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Ïàðàä ïðåçåíò³â
Ó Ìóçå¿ ïîäàðóíê³â ìåðà îðãàí³çîâàíî áåçïëàòí³ åêñêóðñ³¿

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Старовинні і они, рід існі речі, цінні подар н-
и, вр чені столичном мерові, відтепер мо-
ж ть побачити ияни та ості столиці. Для
всіх охочих почали проводити безплатні е с-
рсії М зей подар н ів місь о о олови

Леоніда Черновець о о. Гр пи форм ють за
попереднім записом. В е спозиції чимало ре-
чей, ви отовлених в одном е земплярі. Зо -
рема, ніж із дамась ої сталі та бивня мамон-
та, оздоблені золотом і сріблом с веніри,
старовинні і они, артини. О рім мера, свої
подар н и до м зею передають йо о заст п-
ни и. Е спозиція постійно оновлюється. Нара-
зі вона наліч є понад 1,5 тисячі предметів.

Ïîáóâàòè â Ìóçå¿ ïîäàðóíê³â êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ùî ðîçòàøîâàíèé ó ïðèì³-
ùåíí³ ìåð³¿, òåïåð ìîæóòü óñ³ îõî÷³. Ðàí³øå òàêó íàãîäó
ìàëè ïåðåâàæíî ïî÷åñí³ ãîñò³, ïðàö³âíèêè ÊÌÄÀ, Êè¿â-
ðàäè òà æóðíàë³ñòè. Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî óí³êàëüí³
åêñïîíàòè, ÿê³ ìåð îòðèìàâ â³ä ð³äíèõ, äðóç³â, îô³ö³éíèõ

îñ³á, äèïëîìàò³â, ñòóäåíò³â, øêîëÿð³â. ×èìàëî ñóâåí³ð³â
ìåð ïðèâ³ç ³ç çàðóá³æíèõ ïî¿çäîê.

ßê ðîçïîâ³ëà “Õðåùàòèêó” ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðî-
á³òíèê ìóçåþ, ã³ä-åêñêóðñîâîä Òåòÿíà ×åðêåâè÷, åêñïî-
çèö³þ çàïî÷àòêóâàëè íà Äåíü ìóçå¿â 18 òðàâíÿ 2007 ðî-
êó. Ùå òîä³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé çàÿâèâ, ùî ö³ ïîäàðóí-
êè íàëåæàòü íå ÷èíîâíèêàì, à ì³ñòó. Òîæ ïîáà÷èòè ¿õ çìî-
æóòü óñ³ îõî÷³.

“Íèí³ òóò ðîçì³ùåíî ïîíàä 400 åêñïîíàò³â,— ïîâ³äî-
ìèëà ïàí³ ×åðêåâè÷. — À çàãàëîì ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â
äî ìóçåþ âæå íàä³éøëî 1,5 òèñÿ÷³ ïîäàðóíê³â, ñåðåä ÿêèõ
º ð³äê³ñí³ é óí³êàëüí³”. Äëÿ åêñïîçèö³¿ çàëèøàþòü íàé-
ö³êàâ³ø³ ðå÷³, ³íø³ ïåðåäàþòü ó ñõîâèùà òà ôîíäè Ìó-
çåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà, àäæå çá³ðíÿ, ùî ä³º ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿,
º éîãî ô³ë³ºþ. Ùîäíÿ ìóçåé ïîäàðóíê³â â³äâ³äóº â³ä 30
äî 100 åêñêóðñàíò³â.

“Îñîáëèâèé íàïëèâ â³äâ³äóâà÷³â òîä³, êîëè â ìåð³¿ â³ä-
áóâàþòüñÿ îô³ö³éí³ çàõîäè,— ðîçïîâ³ëà åêñêóðñîâîä. —
Ïðèõîäÿòü ó÷í³ ñòîëè÷íèõ øê³ë, ã³ìíàç³é, ë³öå¿â”.

Òåòÿíà ×åðêåâè÷ ðîçïîâ³ëà, ùî îñîáëèâå çàö³êàâëåííÿ
ó â³äâ³äóâà÷³â âèêëèêàº ñóâåí³ð “Ìèñëèâñòâî”. Éîãî íà
çàìîâëåííÿ îäíîãî ç áàíê³â äëÿ ìåðà Êèºâà âèãîòîâèëè
ç êîøòîâíèõ ìàòåð³àë³â â îäíîìó åêçåìïëÿð³. Äî êîì-
ïëåêòó âõîäèòü í³æ, âèãîòîâëåíèé ³ç äàìàñüêî¿ ñòàë³ òà
áèâíÿ ìàìîíòà, ô³ãóðêà ìèñëèâöÿ. Ñåðåä ³íøèõ ö³êàâèõ
ðå÷åé — ñòàòóÿ áîãèí³ Ôåì³äè, êîíüÿê âèòðèìêîþ ïîíàä
57 ðîê³â, ôîðìà ó÷àñíèêà ïåê³íñüêî¿ îë³ìï³àäè, ì’ÿ÷ ç àâ-

òîãðàôàìè ôóòáîë³ñò³â õàðê³âñüêîãî “Ìåòàë³ñòà”, êíèæ-
êè ç äàð÷èìè íàïèñàìè àâòîð³â.

×èìàëî ïîäàðóíê³â Ëåîí³äîâ³ ×åðíîâåöüêîìó âðó÷èëè
ìåðè ³íøèõ ì³ñò, çîêðåìà Ìîñêâè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ëîíäîíà, Ïåê³íà, ×èêàãî. Íà îêðåìîìó ñòåíä³ — ñòàðî-
âèíí³ ³êîíè. Îäíà ç íèõ äàòîâàíà XIV ñòîð³÷÷ÿì. Îðèã³-
íàëüíèì ââàæàºòüñÿ ³ óí³êàëüíèé òåëåôîííèé àïàðàò,
çðîáëåíèé ç êîøòîâíîãî îí³êñó. Éîãî ïðåçåíòóâàëè çà-
ñòóïíèêîâ³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðþ Êè-
¿âðàäè Îëåñþ Äîâãîìó.

“Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ìåðà, óñ³ ÷èíîâíèêè ÊÌÄÀ
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ç ÷àñó îòðèìàííÿ ìàþòü çäàâàòè äî
ìóçåþ ïîäàðóíêè, âàðò³ñòü ÿêèõ ïåðåâèùóº òèñÿ÷ó ãðè-
âåíü,— ïîÿñíèëà ïàí³ ×åðêåâè÷. — Â åêñïîçèö³¿ ÷èìà-
ëî ðå÷åé ïåðøèõ çàñòóïíèê³â ãîëîâè ñòîëè÷íî¿ äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà òà ²ðåíè Ê³ëü÷èöüêî¿,
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî”. Öå êàð-
òèíè — âèøèò³, ãîáåëåíè òà ç êðèëåöü ìåòåëèê³â. À ùå
âàçè, òàð³ë³. Â³ä ñåáå îñîáèñòî Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïå-
ðåäàâ ìóçåþ ñð³áíó ìîíåòó íîì³íàëîì 100 ãðí çàââàæ-
êè 1 êã.

Âàðò³ñòü äåÿêèõ ïîäàðóíê³â ôàõ³âö³ îö³íþþòü ó ê³ëü-
êàñîò òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îãëÿíóòè åêñïîçèö³þ ìîæóòü óñ³
îõî÷³. Ïîïåðåäíüî ïîòð³áíî ëèøå çðîáèòè çàÿâêó äî ãðî-
ìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³. Ìóçåé ïðàöþº ùîäíÿ, îêð³ì ñó-
áîòè òà íåä³ë³, ç 10.00 äî 18.00. Òðèâàë³ñòü åêñêóðñ³¿
25—30 õâèëèí
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Подивитися на рід існі подар н и в м зеї столично о мера щодня виявляють бажання щонайменше 30 е с рсантів
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Ç òðèíàäöÿòîãî äî ï’ÿòíàäöÿòîãî ëþòîãî ó
Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè
Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òå-
ðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. Ïðîâåäå ¿õ Äåðæàâíèé
êîì³òåò Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â. Çîêðåìà
â ñóáîòó, 13 ëþòîãî, ãîëîâà Äåðæêîìâåòåðàí³â,
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³, ãåíåðàë-
ìàéîð ²ãîð Ïëîñêîí³ñ ïðèéìàòèìå âåòåðàí³â —
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ òàêèõ äåð-
æàâ, ÿê Êóáà, Â’ºòíàì, ªãèïåò, Êîðåÿ, Êèòàé,
Àíãîëà òîùî. À 15 ëþòîãî âîíè ïîêëàäàòèìóòü
êâ³òè äî Ìåìîð³àëó çàãèáëèì â Àôãàí³ñòàí³.
Ïîò³ì ó öåðêâ³ Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî â³ä-
ñëóæàòü ïàíàõèäó çà çàãèáëèìè. Ï³ñëÿ öüîãî â
Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè â³äáóäåòüñÿ äðóæíÿ çóñòð³÷ áîéîâèõ
äðóç³â

Êè¿â øóêàº òàëàíòè
Ç äâàäöÿòü ï’ÿòîãî ëþòîãî äî ïåðøîãî áåðåç-

íÿ â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ Ïåðøèé ì³æíàðîäíèé
âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷íèé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü
ART PREMIER — 2010. Ïîíàä ï’ÿòñîò êîí-
êóðñàíò³â ³ç áàãàòüîõ êðà¿í â³çüìóòü ó íüîìó
ó÷àñòü. Ïðîâåäóòü ìèñòåöüêèé çàõ³ä Ì³í³ñòåð-
ñòâî êóëüòóðè òà òóðèçìó Óêðà¿íè, Ãîëîâíå
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ òà áëà-
ãîä³éíèé ôîíä “Â³âàò àðò”. Âîíè ìàþòü çà ìå-
òó â òàêèé ñïîñ³á çíàéòè ìóçè÷íî îáäàðîâàíó
ìîëîäü ³ ðîçâèâàòè óêðà¿íñüêå õîðåîãðàô³÷íå
òà âîêàëüíå ìèñòåöòâî. Îö³íþâàòèìå êîíêóð-
ñàíò³â æóð³, äî ñêëàäó ÿêîãî ââ³éäóòü íàðîäí³
òà çàñëóæåí³ àðòèñòè, ïðîôåñîðè òà äîöåíòè,
ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ òà
Ëèòâè. “Ìè ïëàíóºìî ñòâîðèòè ñïðàâæíº ìèñ-
òåöüêå ñâÿòî ìóçèêè òà òàíöþ. Êîíêóðñ-ôåñ-
òèâàëü â³äáóâàòèìåòüñÿ ó íåçàáóòí³é àòìîñôå-
ð³ ñâÿòêîâîãî ï³äíåñåííÿ òà íàòõíåííÿ”, —
çàïåâíèëà íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ÊÌÄÀ Ñâ³òëàíà Çîð³-
íà. Çàêëþ÷íèé êîíöåðò ïåðåìîæö³â â³äáóäåòü-
ñÿ äâàäöÿòü âîñüìîãî ëþòîãî â êîíöåðòí³é çà-
ë³ Masterklass (Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà)

Êè¿â çðîáèâ ñâ³é âèá³ð
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

У раїнці мож ть зітхн -
ти з поле шенням. Два
т ри виборів позад .
Спостері ачі масових
пор шень не зафі с ва-
ли, а отже, підстав для
с дово о перелом пе-
ребі подій начебто
нема. Я і мин ло о
раз , для столичних
виборців працювало
1026 дільниць. На мо-
мент здачі номера до
др ЦВК всти ла об-
робити 97,93 відсот ів
прото олів. Ім'я ново о
очільни а держави по-
обіцяли озв чити
17 люто о.

Òðîõè á³ëüøå, í³æ çà òèæ-
äåíü, Óêðà¿íà îô³ö³éíî ìàòè-
ìå íîâîãî Ïðåçèäåíòà. Ó
ÖÂÊ ïîîá³öÿëè îãîëîñèòè
îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè äðóãîãî
òóðó âèáîð³â 17 ëþòîãî.

Äðóãèé òóð âèáîð³â, çâ³ñíî,
â³äáóâñÿ äåùî ãàðÿ÷³øå, í³æ
ïåðøèé, ïðîòå ñåðéîçíèõ
ïðîòèñòîÿíü íå áóëî. Â³äíîñ-
íî ñïîê³éíî âèáîðè ïðîéøëè
³ â Êèºâ³. Ïðàöþâàëè óñ³ 1026
ä³ëüíèöü.

Ñïîñòåð³ãà÷³ â³ä Ïàðò³¿ ðå-
ã³îí³â çàÿâëÿëè ïðî ôàêò âè-
äà÷³ áþëåòåíÿ íå ïðîïèñàíî-
ìó â îêðóç³ âèáîðöþ òà ñïðî-
áó âèíîñó áþëåòåíÿ. Ç³ ñâîãî
áîêó ÁÞÒ³âö³ â÷èíèëè
ñïðàâæí³é òåðîð íà çàêðèòèõ
ä³ëüíèöÿõ ó ìåäè÷íèõ çàêëà-
äàõ Êèºâà, í³áèòî äëÿ òîãî,
àáè ïîïåðåäèòè âèêîðèñòàí-
íÿ àäì³íðåñóðñó. Ïðîòå ó ë³-

êàðíÿõ òàê ³ íå áóëî âèÿâëå-
íî ïîðóøåíü.

ßê ³ ìèíóëîãî ðàçó, íå
çâîë³êàâ ³ç âèêîíàííÿì ãðî-
ìàäÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó ìåð
Êèºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé. Ì³ñüêèé ãîëîâà ãîëî-
ñóâàâ ó Áóäèíêó îô³öåð³â.
Ñóïðîâîäæóâàâ ìåðà ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé.
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïî-
âòîðèâ, ùî ñïîä³âàºòüñÿ, ùî
ç éîãî ãîëîñîì Óêðà¿íà îáå-
ðå Ïðåçèäåíòà, ÿêèé “çðî-

áèòü ¿¿ ñèëüíîþ ³ çàìîæíîþ
äåðæàâîþ”.

Ïîïðè âèð³øàëüí³ñòü äðó-
ãîãî òóðó, íå ìîæíà ñêàçàòè
ïðî ïîâíó ìîá³ë³çàö³þ êèÿí.
ßêùî íà ïåðøèé òóð ïðèé-
øëî 65,99 % â³ä òèõ, õòî ìàâ
ïðàâî ãîëîñóâàòè, òî ó äðóãî-
ìó òóð³ öåé ïîêàçíèê çá³ëü-
øèâñÿ âñüîãî äî 67,16 %.
Ïðàâî ãîëîñó ìàëè 2 117 òèñ.
êèÿí, ³ç íèõ ó ïåðøîìó òóð³
íà ä³ëüíèö³ ïðèéøëî ìàéæå
1 400 òèñ., â äðóãîìó — á³ëüø

í³æ 1 420 òèñ., òîáòî íà ïîíàä
20 òèñ. á³ëüøå.

Íà ìîìåíò çäà÷³ ìàòåð³àëó
ÖÂÊ îïðàöþâàëà 97,93 % áþ-
ëåòåí³â. Ç â³äðèâîì ó 2,65 â³ä-
ñîòêà ë³äèðóº Â³êòîð ßíóêî-
âè÷. Â³í íàáðàâ 48,53 % ãîëî-
ñ³â, òîä³ ÿê éîãî ñóïåðíèöÿ
Þë³ÿ Òèìîøåíêî — 45,88 %.

Îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè âîëåâè-
ÿâëåííÿ ïðåäñòàâíèêè êîì³ñ³¿
îá³öÿþòü îãîëîñèòè 17 ëþòîãî,
êîëè íàä³éäóòü óñ³ ïðîòîêîëè ç
“ìîêðèìè” ïå÷àòêàìè

Ïðåçèäåíò ï³äïèñàâ çàêîí ïðî îáìåæåííÿ ïðîäàæó 
ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â

Íàñòóï òðèâàº

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Пиво та слабоал о ол а стали в один ряд із о-
ріл ою. Віднині на продаж і вживання цих напоїв
поширюються ті самі обмеження, я і діють щодо
"міцних напоїв". Днями Президент У раїни Ві тор
Ющен о підписав відповідний за он. На адаємо,
що першими боротьб за здоров'я молоді розпо-
чала столиця. Більш ніж півро том столичні
деп тати заборонили продавати хмільні та слабо-
ал о ольні напої насамперед біля навчальних та
медичних за ладів. Тоді ж б ло направлено не
одне звернення до державної влади з проханням
прирівняти слабоал о ольні " о тейлі", я і нині
вживає ожен дванадцятий ш оляр, до ал о олю.

Óñë³ä çà êèÿíàìè çäîðîâ³øèìè ñòàíóòü ³ âñ³ óêðà¿íö³. Àäæå â³ä-
íèí³ ïðàâèëà ïðîäàæó ³ âæèâàííÿ ïèâà òà ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â ñòàëè çíà÷íî æîðñòê³øèìè ó âñ³é êðà¿í³. Òåïåð ö³ íàïî¿ ïîâ-
íîö³ííî ââàæàþòüñÿ àëêîãîëüíèìè. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð
Þùåíêî ï³äïèñàâ çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ³ îá³ãó ñïèð-
òó åòèëîâîãî, êîíüÿ÷íîãî ³ ïëîäîâîãî, àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþ-
òþíîâèõ âèðîá³â”.

Ç ïðîáëåìîþ “ïèâíîãî àëêîãîë³çìó” ñòîëèöÿ ðîçïî÷àëà áî-
ðîòèñÿ á³ëüø í³æ ï³âðîêó òîìó. “Ó ªâðîñîþç³ íåìàº ïîíÿòòÿ
ïèâà ÿê ñëàáîàëêîãîëüíîãî íàïîþ. Ó öèõ êðà¿íàõ — öå àëêî-
ãîëüí³ íàïî¿, íà ÿê³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ îäíàêîâ³ âèìîãè äî âå-
äåííÿ òîðã³âë³. Â Óêðà¿í³ íàòîì³ñòü íå ïîòð³áíî í³ÿêèõ äîçâî-
ë³â, ùîá òîðãóâàòè öèìè òîâàðàìè”, — îáóðåíî çàçíà÷àëà ñâî-
ãî ÷àñó ãîëîâà êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñï³âãîëîâà ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíî-
âåöüêîãî Àëëà Øëàïàê.

Ó ñ³÷í³ ìèíóëîãî ðîêó ñòîëè÷íà âëàäà âèð³øèëà çàáîðîíèòè
ïðîäàæ òþòþíó ³ àëêîãîëþ íà â³äñòàí³ ñòà ìåòð³â â³ä íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Ïîäàë³ â³ä ãð³õà, ÿê-òî êàæóòü. Àäæå ñàìå øêîëÿð³ âè-
âîäÿòü Óêðà¿íó íà ïåðøå ì³ñöå çà ðåéòèíãàìè òåìï³â çðîñòàííÿ
àëêîãîë³çìó. Ñëîâàìè ñòàòèñòèêè, êîæåí äâàäöÿòèé óêðà¿íåöü
øê³ëüíîãî â³êó ùîäíÿ “ëàñóº” ñïèðòíèì. Òà ãîëîâíå, ùî öÿ çà-
áîðîíà — íå ëèøå íà ïàïåð³. Ì³ñüêîþ âëàäîþ ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äÿòüñÿ ïåðåâ³ðêè íà ¿¿ âèêîíàííÿ òîðãîâöÿìè íà òåðèòîð³¿ øê³ë.
À âæå âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó ïðîäàâàòè òþòþíîâ³ òà ñïèðòí³ íà-
ïî¿ (â òîìó ÷èñë³ ïèâî ³ ñëàáîàëêîãîëêó) çàáîðîíèëè ùå é íà òå-
ðèòîð³¿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà. “Ë³êàðí³ º íå äëÿ òîãî, ùîá òàì
òîðãóâàòè öèìè òîâàðàìè. Êè¿â ó öüîìó ñåíñ³ ìàº ñòàòè ïðèêëà-
äîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè”, — çàçíà÷èëà òîä³ ïàí³ Øëàïàê.

² Êè¿â òàêè ñòàâ ïðèêëàäîì. Íèí³ íîâèì çàêîíîì âèçíà÷åíî
ïîíÿòòÿ ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Çàáîðîíÿºòüñÿ ¿õ âæèâàííÿ â
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, íà òåðèòîð³¿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ó ï³äçåìíèõ ïåðåõîäàõ, íà çóïèíêàõ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó òîùî. Ó ÷àñòèí³ ïðîäàæó ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â ³ ïèâà òàêîæ óâîäÿòüñÿ òàê³ ñàì³ îáìåæåííÿ, ÿê³ ä³þòü äëÿ
àëêîãîëþ é òþòþíîâèõ âèðîá³â. Â³äíèí³ ïðîäàâåöü, ÿêèé ðåàë³-
çóº íåïîâíîë³òí³ì õì³ëüíèé íàï³é ÷è ñëàáîàëêîãîëêó, ñòàíå ïî
³íøèé á³ê çàêîíó ³ áóäå ïðèòÿãíóòèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ñàìå ç òàêèìè âèìîãàìè âèñòóïèëè ñòîëè÷í³ îáðàíö³ âë³ò-
êó ìèíóëîãî ðîêó â çâåðíåíí³ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà óðÿäó. Òî-
ä³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîñèëè ïîøèðèòè íà ïèâî òà ñëàáîàë-
êîãîëüí³ íàïî¿ âñ³ îáìåæåííÿ, ÿê³ ä³þòü ùîäî àëêîãîëþ: îá-
ìåæåííÿ ðåêëàìè, çàáîðîíà ïðîäàæó íåïîâíîë³òí³ì ³ ðîçïèò-
òÿ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ. “Ãîëîâíèé ðåçóëüòàò òàêîãî ð³øåí-
íÿ ìè ïîáà÷èìî ³ ìàòèìåìî éîãî ùå íå îäèí ð³ê, áà÷à÷è çäî-
ðîâèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ çàëèøàòüñÿ ïîâíîö³ííèìè ÷ëåíàìè ñó-
ñï³ëüñòâà. Íå çðîñòàòèìóòü ê³ëüê³ñíî ò³ ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè ñîö³àëüíèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ ñëóæá
ì³ñòà”, — íàãîëîñèëà Àëëà Øëàïàê

Мер столиці Леонід Черновець ий олос вав за "сильне та заможне" майб тнє У раїни
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Ãîëîñóâàííÿ ó ñòîëèö³ â³äáóëîñÿ ó ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåê-
ðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü Äîâãèé ïåðåêîíàíèé, ùî
êîæåí óêðà¿íåöü ó äåíü ãîëîñóâàííÿ ìàâ âèêî-
íàòè ñâ³é ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê, àäæå ïðà-
âî â³ëüíî îáèðàòè âëàäó º îñíîâîþ äåìîêðàò³¿.

Ïðî öå â³í çàÿâèâ 7 ëþòîãî íà ä³ëüíèö³ ¹ 1
âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 223 ó Êèºâ³, äå ïðîãîëî-
ñóâàâ íà âèáîðàõ ãëàâè äåðæàâè.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòàìè îäðàçó
ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ Îëåñü Äîâãèé ñêàçàâ: “ßê
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè ÿ î÷³êóþ ÿêîìîãà øâèäøî-
ãî óõâàëåííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, áî
ïîêè öüîãî íå çðîáëåíî, ïðèçóïèíåíî ö³ëó íèç-
êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì. Àäæå çã³ä-
íî ç Áþäæåòíèì êîäåêñîì Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-
äà çìîæå çàòâåðäèòè âëàñíèé áþäæåò ëèøå ï³ñ-
ëÿ ïðèéíÿòòÿ ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåí-
òà êðà¿íè Âåðõîâíîþ Ðàäîþ”,— ñêàçàâ â³í.

“Ñòîëèöÿ äîñ³ æèâå â ðàìêàõ ïðîãðàì ³ ô³-
íàíñóâàííÿ ìèíóëîãî ðîêó”,— íàãîëîñèâ çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Îëåñü Äîâãèé òàêîæ âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ,
ùî ðåçóëüòàòè âèáîð³â ïîñòàâëÿòü êðàïêó â ïî-
ë³òè÷íîìó ïðîòèñòîÿíí³ â Óêðà¿í³: “Áàæàþ
âñ³ì — ³ ïåðåìîæöÿì, ³ ïåðåìîæåíèì — ìàòè
äîñòàòíüî ñèëè âîë³, ùîá âèçíàòè âèá³ð óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó, â³äêèíóòè ïðîòèñòîÿííÿ ³ ÿê-
íàéøâèäøå çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó, ùîá âèâåñ-
òè êðà¿íó ³ ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ ç êðèçè, â
ÿê³é ìè ñüîãîäí³ ïåðåáóâàºìî”.

“Âèáîðè ìèíóëè, à âèêëèêè ñüîãîäåííÿ, íà-
ñàìïåðåä åêîíîì³÷í³, çàëèøèëèñÿ, ³ ìè ïîâèí-
í³ ¿õ âèð³øóâàòè”, — çàçíà÷èâ â³í

Îëåñü Äîâãèé
ñïîä³âàºòüñÿ, 
ùî ðåçóëüòàòè
âèáîð³â 
ïîñòàâëÿòü 
êðàïêó 
â ïîë³òè÷íîìó
ïðîòèñòîÿíí³ 
â Óêðà¿í³

Ñòîëèöÿ âøàíóº âåòåðàí³â
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Êèÿíè çàõîïèëèñÿ íàðîäíèìè 
ðåìåñëàìè
Ó áàãàòüîõ çàêëàäàõ ìàéñòðè ïðîâîäÿòü áåçïëàòí³ çàíÿòòÿ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Потреба в навчанні майстерності
народних мільців із ожним ро-
ом зростає. Р оділля, я вид
творчої діяльності, стає доволі
поп лярним. Де навчитися на-
родном ремесл в Києві та
с іль и це ошт є дізнавалися
ж рналісти "Хрещати а".

Р оділля допома ає
самоствердитися

Íèí³ ïðîäóêö³ÿ ìàéñòð³â íàðîäíîãî
ìèñòåöòâà ìàº âåëèêèé ïîïèò. Îòî÷åí³
ïëàñòèêîì ³ ïîë³åòèëåíîì, ëþäè ï³äñâ³äî-
ìî òÿãíóòüñÿ äî ïðèðîäè. Ðîáîòà ðóêàìè
äîïîìàãàº çîñåðåäèòèñÿ, ðîçâèâàº âîëþ,
äîïîìàãàº âïîðàòèñÿ ³ç ñòðåñàìè, äåïðå-
ñ³ÿìè, äîïîìàãàº ñàìîñòâåðäèòèñÿ.

Íàïðèêëàä, ëþäè, êîòð³ çàéìàþòüñÿ ïëå-
ò³ííÿì ³ç ëîçè, çíàþòü, ùî âåðáà êîíöåí-
òðóº â ñîá³ òâîð÷ó åíåðã³þ ³ äóìêè ëþäåé,
ÿê³ ç íåþ ïðàöþþòü. Òàêèì ÷èíîì ìîæ-
íà íàâ÷èòèñÿ äóìàòè ò³ëüêè ïðî õîðîøå ³
çàâæäè çáåð³ãàòè áàäüîð³ñòü äóõó. Ð³çüáëåí-
íÿ ïî äåðåâó çàâæäè ââàæàëîñÿ ÷èìîñü ïî-
ä³áíèì äî ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà. Ìàéñ-
òðè ïðàãíóëè ñòâîðèòè ïðàâèëüíèé ôîí
äëÿ ðîáîòè ç öèì ñâÿùåííèì ìàòåð³àëîì,
àäæå äåðåâî òðèâàë³ ðîêè “ïàì’ÿòàº” íà-
ñòð³é àâòîðà ³ àòìîñôåðó, â ÿê³é â³í ïðà-
öþâàâ íàä âèðîáîì. Çàíÿòòÿ êåðàì³êîþ
ðîçâèâàþòü ìîòîðèêó ïàëüö³â ðóê, óÿâó ³
ôàíòàç³þ. Òêàöòâî ³ âèøèâàííÿ ðîçâèâà-
þòü äð³áíó ìîòîðèêó ³ êîîðäèíàö³þ ðóõ³â,
íàâ÷àþòü óì³ííþ êîíöåíòðóâàòèñÿ.

У пош ах майстрів

Íà ïåðøèé ïîãëÿä äëÿ óì³ëüö³â ó Êè-
ºâ³ º ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü áåçïëàòíèõ ãóðòê³â
³ êóðñ³â, äå ¿õ ìîæóòü îçíàéîìèòè ç îñíî-
âàìè íàðîäíî¿ ìàéñòåðíîñò³. Àëå, ÿê âè-
ÿâèëîñÿ, çíàéòè â³äïîâ³äíèé íå òàê ïðîñ-
òî. “Óæå ð³ê ñèäæó âäîìà ç äèòèíîþ, º áà-
æàííÿ çàéíÿòè ñâî¿ ðóêè ÷èìîñü êîðèñ-
íèì, îäíàê ïîøóêè ñòóä³¿ â’ÿçàííÿ ÷è
øèòòÿ äëÿ äîðîñëèõ íå óâ³í÷àëèñÿ óñï³-
õîì”,— ðîçïîâ³äàº êèÿíêà Íàòàë³ÿ Ñèñî-
ºâà. Ïîïðè òå, ùî òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü ³ç
ðîêó â ð³ê ñòàº âñå á³ëüøå, òàêî¿ ïîñëóãè,
ÿê íàâ÷àííÿ ðåìåñëó, âîíè, ÿê ïðàâèëî,
íå íàäàþòü, á³ëüøå çîñåðåäæóþòüñÿ íà
ìàéñòåð-êëàñàõ. Ìîæëèâî, âæå äî ê³íöÿ
ðîêó êèÿíè çìîæóòü âåëè÷àâî íàçèâàòè
ñåáå ìåøêàíöÿìè Ì³ñòà ìàéñòð³â. Ð³÷ ó
òîìó, ùî â ñòîëèö³ ùå â 2008 ðîö³ óõâà-
ëåíî ïðîãðàìó “ðîçâèòêó ³ â³äðîäæåííÿ”
òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà ³ íà-
ðîäíèõ ïðîìèñë³â, ùî ðîçðàõîâàíà äî ê³í-
öÿ öüîãî ðîêó.

Петри івсь ом розпис
навчають за 50 ривень

“Õðåùàòèê” ç’ÿñóâàâ, ùî íà ñüîãîäí³
ãîëîâíó ê³ëüê³ñòü ãóðòê³â ³ ñòóä³é íàðîä-
íî¿ òâîð÷îñò³ çîñåðåäæåíî â ðàéîííèõ áó-
äèíêàõ òâîð÷îñò³ òà ï³äë³òêîâèõ êëóáàõ.
Àëå â îñíîâíîìó çàéìàòèñÿ òóäè çàïðî-
øóþòü ä³òåé. Äëÿ äîðîñëèõ æå ïðàöþº Êè-
¿âñüêà øêîëà ãîí÷àðñòâà â ñåë³ Âèøíåâî-
ìó. “Âèíèêëà âîíà íà îñíîâ³ òîâàðèñòâà
“Êè¿âñüêèõ ðåã³îíàëüíèõ îá’ºäíàíü òâîð-
ö³â ðîäîâèõ ìàºòê³â”,— êàæå âèêëàäà÷
ãîí÷àðíî¿ ñïðàâè ²âàí Ðåøòà,— ³ ìåòà ö³º¿
âèò³âêè îäíà — íàâ÷èòè ëþäåé, êîòð³ ìà-
þòü ñâ³é ìàºòîê, çàáóòîìó ðåìåñëó, ùîá
âîíè çìîãëè çàáåçïå÷èòè ñâî¿ ïîáóòîâ³ ïî-
òðåáè âëàñíîþ æ ïðîäóêö³ºþ”. Ðàí³øå, çà
ñëîâàìè ìàéñòðà, â øêîë³ íàâ÷àëîñÿ áà-
ãàòî îõî÷èõ, ïðè÷îìó àáñîëþòíî áåçïëàò-
íî, ïðîòå ðåçóëüòàòó ìàéæå íå áóëî.

Àëå ç ÷àñîì “â³äñ³ÿëîñÿ ëóøïèííÿ”, à ò³,
õòî ñïðàâä³ ïðàãíå óäîñêîíàëþâàòèñÿ â ö³é
ñïðàâ³, ñòàþòü ìàéñòðàìè. “Êðàùå ìåí-
øå, òà êðàùå,— äîäàº ²âàí Ðåøòà,— ó íàñ
íàâ÷àºòüñÿ ïðèáëèçíî 10 ÷îëîâ³ê, àëå êî-
æåí ³ç íèõ ðîçóì³º, ùî äëÿ íüîãî öå íå
çâè÷àéíà ö³êàâ³ñòü, à ùîñü á³ëüøå, â³ä òî-
ãî ³ ðåçóëüòàò íå ïðèìóøóº ñåáå ÷åêàòè”.
Òàêîæ ó øêîë³ íàâ÷àþòü ðîçïèñó ïî òêà-
íèí³. Îõî÷³ çàéìàòèñÿ ïîâèíí³ ðåºñòðóâà-
òèñÿ íà îô³ö³éíîìó ¿¿ ñàéò³ www. gon-
charstvo. at. ua. Ö³íà çàíÿòü çàëåæàòèìå â³ä
îáðàíîãî êóðñó. Òàì æå (â øêîë³) çà äî-
ñòóïíèìè ö³íàìè ìîæíà ïðèäáàòè âñ³ ïî-
òð³áí³ ³íñòðóìåíòè.

Ìàéñòåð-êëàñè ç ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïè-
ñó ³ òðàäèö³éí³é ãëèíÿí³é ³ãðàøö³ òà âèøè-
âàíí³ ðóøíèê³â ïðîâîäÿòü ó Ìóçå¿ óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåö-
òâà íà âóëèö³ ²âàíà Ìàçåïè, 21, êîðïóñ 29.
Çàïèñàòèñÿ â ãðóïó ïîòð³áíî çàçäàëåã³äü,
ïîäçâîíèâøè çà íîìåðîì 280-36-93. Êîæ-
íå çàíÿòòÿ îá³éäåòüñÿ â 50 ãðí.

У м зей Гончара
запрош ють повишивати

Ùå â îäíîìó ñòîëè÷íîìó ìóçå¿ ³ìåí³
²âàíà Ãîí÷àðà îõî÷èõ êèÿí íàâ÷àòü âèøè-
âàòè. Çàíÿòòÿ ïðîâîäèòü çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ìóçåþ Þð³é Ìåëüíè÷óê. Ìàéñòåð ³ç
áàãàòîð³÷íèì ñòàæåì çíàº á³ëüø í³æ 100
âèä³â âèøèâêè. Òóò º çìîãà íàâ÷àòèñÿ íå
ò³ëüêè çà ³ëþñòðîâàíèìè êíèæêàìè ³ ñõå-
ìàòè÷íèìè øàáëîíàìè, à é çà óêðà¿íñüêè-
ìè íàö³îíàëüíèìè êîñòþìàìè, ðóøíèêà-
ìè, ñêàòåðòèíàìè.

“Íèí³ ö³êàâëÿòüñÿ íå ëèøå òåõí³êîþ âè-
øèâêè ÿê ïåâíèì âèäîì òâîð÷îñò³, à é
ñìèñëîâèì çì³ñòîì îðíàìåíòó,— ðîçïîâ³-
äàº ìàéñòåð ïàí Ìåëüíè÷óê.— Óñå á³ëü-
øå ïðèâåðòàº óâàãó óêðà¿íñüêà ñèìâîë³êà,
ùî íåñå ãëèáîêèé íàö³îíàëüíèé ñåíñ.

Àäæå ä³éñíî, çà äåêîðàö³ºþ êðèþòüñÿ çì³ñ-
òîâí³ íàïîâíåí³ ðå÷³ ç æèòòÿ íàðîäó”.
Óòî÷íèòè ðîçêëàä çàíÿòü ìîæíà çà òåëå-
ôîíîì 288-54-19.

Народні і раш и
“Світлиці”
Íåïîâòîðíèìè çà ñâî¿ì îáðàçîì òà ïîä-

îáîþ º íàðîäí³ ³ãðàøêè, ÿê³ ÷àñòåíüêî ïî-
êàçóþòü íà âèñòàâö³ ó ãàëåðå¿-ñàëîí³ íà-
ðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òà äåêîðàòèâíî-óæèòêî-
âîãî ìèñòåöòâà “Ñâ³òëèöÿ”, ùî íà âóëèö³
²âàíà Ìàçåïè, 31.

Íàðîäíà ³ãðàøêà — ñïðàâä³ óí³êàëüíå
ÿâèùå òðàäèö³éíî¿ íàðîäíî¿ êóëüòóðè óêðà-
¿íö³â. Âîíà º âîäíî÷àñ ïðåäìåòîì ãðè, çà-
ñîáîì âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó äèòèíè, îá’-
ºêòîì òâîð÷îñò³, ðåë³êòîì àâòåíòè÷íî¿
êóëüòóðè, õóäîæí³ì âèòâîðîì, íàö³îíàëü-
íèì ñóâåí³ðîì. Ï³ä ÷àñ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ âè-
êîðèñòîâóþòü êåðàì³êó, äåðåâî, ðîñëèíè.
Ãîëîâíèìè òåõí³êàìè º ð³çüáëåííÿ, ðîç-
ïèñ, ïëåò³ííÿ, âèøèâêà, òêàöòâî, â³òðàæ³.
Çàíÿòòÿ ï³ä ÷àñ êîæíî¿ âèñòàâêè ó çàêëà-
ä³ — âæå òðàäèö³ÿ. Ïðî ÷àñ òà âàðò³ñòü âàð-
òî çàïèòàòè çà òåëåôîíîì 501-79-19.

Картини з вітів
та тополино о п х

Áàãàòî ö³êàâèõ ïðîåêò³â ³ òâîð÷èõ ïëà-
í³â ðîçðîáëÿþòü ñï³âðîá³òíèêè Öåíòðó ó
ñïðàâàõ æ³íîê. Òóò ïðîâîäÿòü ìàéñòåð-êëà-
ñè ó âñ³õ íàïðÿìêàõ íàðîäíîãî ðåìåñëà.
Ìîæíà íàâ÷èòèñÿ âèøèâàííþ, â’ÿçàííþ
ãà÷êîì, äåêîðóâàííþ, ïðèêëàäíîìó ìèñ-
òåöòâó, ôëîðèñòèö³, ïðè÷îìó àáñîëþòíî
áåçïëàòíî. Ó ðóêàõ ñïðàâæíüîãî ìàéñòðà
äî ïðîöåñó çàëó÷åíî âñå, ùî ÷àñòî â íàñ
ï³ä ðóêàìè çàëèøàºòüñÿ íåïîì³÷åíèì. Öå
³ âèñóøåíå ëèñòÿ ðîñëèí, çîêðåìà äåðåâ,
êóêóðóäçè, ñîëîìè, âîëîêíà øê³ðêè áàíà-

í³â òà ³íøèõ ïëîä³â, ê³ñòêè òâàðèí, ïå-
ëþñòêè êâ³ò³â ³ íàâ³òü òîïîëèíèé ïóõ. ²ç
òàêèõ íåõèòðèõ ðå÷åé õóäîæíèêè òâîðÿòü
íàâ³òü ïîðòðåòè â³äîìèõ ëþäåé. Ìàéñòðîì
ìîæå ñòàòè êîæåí, áóëî á áàæàííÿ. Çíà-
õîäèòüñÿ öåíòð íà âóëèö³ Ìåëüíèêîâà, 20.
Óòî÷íèòè ðîçêëàä çàíÿòü ìîæíà çà òåëå-
ôîíîì 483-30-38.

Заняття до д ші ш айте
на фестивалях

Ïîçíàéîìèòèñÿ ç ìàéñòðàìè ³ äîìîâè-
òèñÿ ïðî ìàéñòåð-êëàñè ìîæíà òàêîæ íà
ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàëÿõ. Îäèí ³ç òà-
êèõ — “Õîá³ôåñò”. Éîãî îðãàí³çàòîðè ïå-
ð³îäè÷íî ïðîâîäÿòü ÿðìàðêè, äå ïîêàçó-
þòü ðîáîòè ìàéñòð³â ³ç ð³çíèõ âèä³â ðó÷-
íî¿ òâîð÷îñò³: ç òåõí³êè äåêóïàæà, ñêðàï-
áóê³íãó. Òàì æå ìîæíà çíàéòè ìàéñòð³â,
êîòð³ ðîáëÿòü ïðèêðàñè ç íàï³âêîøòîâíî-
ãî êàì³ííÿ, ñêëà, ìåòàëó, ïëàñòèêà, ìàð-
ìóðó, ÷åñüêîãî ñêëà ³ êðèøòàëÿ, íàâ³òü —
³ç ïîâñò³. Áàæàííÿ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè
â ðóêîä³ëë³ ìàéæå çàâæäè âèêëèêàþòü
ì’ÿê³ ³ãðàøêè. ßñêðàâ³, âîëîõàò³, ïðèºì-
í³ íà äîòèê, âîíè çàâæäè íåñóòü òåïëî â
íàø³ îñåë³, ïðèêðàøàþòü ³íòåð’ºð íà áóäü-
ÿêèé ñìàê.

Íàòîì³ñòü ëÿëüêè-ìîòàíêè â³äîáðàæà-
þòü íàðîäíå ìèñòåöòâî. Íà êîæí³é ³ç
íèõ — ìàçêè óêðà¿íñüêî¿ òâîð÷îñò³, íàö³î-
íàëüíèõ òðàäèö³é, îñîáèñòèõ çàäóìîê àâ-
òîðà. Íà öåé ÷àñ ÒÎ “Õîá³Õàòà” — îðãà-
í³çàòîð òàêèõ ôåñòèâàë³â — ïðîâîäèòü êóð-
ñè ñêðàïáóê³íãó, äå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³ç-
í³ äåêîðàòèâí³ ïðèéîìè. Ãîëîâí³ ìàòåð³-
àëè — ïàï³ð, êàðòîí ³ ïðèêðàñè (íàêëåé-
êè, ï³äâ³ñêè, ìåðåæèâî, ñòð³÷êè). Ä³çíà-
òèñÿ ïðî ïðîãðàìó çàíÿòü ³ çàïèñàòèñÿ äî
ãðóïè ìîæíà çà òåëåôîíîì 063-241-57-10.
Ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ âèêëàäà÷ Ãàííà Í³æå-
ãîðîäîâà, îäèí ç íàéêðàùèõ ìàéñòð³â
ñêðàïáóê³íãó íà Óêðà¿í³

Ви отовлення я існої авторсь ої ляль и з відтворенням елементів народних остюмів почат івця займе не менше місяця опіт ої роботи

Ô
îò
î 

Ì
èê
îë
è 

ÒÈ
Ì
×
ÅÍ

Ê
À



Випуск №14 (717)
вівторок, 9 лютого
2010 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 923/2992 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки” (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради) такі зміни:

— позицію 10 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 2 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 26 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 2 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 196 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позиції 211, 218, 245, 247, 249, 251, 281 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

— позицію 451 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 603 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позиції 445, 446 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра"
ди (Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 481 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 589 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 671 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 84 розділу “Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 100 розділу “Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву” Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

— позицію 102 розділу “Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву” Група “А” додатка 4 до рішення

10 Нежилі приміщення м. Київ, в л.
Ент зіастів, 1

4 1242,94

10 Нежилі приміщення м. Київ, в л.
Ент зіастів, 1/2,
літ. "А1"

4 1256,20

26 Нежиле приміщення
Приватний нотарі с
Щерба ов Ві тор Захарович

м. Київ, в л.
Володимирсь а,
42, літ. "А, А'"

3 47,0

26 Нежиле приміщення
Приватний нотарі с
Щерба ов Ві тор Захарович

м. Київ, в л.
Володимирсь а,
42, літ. "А"

3 49,0

196 Нежилі приміщення ТОВ
"БІЛДІНГТЕХНОЛЕДЖІ"

м. Київ, в л.
Петрозаводсь а,
2Б

3 151,9

196 Нежилий б дино ТОВ
"БІЛДІНГТЕХНОЛЕДЖІ"

м. Київ, в л.
Петрозаводсь а,
2Б, літ."А"

3 151,9

211 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .10 4 Площа відповідно до даних БТІ

218 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .7 4 Площа відповідно до даних БТІ

245 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .11 4 Площа відповідно до даних БТІ

247 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .13 4 Площа відповідно до даних БТІ

249 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .16 4 Площа відповідно до даних БТІ

251 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .17 4 Площа відповідно до даних БТІ

281 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, .21 4 Площа відповідно до даних БТІ

211 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1В" 4 292,6

218 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1Б" 4 428,4

245 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1Ж" 4 256,6

247 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1Д" 4 22,4

249 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1А" 4 2054,2

251 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1Е" 4 46,6

281 Нежилий б дино м. Київ, в л. К дрявсь а, 23, літ. "1Г" 4 78,9

451 Нежилий
б дино ТОВ
"Артдизайн"

м. Київ, в л. Івана Мазепи, 15-Б, літ."А" 3 40,70

451 Нежилий
б дино ТОВ
"Артдизайн"

м. Київ, в л. Івана Мазепи, 15-Б, літ."А" 3 60,60

викласти у такій редакції:

603 Нежилі спор ди м. Київ, в л.Са са ансь о о,
100,

4 90,0

603 Нежила спор да м. Київ, в л. Са са ансь о о,
100, літ. "Б"

4 94,5

445 Нежилий
б дино ТОВ
"Інвестиційне
містоб д вання"

м. Київ, Петрівсь а алея, 3,
літ. "А"

3 107,1 Із збереженням
профілю

446 Нежилий
б дино ТОВ
Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а,
6а, літ. "А"

3 115,9 Із збереженням
профілю

445 Нежилий
б дино ТОВ
"Інвестиційне
містоб д вання"

м. Київ, Петрівсь а алея, 3,
літ. "А"

3 107,1

446 Нежилий
б дино ТОВ
Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а,
6а, літ. "А"

3 115,9

481 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. О. Гончара, 84 4 938,0

481 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. О. Гончара, 84,
літ. "А"

4 962,2

589 Нежила б дівля м. Київ,
в л. Трьохсвятительсь а, 4-д

4 149,9

589 Нежила б дівля м. Київ, в л.
Трьохсвятительсь а, 4, літ. "Д"

4 149,9

671 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. О. Гончара, 84 4 1086,4

671 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л. О. Гончара, 84,
літ. "А"

4 1062,2

84 Компле с
нежилих
б дин ів ТОВ
"Спільне
раїнсь о-

німець е
підприємство
"Хорстер"

м. Київ, Тр ханів острів,
Пар ова доро а, 21, літери
"А", "Б", "В", "Г", "Д", "Є", "Ж"

3 573,6

84 Компле с
нежилих
б дин ів ТОВ
"Спільне
раїнсь о-

німець е
підприємство
"Хорстер"

м. Київ, Тр ханів острів,
Пар ова доро а, 21, літери
"А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж"

3 873,6

100 Нежилі
приміщення ТОВ
"Лан-У раїна"

м. Київ, в л. Довнар-
Запольсь о о, 5, літ. "А",
перший поверх

3 369,0

100 Нежилі
приміщення ТОВ
"Лан-У раїна"

м. Київ, в л. Довнар-
Запольсь о о, 5, літ. "А",
перший поверх

3 337,0

102 Нежилі приміщення
Громадсь е
об'єднання "Фонд
с часно о
образотворчо о
мистецтва
"Майстер"

м. Київ, в л.
Леванєвсь о о, 2,
літ. "А"

3 204,3
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вважати позицією 733 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів
згідно з додатком до цього рішення.

2. Внести до рішення Київради від 18.12.08 № 859/859
такі зміни:

— позицію 84 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” група “А” додатка 4
до рішення вважати позицією 85.

3. Внести до рішення Київради від 22.01.09 № 33/1088
такі зміни:

— позиції 85"88 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” група “А” додатка 4
до рішення вважати позиціями 86"89 відповідно.

4. Внести до рішення Київради від 02.04.09 № 161/1217
такі зміни:

— позицію 89 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” група “А” додатка 4
до рішення вважати позицією 90.

5. Внести до рішення Київради від 02.04.09 № 162/1218
такі зміни:

— позицію 90 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” група “А” додатка 4
до рішення вважати позицією 91.

6. Внести до рішення Київради від 28.05.09 № 544/1600
такі зміни:

— позиції 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584 розділу “Го"
ловне управління комунальної власності м. Києва виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення вважати
позиціями 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 відповідно;

— позицію 90 розділу “Регіональне відділення Фонду
державного майна України по м. Києву” група “А” додатка 4
до рішення вважати позицією 92.

7. Внести до рішення Київради від 18.06.09 № 645/1701
такі зміни:

— позиції 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597 розділу “Головне управління комунальної влас"
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” Група. “А” додат"
ка 4 до рішення вважати позиціями 611, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 618; 619, 620, 621, 622, 623 відповідно;

— позиції 91, 92, 93 розділу “Регіональне відділення Фон"
ду державного майна України по м. Києву” група “А” додат"
ка 4 до рішення вважати позиціями 93, 94, 95 відповідно.

8. Внести до рішення Київради від 18.06.09 № 647/1703
такі зміни:

— позиції 598, 599, 600, 601, 602, 603 розділу “Головне
управління комунальної власності м. Києва виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад"
міністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення вважати пози"
ціями 624, 625, 626, 627, 628, 629 відповідно.

9. Внести до рішення Київради від 09.07.09 № 1007/2063
такі зміни:

— позиції 604, 605, 606, 607 розділу “Головне управлін"
ня комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки"
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції)” Група “А” додатка 4 до рішення вважати позиціями 630,
631, 632, 633 відповідно;

— позиції 95,96, 97 розділу “Регіональне відділення
Фонду державного майна України по м. Києву” Група “А”
додатка 4 до рішення вважати позиціями 96, 97, 98 від"
повідно.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

733 Нежилі приміщення
Громадсь е об'єднання "Фонд
с часно о образотворчо о
мистецтва "Майстер"

м. Київ, в л.
Леванєвсь о о, 2,
літ. "А"

3 204,3

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 08.02.07 № 62/723 
“Про Програму приватизації 

комунального майна територіальної громади 
міста Києва на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 927/2996 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро"
мади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позиції 232, 379, 422, 424, 589, 701 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 рішення

232 Нежилі примішення м. Київ, в л. Хрещати , 52, літ. "А" 4 1837,6

379 Нежилий б дино
ТОВ "Карідо"

м. Київ, в л. Тр ханівсь а, 3-а 3 460,1

422 Нежилий б дино м. Київ, Контра това площа, 2,
літ. "Г"

4 19,7

424 Нежилий б дино м. Київ, в л. Оле сандрівсь а, 8 4 Площа відповідно
до даних БТІ

589 Нежила б дівля м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а,
4-д

4 149,9

701 Нежила б дівля ТОВ
"Пар с -Ріелті"

м. Київ, в л. Старово зальна, 26,
літ. "А"

3 2075,4

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київради
Від  24 грудня 2009 року № 927/2996

Перелік
об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної

громади міста Києва та підлягають приватизації

викласти у такій редакції:

232 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Хрещати , 52, літ. "А" 4 1850,8

379 Нежилий б дино м. Київ, в л. Тр ханівсь а, 3-а,
літ. “А”

4 460,1

422 Нежилий б дино м. Київ, Контра това площа, 2- ,
літ. "Г"

4 19,7

424 Нежилий б дино м. Київ, в л. Оле сандрівсь а, 8,
літ. "А"

4 Площа
відповіднодо
даних БТІ

589 Нежила б дівля м. Київ, в л. Трьохсвятительсь а,
4, літ. "Д"

4 149,9

701 Нежила б дівля ТОВ
"Пар с -Ріелті"

м.Київ, в л.Старово зальна, 26,
літ. "А"

3 2054,8

" позиції 445, 446 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра"
ди (Київської міської державної адміністрації)” Група “А” додатка 4 до рішення

445 Нежилий б дино
ТОВ "Інвестиційне
містоб д вання"

м. Київ, Петрівсь а алея, 3, літ.
"А"

3 107,1 Із збереженням
профілю

446 Нежилий б дино
ТОВ “Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а, 6-а,
літ. "А"

3 115,9 Із збереженням
профілю

викласти у такій редакції:

445 Нежилий б дино
ТОВ "Інвестиційне
містоб д вання"

м. Київ, Петрівсь а алея, 3, літ.
"А"

3 107,1

446 Нежилий б дино
ТОВ “Градо-
Інжинірин "

м. Київ, в л. Пар ова доро а, 6-а,
літ. "А"

3 115,9

Додаток до рішення Київради
від 24 грудня 2009 року № 923/2992

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної

громади міста Києва та підлягають приватизації

№
з/п

Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

Приміт а

Головне правління ом нальної власності їм. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

1 2 3 4 5 6

719 Нежилий б дино м. Київ, в л. Гр шевсь о о Михайла,
28/2, літ."Л"

4 236,6

720 Нежилі приміщення
ТОВ "Міллені м -
Се 'юріті"

м. Київ, в л. Стрілець а, 14 3 103,7

721 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Гавро Лайоша, 17 "А" 4 709,32

722 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Чапаєва, 9, літ."Б" 4 165,30

723 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Російсь а, 34, літ. "А" 4 467,90

724 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Новопиро івсь а, 62,
літ.А"

4 478,00

725 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 7 4 225,60

726 Спор да м.Київ, в л. Сошен а, б/н 1 4 45,80

727 Спор да м. Київ, в л. Верхній Вал, 27 4 130,00

728 Нежилі приміщення
ТОВ "Центральні
театральні аси"

м. Київ, просп. Перемо и, 21, літ "А" 3 95,0

729 Нежилий б дино
Громадсь а
ор анізація
"Товариство
незалежних
ж рналістів"

м. Київ, в л. Прорізна, 12-а, літ. "А" 3 1232,1

730 Нежилий б дино
Громадсь а
ор анізація
"Товариство
незалежних
ж рналістів"

м. Київ, в л. Прорізна, 12-а, літ. "Б" 3 138,0

731 Нежилі приміщення м. Київ, в л. Са са ансь о о, 107/47,
літ. "Б"

4 274,6

732 Нежила спор да
У раїнсь а
православна цер ва
парафії на честь
Святих
Першоверховних
Апостолів Петра і
Павла

м. Київ, пл. Фр нзе, б/н 3 72,0

Гр па "Ж"

5 Цілісний майновий
омпле с КП
"Підрядне
спеціалізоване
шляхове ремонтно-
б дівельне
правління”

м. Київ, в л. Пост-Волинсь а, 3 4

Примітка: 3 " викуп; 4 " аукціон.
Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О.Дов ий

Примітка: 4 — аукціон.
Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

№ з/п Назва об'є та Адреса об'є та Спосіб
приватизації

Площа, в.м Приміт а

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Гр па "А"

734 Нежилий
б дино

м. Київ, в л.
Мельни ова, 28,
літ. "А"

4 Площа з ідно з
даними БТІ

735 Нежилі
приміщення

м. Київ, в л.
П ш інсь а, 38,
літ. "А"

4 Площа з ідно з
даними БТІ
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1. Скликати V сесію Київської міської ради VI скликання.
Перше пленарне засідання провести 18 лютого 2010 року

(четвер) о 10"00 годині в залі засідань Київради на 4"му по"
версі (вул. Хрещатик, 36).

Про скликання V сесії Київської міської ради VI скликання
Розпорядження № 40 від 26 січня 2010 року

Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 42 та частин четвертої і дев’ятої статті 46 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”:

Перше пленарне засідання V сесії Київради VI скликання відбудеться 18 лютого 2010 року о 10.00 год. за адресою:
вул. Хрещатик, 36, зала для засідань на 4"у поверсі.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2. Розпорядження Київського міського голови від 21.01.10
№ 30 “Про скликання V сесії Київської міської ради VI скли"
кання” визнати таким, що втратило чинність.

3. Секретаріату Київської міської ради довести до ві"
дома депутатів Київської міської ради VI скликання і на"
селення про скликання V сесії Київської міської ради 

VI скликання та здійснити організаційне і матеріально"
технічне забезпечення підготовки та проведення першо"
го пленарного засідання V сесії Київської міської ради 
VI скликання.

Голова Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 28.05.2009 № 07/4-254вих-09 

на рішення Київської міської ради від 02.04.2009
№ 267/1323 “Про поновлення договору оренди 

земельної ділянки від 12.12.2007 № 79-6-00566 
та продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “Компанія “Ресайл” для будівництва,

експлуатації та обслуговування автозаправного 
комплексу на вул. Академіка Заболотного 

на автодорозі “Київське півкільце”, 21-й км (праворуч) 
у Голосіївському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 1341/3410 від 24 грудня 2009

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 28.05.2009 № 07/4�
254вих�09 на рішення Київської міської ради від 02.04.2009 № 267/1323 “Про поновлення договору орен�
ди земельної ділянки від 12.12.2007 № 79�6�00566 та продаж земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Компанія “Ресайл” для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправ�
ного комплексу на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у
Голосіївському районі м. Києва”, вважає неможливим його задоволення на таких підставах.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України “Про оренду землі” після закінчення терміну, на
який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки відповідно до умов
договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору. Частиною третьою цієї стат�
ті встановлено, що у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення
терміну договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця
після закінчення терміну договору він підлягає поновленню на той самий термін і на тих самих умовах, які
були передбачені договором.

Переважне право орендаря на поновлення договору оренди земельної ділянки також передбачено і
пунктом 11.7 пункту 11 договору оренди земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі
“Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва, укладеного між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія “Ресайл”, зареєстрованого у книзі
записів державної реєстрації договорів від 12.12.2007 № 79�6�00566.

Отже, Київською міською радою правомірно поновлено договір оренди земельної ділянки на вул. Ака�
деміка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Ки�
єва, тому висновок заступника прокурора міста Києва про припинення товариством з обмеженою відпо�
відальністю “Компанія “Ресайл” права користування земельною ділянкою є хибним.

Також помилковим є висновок заступника прокурора міста Києва про продаж земельної ділянки з по�
рушенням вимог Земельного кодексу України не на конкурентних засадах з огляду на таке.

Продаж земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км
(праворуч) у Голосіївському районі м. Києва здійснено Київською міською радою відповідно до статей 127,
128 Земельного кодексу України.

Переважне право на купівлю земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське
півкільце”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва у разі її продажу належить товариству з
обмеженою відповідальністю “Компанія “Ресайл” на підставі статті 9 Закону України “Про оренду землі”
та відповідно до підпункту 8.3 пункту 8 договору оренди земельної ділянки орендар має переважне право
на купівлю земельної ділянки у разі її продажу.

Крім того, на підставі статті 58 Конституції України та статті 5 Цивільного кодексу України продаж зе�
мельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 21�й км (праворуч) у
Голосіївському районі м. Києва не повинен здійснюватись на конкурентних засадах, оскільки товариство
з обмеженою відповідальністю “Компанія “Ресайл” звернулось із клопотанням до Київської міської ради
про викуп цієї земельної ділянки та уклало угоду про сплату авансового внеску до внесення змін до Зе�
мельного кодексу України Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що�
до сприяння будівництву”.

Отже, продаж земельної ділянки на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкільце”, 
21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва здійснено правомірно, а висновок про порушення
статті 123 Земельного кодексу не стосується прийняття опротестовуваного рішення.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення Київської міської ради від 02.04.2009 № 267/1323
“Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 12.12.2007 № 79�6�00566 та продаж земельної
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія “Ресайл” для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське півкіль�
це”, 21�й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 58 Конституції України, статтями 9, 33 Закону України
“Про оренду землі”, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, статтею 5 Цивільного кодексу Укра�
їни, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 28.05.2009 № 07/4"254вих"09 на рішення Київської місь"
кої ради від 02.04.2009 № 267/1323 “Про поновлення до"
говору оренди земельної ділянки від 12.12.2007 № 79"6"
00566 та продаж земельної ділянки товариству з обмеже"
ною відповідальністю “Компанія “Ресайл” для будівництва,
експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу
на вул. Академіка Заболотного на автодорозі “Київське пів"

кільце”, 21"й км (праворуч) у Голосіївському районі м. Ки"
єва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки"
ївради про результати розгляду протесту повідомити за"
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 23.06.2009 № 07/1-300вих-09 на рішення Київської
міської ради від 18.12.2008 № 921/921 “Про передачу

закритому акціонерному товариству “Молодіжний 
житловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню

по фізичній культурі та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) земельної ділянки для реконструкції та
експлуатації стадіону і будівництва житлового будинку 

із спортивно-оздоровчим комплексом та підземним 
паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10-12 

у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 798/2867 від 27 листопада 2009 року

Київська міська рада, розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 23.06.2009 № 07/1�
300вих�09 на рішення Київської міської ради від 18.12.2008 № 921/921 “Про передачу закритому акціо�
нерному товариству “Молодіжний житловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню по фізичній куль�
турі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земель�
ної ділянки для реконструкції та експлуатації стадіону і будівництва житлового будинку із спортивно�оздо�
ровчим комплексом та підземним паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10�12 у Дніпровському районі
м. Києва” вважає неможливим його задоволення у зв’язку із тим, що вказане рішення прийняте в поряд�
ку, встановленому законодавством України, за результатами розгляду проекту відведення земельної ді�
лянки, який відповідно до частини шостої статті 123 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на мо�
мент прийняття опротестовуваного рішення) погоджений органом із земельних ресурсів, природоохорон�
ним і санітарно�епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини та що�
до якого отримано позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації.

Опротестовуване рішення Київської міської ради не порушує вимог статті 39 Земельного кодексу Укра�
їни, статей 17, 19 Закону України “Про основи містобудування” та статті 13 Закону України “Про плану�
вання і забудову територій”, зокрема щодо відсутності детального плану території та плану земельно�гос�
подарського устрою з огляду на нижченаведене.

Відповідно до статті 3 Земельного кодексу України спеціальним законом у сфері регулювання земель�
них відносин, зокрема щодо регулювання процедури набуття права користування землею, є Земельний
кодекс України.

Норми Закону України “Про основи містобудування” та Закону України “Про планування і забудову те�
риторій” не регулюють відносин у сфері набуття права користування земельними ділянками, а лише вка�
зують на необхідність взяття за основу містобудівної документації та плану земельно�господарського ус�
трою при вирішенні питань вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи користування земель для
містобудівних потреб, якщо така документація розроблена. Однак нормами законодавства України та спе�
ціальним законом у сфері регулювання земельних відносин не заборонено відведення земельної ділянки
у випадку відсутності розробленого плану земельно�господарського устрою.

Твердження заступника прокурора міста Києва про те, що експертиза проекту землеустрою повинна про�
водитися Державним агентством земельних ресурсів України спростовується нижченаведеним.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 “Про затвердження Генераль�
ного плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року”, а також згід�
но з висновком Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від
08.11.2007 № 19�12823 територія на бульв. Олексія Давидова, 10�12 за функціональним призначенням
належить до території багатоповерхової житлової забудови.

Твердження заступника прокурора міста Києва про те, що відсутнє погодження Верховної Ради України
щодо вилучення земельної ділянки, оскільки вона відноситься до особливо цінних земель (навчальні за�
клади), спростовується таким.

Відповідно до статті 9 та пункту 12 перехідних положень Земельного кодексу України (в редакції, чин�
ній на момент прийняття опротестовуваного рішення) до розмежування земель державної і комунальної
власності повноваження щодо розпорядження землями в межах міста Києва, крім земель, переданих у
приватну власність, та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, госпо�
дарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об’єкти, здійснює Київська міська рада. Крім того, опротестовуваним рі�
шенням не передбачено вилучення земельної ділянки, а отже це питання не потребує погодження з Вер�
ховною Радою України.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 18.12.2008 № 921/921 “Про передачу за�
критому акціонерному товариству “Молодіжний житловий комплекс “Оболонь” та Головному управлінню
по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) земельної ділянки для реконструкції та експлуатації стадіону і будівництва житлового будинку
із спортивно�оздоровчим комплексом та підземним паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10�12 у Дніп�
ровському районі м. Києва”, діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти�
туцією України та законами України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 9 та пунктом 12 перехідних положень Земельного ко�
дексу України, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва
від 23.06.2009 № 07/1"300вих"09 на рішення Київської місь"
кої ради від 18.12.2008 № 921/921 “Про передачу закри"
тому акціонерному товариству “Молодіжний житловий ком"
плекс “Оболонь” та Головному управлінню по фізичній куль"
турі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) земельної ділянки
для реконструкції та експлуатації стадіону і будівництва жит"

лового будинку із спортивно"оздоровчим комплексом та
підземним паркінгом на бульв. Олексія Давидова, 10"12 у
Дніпровському районі м. Києва”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки"
ївради про результати розгляду протесту повідомити за"
ступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Інформація�щодо

обґр�нт�вання�ви�идів

ш�ідливих�речовин

для�отримання�ново�о

дозвол��на�ви�иди

забр�днюючих�речовин

в атмосферне�повітря

Теплоеле�троцентраллю№6 “Київ-

енер�о”,я�азнаходитьсявДеснянсь�о-

м� районім. Києва за адресою: в�л.

П�хівсь�а,1-а.

Теплоеле�троцентраль №6 “Київ-

енер�о”євиробни�омтепловоїтаеле�-

тричноїенер�ії іпризначенадляцент-

ралізовано�озабезпеченняпромисло-

вих підприємств, адміністративних і

житловихб�дівельм.Києватепловою

таеле�тричноюенер�ією.

В я�ості палива ви�ористов�ється

природний�аз(резервнепаливо—ма-

з�т).Дозвіл на ви�иди забр�днюючих

речовинна2009рі�існ�є.

Перелі�основнихма�симальномож-

ливихви�идівзабр�днюючихречовин,

я�іви�идаютьсяватмосфернеповітря

відстаціонарнихджерел:

NOx —443,448�/с,CO—53,39�/с,

S02 —3272,87�/с.

За�важенняздано�опитанняпроси-

монаправлятинаадрес�Деснянсь�ої

районноїдержавноїадміністрації�місті

Києві: 02225, м. Київ, пр-т В. Мая-

�овсь�о�о,29.

AT�“Медінвестпрое�т”�

повідомляє�про�с�ли�ання�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і�відб�д�ться�30�березня�2010�ро���о�14.00,�за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Мечни�ова,�3,��ім.�213.�

Порядо��денний:

1. ЗвітПравлінняATпрорез�льтатифінансово-�осподарсь�оїдіяльності

ATза2009рі�.

2. 3вітРевізійної�омісіїAT.

3. Затвердженнярозподіл�тави�ористанняприб�т��зарез�льтатами

діяльностіAT�2009році.

4. 3атвердженняпланівдіяльностіATна2010рі�.

5. ПрообранняпрезидентаATтави�онавчо�одире�тора.

6. ПрообраннячленівНа�лядовоїрадиAT.

7. ПрообраннячленівРевізійної�омісіїAT.

8. Про передач� частинимайна AT вСтат�тний �апітал афілійованої

�омпанії.

9. Прозмін�наймен�ванняATвідповіднодовимо�За�он�У�раїни“Про

а�ціонернітовариства”.

10. Про затвердження нової реда�ції Стат�т� AT відповідно до вимо�

За�он�У�раїни“Проа�ціонернітовариства”.

11. Затвердженнявн�трішніхположеньAT:

а) “ПроЗа�альнізбориа�ціонерів”;

б) “ПроНа�лядов�рад�”;

в) “ПроПравління”;

�) “ПроРевізійн��омісію”;

д) “Проінформаціютовариства”;

є) “Коде�с�орпоративно�о�правління”відповіднодовимо�За�он�

У�раїни“Проа�ціонернітовариства”.

12. Пропереведеннявип�с��а�ційAT“Медінвестпрое�т”здо��ментарної

формиісн�ваннявбездо��ментарн�форм�(дематеріалізаціявип�с��)

тазатвердженняРішенняпродематеріалізаціювідповіднодовимо�

За�он�У�раїни“Проа�ціонернітовариства”.

Почато�реєстрації�часни�івзборів30березня2010ро��о10.00,

заадресою:м.Київ,в�л. Мечни�ова,3,�ім.213.

Для реєстрації �часни�ам потрібномати до��мент,що посвідч�є

особ�; представни�ам а�ціонерів—довіреність, оформлен� з�ідно з

чинним за�онодавством. З новоюреда�цією стат�т� AT та вн�трішніх

положеньможнаознайомитисьз1березняпо30березня2010ро��,з

15.00до17.00заадресою:м.Київ,в�л.Мечни�ова,3,�аб.207.

Правління

Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності�
ВШевчен�івсь�ом�районім.Києвапопров.Т.Шевчен�а,8-блітера“А”б�д�ть

проводитись б�дівельні роботи по ре�онстр��ції нежитлово�о б�дин�� під

адміністративно-офісніприміщення.

Аналізможливихвпливівнанав�олишнєсередовищепо�азав,щопрое�т�ємий

об’є�т не б�демати наднормативно�о і помітно�о вплив� на е�оло�ічний стан

район�.

Прое�томпередбаченінеобхідніпротипожежнізаходи.Витративодитас�иди

сто�івв�аналізаціювід�осподарчо-поб�товихпотребприйнятизанормами.При

�мовівведеннявдіювсіхзаходів,передбаченихпрое�том,ата�ожпідтрим�вання

впроцесіе�спл�атаціївналежном�станісистемпожежноїси�налізації,вентиляції,

водозабезпечення і техноло�ічно�о обладнання віро�ідність аварійних сит�ацій

пра�тичнови�лючається.

Реалізаціяпередбаченихпрое�томтехнічнихрішеньнеприведеденеоборотних

або�ризовихзмінвприродном�середовищіінепредставляєза�розидляздоров’я

населення.

Впрое�тіпередбаченівсінеобхіднізаходидлязменшеннявпливівнанав�олишнє

середовище.

Залиш�овим
впливом
є:

� ви�идиватмосфер�відвід�ритоїстоян�иавтомобілів,я�астворює�онцентрації

повсіхречовинахнеперевищ�ючиГДК;

� ви�идивід�орот�остро�овоїроботидизель-�енераторанамоментвід�лючення

постійноїеле�троенер�ії;

� розміщеннянезначної�іль�остіпоб�товихтвердихвідходів;

� с�иди сто�ів в поб�тово-�осподарч� �аналізацію та дощових вод в дощов�

�аналізацію.Іншіне�ативнівпливинанав�олишнєсередовищевідс�тні.

Замовни�
зобов’яз�ється:

� ре�онстр��ціютае�спл�атаціюпроводити�відповідностізнормами;

� в період ре�онстр��ції та е�спл�атації с�воро дотрим�ватись техноло�ічних

режимівнавсіхетапах,ви�он�вативсізаходипозниженнювплив�нанав�олишнє

середовище,систематично�онтролюватиробот�інженерно�ообладнання;

� вивозитисміттявідповіднозлімітами;

� провсівідхиленнятааварійнівипад�ине�айносповіщатисл�жбиДержна�ляд�

м.Києва.

Пропозиції�по�нормативах�ГДВ

� Посвідчення лі�відатора на

ЧАЕС, �ате�орія 2, серія А,

№ 095551наім’яБой�аВасиля

Івановичавважатинедійсним.

Кольороподіл	А2	(формат660х560мм)

01034, Київ, в�л.Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр�азети«Хрещати�».

Тел.:235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі	види	додр��арсь�их	робіт.

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

Код
Наймен�вання

речовини

№

джерела

Ви�иди�на��ожне�джерело Приміт�а

�/се� т/рі�

301 Азот�діо�сид 1 0,000292 0,000072

2 0,774000 0,003500

Σ 0,774292 0,003572

328 Сажа 2 0,005500 0,000025

337 В��лецюо�сид 1 0,030600 0,006100

2 0,094500 0,000430

Σ 0,125100 0,006530

2754 В��леводні 1 0,003180 0,000590

2 0,019500 0,000088

Σ 0,022680 0,000678

Всьо�о 0,927572 0,010805

Заяви та пропозиції від �ромадян б�д�ть прийматися за адресою:м. Київ,

пров. Шевчен�а, 11 (Управління по б�дівництв� ПАТ “Промінвестбан�”),

тел.:201-53-08,201-52-00.
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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 232
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Âàëåíòèí Êóö ïðåòåíäóº íà
ïîÿñ ÅÂÀ
Ó ñóáîòó 
â Êèºâ³ â³äáóâñÿ
âå÷³ð áîêñó
Ñèä³ð ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

І ор Фаніян відбо с вав
найтяжчий бій ар’єрі,
Тим р Ах ндов дістав сер-
йозне розсічення, а Ва-
лентин К ц, Ві тор Постол
і Дмитро К чер перемо ли
но а том.

Âå÷³ð áîêñó 6 ëþòîãî â³äêðèâ
ïåðñïåêòèâíèé ëåãêîàòëåò Elite-
boxing Promotion Äàí³ÿð Ãàíèê.
Éîãî ñóïåðíèê — êðèì÷àíèí Àðóò
Õà÷àòðÿí. Ùå â äåáþò³ ïîºäèíêó
îïîíåíò, ùî çíà÷íî ïîñòóïàºòüñÿ
çðîñòîì ³ ô³çï³äãîòîâêîþ, ñòàá³ëü-
íî “êàðàâ” Ãàíèêà çà íåóâàæí³ñòü.
Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî áîþ ç
Îëåêñàíäðîì Ëèòâîþ 17-ð³÷íèé
ëåãêîàòëåò Elite-boxing Promotion
ïðàêòè÷íî íå îáðîáëÿâ êîðïóñ ñó-
ïåðíèêà. Âåñü ïîºäèíîê Äàí³ÿð
Ãàíèê áåç ïðîáëåì óòðèìóâàâ
öåíòð ðèíãó, àëå ÷îìóñü ïðîïîíó-
âàâ àòàêóâàòè ãîñòþ. Çðåøòîþ çà
ðàõóíîê øâèäêîñò³ é ðîáîòè ïåðåä-
íüîþ ðóêîþ Ãàíèê òàêè ïåðåì³ã,
ñóää³ áóëè îäíîñòàéíèìè.

Ïîðàäóâàâ ²ãîð Ôàí³ÿí (ñåðåäíÿ
âàãà). Ïðîìîóòåðè Elite-boxing Pro-
motion ï³äãîòóâàëè äëÿ íüîãî ñþð-
ïðèç — ñïðîáóâàòè ñèëè â ïîºäèí-
êó ç áðîâàð÷àíèíîì ïðè¿õàâ äåáþ-
òàíò ³ç Êðàìàòîðñüêà Äìèòðî Ìî-
êàíó. Àëå ç ïåðøèì óäàðîì ïî ãîí-
ãó îäðàçó ñòàëî çðîçóì³ëî: ç áîê-
ñåðñüêîþ øêîëîþ ó íîâà÷êà âñå
á³ëüøå í³æ äîáðå! Ç³çíàòèñÿ, ï³ñëÿ
ïåðøèõ ðàóíä³â çà Ôàí³ÿíà äîâåëî-
ñÿ ïåðåæèâàòè — â³í äîáðÿ÷å “íà-
õàïàâñÿ” æîðñòêèõ äæåá³â ñóïåð-

íèêà. Àëå çðåøòîþ Ìîêàíó ô³çè÷-
íî çàáðàêëî ñèë íà óâåñü ïîºäè-
íîê. Äîñâ³ä÷åí³øèé ²ãîð Ôàí³ÿí
çóì³â ïåðåëàøòóâàòèñÿ, ä³áðàâ êëþ-
÷³ äî ñâîãî â³çàâ³ é äîâ³â ñïðàâó äî
ëîã³÷íî¿ ïåðåìîãè îäíîñòàéíèì ð³-
øåííÿì ñóää³â.

Íå ïîùàñòèëî âèáóõîâîìó ïðåä-
ñòàâíèêîâ³ íàï³âëåãêî¿ âàãè Òèìó-
ðîâ³ Àõóíäîâó. Éîãî ñóïåðíèêîì
öüîãî ðàçó áóâ íàïîðèñòèé ³òàë³ºöü
àëáàíñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ñóàò Ëà-
ç³. Êðåìåçíèé Ëàç³ âèÿâèâñÿ íå çîâ-
ñ³ì “÷èñòèì” áîêñåðîì: ó äðóãîìó
ðàóíä³ â³í çîïàëó áóöíóâ ãîëîâîþ â
áðîâó Àõóíäîâó, ³ òîé ä³ñòàâ ãëèáî-
êå ðîçñ³÷åííÿ. Ñóää³ ïîºäèíêó ðà-
çîì ç ë³êàðåì âèð³øèëè çóïèíèòè
á³é. Çà ïðàâèëàìè, ïîºäèíîê çàô³ê-
ñîâàíî ÿê òàêèé, ùî íå â³äáóâñÿ.

Âäàëî äåáþòóâàâ ó ëåãê³é âàç³ Âà-
ëåíòèí Êóö. Ó äðóãîìó ðàóíä³ ë³-
äåð Elite-boxing Promotion íîêàóòó-
âàâ óçáåöüêîãî áîêñåðà Øåðçîòáå-
êà Ìàìàäæàíîâà, òîæ òåïåð ó ï³ä-
íåñåíîìó íàñòðî¿ ãîòóâàòèìåòüñÿ

äî ïîºäèíêó çà ïîÿñ ÷åìï³îíà çà
âåðñ³ºþ ÅÂÀ.

Æîäíî¿ ïðîáëåìè ç Òåéìóðàçîì
Êåêåë³äçå íå ìàâ ïåðøèé íîìåð
óêðà¿íñüêîãî ðåéòèíãó âàæêî¿ âàãè
Äìèòðî Êó÷åð. Êðó¿çåð Elite-box-
ing Promotion íîêàóòóâàâ çíà÷íî
íèæ÷îãî íà çð³ñò ðîñ³ÿíèíà ³ òà-
êèì ÷èíîì çäîáóâ ñüîìó ïåðåìîãó
â êàð’ºð³ ç ñåìè ìîæëèâèõ.

Òðàäèö³éíî âèäîâèùíèé á³é ïî-
êàçàâ Â³êòîð Ïîñòîë. Ó ñüîìîìó ðà-
óíä³ â³í åôåêòíî íîêàóòóâàâ äîñâ³ä-
÷åíîãî é ³ìåíèòîãî óãîðöÿ Ëàñëî
Êîìÿò³. Â îäí³é ç³ ñïðîá êîíòðàòà-
êóâàòè ã³ñòü “ïðîâàëèâñÿ”, Ïîñòîë
çóñòð³â Êîìÿò³ ïðàâèì á³÷íèì ó áî-
ðîäó. Ñåêóíäàíòè äîâãî ïðèâîäèëè
ãîñòÿ äî òÿìè.

Íàñòóïíèé âå÷³ð áîêñó ï³ä åã³-
äîþ ïðîìîóòåðñüêî¿ êîìïàí³¿ Elite-
boxing Promotion ìàº â³äáóòèñÿ ó
êâ³òí³. Íà êîíó ãîëîâíîãî ïîºäèí-
êó çà ó÷àñòþ ë³äåðà êîìïàí³¿ Âà-
ëåíòèíà Êóöà ñòîÿòèìå ïîÿñ ÷åì-
ï³îíà çà âåðñ³ºþ ÅÂÀ

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

ñõ³äíèé, ñõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—6°Ñ, âíî÷³
—5...—12°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +5°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðè-
ìó ì³ñöÿìè —2...—3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè —4...—5°Ñ, âíî÷³ —6...
—8°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —7...—9°Ñ, âíî÷³ —8...—12°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6
ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —5...—6°Ñ, âíî÷³ —6...—8°Ñ

Ві тор Постол бою

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 9 ëþòîãî
7.00—12.45. Період “порожнечі”. Розслабтеся, відпочиньте,

та им чином заощадите сили для майб тніх звершень. А роз-
почате доведеться переробляти по-новом . І неодмінно розпла-
тіться з бор ами. Після обід сонце піднесено о д ховно о на-
строю побля не. Повіють розові хмари, проб дивши в д шах
мер антильні інтереси, ам’ян принциповість, владні амбіції...

ОВНИ зран витатим ть поза хмарами, тож матим ть ви ляд ди-
ва ів-ідеалістів. Спіл йтеся з тими, хто вам симпатичний, до о о
відч ваєте потя . У інці дня вас т рб ватим ть інші проблеми, що но-
сять жорст іший, принциповіший хара тер. Тіль и не посваріться з
оханими, бо вони та і вперті, що не зіб’єш їх із обраної позиції нія и-
ми ар ментами та розс дливістю.
ТЕЛЬЦІ, зран та ти а дипломата, др желюбності сприятиме мир-

ном розв’язанню давніх проблем. Після обід доветься пере валіфі-
ватися в дале о лядно о страте а: розробити перспе тивні плани,

все прорах вати до дрібниць, реор аніз вати рафі роботи, аби ож-
на мить ви ористов валася пра тично, а слова не розходилися з ді-
лом.
БЛИЗНЯТА, підбийте підс м и! Напр жені стос н и з’яс йте, с лей-

те розбиті орш и з подр жжям, оле ами, др зями, рідними. Радість
щодо зала оджених с перечо стане ч довим тоні ом для д ші. Вве-
чері посилиться ст рбованість стосовно професіональних, матеріаль-
них, справ охання. Не поспішайте робити поспішні виснов и. Т т вар-
то вжити запобіжних заходів для ни нення р йнацій.
РАКИ, робочий мі ро лімат є ч довим, тож поспішайте зран на

робот , я на свято! Непосильних завдань не існ ватиме. Блис че впо-
раєтеся з різними сл жбовими навантаженнями, ще й помічни и до-
помож ть. У інці дня розв’яз ватимете серйозні онфлі тні пробле-
ми. Тож прибор айте омандирсь ий онор і б дьте на др их ролях,
баланс ючи між “я” і “ти”. Навіть я що с перни и не мають рації, зми-
ріться.
ЛЕВИ, присвятіть перш половин дня а тивном відпочин . Ре -

лам йте свої таланти та дося нення, флірт йте, розважайтеся, охай-
теся, для отримання ендорфін щастя ліпшої пори оді й че ати. Піс-
ля обід збавте темп і зосередьтесь на профіла тично-лі вальних за-
ходах, відвідайте лазню, тренажерний зал, поспіл йтеся з природою,
розробіть нов дієт харч вання, про онс льт йтеся з лі арями щодо
власно о здоров’я.
ДІВИ, зран займіться любленими справами та розрадж йте д -

ш . В інці дня хмари проблем з стяться і доведеться перем н тися
на новий стиль б ття. Доведеться посадити Е о на олодний пайо
(любовний, фінансовий), не завищ вати самооцін , а об’є тивно
сприймати реальність.
ТЕРЕЗИ, до обід подр жіться з М зою і творіть із насолодою. По-

тіште себе приємними про лян ами, спіл ванням. Надвечір осяй-
ний небосхил затя не розовими хмарами, посиливши дис армонію
в стос н ах та зіпс вавши вам приємний настрій через невід ладні
справи та обтяжливі обов’яз и. Не впадайте відчай. Нама айтеся від-
ш ати вдал стеж із нетрів не араздів.
СКОРПІОНИ, зран відпочиньте тілом та д шею, поповніть роз -

мові літини свіжою інформацією. Вечір видасться с мб рним, том
не встрявайте в онфлі тні дис сії, ни айте пліто , ос джень, а но-
ві пліт и про о ось ліпше перевірте на достовірність.
СТРІЛЬЦІ, завершіть до обід розпочаті справи, розплатіться з бор-

ами. В др ій половині дня а тивіз ється інстин т транжири, що не-
ативно вплине на стос н и з оточенням. Ваша недбалість меж вати-
ме з о идним е оїзмом та жадібністю, де собі все, а іншим — нічо о.
Зважте на це, я що цін єте прихильність рідних.
КОЗОРОГИ, заховайтеся під по ров таємничості та займіться се -

ретними справами. Розбов аєте — все піде в пісо . А більше мети-
ватимете, тримаючи язи на припоні, — примножите стат и і поліп-

шите матеріальний доброб т. Пере ляньте сфер онта тів. Нічо о
дивно о, я що дея і речі чи люди втратять ваших очах цінність. Мож-
ливо, ці стос н и на цьом етапі вичерпали себе і вже є баластом,
тож мають звільнити місце для нових симпатій.
У ВОДОЛІЇВ се йтиме ч дово! А я що зран не хотітиметься зай-

нятися серйозними справами, тим раще — зе ономите більше сил
на майб тнє. Вечір задасть старт важливим прое там (освіта, ар’-
єра, роші), де ба ато підводних аменів, але на ивати п’ятами від них
і не сподівайтеся, бо це армічний припис.
РИБИ до обід витатим ть на рилах емоційних насолод, дарма, що

з рошима не сто, зате д ша сповнена блаженних радощів! У др -
ій половині дня час перевтілитися в матеріаліста, проявити ділов за-
вас і зайнятися розроб ою перспе тивних планів на майб тнє, де
пра тицизм і ви ода, аналітичний прорах но віді рають оловн роль

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло
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