïðîòîêîë³ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü áóäå çàïèñà-
íî, ùî, íàïðèêëàä, ìåøêàíö³ áóäèíêó âèð³øèëè â³äìî-
âèòèñÿ â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â, ³ îäðàçó æ çàçíà÷àòü, õòî íàòîì³ñòü áóäå âè-
êîíóâàòè öþ ôóíêö³þ,— ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ.— Öå æ ñòîñóºòüñÿ, íàïðèêëàä, óòðèìàííÿ
ë³ôòà, ðåìîíòó äàõ³â. Ð³øåííÿ áóäå óõâàëþâàòèñü á³ëüø³ñ-
òþ ó êîæíîìó îêðåìî âçÿòîìó áóäèíêó”. Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî äîäàâ, ùî íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÊÌÄÀ
âæå ðîçðîáëåíî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü ùîäî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Íàðàç³ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà
ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ïðîâîäèòüñÿ îðãà-
í³çàö³éíà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ ðîçðàõóíê³â, ïî÷èíàþ÷è ç ëþòîãî 2010 ðîêó.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî êîæíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ïðîòÿãîì ² ï³âð³÷÷ÿ íèí³øíüîãî
ðîêó.

Çàäóì ì³ñüêî¿ âëàäè ï³äòðèìàëè é äåïóòàòè. ßê ðîçïî-
â³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó” ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü ÆÊÃ òà ÏÅÊ Þð³é Áîíäàð, çàâäÿêè íîâîâ-
âåäåííþ êèÿíè ìàòèìóòü íàãîäó ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè,
çà ùî ñïëà÷óâàòè. “Òîáòî, çà ÿê³ ïîñëóãè öåíòðàë³çîâà-
íî, à çà ÿê³ îêðåìî,— ïîÿñíèâ â³í.— Ìàºòüñÿ íà óâàç³,
ùî º ïåðåë³ê ïîñëóã, çà ÿê³ äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè â îáîâ’ÿç-
êîâîìó ïîðÿäêó. À º é òàê³, äå âèêîíàâöÿ âèçíà÷àòèìóòü
ñàì³ ìåøêàíö³”. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêèìè, íàïðèêëàä, º
âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ÷è ïðèáèðàííÿ ñõîä³â. “Ïðèáèðàëüíè-
êè ñõîä³â ìèþòü ¿õ ÷åðåç äåíü,— çàçíà÷èâ â³í.— À ìåø-
êàíö³ ìîæóòü íàéìàòè îõî÷èõ ÷è ðîáèòè öå ñàìîñò³éíî.
ßê ³ ç âèâåçåííÿì íåïîòðåáó: íàéíÿâøè êîìïàí³þ-ïåðå-
â³çíèêà ÷è âëàñíèìè ñèëàìè”. Þð³é Áîíäàð ïåðåêîíà-
íèé, ùî çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ôîðìè ñòàíå ùå îäíèì
êðîêîì äî ñòâîðåííÿ îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíê³â (ÎÑÁÁ), à â³äòàê äàñòü çìîãó ñóòòºâî çà-
îùàäæóâàòè. “Êèÿíè îáãîâîðþâàòèìóòü, êóäè âèòðà÷àòè
êîøòè, íà ùî, õòî áóäå âèêîíàâöåì ðîá³ò,— ñêàçàâ â³í.—
Äëÿ öüîãî äîâåäåòüñÿ ñòâîðþâàòè ùîñü íà êøòàëò áóäèí-
êîâèõ êîì³òåò³â, à âñ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòè ñï³ëüíî, íà çáî-
ðàõ ãðîìàäñüêîñò³”
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Відтепер меш анці столиці самостійно виріш ватим ть, я і посл и їм потрібні, а я і ні
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Із нинішньо о ро ияни самостійно виріш ватим ть, за я і посл и сплач вати. Тобто змо-
ж ть додат ово за ласти в тариф ошти за охорон , онсьєржа, замін ліфта або ж залиши-
ти все, я є, чи навіть с оротити іль ість посл . На що саме витрачати власні роші, вирі-
ш ватим ть під час за альноб дин ових ромадсь их сл хань, я і відб д ться протя ом пер-
шо о півріччя 2010- о. Фахівці ввжають, що завдя и нововведенню вдасться с ттєво заоща-
дити. А за алом нова форма стане ще одним ро ом до створення ОСББ.
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Íåãîäà îá³éøëàñÿ Êèºâó
íåäåøåâî

Ç íàñòàííÿì çèìîâîãî ñåçîíó "Êè-
¿âàâòîäîðîì" äëÿ î÷èùåííÿ äîð³ã áóëî
âèòðà÷åíî 21,4 òèñ. òîíí ñîë³, 2,2 òèñ.
òîíí ôðèêö³éíèõ ìàòåð³àë³â ³ 10,3 òèñ.
òîíí ï³ñêîâîñîëÿíî¿ ñóì³ø³. Ùîäíÿ
êîðïîðàö³ºþ áóëî çàä³ÿíî 250—260 îäè-
íèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ÿêà äàº
çìîãó çàáåçïå÷èòè áåçïåðåðâíó ðîáîòó
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Ç ì³ñòà âæå
âèâåçåíî ìàéæå 7 òèñ. òîíí ñí³ãó. Ïðè-
áðàíî 3 òèñ. 366 ïîøêîäæåíèõ äåðåâ ³ç
4 òèñ. 370. Ï³äãîòîâëåíî çâåðíåííÿ äî
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ùîá ïåðåä-
áà÷èòè â ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2010 ð³ê
70,5 ìëí ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ òåõí³êè ç
ïðèáèðàííÿ âóëè÷íî-äîðîæíî¿ ìåðåæ³
ì³ñòà ³ ìàòåð³àë³â äëÿ ïîñèïàííÿ âóëèöü,
à òàêîæ 16,6 ìëí ãðí äëÿ ñòâîðåííÿ ë³-
âîáåðåæíîãî ï³äðîçä³ëó êîìóíàëüíî¿
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè "Êè¿âñüêà
ñëóæáà ïîðÿòóíêó". Çà ïåð³îä íàäçâè-
÷àéíèõ ïîãîäíèõ óìîâ ÊÏ "Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî" áóëî çàô³êñîâàíî 873 ïî-
øêîäæåííÿ îáðèâ³â ìåðåæ çîâí³øíüî-
ãî îñâ³òëåííÿ. Ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áó-
ëî âèä³ëåíî 1 ìëí ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ
ïîòð³áíèõ ìàòåð³àë³â (îïîð, êàáåëþ, àð-
ìàòóðè êð³ïëåííÿ, ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ
ìàòåð³àë³â ³ ìàòåð³àë³â ìîíòàæó ìåðåæ).
Â³äíîâëåííÿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ ïëàíóþòü çàâåðøèòè íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì

Ä³àëîã ó ïðÿìîìó 
åô³ð³

24 ñ³÷íÿ íà òåëåêàíàë³ "Êè¿â" ñòàðòó-
âàâ ñïåöïðîåêò ïðîãðàìè "Ñòîëèöÿ".
Ùîäíÿ î 20.00 â ñòóä³¿ òåëåêîìïàí³¿ êå-
ð³âíèêè ðàéîí³â, ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü
³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðåäñòàâíè-
êè ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â ïðÿìîìó
åô³ð³ çâ³òóþòü ïåðåä êèÿíàìè ïðî ïåðå-
á³ã ðîá³ò ³ç ðîç÷èùåííÿ êîæíîãî ç äåñÿ-
òè ðàéîí³â ñòîëèö³ â³ä ñí³ãó ³ ëüîäó. Òå-
ëåãëÿäà÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîäçâîíèòè
ïî òåëåôîíó â ñòóä³þ ³ ïîñòàâèòè çàïè-
òàííÿ ó÷àñíèêàì ïðÿìîãî åô³ðó

Áàòüêè — çà
Á³ëüø³ñòü áàòüê³â ïîçèòèâíî îö³íþ-

þòü âïëèâ êóðñó "Õðèñòèÿíñüêî¿ åòèêè
â óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³" íà âèõîâàííÿ
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé äèòèíè. Ìîí³òîðèíã
áóëî ïðîâåäåíî â 121 íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ Êèºâà. Â àíêåòóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü
ó÷èòåë³ òà áàòüêè ó÷í³â ìîëîäøèõ êëà-
ñ³â. Íà äóìêó áàòüê³â, çàíÿòòÿ ñïðèÿþòü
ôîðìóâàííþ ó ä³òåé òàêèõ ÿêîñòåé, ÿê
äîáðîòà, ñîâ³ñòü, ìèëîñåðäÿ, ïîøàíà äî
áàòüê³â, â÷èòåë³â, ñòàðøèõ çà â³êîì ëþ-
äåé, òóðáîòà ïðî ð³äíèõ. Çàíÿòòÿ ç õðèñ-
òèÿíñüêî¿ åòèêè ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ó
ä³òåé ìèñëåííÿ, ìîâè, ïàì'ÿò³, ³íòåðåñó
äî çíàíü, åñòåòè÷íèõ ñìàê³â, òâîð÷èõ
çä³áíîñòåé. "Ïîçèòèâíèé âïëèâ íà âè-
õîâàííÿ ä³òåé º íàñò³ëüêè î÷åâèäíèì,
ùî 72 â³äñîòêè áàòüê³â ó÷í³â 4-õ êëàñ³â
õî÷óòü, ùîá ä³òè âèâ÷àëè öåé êóðñ ³ â
íàñòóïíèõ êëàñàõ",— ðîçïîâ³â ïðî ðå-
çóëüòàòè îïèòóâàííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé. Òðè ÷âåðò³
áàòüê³â çàçíà÷èëè, ùî, íà ¿õíþ äóìêó,
ä³òÿì ïîäîáàºòüñÿ âèâ÷àòè öåé ïðåäìåò,
³ âîíè õîò³ëè á, ùîá â³í áóâ îáîâ'ÿçêî-
âèì

Êâ³òêîâîìó ãîäèííèêó 
áóòè

Ç 1 äî 28 ëþòîãî ÊÎ "Êè¿âçåëåíáóä"
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ñòâîðåííÿ äèçàéíó
êâ³òêîâîãî ãîäèííèêà, ÿêèé áóäå ðîçòà-
øîâàíèé, ÿê ³ ìèíóëîãî ðîêó, íà ñõèë³
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ á³ëÿ ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ çàïðîøó-
þòü óñ³õ îõî÷èõ. Íàãàäàºìî, ùî êâ³òêî-
âèé ãîäèííèê, ÿêèé ïðèêðàøàâ Êè¿â ìè-
íóëîãî ðîêó, íîì³íóâàâñÿ íà ó÷àñòü ó
Êíèç³ ðåêîðä³â Ã³ííåñà, ÿê íàéá³ëüøèé
ó ªâðîï³

Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè
ãåðî¿â Êðóò

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

Ó ï'ÿòíèöþ â Êèºâ³ âøàíóâàëè ïàì'ÿòü
ãåðî¿â Êðóò. Êâ³òè äî ïàì’ÿòíîãî çíàêà íà
Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ ïîêëàëè Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Óêðà¿íè Þë³ÿ Òèìîøåíêî, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî,
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê.

Ó çàõîä³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü ñåêðåòàð
ÐÍÁÎ Ðà¿ñà Áîãàòèðüîâà, ãëàâà Ñåêðåòà-
ð³àòó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³ðà Óëüÿí÷åí-
êî, ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî òà ³íø³ âèñîêîïîñàäîâö³.

Ïðèñóòí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. ßê â³äîìî, 92 ðîêè
òîìó òðè ñîòí³ êè¿âñüêèõ ñòóäåíò³â, çàõè-
ùàþ÷è Óêðà¿íñüêó íàðîäíó ðåñïóáë³êó,
âñòóïèëè ó íåð³âíèé á³é ³ç øåñòèòèñÿ÷-
íèì â³éñüêîì ÷åðâîíî¿ ãâàðä³¿, ùîá çà-
ïîá³ãòè íàñòóïó íà Êè¿â á³ëüøîâèê³â.
Á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â çàãèíóëè â áîþ, à
òèõ, êîòð³ ïîòðàïèëè â ïîëîí, á³ëüøîâè-
êè ðîçñòð³ëÿëè. 19 áåðåçíÿ 1918 ðîêó ò³-
ëà ÷àñòèíè çàãèáëèõ óðî÷èñòî ïåðåïîõî-
âàëè â áðàòñüê³é Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³ â
Êèºâ³.

"Ïîøàíóéìî ÷èí ñïðàâæí³õ ãåðî¿â. Ïî-
âåðòàéìîñÿ äî ñâî¿õ îñíîâ ³ â÷³ìîñÿ ï³ñ-

ëÿ âñ³õ ìèíóëèõ âèïðîáóâàíü æèòè, ÿê
îäíà âåëèêà é ñó÷àñíà íàö³ÿ, ùî ìàº
âëàñíó ³ñòîð³þ, ïîâàæàº ñåáå ³ çäàòíà äî-
ñÿãòè íàéâèùèõ ö³ëåé",— ñêàçàíî ó çâåð-
íåíí³ Ïðåçèäåíòà ç íàãîäè Äíÿ ïîäâèãó
ãåðî¿â Êðóò.

Ïðåçèäåíò ³ ïðåì'ºð âçÿëè ó÷àñòü ó ïà-
íàõèä³ ïî çàãèáëèõ ãåðîÿõ Êðóò. Ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ïàíàõèäè âîíè ïîñòàâèëè ñâ³÷-
êè ó Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüê³é öåðêâ³.

Òîãî ñàìîãî äíÿ Â³êòîð Þùåíêî ïîêëàâ
êâ³òè äî Ìåìîð³àëó ïàì'ÿò³ ãåðî¿â Êðóò
ïîáëèçó ñòàíö³¿ Êðóòè â ×åðí³ã³âñüê³é îá-
ëàñò³ òà âçÿâ ó÷àñòü ó ì³òèíãó ç íàãîäè 
92-î¿ ð³÷íèö³ òðàã³÷íèõ ïîä³é

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

Ëþêîìàí³ÿ
Òîð³ê ó ñòîëèö³ âêðàëè 1309 êðèøîê â³ä êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â

Ó ñòîëèö³ àêòèâ³çóâàëèñÿ çëîä³¿, ùî
çí³ìàþòü êðèøêè ç êàíàë³çàö³éíèõ ëþ-
ê³â. Ëèøå çà îñòàíí³é ð³ê ó Êèºâ³ ¿õ
çíèêëî 1309. À çàãàëîì ó ñòîëèö³ íàë³-
÷óºòüñÿ äî ï'ÿòèñòà òèñÿ÷ ³íæåíåðíèõ
ëþê³â. "Çà êàíàë³çàö³éí³ êîëîäÿç³ â³äïî-
â³äàº ÂÀÒ "ÀÊ Êè¿ââîäîêàíàë". Òîìó òàì
ïîâèíí³ ñòåæèòè, ùîá âîíè áóëè áåçïå÷-
íèìè äëÿ ïåðåõîæèõ, ³ ïðàöþâàòè íàä
çàì³íîþ ÷àâóííèõ êðèøîê íà ³íø³, ìåíø
ïðèâàáëèâ³ äëÿ çëîä³¿â",— ïîÿñíèâ âèêî-
íóâà÷ îáîâ'ÿçê³â íà÷àëüíèêà ÃÓ êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ÊÌÄÀ Ôåä³ð
Â³òò. Îäíàê ó "Êè¿ââîäîêàíàë³" çàÿâëÿ-
þòü, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà ëþê³â íå ïåðå-
áóâàº â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿. Âîíè ïåðåáó-
âàþòü íà áàëàíñ³ ³íøèõ êîìóíàëüíèõ
ñëóæá ñòîëèö³: "Êè¿âåíåðãî", "Êè¿âãàç",

"Êè¿âàâòîäîð" òà æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-
íèõ óñòàíîâ. Âîäíî÷àñ ó êîìïàí³¿ íàãî-
ëîøóþòü, ùî òîð³ê çàì³íèëè ìàéæå ø³ñò-
ñîò êðèøîê.

Òàê³ êðàä³æêè çàâäàþòü êîìóíàëüíèêàì
÷èìàëèõ ô³íàíñîâèõ çáèòê³â. Îäíà ÷àâóí-
íà êðèøêà êîøòóº äî òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Òî-
ä³ ÿê ó ïóíêò³ ïðèéîìó áðóõòó çà íå¿ äà-
þòü íå á³ëüøå ñîòí³ ãðèâåíü, àäæå âàæèòü
âîíà ê³ëîãðàì³â ï'ÿòäåñÿò (îäèí ê³ëîãðàì
ìåòàëó êîøòóº íå á³ëüøå í³æ äâ³ ãðèâí³).

Ó ìåð³¿ ïåðåéìàþòüñÿ ÿê ô³íàíñîâèìè
âòðàòàìè, òàê ³ òèì, ùî ñèòóàö³ÿ ñòàíîâèòü
çíà÷íó çàãðîçó çäîðîâ'þ òà æèòòþ êèÿí,
âèïàäêè òðàâìóâàííÿ îñòàíí³ì ÷àñîì ïî-
÷àñò³øàëè. "Ì³ñüêà âëàäà âæå ïî÷àëà ïðà-
öþâàòè íàä ðîçâ'ÿçàííÿì ö³º¿ ïðîáëåìè",—
ðîçïîâ³â ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-

äè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîì-
ïëåêñó Þð³é Áîíäàð. Â³í ìàâ íà óâàç³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî çàáîðîíó ïðèéìàòè íà
áðóõò êðèøêè â³ä êàíàë³çàö³éíèõ ëþê³â.
Äîáðîñîâ³ñí³ ï³äïðèºìö³ ïðî öå çíàþòü ³
çàïåâíÿþòü, ùî ñóìë³ííî âèêîíóþòü ðîç-
ïîðÿäæåííÿ. Ïðèíàéìí³ òàê â³äïîâ³ëè â
ÒÎÂ "Àåðîñòàëü". "Ëþêè çàáîðîíèëè
ïðèéìàòè, òîìó í³÷èì íå ìîæåìî äîïî-
ìîãòè", — ñêàçàâ ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿
Îëåêñàíäð, äî ÿêîãî "Õðåùàòèê" çâåðíóâ-
ñÿ ïî êîìåíòàð. Îäíàê º ³ òàê³ êîìïàí³¿,
ÿê³ çàáîðîíó ³ãíîðóþòü. Òîìó ì³ñüêà âëà-
äà ìàº íàì³ð ïåðåâ³ðèòè ðàçîì ç ì³ë³ö³ºþ
ñòîëè÷í³ ïóíêòè ïðèéîìó áðóõòó. "Íåâäîâ-
ç³ îðãàí³çóºìî ñï³ëüí³ ç ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè ðåéäè ³ ïåðåâ³ðèìî, ÿê âèêîíó-
þòü çãàäàíå ðîçïîðÿäæåííÿ", — ñêàçàâ ïàí
Áîíäàð.

Òà íàâðÿä ÷è ïåðåâ³ðêè äóæå íàëÿêà-
þòü çëîä³¿â. Êðàñòèìóòü äîòè, äîêè çà ìå-
òàë äàâàòèìóòü ãðîø³, õî÷à é íåâåëèê³.
Òîìó åôåêòèâí³øå áóäå çàì³íèòè ÷àâóí-
í³ êðèøêè íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Òàê ââà-
æàþòü ³ â ìåð³¿, òà ðåàë³çóâàòè ïîêè ùî
öþ ³äåþ íåñïðîìîæí³ ÷åðåç íåäîñòàòíº
ô³íàíñóâàííÿ. "Òàê³ êðèøêè íåäåøåâ³, à
ãðîøåé, íà æàëü, áðàêóº", — ðîçâ³â ðó-
êàìè ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè
ç ïèòàíü ÆÊÃ

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Крадіж и ришо від аналізаційних лю ів наб вають атастрофічних
обся ів. Тіль и торі Києві їх зни ло 1309. В п н ті прийом бр хт
за одн риш дають не більше я сто ривень. А для місь о о бю-
джет та а втрата обходиться приблизно в тисяч ривень. О рім ма-
теріальних збит ів, та і витів и злодіїв за рож ють життю і здоров'ю
иян. Протя ом останніх двох тижнів аналізаційні ями вже прова-
лилися троє людей. У мерії аж ть, що треба замінювати чав нні
риш и на металопласти ові. Але на це наразі немає рошей.
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Àíàòîë³é ÒÎËÑÒÎÓÕÎÂ: “Îáèðàºìî 
ìàéáóòíº!”
Напередодні др о о т р
президентсь их виборів
ми зверн лися до деп та-
та від Партії ре іонів Ана-
толія Толсто хова, аби
дізнатися, я він оцінив
рез льтати першо о і чо о
очі є від др о о етап
волевиявлення.

— ×îãî âè î÷³êóºòå â³ä äðóãîãî
òóðó âèáîð³â?

— Ïåðåìîãè ñïðàâåäëèâîñò³,
äåìîêðàò³¿, çäîðîâîãî ãëóçäó.
Ìîæëèâîñò³ íàçäîãíàòè âòðà÷åí³
äëÿ êðà¿íè ï’ÿòü ðîê³â ³ çðîáèòè
ìàéáóòíº íåòóìàííèì.

— ×îìó ââàæàºòå ¿õ âòðà÷åíè-
ìè?

— Êîëè óðÿä Â³êòîðà ßíóêîâè-
÷à âäðóãå éøîâ ó â³äñòàâêó, ìè
ìàëè íàéêðàù³ ó ñâ³ò³ ïîêàçíèêè
çðîñòàííÿ ÂÂÏ ³ çîâñ³ì ³íøó
ïåðñïåêòèâó. Òåïåð áóäåìî ïðàã-
íóòè ï³äíÿòèñÿ äî ð³âíÿ 1990 ðî-
êó. Çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè, â³äïî-
â³äíî äî âñ³õ ì³æíàðîäíèõ ðåé-
òèíã³â, ìè çíàõîäèìîñÿ ó ïðîâàë-
ë³. “×èñòèõ ðóê” âèÿâèëîñÿ òàê
áàãàòî, ùî âîíè íàñ ëåäü íå ïî-
äîëàëè...

— Ùî íîâîãî äàëè ö³ âèáîðè
Óêðà¿í³?

— Ïðåçèäåíòà, êîòðèé çäàòåí
îá’ºäíàòè ³ ïîâåñòè âïåðåä. Íî-
â³ ïîë³òè÷í³ îáëè÷÷ÿ ³ íîâèé ïî-
ë³òè÷íèé ôîðìàò. Âèáîðö³â, ÿê³,
íà â³äì³íó â³ä ïîë³òèê³â, íå ãðà-
þòü ó âèáîðè. Ì³æíàðîäí³ îö³í-
êè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ìè
ðóõàºìîñÿ â íàïðÿìêó ðåàëüíî¿
äåìîêðàò³¿.

— Íîâ³ îáëè÷÷ÿ — öå Ñåðã³é Ò³-
ã³ïêî òà Àðñåí³é ßöåíþê?

— Òàê. Ó íèõ áàãàòî ñï³ëüíîãî:
ìîëîä³, áàíê³ðè, âæå äîñâ³ä÷åí³
ïîë³òèêè-óðÿäîâö³. Àëå ³ âîíè
óîñîáëþþòü “ðîçêîëîòó â ñîá³
Óêðà¿íó”, ó ÿê³é á³ëüøå ñèìïàò³é
ìàº òîé, õòî ïðåäñòàâëÿº áàçîâ³
ðåã³îíè äåðæàâè.

— Ùî ââàæàºòå íîâèì ïîë³òè÷-
íèì ôîðìàòîì?

— Ïî-ïåðøå, ìîæóòü áóòè äî-
ñòðîêîâ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè.
Äî ¿õ ïðîâåäåííÿ Â³êòîð Þùåí-
êî òà Þë³ÿ Òèìîøåíêî — ïîë³-
òèêè áåç ìàíäàò³â. Ïî-äðóãå, âî-
íè íàâðÿä ÷è áóäóòü êîëèñü ðà-
çîì. Óêðà¿íñüêà îïîçèö³ÿ ñòàº
³íøîþ. Ïî-òðåòº, ìè áà÷èìî ³í-
øèé ôîðìàò êîàë³ö³¿ òà óðÿäó.
Ïî-÷åòâåðòå, ï³ñëÿ ì³ñöåâèõ âè-
áîð³â çì³íèòüñÿ âåðòèêàëü âëà-
äè. Ï’ÿòå: íà íàñ ÷åêàº ïîë³òðå-
ôîðìà, à öå âæå ïèòàííÿ ïîë³-
òè÷íî¿ ñèñòåìè ìàéáóòíüî¿
Óêðà¿íè.

— Ìàéæå 10 ðîê³â âè â³ääàëè
ÍÄÏ. ßê ïîñòàâèëèñÿ äî òîãî, ùî
ÍÄÏ íà öèõ âèáîðàõ ï³äòðèìàëà
Þë³þ Òèìîøåíêî, à íå Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à?

— Âèáîðè îñòàíí³õ äåñÿòè ðî-
ê³â ñâ³ä÷àòü, ùî ÍÄÏ — íå íà-
ðîäíà ïàðò³ÿ, à äåìîêðàò³ÿ â í³é
âèçíà÷àºòüñÿ ïîçèö³ºþ ãîëîâè...

Â³äñîòêè íà ïðåçèäåíòñüêèõ ³
ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ óñ³ì â³-
äîì³. Ñïðîáà ñïðÿìóâàòè æàëþ-
ã³äíèé ïîò³÷îê íà ï³äòðèìêó
Þë³¿ Òèìîøåíêî ó äðóãîìó òóð³
òàêîæ í³÷îãî íå äàëà: ð³øåííÿ íå
ïðèéíÿòî. Îá’ºêòèâíî ïðîåêò
ÍÄÏ çàê³í÷èâñÿ ó 2002 ðîö³.
Ñóá’ºêòèâíî â³í çàê³í÷èòüñÿ ï³ñ-
ëÿ öèõ âèáîð³â. Ïàðò³¿ âàðòî ïðè-

ïèíèòè îòðóþâàòè ïîë³òè÷íå ïî-
â³òðÿ àáî ñåðéîçíèì ëþäÿì, êîò-
ð³ òàì çàëèøèëèñÿ, ï³òè çâ³äòè.
Ìåí³ øêîäà, ùî äîâîäèòüñÿ ãî-
âîðèòè òàêå ïðî ïîë³òè÷íó ïàð-
ò³þ, ÿêà â äðóã³é ïîëîâèí³ 90-õ
áóëà ïðîâ³äíîþ ïîë³òè÷íîþ ñè-
ëîþ êðà¿íè. Àëå âëàäà, àìá³ö³¿
ë³äåð³â ³ ãðîø³ çðîáèëè ñâîþ
ñïðàâó...

— Ðåçóëüòàò êîìóí³ñò³â, ë³âèõ
ñèë — öå óñï³õ?

— Öå äçâ³íîê: íàñòóïí³ ïàðëà-
ìåíòñüê³ âèáîðè ìîæóòü ñòàòè
îñòàíí³ìè... Ë³â³ ñèëè â Óêðà-
¿í³ — íå ÊÏÓ, òèì á³ëüøå íå
ÑÏÓ ³ íå ¿õí³é êîðïîðàòèâ çàäëÿ
âèáîð³â. Öå ÿê³ñíî íîâèé ïðîåêò,
áàçîþ ÿêîãî ìîæå ñòàòè ÊÏÓ òà
³íø³ ñóá’ºêòè, ÿê³ äîìîâëÿòüñÿ
ñòðàòåã³÷íî.

— Âîëîäèìèð Ëèòâèí ñüîãîäí³
òàêîæ ó ³íøîìó ïîë³òè÷íîìó ÷îâ-
í³. Éîãî ðåçóëüòàò çäèâóâàâ âàñ?

— ß î÷³êóâàâ, ùî â³í áóäå òðîõè
âèùèì, àëå äî òîãî íå ðàäèâ éîìó
éòè íà ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. Íà
íèõ ìàëà ãðàòè éîãî Íàðîäíà ïàð-
ò³ÿ, ïðî ÿêó çàáóëè ëþäè, ³ â áëî-
ö³ Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà òàêîæ. Âî-
íà ìîãëà á áóòè ñâîºð³äíèì ïîë³-
òè÷íèì åêñïåðòîì â³ä íàðîäó, îñ-
ê³ëüêè ë³äåð âèêîíóâàâ áè ñâî¿ ïðÿ-
ì³ ôóíêö³¿ ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñàì äëÿ áàãà-
òüîõ ïåðåòâîðèâñÿ íà àíòèãåðîÿ,
÷è âàðòî ðîáèòè êîãîñü ãåðîºì?

— ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè çíàº áàãàòî
âèäàòíèõ ïîñòàòåé, ïî÷èíàþ÷è ç
äàâí³õ ÷àñ³â. Â³êòîð Þùåíêî çðî-
áèâ ãåðîÿìè äâîõ — Ðîìàíà Øó-
õåâè÷à òà Ñòåïàíà Áàíäåðó. Òîìó

ùîá â³í íå êàçàâ, ùî öå íå ãåðî-
¿çàö³ÿ âèäàòíèõ äåðæàâíèõ, ïîë³-
òè÷íèõ ä³ÿ÷³â ìèíóëîãî. Éäåòüñÿ
ïðî àíòè³ñòîðè÷íèé çàêîëîò ó âëàñ-
íèõ ïîë³òè÷íèõ ö³ëÿõ òà ³íòåðåñàõ
íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ ñèë.
Àëå ìåíå öå íå äèâóº. Êîëè ë³âà ðó-
êà ãð³øèòü ïåðåä Áîãîì, ïðàâà ìî-
æå ï³äïèñàòè âñå, ùî çàâãîäíî.

— ×è çìîæå ìàéáóòí³é ïðåçè-
äåíò îá’ºäíàòè òàêó ð³çíó, “ðîçêî-
ëîòó â ñîá³ Óêðà¿íó”?

— Âëàñíå êàæó÷è, öå ãîëîâíå
çàðàäè ÷îãî â³í ìàº ïðèéòè. Áåç
îá’ºäíàííÿ í³ÿê³ ïðîãðàìè äëÿ
ëþäåé, ìîäåðí³çàö³ÿ êðà¿íè,
ñèëüíà äåðæàâà, ñïðàâåäëèâå ñó-
ñï³ëüñòâî íåìîæëèâ³. Â³í öå ìî-
æå. Òîìó îáèðàºìî ìàéáóòíº!
Під от вала Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ïîíàä ñòî ñêàðã íàä³éøëî äî Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â íà ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿. Âîíè â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ ïëàòèòè àáî é íàâ³òü ðîçãëÿ-
äàòè çâåðíåííÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â. Çëîâæèâà-
þòü äî 80 â³äñîòê³â ñóá’ºêò³â íà ðèíêó
ñòðàõóâàííÿ. Çäåá³ëüøîãî öå ñòîñóºòüñÿ
àâòîñòðàõóâàííÿ. ×èìàëî êîìïàí³é çðåø-
òîþ ë³êâ³äîâóþòü, à ñïîæèâà÷³ ö³º¿ ïîñëó-
ãè îñòàòî÷íî âòðà÷àþòü ñâî¿ êîøòè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ äåäà-
ë³ ÷àñò³øå äóðÿòü êë³ºíò³â. Ó ðåêëàì³ îá³-
öÿþòü çîëîò³ ãîðè, áåðóòü ³ç ëþäåé ÷èìà-
ë³ ãðîø³, îäíàê â³äøêîäîâóâàòè íàâ³òü
íàéìåíø³ çáèòêè â ðàç³ ñòðàõîâîãî âèïàä-
êó â³äìîâëÿþòüñÿ. Íàéá³ëüøå öå ñòîñóº-
òüñÿ àâòîñòðàõóâàííÿ, îñê³ëüêè í³ ìàéíî,
í³ æèòòÿ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí â óìîâàõ
êðèçè ñòðàõóâàòè í³õòî íå ïîñï³øàº. Çà
ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓ ç ïèòàíü çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷³â Ñåðã³ÿ Êèÿíè÷åíêà, ìàé-
æå 80 % ïðîáëåì ç³ ñòðàõóâàííÿì ñòîñóþ-
òüñÿ ñàìå ñòðàõóâàííÿ àâòîìîá³ë³â. Ïðè-
áëèçíî 80 % êîìïàí³é, ùî íàäàþòü òàê³
ïîñëóãè, íå âèêîíóþòü ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü.
Ïðè÷îìó öå íå îáîâ’ÿçêîâî äð³áí³ ãðàâö³
íà ðèíêó. “Ìàéæå 20 â³äñîòê³â íàøèõ çà-
ÿâíèê³â ïîñêàðæèëèñÿ íà ä³¿ ÇÀÒ “Ô³íàí-
ñîâà ãðóïà “Ñòðàõîâ³ òðàäèö³¿”. Ùå 12 â³ä-
ñîòê³â — íà ÀÑÒ “Âåêñåëü”. Îáèäâ³ êîì-
ïàí³¿ äîâîë³ ïîòóæí³, àëå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
íàâ³òü âîíè ô³íàíñîâî ïðîñòî íå ñïðî-
ìîæí³ âèïëà÷óâàòè êîøòè êë³ºíòàì”, —
ñêàçàâ Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî.

Çà 2009 ð³ê òà ñ³÷åíü íèí³øíüîãî ðîêó
äî ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ñïîæèâçàõèñòó
íàä³éøëî á³ëüø ÿê 100 ñêàðã íà ñòðàõó-
âàëüíèê³â. Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî ïðèïóñêàº,
ùî öå ëèøå ì³çåðíèé â³äñîòîê çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ïîòåðï³ëèõ. Ñåðåä ãîëîâíèõ ïî-
ðóøåíü — â³äìîâà ó âèïëàòàõ. Íàâ³òü êî-
ëè âæå ïðèéíÿòî ïîçèòèâíå ð³øåííÿ, ïî-

ðóøóþòü òåðì³íè àáî é ïðîñòî ³ãíîðóþòü
êë³ºíòà. ×àñòî ñòðàõîâèêè íå çâàæàþòü íà-
â³òü íà äåðæàâí³ îðãàíè. “Ïåðøå, ùî ìè
ðîáèìî, çâåðòàºìîñÿ äî êîìïàí³¿, àáè íàì
íàäàëè äîêóìåíòè äëÿ àíàë³çó. Ùîá âñòà-
íîâèòè, íà ÷èºìó áîö³ ïðàâäà. Òàê îñü,
“Âåêñåëü” íå íàäàâ íàì æîäíîãî ìàòåð³-
àëó. Â òàêèõ âèïàäêàõ ìè ñòàºìî íà á³ê

ñïîæèâà÷à àâòîìàòè÷íî”, — ïîÿñíèâ ãî-
ëîâíèé çàõèñíèê ñòîëè÷íèõ ñïîæèâà÷³â.

Ñåðåä ñêðèâäæåíèõ êîìïàí³ºþ “Âåê-
ñåëü” ³ Îëåíà Äìèòðåíêî. Æ³íêà çàñòðà-
õóâàëà íà ð³ê ñâ³é “Ô³àò”. ßêîñü àâò³âêó
âäàðèëà ³íøà ìàøèíà, ùî âòåêëà ç ì³ñöÿ
ïðèãîäè. Ïàí³ Äìèòðåíêî çàïèñàëà íîìå-
ðè, ³ ï³ñëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñòðàõîâà êîìïà-
í³ÿ ñòÿãëà ç âèíóâàòöÿ ãðîø³. Åêñïåðòè
îö³íèëè çáèòêè — ôàðó, áàìïåð òà ïîãíó-
òå êðèëî — òðîõè á³ëüøå ÿê ó 7 òèñ. ãðí.
Àëå ñòðàõîâèêè íå ïîñï³øàëè âèïëà÷óâà-
òè ãðîø³ êë³ºíòîâ³. Ìèíóâ ð³ê, à æ³íö³ â³ä-
øêîäóâàëè ëèøå 2 òèñ. ãðí. “Ô³àò” òàê ³
¿çäèòü ³ç ôàðîþ òà áàìïåðîì, ïðèêðó÷åíè-
ìè äðîòîì. Ùå îäíà ñêàðæíèöÿ ßíà Ïî-
äîëÿíêî í³ÿê íå îòðèìàº â³ä “Âåêñåëÿ”
íàëåæíèõ ¿é 20 òèñ. ãðí.

Êîëè ³íñïåêòîðè ïðè¿õàëè äî îô³ñó êîì-
ïàí³¿, âèÿâèëîñÿ, ùî òàì óæå ïðàöþº ë³ê-
â³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ. 22 ñ³÷íÿ ³íâåñòîðè ïðèé-
íÿëè îäíîñòàéíå ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ
êîìïàí³¿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü çàñîá³â ¿¿ ô³-
íàíñîâîãî îçäîðîâëåííÿ. Íèí³ òðèâàº ³í-
âåíòàðèçàö³ÿ, ³ ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ ìàº
çðîáèòè âèñíîâêè, ÿê³ àêòèâè ìîæíà âè-
êîðèñòàòè äëÿ âèïëàò çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä
êë³ºíòàìè. Íà óñ³õ îäíîçíà÷íî íå âèñòà-
÷èòü, áî ëèøå çà ÊÀÑÊÎ, çà îö³íêàìè
åêñïåðò³â, áîðã “Âåêñåëÿ” ñòàíîâèòü ìàé-
æå 20 ìëí ãðí.

Ñåðã³é Êèÿíè÷åíêî ðàäèòü êë³ºíòàì áó-
òè ïèëüíèìè ³ â ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ êîìïàí³¿ íå
ïðî´àâèòè äàòè îãîëîøåííÿ ¿¿ áàíêðóòîì,
áî çàÿâè êë³ºíò³â ïðî â³äøêîäóâàííÿ
ïðèéìàþòü ëèøå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ
ë³êâ³äàö³¿ ñóá’ºêòà

Ñòðàøíî ñòðàõóâàòèñÿ
Ìàéæå 80 â³äñîòê³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é äóðÿòü êë³ºíò³â

З вини страх вальни ів “Фіат” та і їздить із фарою та бампером, при р ченими дротом
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Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ñòîëè÷íèé çîîïàðê â³äî-
ìèé çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ë³òí³õ
òâàðèí, ñåðåä ÿêèõ º é óí³-
êàëüí³ åêçåìïëÿðè, ÿê³ â
Óêðà¿í³ ìîæíà ïîáà÷èòè ëè-
øå òóò. Öå — ìàëàéñüêèé
âåäì³äü, íîñîð³ã á³ëèé ï³â-
äåííèé, ãîðèëà, êàçóàð.

— Ç îäíîãî áîêó, ìè ïèøà-
ºìîñÿ òèì, ùî çàâäÿêè îñî-
áëèâî äáàéëèâîìó ñòàâëåííþ
äî íàøèõ ñòàðîæèë³â ïðàö³â-
íèê³â çîî÷àñòèíè òà êâàë³ô³-
êîâàíîìó äîãëÿäó ë³êàð³â âå-
òåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ìàºìî
â ñâî¿é êîëåêö³¿ òâàðèí çíè-
êàþ÷èõ âèä³â — ìàëàéñüêîãî
âåäìåäÿ, íîñîðîãà á³ëîãî ï³â-
äåííîãî, ã³ïîïîòàìà, ãîðèëó,
êàçóàðà òà ³íøèõ. Ö³ òâàðè-
íè âæå ìàþòü â³êîâ³ â³äõè-
ëåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ³ ïîòðå-
áóþòü äîäàòêîâî¿ óâàãè é âè-
òðàò íà ë³êóâàííÿ. Òîìó ìè
çàêëèêàºìî âñ³õ çàö³êàâëåíèõ
îñ³á âçÿòè ó÷àñòü ó ï³äòðèì-
ö³ ³ ïîë³ïøåíí³ äîáðîáóòó òà-
êèõ òâàðèí,— çàçíà÷àº ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêî-
ãî çîîëîã³÷íîãî ïàðêó Ñâ³òëà-
íà Áåðç³íà.

— Ö³ òâàðèíè ïåðåáóâàþòü
ï³ä ïîñò³éíîþ îï³êîþ íàøèõ

ë³êàð³â, îòðèìóþòü ïîòð³áíó
ä³ºòó ³ êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó,— êàæå ãîëîâ-
íèé âåòë³êàð çîîïàðêó, êàí-
äèäàò âåòåðèíàðíèõ íàóê Àí-
äð³é Ìàðóí÷èí.— Ïîïðè òå,
ùî â áàãàòüîõ çîîïàðêàõ ñâ³-
òó ïðàêòèêóþòü âèáðàêîâó-

âàííÿ òâàðèí, ÿê³ ìàþòü õðî-
í³÷í³ çàõâîðþâàííÿ òà â³êî-
â³ ñèñòåìí³ ôóíêö³îíàëüí³
çðóøåííÿ, ìè íàìàãàºìîñÿ
çðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ
ï³äòðèìàííÿ çàäîâ³ëüíîãî
ñòàíó ¿õíîãî çäîðîâ’ÿ ³ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ

Ñòàð³ äðóç³
Ñåðåä òâàðèí ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó 
º ñïðàâæí³ äîâãîæèòåë³

— ×îòèðè ðîêè òîìó â
Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ñïî-
â³ùàâ ïðî ïðèõ³ä âåñíè
áîðñóê, òåïåð éîãî âæå
íåìàº, ³ ñï³âðîá³òíèêè
çîîñàäó äèâëÿòüñÿ, ÿê íà
çì³íè â ïðèðîä³ ðåàãóþòü
³íø³ õèæàêè.

Êè¿â ðîçòàøîâàíèé
áëèæ÷å äî ï³âíî÷³, äî Ðî-
ñ³¿, äå òðàäèö³éíî çâåðòà-
þòü óâàãó íà ïîâåä³íêó
âåäìåä³â. Ó äàâíèíó ââà-
æàëè: êîëè åíåðã³éíèé
âåäì³äü ç’ÿâèâñÿ íà ÿð-
ìàðêó — òî âæå ïðèéøëà
âåñíà. ² ìèñëèâö³ â ë³ñ³
çíàëè — âèë³ç âåäì³äü ç
áàðëîãà — çóñòð³÷àé âåñ-

íó. ßê áè òàì íå áóëî çà
âñ³ìà öèìè çâ³ðèíèìè
ïðîãíîçàìè, âåñíà òðàäè-
ö³éíî íàñòàº ï³ñëÿ 20 áå-
ðåçíÿ, ³ òîä³ â³ä íå¿ âæå í³-
êóäè íå ä³íåøñÿ. Ó ïðè-
ðîä³, çðîçóì³ëî, òàê³ çì³íè
ïîâåä³íêè ïîì³òèòè âàæ-
êî, à â çîîïàðêó öå âèäíî
çà ê³ëüê³ñòþ êîðì³â ó ãî-
ä³âíè÷ö³. Çà íàøèìè çîî-
ïàðê³âñüêèìè àìåðèêàí-
ñüêèìè ñêóíñàìè òàêîæ
ïîì³òíà çì³íà ñåçîíó. ßê-
ùî âîíè íå âèõîäÿòü ç³
ñâîº¿ ñïàëüí³ õî÷ òðîõè
ïîïî¿ñòè — ùå áóäå ïîõî-
ëîäàííÿ. Ñêóíñè äî ö³º¿
çèìè ï³äãîòóâàëèñÿ ÿê äî

ëèõà. Òîð³ê õîâàëèñÿ ï³ä
êîðÿãàìè, à îò öüîãî ðàçó
ïî ÷åðç³ ðèëè âåëèêó ï³ä-
çåìíó ñïàëüíþ, äå é çè-
ìóþòü óñ³ ãóðòîì íà ï³ä-
ñòèëö³. Õî÷à é íàðîäèëè-
ñÿ â íåâîë³ ³ íå ìàëè íà-
âè÷îê ñïîðóäæóâàòè íîðè,
òà ïðèðîäí³ ³íñòèíêòè ¿õ
íå ï³äâåëè — ïåðåä÷óâàëè
ñóâîðó çèìó. Ùå ó ñòîëè÷-
íîìó çîîñàä³ º äâ³ ïàðè
ºíîò³â. Âîíè çèìóþòü ó âó-
ëè÷íèõ ñêëÿíèõ ìîäóëÿõ.
Êðîøêà òà Áàé — çàëÿãëè
â çèìîâó ñïëÿ÷êó, à îò ªíà
é Ò³ê — á³ëüø-ìåíø àê-
òèâí³, ï³çíî çàñíóëè ³ ÷àñ
â³ä ÷àñó ïðîêèäàþòüñÿ, àáè
òðîøêè ï³äêð³ïèòèñÿ. ßê
óæå îñòàòî÷íî ïðîêèíóòü-
ñÿ ³ äîáðå ïî¿äÿòü — öå
âæå âåñíà. ªíîòè ³ ºíîòî-
ïîä³áí³ ñîáàêè äëÿ íàñ —
îð³ºíòèð íàñòàííÿ âåñíè.
Ñàìå âîíè íàä÷óòëèâ³ äî
çì³í ó ïðèðîä³. ßêùî â³ä-
÷óâàòèìóòü ïîõîëîäàííÿ,
òî ëèøå ¿ñòèìóòü ç ìåí-
øèì àïåòèòîì. Ëèñè ïî-
ñâîºìó â³äðåàãóþòü íà
ïðèõ³ä âåñíè — ÿê â³ä÷ó-
þòü òðèâàëå ïîòåïë³ííÿ,
òî ñòàíóòü ñîííèìè, ìëÿ-
âèìè

Ïóõíàñò³
ñèíîïòèêè
Ìåøêàíö³ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó 
âãàäóþòü ïîãîäó íå ã³ðøå 
çà â³äîìîãî áàáàêà
Ðóñëàíà Í²ÊÎËÀªÍÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Ведмеді з Київсь о о зоопар не помилили-
ся з про нозом холодної зими. Коли ж на-
решті до столиці прийде весна, ведмеді теж
знають, адже по-звірином відч вають зміни
в природі. По и лишоно им спиться, і тепла
пора для них іще не настала. Дея і дрібні хи-
жа и та ож впадають зимов спляч . Я ою
б де їхня реа ція на прихід весни? Про це
“Хрещати ” розповів завід ючий се тором
“Дрібні хижа и” І ор Дов ий.

Сьо одні всьом світі традиційно відзначається День баба а, оріння я о о в Європі ся-
ають сивої давнини. Та , ще в Римсь ій імперії 2 люто о відзначали День їжа а. Древні
римляни б д вали свій метеороло ічний про ноз на поведінці розб джено о їжа а, я ий ба-
чив чи не бачив свою тінь і відповідно реа вав. У Німеччині роль їжа а віді равав борс .
Вихідці з Німеччини завезли цю традицію до США (зо рема до штат Пенсільванія). Про-

те роль “ оловно о метеороло а” в Америці перейшла до баба а, бо їжа и та борс и там
не д же поширені. Перш з ад про День баба а датовано 1841 ро ом, а офіційним свя-
том цей день став 1886 ро . Баба дали ім’я “Вели ий Філ — провидець із провидців,
м дрець із м дреців, проро із проро ів”. А місто Пан сатоні назвали “Світовим центром
по оди”. Щоро зран 2 люто о т т збираються тисячі лядачів і че ають, я по од про-
вістить Філ цьо о раз . Рівно о 7:25 Філа витя ають з нори, і він робить свій про ноз.
С ть традиції поля ає спостереженні за поведін ою баба а. Я що він бачить свою тінь,

то лізе спати назад до нори — отже, б де ще іль а морозних тижнів. Та я що день похм -
рий, баба не бачить тіні і не вертається до нори — отже, наближається рання весна.
В У раїні зараз “діють” два баба и-”метеороло и” — слобожансь ий Тим о (живе на біо-

станції Хар івсь о о національно о ніверситет ім. В. Каразина в с. Гайдари, Хар івщина)
і алиць ий Миш о (з 2009 р. живе Львівсь ом дитячом е оло о-нат ралістичном цен-
трі). Щоправда, хар івсь о о Тим а, я ом виповнилося 10 ро ів, відправили на пенсію, а
цьо о ро подивляться на поведін молодо о баба а, в я о о ще немає імені. А алиць-
о о Миш а вирішили не т рб вати ще 2 тижні — до Стрітення.

ДДООВВІІДДККАА  ““ХХРРЕЕЩЩААТТИИККАА””

Тварини, я і вже наб ли фізіоло ічно о ві
(станом на 01.01.2010 ро )

ССАВЦІ
Вид Кличка Рік народження Тривалість 

життя
Амурський тигр Іван 1990 (20 років) 12�18
Лев Віка 1990 (20 років) 12�15
Малайський ведмідь Соломон 1980 (30 років) 26
Носоріг білий південний Тревога 1970 (40 років) 45
Слон індійський Бой 1970 (40 років) 40�60
Гіпопотам Бреста 1958 (52 роки) 40�50
Гуанако Яструб 1980 (30 років) 28
Як Азартна 1992 (18 років) 20
Гаял � 1989 (21 рік) 20�26
Бізон Вія 1984 (26 років) 26�27
Шимпанзе Міксі 1968 (42 роки) до 53
Горила Тоні 1974 (36 років) до 47

ПТАХИ
Казуар – 1956 (54 роки) 30�35
Кучерявий пелікан – 1950 (60 років) 30�50
Орел могильник – 1949 (61 рік)

СЕКТОР «АКВА�ТЕРАРІУМ»
Алігатор китайський Жабік 1930�1940 до 90 
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відміну рішення Київської міської ради від
22.08.2007 № 174/2008 “Про передачу закритому 

акціонерному товариству “ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД*1” 
земельної ділянки для будівництва підземних пішохідних
переходів та торговельно*офісного центру у підземному

просторі під площею ім. М. П. Загороднього
в Оболонському районі м. Києва” 

Рішення Київської міської ради № 271/1327 від 2 квітня 2009 року

Враховуючи лист�звернення закритого акціонерного товариства “ТРЕСТ КИЇВМIСЬКБУД�1, від 25.11.2008
№ 1212�0, керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України —
місто�герой Київ”, Земельним кодексом України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 22.08.2007
№ 174/2008 “Про передачу закритому акціонерному това�
риству “ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД�1” земельної ділянки для бу�
дівництва підземних пішохідних переходів та торговельно�
офісного центру у підземному просторі під площею 
ім. М. П. Загороднього в Оболонському районі м. Києва”.

2. 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 рішення Київської міської ради 
від 28.03.2002 № 392/1826 “Про передачу громадянам,

членам садівничого товариства “Блакитна затока” 
Харківського району м. Києва, земельних ділянок 
для ведення садівництва та садовому товариству 

“Блакитна затока” Харківського району м. Києва земель
загального користування і про погодження садовому 
товариству “Блакитна затока” Харківського району 

м. Києва місця розташування колективного садівництва
на острові Водників у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 290/1346 від 2 квітня 2009 року

Враховуючи лист�звернення громадянина Дяченка Анатолія Арсеновича від 04.05.2007 № Д�9114, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з технічною помилкою внести зміни до по�
зиції 170 додатка до рішення Київської міської ради від
28.03.2002 № 392/1826 “Про передачу громадянам, чле�
нам садівничого товариства “Блакитна затока” Харківсько�
го району м. Києва, земельних ділянок для ведення садів�
ництва та садовому товариству “Блакитна затока” Харків�
ського району м. Києва земель загального користування і
про погодження садовому товариству “Блакитна затока” Хар�
ківського району м. Києва місця розташування колективно�

го садівництва на острові Водників у Голосіївському районі
м. Києва”, а саме:

— слово “Арсентійович” замінити словом “Арсенович”.
2. 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 рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 № 134/134 “Про затвердження переліку

земельних ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах 

(аукціонах з продажу земельних 
ділянок або права їх оренди) під забудову” 

Рішення Київської міської ради № 208/1264 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 134�136 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 810/3385 “Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в
місті Києві”, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київради з питань земельних відно�
син, містобудування та архітектури від 27.01.2009 № 29/281�09К, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виключити позицію 17 з додатка до рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 134/134 “Про затвердження
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на зе�
мельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок або
права їх оренди) під забудову”.

2. 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 надання дозволу спортивному комплексу Управління
по фізичній культурі та спорту на списання автомобіля

марки МАЗ 504В, який належить до комунальної 
власності територіальної громади м. Києва

Рішення Київської міської ради № 167/1223 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частини сьомої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 19.07.05 № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підпри�
ємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва”, Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 27.04.00 № 92, враховуючи звернення спортивного комплексу Управління по фізичній культу�
рі та спорту (лист від 15.12.08 № 79) та Головного управління по фізичній культурі та спорту (лист від
15.12.08 № 2779), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл спортивному комплексу Управління по
фізичній культурі та спорту на списання автомобіля марки
МАЗ 504В (1984 рік випуску, державний номер 1751 КИП,
номер шасі ХТН 190310V3204417, первісна балансова вар�
тість 795,00 грн., знос 100%), який належить до комуналь�
ної власності територіальної громади м. Києва і закріпле�
ний за ним на праві оперативного управління, за умови ви�
користання придатних запасних частин списаного автомо�
біля у ремонті транспортних засобів цього спортивного ком�
плексу.

2. Спортивному комплексу Управління по фізичній куль�
турі та спорту здійснити у встановленому порядку списан�
ня автомобіля.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київради 

від 12.07.07 № 1169/1830

Рішення Київської міської ради № 158/1214 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпоря�
дження Київської міської державної адміністрації від 12.05.03 № 792 “Про затвердження результатів кон�
курсу”, рішення Київради від 12.02.04 № 62/1274 “Про передачу земельних ділянок товариству з обме�
женою відповідальністю “Грааль” для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно�готельного.
комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва”, рішення Київради від 10.07.03 № 683/843
“Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю “Грааль” на знесення нежилого будин�
ку № 5�А на вулиці Хрещатик”, з метою реалізації інвестиційного проекту реконструкції Європейської пло�
щі з будівництвом комплексу нежилих приміщень для розміщення об’єктів сфери обслуговування насе�
лення, підземного паркінгу, підземних пішохідних переходів та інших місць загального користування під
шляховим покриттям Європейської площі і прилеглих до неї вулиць та офісно�готельного комплексу “Сто�
личний” та зважаючи на те, що будівля № 5�В на вулиці Хрещатик конструктивно пов’язана з будівлями
№ 5�Б на вулиці Хрещатик та № 4�Б на вулиці Грушевського, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
12.07.07 № 1169/1830 “Про надання дозволу товариству з
обмеженою відповідальністю “Грааль” на знесення нежило�
го будинку на вулиці Хрещатик, 5 літ. “В”, а саме:

1. Доповнити рішення пунктом 2 такого змісту:
“2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль�

ністю “Грааль” на знесення нежилого будинку на вулиці Гру�
шевського, 4�Б за умови компенсації втрати комунального
майна власнику нежилих приміщень та вирішення в уста�

новленому порядку майнових питань з власниками інших
приміщень”.

2. У пункті 2 рішення цифру “2” замінити цифрами “1, 2”.
3. Пункти 2, 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 3, 4,

5, 6,7.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до договору оренди 
земельних ділянок від 13.04.2006 № 78*6*00361 

в редакції договору про внесення змін 
до договору оренди 

земельних ділянок від 17.09.2008 № 78*6*00558

Рішення Київської міської ради № 212/1268 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи�звернення товариства
з обмеженою відповідальністю “Перший трубний завод” від 16.10.2008 № 532 та відкритого акціонерно�
го товариства “ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД” від 27.01.2009 № 102, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельних ділянок
від 13.04.2006 № 78�6�00361, укладеного між Київською
міською радою та відкритим акціонерним товариством
“ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД” для експлуатації та обслуговування
бази комплектації на вул. Резервній, 8�а в Оболонському
районі м. Києва, в редакції договору про внесення змін до
договору оренди земельних ділянок від 17.09.2008 № 78�
6�00558 щодо заміни сторони орендаря по договору на то�
вариство з обмеженою відповідальністю “Перший трубний
завод”, а саме:

1.1. Підпункти 4.3 та 4.4 пункту 4 виключити.
1.2. Підпункт 4.5 пункту 4 вважати підпунктом 4.3, а під�

пункти 4.6 — 4.11 вважати підпунктами 4.4 — 4.9.
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Перший

трубний завод” у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по внесенню змін до договору
оренди земельних ділянок від 13.04.2006 № 78�6�00361 в
редакції договору про внесення змін до договору оренди зе�
мельних ділянок від 17.09.2008 № 78�6�00558.

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
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Про безоплатну передачу євроконтейнерів 
металевих гарячеоцинкованих для роздільного збору

твердих побутових відходів
Рішення Київської міської ради № 171/1227 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини другої статті 11 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, частини п’ятої статті 6, частини п’ятої статті 16, пункту 30 частини
першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахо�
вуючи лист Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 12.06.08 № 059/1�2�3940 та згоду районних у місті Києві
рад, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно євроконтейнери металеві гаря�
чеоцинковані для роздільного збору твердих побутових від�
ходів 1,1 куб. м, з рухомою сферичною кришкою у кілько�
сті 1270 шт. з комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва до комунальної власності територіальних
громад районів у місті Києві згідно з переліком, що додає�
ться до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) разом із Головним управлінням комунального
господарства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) здійснити в установ�

леному порядку передачу євроконтейнерів згідно з пунктом
1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 260/1316 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради

від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 259/1315 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі виріши�
ти до початку будівництва відповідно до рішення Київради

від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на
2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їх меж в натурі (на місцевості).

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

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання спеціалізованій дитячо*юнацькій школі
олімпійського резерву з дзюдо “Юний Спартаківець” 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування центру дзюдо 

на просп. Героїв Сталінграда, 27*а/25 в Оболонському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 283/1339 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123 Зе�
мельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки спеціалізованій дитячо�юнацькій школі олім�
пійського резерву з дзюдо “Юний Спартаківець” для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування центру дзюдо на
просп. Героїв Сталінграда, 27�а/25 в Оболонському районі
м. Києва.

2. Надати спеціалізованій дитячо�юнацькій школі олімпій�
ського резерву з дзюдо “Юний Спартаківець”, за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в постійне користування зе�
мельну ділянку площею 0,46 га для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування центру дзюдо на просп. Героїв Ста�
лінграда, 27�а/25 в Оболонському районі м. Києва за раху�
нок земель запасу житлової та громадської забудови.

3. Спеціалізованій дитячо�юнацькій школі олімпійського
резерву з дзюдо “Юний Спартаківець”:

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

3.2. У місячний термін звернутися 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. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (акт попереднього обстеження зелених наса�
джень від 01.09.2004 № 204) та інші питання майнових від�
носин вирішувати в установленому порядку. 

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного

управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 23.11.2004 № 19�11791, управління охо�
рони навколишнього природного середовища від 29.09.2004
№ 071/04�4�19/3293, Державної служби охорони культур�
ної спадщини від 04.02.2005 № 22�136/35, Оболонської
районної у місті Києві державної адміністрації від 25.01.2005
№ 04�111, Головного управління земельних ресурсів від
04.04.2005 № 03�20/298�В.

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. Перерахувати місту кошти через Головне управлін�
ня економіки та інвестицій як компенсацію витрат за інже�
нерну підготовку та гідронамив території.

3.7. 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”.

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 передачу земельної ділянки приватному 
підприємству “Дніпросервіс” для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування торговельного 
павільйону*кафе на вул. Андрія Малишка, 3*л 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 191/1247 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект відведення земельної ділянки при�
ватному підприємству “Дніпросервіс” для реконструкції, екс�
плуатації та обслуговування торговельного павільйону�кафе
на вул. Андрія Малишка, 3�л у Дніпровському районі м. Ки�
єва.

2. Передати приватному підприємству “Дніпросервіс”, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову
оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,01 га для
реконструкції, експлуатації та обслуговування торговельно�
го павільйону�кафе на вул. Андрія Малишка, 3�л у Дніпров�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Приватному підприємству “Дніпросервіс”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно

до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. 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 ко�
ристування 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 до початку рекон�

струкції відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування та архітектури від 25.12.2006
№ 19�11200, Головного державного санітарного лікаря 
м. Києва від 10.03.2004 № 1642, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 27.04.2007 № 06�6�25/2447, Державного управління
екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.03.2004
№ 08�8�20/1323, Дніпровської районної у місті Києві дер�
жавної адміністрації від 15.04.2004 № 1�14�500/5, Головно�
го управління земельних ресурсів від 07.09.2007 № 05�1345.

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 припинення комунальному підприємству 
“Генеральна дирекція Київської міської ради 
з обслуговування іноземних представництв” 

права постійного користування земельною ділянкою 
на вул. Січневого повстання, 6*в, 6*г, 6*д 

та на вул. Анищенка, 3*а, 3*в у Печерському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 218/1274 від 2 квітня 2009 року

У зв’язку з добровільною відмовою від права користування земельною ділянкою (лист комунального під�
приємства “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв” від
18.03.2008 № 29/310�410), керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про
столицю України — місто�герой Київ”, пунктом а) статті 141 Земельного кодексу України та враховуючи
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.11.2007 “Про подальше використання
об’єктів права власності територіальної громади м. Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальному підприємству “Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв” право постійного користування земельною
ділянкою, наданою відповідно до рішення Київської міської
ради від 14.07.2005 № 727/3302 “Про надання комунально�
му підприємству “Генеральна дирекція Київської міської ра�
ди з обслуговування іноземних представництв” земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування адміністратив�
них будинків на вул. Січневого повстання, 6�в, 6�г, 6�д та
на вул. Анищенка, 3�а, 3�в у Печерському районі м. Києва”,
право користування якою посвідчено державним актом на
право постійного користування земельною ділянкою від

06.02.2006 № 02�9�00061, та віднести зазначену земельну
ділянку до земель запасу житлової та громадської забудо�
ви.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

2.1. Зняти з реєстрації державний акт на право постій�
ного користування земельною ділянкою від 06.02.2006 № 02�
9�00061.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 14.07.2005 № 727/3302 “Про надан�
ня комунальному підприємству “Генеральна дирекція Київ�
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ської міської ради з обслуговування іноземних представництв” земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративних бу�
динків на вул. Січневого повстання, 6�в, 6�г, 6�д та на вул. Анищенка,
3�а, 3�в у Печерському районі м. Києва”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�

місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 4 рішення Київської міської ради 
від 26.04.2007 № 524/1185 “Про передачу релігійній громаді 

парафії Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового 
у Печерському районі м. Києва Української православної церкви

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
кафедрального собору з адміністративними і господарськими 

приміщеннями та гостьовою автостоянкою 
на Залізничному шосе,3 у Печерському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 215/1271 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення релігійної громади парафії Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового у Печерсько�
му районі м. Києва Української православної церкви та відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законо�
давчих 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 міс�
цеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Київської міської ради “Про пе�
редачу релігійній громаді парафії Кафедрального собору на честь Вос�
кресіння Христового у Печерському районі м. Києва Української пра�
вославної церкви земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування кафедрального собору з адміністративними і господар�
ськими приміщеннями та гостьовою автостоянкою на Залізничному
шосе, 3 у Печерському районі м. Києва”, а саме: слова та цифри “дов�
гострокову оренду на 10 років” замінити словами “постійне користу�
вання”.

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від
18.09.2007 № 82�6�00447, укладений з релігійною громадою парафії
Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового у Печерсько�
му районі м. Києва Української православної церкви.

3. Релігійній громаді парафії Кафедрального собору на честь Вос�
кресіння Христового у Печерському районі м. Києва Української пра�
вославної церкви у місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організа�
ції робіт по виготовленню документа, що посвідчує право постійного
користування земельною ділянкою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання комунальному підприємству “Київпастранс” 
земельної ділянки для будівництва станцій “вул. Булгакова” 
та “Михайлівська Борщагівка” з комплексами громадського 

призначення в складі реконструкції трамвайної лінії від станції
“Гната Юри” до вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 286/1342 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 92, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо місця розташуван�
ня та визначення параметрів об’єкта містобудування — будівництва стан�
цій “вул. Булгакова” та “Михайлівська Борщагівка” з комплексами гро�
мадського призначення в складі реконструкції трамвайної лінії від стан�
ції “Гната Юри” до вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки комунальному підприємству “Київпастранс” для будівництва станцій
“вул. Булгакова” та “Михайлівська Борщагівка” з комплексами громад�
ського призначення в складі реконструкції трамвайної лінії від станції
“Гната Юри” до вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва.

3. Надати комунальному підприємству “Київпастранс”, за умови ви�
конання пункту 4 цього рішення, у постійне користування земельну ді�
лянку загальною площею 6,41 га (у тому числі площею 3,62 га в межах
червоних ліній) для будівництва станцій “вул. Булгакова” та “Михайлів�
ська Борщагівка” з комплексами громадського призначення в складі ре�
конструкції трамвайної лінії від станції “Гната Юри” до вул. Симиренка у
Святошинському районі м. Києва, зокрема площею 5,32 га — за раху�
нок міських земель, не наданих у власність чи користування, площею
1,09 га — за рахунок земель, відведених відповідно до рішення вико�
навчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 28.02.83
№ 348 “Про дозвіл трамвайно�тролейбусному управлінню виконкому
міськради під будівництво диспетчерського павільйону та кінцевого трам�
вайного кільця”.

4. Комунальному підприємству “Київпастранс”:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земель�

них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж
земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа,
що посвідчує право користування земельною ділянкою.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції та бу�
дівництва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 23.02.2009
№ 09�1675, головного державного санітарного лікаря м. Києва від
17.02.2009 № 150, управління охорони навколишнього природного се�
редовища від 18.02.2009 № 05�08/814, Головного управління охорони
культурної спадщини від 28.01.2009 № 476, Головного управління зе�
мельних ресурсів.

4.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з об�
меженнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

4.7. Земельну ділянку в межах прибережних захисних смуг викорис�
товувати без права будівництва будь�яких споруд (крім гідротехнічних,
гідрометричних та лінійних) із врахуванням обмежень, встановлених
статтею 61 Земельного кодексу України та статтею 89 Водного кодексу
України.

4.8. Питання майнових відносин вирішувати в установленому поряд�
ку.

5. Попередити землекористувача, що використання землі не за ці�
льовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітек�
тури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
18.09.2008 № 264/264 “Про продаж земельної ділянки відкритому

акціонерному товариству “Київ*Одяг” для експлуатації 
та обслуговування комплексу адміністративно*виробничих 

будівель і споруд на вул. Куренівській, 2*б в Оболонському районі
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 292/1348 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України, враховуючи доручення заступника міського голо�
ви — секретаря Київради від 19.02.2009 № 7638, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 5 додатка до рішення Київської міської
ради від 18.09.2008 № 264/264 “Про продаж земельної ділянки від�
критому акціонерному товариству “Київ�Одяг” для експлуатації та об�
слуговування комплексу адміністративно�виробничих будівель і спо�
руд на вул. Куренівській, 2�б в Оболонському районі м. Києва”, а са�
ме: слова та цифри “має бути сплачена протягом 10 банківських днів”
замінити на слова “може сплачуватись у розстрочку протягом п’яти ро�

ків рівними частками до двадцять п’ятого числа кожного місяця”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�

місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
Об’є т — Реабілітаційний центр на базі ДП “Санаторій “Конча-Заспа” на

в л. Столичне шосе, 215 в Голосіївсь ом районі м. Києва.
Мета прое тованої діяльності — поліпшення ор анізації й підвищення я ості

медичної допомо и населенню з метою збереження здоров’я людей.
Вибрана земельна ділян а за мовами не ативних впливів на

прое тований об’є т може ви ористов ватися під заб дов медично о
за лад :
Вплив об’є та на стан середовища:

- Ма симальні разові ви иди забр днювачів об’є том, /с
NО — 0,352; CO — 0,136; СХНУ — 0,005; 8О2— 0,017; РМ — 0,0018.

- ГДК.мр в атмосферном повітрі NО2 — 0,085 м /м; CO — 5,0 м /м ;
СхНх — 1,0 м /м3, РМ — 0,15 м /м3.

- Ш мовий вплив прое товано о об’є та — заходи по зниженню ш мово о
вплив об’є та на дов ілля передбачені, рівні ш м не перевищ ють 50 Ь.А.е в
(вдень), 40 Ь.А.е в (вночі)

- Вплив прое товано о об’є та на водне середовище
Водопостачання, аналіз вання від місь их інженерних мереж.

- Вплив об’є та на еоло ічне середовище та р нти — в межах норм.
Рельєф спо ійний.
Перед почат ом б дівництва — верхній родючий шар р нт передбачається

зняти.
- Тверді відходи об’є та — передбачено вивіз з ідно о ремих од.
- Вплив прое товано о об’є та на рослинність — впливає. Існ ючі зелені

насадження б д ть част ово пересаджені, знесення зелених насаджень
омпенс ється виплатою відновлювальній вартості, висад ою нових дерев
цінних порід, влашт ванням зелених зон.

Філіал “Житлотеплоенер о Київенер о”
повідомляє про наміри щодо ре онстр ції отельні за адресою:
пров. Артилерійсь ий, 7-а в частині заміни отла “НИИСТУ-5” на
“КСВа-2,5Г”. Величина ви идів до/після ре онстр цій (т/рі ):
азот діо сид — 0,745/0,51, о сид в лецю — 0,314/0,136.
За важення та пропозиції щодо намірів філіал надсилати в місячний

термін до Шевчен івсь ої районної м. Києві державної адміністрації
за адресою: м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24.

Втрачен печат підприємства по е спл атації
водомірно о осподарства і зб т води
«Водозб т» (ідентифі аційний од 03327629)
вважати недійсною.

Орджоні ідзевсь ий районний с д м. Запоріжжя (69035, м. За-
поріжжя, в л. Перемо и, 55) ви ли ає с дове засідання, я е відб деть-
ся 26 люто о 2010 ро о 12.00 приміщенні с д , в я ості заці авленої
особи Протопопова Романа Анатолійовича, справі за заявою Дрозден-
о Г. В. про видач ви онавчо о листа на ви онання рішення третейсь о-
о с д . У разі неяв и, справа б де роз лян та за вашої відс тності.

Втрачене Свідоцтво про право власності на житло ( вартир ), що належить на
правах приватної спільної с місної власності Ліс евич С. М. та Лаз тіній О. М.,
(адреса: Київ, пр-т Генерала Ват тіна, б д. 14-А, в. 7) видане з ідно
розпорядження № 39-27 від 29.01.1998 ро вважати недійсним.

18.01.2010 ро б ло втрачене посвідчення оловно о
спеціаліста ГоловКРУ У раїни Жере іна Оле сандра
Ві торовича № 1499.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 191
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“Ë³òàêöåíò” íà êîçàêàõ
Íàéêðàùîþ êíèæêîþ ðîêó îáðàëè 
“Äæóð-õàðàêòåðíèê³â” Âîëîäèìèðà Ðóòê³âñüêîãî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
"Õðåùàòèê"

У столиці підбили підс м-
и ниж ово о рейтин
"Літа цент-2009". За вер-
сією е спертів он рс ,
номінації "Х дожня літера-
т ра" переможницею ста-
ла історична оповідь аз-
аря Володимира Р т ів-
сь о о "Дж ри-хара терни-
и" про при оди юних о-
за ів. У номінації "Літера-
т рознавство" перш пре-
мію здоб ло дослідження
Романа Піхманця "Іван
Фран о та Василь Стефа-
ни : взаємини на тлі до-
би", а антипремію "Золота
б ль а" отримав роман
Лю о Дашвар "Рай.
Центр".

"Ë³òàêöåíò ðîêó" — ïðåì³ÿ, çà-
ñíîâàíà ïîðòàëîì "Ë³òÀêöåíò",
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü â³äçíà÷àº äâ³
íàéêðàù³ êíèæêè, íàïèñàí³ óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ òà âèäàí³ öüîãî
ðîêó â Óêðà¿í³ àáî çà êîðäîíîì.
Ïðåì³þ òðàäèö³éíî âðó÷àþòü ó
äâîõ íîì³íàö³ÿõ — "Õóäîæíÿ ë³òå-
ðàòóðà" çà íîâèé òâ³ð ñó÷àñíîãî
àâòîðà òà "Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî" çà
äîñë³äæåííÿ. Ïåðåìîæö³, îêð³ì
äèïëîì³â, îòðèìóþòü ³ ãðîøîâ³
âèíàãîðîäè — ïî 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Íàéêðàù³ óêðà¿íîìîâí³ êíèæêè-
2009 âèçíà÷àëè ñåìåðî åêñïåð-
ò³â — ðåäàêòîð ñàéòó "Ë³òàêöåíò"
Âîëîäèìèð Ïàí÷åíêî, ë³òåðàòóð-
í³ êðèòèêè òà ïèñüìåííèêè ªâãåí
Áàðàí, Ðîêñîëÿíà Ñâÿòî, ßíà Äó-
áèíÿíñüêà, Â³êòîð Íåáîðàê, Âîëî-
äèìèð Ïàõàðåíêî, Îëåêñàíäð
Ñòóñåíêî. ßê ðîçïîâ³â "Õðåùàòè-
êó" Âîëîäèìèð Ïàí÷åíêî, öüîãî
ðîêó æóð³ ðîçãëÿíóëî ìàéæå 150
êíèæîê. "Íàø³ êðèòåð³¿ âæå äðó-
ãèé ð³ê ïîñï³ëü çàëèøàþòüñÿ íå-
çì³ííèìè — öå óêðà¿íñüêà ìîâà,
õóäîæíÿ ÷è íàóêîâà ÿê³ñòü òâîðó
òà êóëüòóðà âèäàííÿ, äèçàéí, ïî-
ë³ãðàô³÷íà ÿê³ñòü,— êàæå ïàí
Ïàí÷åíêî.— Êíèæêè, ùî óâ³éøëè
äî ô³íàëó, ÿñêðàâî âèñâ³òëþþòü
òåíäåíö³¿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ë³-
òåðàòóðè — öå æ³íî÷³ ïñèõîëîã³÷-
í³ ðîìàíè, ÿê-òî "Äçåðêàëî ªäè-

íîðîãà" Ëþäìèëè Òàðàí, ïîåç³¿,
òàê³ ÿê "Ãîðèùå" Òàðàñà Ôåäüêà òà
ë³òåðàòóðà äëÿ ä³òåé, ÿêà íèí³ ðîç-
âèâàºòüñÿ ³ º íàéö³êàâ³øèì íà-
ïðÿìêîì".

Ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ "Õóäîæíÿ
ë³òåðàòóðà" âèáîðîëà êíèæêà Âî-
ëîäèìèðà Ðóòê³âñüêîãî "Äæóðè-
õàðàêòåðíèêè" — äðóãà ç òðèëîã³¿
ïðî ïðèãîäè þíèõ êîçàê³â. "Ìè
âñ³ çíàºìî, õòî òàê³ ãåòüìàíè ³
ñëàâíå êîçàöòâî, àëå ÿ çàäàâñÿ ³í-
øèì ïèòàííÿì — õòî æ áóëè ¿õí³
ïîïåðåäíèêè, õòî ñòîÿâ ó âèòî-
ê³â,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Ðóòê³â-
ñüêèé.— Òàê âèíèêëà ³äåÿ íàïè-
ñàòè êíèæêó ïðî ïîä³¿ ÕV ñòîë³ò-
òÿ, êîëè, âëàñíå, ³ çàðîäæóâàëèñÿ
êîçàêè". Ãîëîâí³ ãåðî¿ êíèæêè —
õàðàêòåðíèê Ñàíüêî, êîòðèé âîëî-
ä³º åêñòðàñåíñîðíèìè çä³áíîñòÿ-
ìè, òà éîãî â³ðíèé òîâàðèø
Ãðèöüêî. Îáîº — ñèðîòè ³ âò³êà-
þòü äî ñòåïó, äå îðãàí³çîâóºòüñÿ
óêðà¿íñüêå êîçàöòâî. Ó äðóã³é
êíèæö³ îäí³ºþ ç òåì º âçàºìîâ³ä-
íîñèíè ì³æ êîçàêàìè é òàòàðàìè,
ÿê³ íå ëèøå âîðîãóâàëè, à é áóëè
ïîáðàòèìàìè. Êíèæêà "Äæóðè-õà-
ðàêòåðíèêè", ÿê ³ ïîïåðåäíèöÿ
"Äæóðè êîçàêà Øâàéêè", âèéøëà
ó âèäàâíèöòâ³ "À-Áà-Áà-Ãà-Ëà-
Ìà-Ãà", ãàðíî îôîðìëåíà ³ ì³ñ-
òèòü áàãàòî ³ëþñòðàö³é. Äî äðóêó
âæå ãîòóºòüñÿ ³ ïðîäîâæåííÿ îïî-
â³ä³ — "Äæóðè òà ï³äâîäíèé ÷î-
âåí", â ÿêîìó àâòîð ðîçïîâ³äàº, ÿê

çðîáèòè ñïðàâæí³é ï³äâîäíèé ÷î-
âåí äëÿ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. "Ùîá
ïèñàòè êíèæêè äëÿ ä³òåé, òðåáà
ïðîñòî áóòè äèòèíîþ, çãàäàòè ñâî¿
ø³ñòü ÷è äâàíàäöÿòü ðîê³â",— êà-
æå Âîëîäèìèð Ðóòê³âñüêèé.

Îêð³ì âëàñíå õóäîæíüî¿ ë³òåðà-
òóðè, "Ë³òàêöåíò" â³äñòåæóº ³ äî-
ñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ óêðà¿í-
ñüêèì ïèñüìåííèêàì. Öüîãî ðîêó
ïðåì³þ "Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî" çäî-
áóëà êíèæêà Ðîìàíà Ï³õìàíöÿ
"²âàí Ôðàíêî òà Âàñèëü Ñòåôà-
íèê: âçàºìèíè íà òë³ äîáè", â ÿê³é
àâòîð ðîçêðèâàº íåâ³äîì³ ñòîð³í-
êè ñòîñóíê³â ²âàíà Ôðàíêà òà Âà-
ñèëÿ Ñòåôàíèêà, çîêðåìà ¿õíþ
ñï³ëüíó ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü (Âà-
ñèëü Ñòåôàíèê áóâ äîâ³ðåíîþ
îñîáîþ ²âàíà Ôðàíêà íà âèáîðàõ
äî Â³äåíñüêîãî ïàðëàìåíòó), ëþä-
ñüê³ òà ë³òåðàòóðí³ âçàºìèíè. Òà-
êîæ ùîð³÷íî "Ë³òàêöåíò" âèçíà-
÷àº êíèæêó-íåâäàõó, ÿêà êîðèñ-
òóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ, àëå ìàº
ñóìí³âíó õóäîæíþ ö³íí³ñòü. Òà-
êèì, íà äóìêó åêñïåðò³â ðåéòèí-
ãó, º ðîìàí Ëþêî Äàøâàð "Ðàé.
Öåíòð", ÿêîìó ïðèòàìàíí³ âñ³
ÿêîñò³ ë³òåðàòóðíîãî "ìèëà".

Íåçàáàðîì "Ë³òàêöåíò" çàïî÷àò-
êóº ùå îäèí ïðîåêò — "Á³áë³îòå-
êà Ë³òàêöåíòó", â ÿê³é âèäàâàòè-
ìóòü êíèæêè-ïåðåìîæö³, ë³òåðà-
òóðí³ äîðîáêè çàðóá³æíèõ ãîñòåé
òà çíàêîâ³ òâîðè ñó÷àñíî¿ õóäîæ-
íüî¿ ë³òåðàòóðè

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

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —3...—5°Ñ, âíî-
÷³ —4...—8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —3...—5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; 
ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —3...—4°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —7...—8°Ñ, âíî÷³ —8...
—10°Ñ

Каз ар Володимир Р т івсь ий отримав премію “Літа цент” за най ращ
х дожню ни ро

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 2 ëþòîãî
Енер ети а дня сприятиме дос оналенню ділових
навичо , інтеле т альном розвит , ор анізовано-
сті, відповідальном ставленню до обов’яз ів. Аби
с різь сти н ти, добре все розплан йте. На "авось"
не розрахов йте, живіть за чіт им рафі ом. Чисто-
та помислів є оловною мовою. Це "санітарний"
день для д ші. Приберете вн трішній храм — тоді
нія і спо си л аво о не зіб'ють вас із праведно о
шлях .

6.20—15.45. Період порожнечі. В цей час Космос
тиліз є енер етичні шла и, очищається від балас-
т . Тож я що на тр дові бари ади вас штовхатиме
я ийсь незба ненний імп льс, це і є відпрацьований
армічний мотлох... Збавте темп, розслабтеся та
займіться любленим заняттям. Не т рб йтеся про
майб тнє.

ОВНИ, ваше місце в офісі. Старанно працюйте, вчасно поєдн ючи
працю з відпочин ом, аби не підірвати здоров'я. Ладьте з домашні-
ми, оле ами та заробляйте бали на ористь ар’єри. Шеф б де д -
же прис іпливим і за найменші помил и чи недисциплінованість мо-
же всипати проч хан и.
ТЕЛЬЦІ, б дете в центрі ва и. Том поводьтеся бездо анно, про-

демонстр йте рівень висо ої моральної льт ри, інтеле т . З вас бе-
р ть при лад, симпатиз ють, тож саме час розширити оло прихиль-
ни ів, стати поп лярними в олі др зів. Хиз йтеся не с нями, а ро-
з мовими здібностями... і б дьте однолюбами.
БЛИЗНЯТА, я що біль від ран мин ло о нестерпно м чить — то по-

ана залежність, я ої треба позб тися. Зосередьтеся і ви иньте той
не атив із д ші. Адаптов йтеся, змінюйте ставлення до людей, рід-
них. Не ставтеся до них зі своїми жорст ими мір ами.
РАКИ під час дис сій та с перечо продемонстр ють ні альність

сво о менталітет , що баз ється на бездо анних ло ічних виснов ах,
статистичній аналітиці, залізних ар ментах, де омар носа не підто-
чить.
ЛЕВИ, поч ття власної ідності — ось престол, на я ом вам б де

затишно, де вас обожнюватиме шеф та підле лі. Одна не посваріть-
ся через роші. Матеріальна заці авленість — то наріжний амінь, об
я ий мож ть розбитися ділові та шлюбні стос н и.
ДІВИ в полоні омпле сів, звичо , я і терміново потрібно ви оріню-

вати. Знайдіть собі сили відмовитися від не ативних потреб. Вони
завдають ш оди здоров’ю, пс ють ваш імідж, драт ють шлюбних парт-
нерів та оле на роботі.
ТЕРЕЗИ, не рвіться на передов , посидьте в схованці. На особис-

те життя долею на ладено таб . Зробіть е с рс мин ле і присвя-
тіть день аяттю та переосмисленню моральних цінностей. Це допо-
може зняти не ативне емоційне бло вання, очистити д шевний храм
від різно о мотлох . А завтра повіють вітри дачі.
СКОРПІОНИ, беріться за шт рвал і ведіть с дно др жби за визна-

ченим рсом. Братерсь а підтрим а — це запор а вашо о спішно-
о майб тньо о.
СТРІЛЬЦІ, стос н и "бать и-діти" вийд ть на передній план. До ла-

діть ма сим м з силь, аби зробити рідних щасливими. Нині Всевиш-
ній тримає р над родинним шатром, тож не про авте золот мить!
З шефом б дьте ла ідними, пост пливими, бо саме від ньо о зале-
жать ваші приб т и.
КОЗОРОГИ, не висов йтеся з моральними нап ченнями, від них віє
онсерватизмом, чорашнім днем. Вас мож ть висміяти. Тож варто
не інших вчити, а самим навчатися!
ВОДОЛІЇ з оратим ть во ні се с альної пристрасті, я а спрямо-

вана на он ретний об’є т. На жаль, холодний і неприст пний... В чо-
м риється відс тність взаємності?.. Помір йте, може, відля єте
шлюбно о партнера б йством своїх еротичних фантазій?
РИБИ, нині дов ола вас рт ються люди, отрі є армічними не-

др ами, с перни ами, он рентами. Тож не воюйте, а йдіть всьо-
м на примирення. Конфронтація протипо азана, бо заморозить на-
дов о стос н и

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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ТТ ЕЕ АА ТТ РР ИИ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА
Київсь ий державний

а адемічний театр драми
і омедії

на Лівом березі Дніпра
(Броварсь ий проспе т, 25,
тел.: 517-89-80)
"Сильвія"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 30-50 рн.

Національний а адемічний
театр російсь ої драми
імені Лесі У раїн и

(в лиця Бо дана Хмельниць о о, 5,
тел.: 234-42-23)
"Остання любов" (фото на

http://www.rusdram.com.ua/photo-
gallery/play/poslednyaya_lubov/2612)

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 7-75 рн.

Національний а адемічний
театр опери та балет
імені Тараса Шевчен а

(в лиця Володимирсь а, 50,
тел.: 279-11-69)
"Дон Кіхот"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 10-200 рн.
Київсь ий а адемічний

драматичний театр на Подолі
(Гостинний двір)

(Контра това площа, 4,
тел.: 425-54-89)
"Таємниця б ття"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 30 рн.

Національний а адемічний
драматичний театр
імені Івана Фран а

(площа Івана Фран а, 3,
тел.: 279-59-21)
"Тев’є-Тевель"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 20-200 рн.
Київсь ий національний

а адемічний театр оперети
(в лиця Вели а Василь івсь а,

53/3, тел.: 287-62-57)
"Весела вдова"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 10-80 рн.

Київсь ий а адемічний
Молодий театр

(в лиця Прорізна, 17,
тел.: 278-73-92)
"ЛюбоФФ!"

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 25-40 рн.


