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Çèìà íå â³äñòóïàº
Êè¿â ñïðàâëÿºòüñÿ ç íåãîäîþ íàéêðàùå

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Зима в отре вдарила не одою і повністю па-
раліз вала раїн . Через сні опади знестр м-
лено півтисячі населених п н тів, з пинився
р х на доро ах місцево о значення та міжна-
родних трасах, припинили робот іль а
аеропортів. Боротися з наслід ами стихії не
всти ають ні працівни и МНС, ні ом нальни-
и. Взяти лопат в р и просять і звичайних
меш анців. Порівняно з іншими містами в
Києві, попри с ладн сит ацію, вдається роз-
чистити оловні ма істралі, забезпечити без-
перебійний р х транспорт й робот страте-
ічних підприємств.

Ñí³ãîïàäè òà îæåëåäèöÿ çíîâó çàáëîêóâàëè Óêðà¿íó.
Íàäçâè÷àéíèé ñòàí çàïðîâàäèëè â áàãàòüîõ îáëàñíèõ öåí-
òðàõ ³ ñåëàõ. Ó çîí³ íåãîäè îïèíèâñÿ ³ Êè¿â. Íàðàç³ ñòî-
ëè÷í³ êîìóíàëüíèêè íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëüíî ðîç÷èñ-
òèòè ãîëîâí³ äîðîãè òà ï³ä’¿çäè äî ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â,
çîêðåìà øê³ë òà ë³êàðåíü.

“Öüîãî ðîêó çèìà ïðèãîòóâàëà äëÿ íàñ òÿæê³ âèïðî-
áóâàííÿ, ìàéæå 40 ðîê³â â Óêðà¿í³ íå áóëî òàêèõ ñêëàä-
íèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Êè¿âñüêà âëàäà êèíóëà âñ³ ñèëè íà

áîðîòüáó ç íåãîäîþ. Äëÿ ïîäîëàííÿ ¿¿ íàñë³äê³â áðàêóº
³ ëþäñüêîãî, ³ òåõí³÷íîãî ðåñóðñó. Òîæ äî ïðèáèðàííÿ
ñí³ãó çàëó÷åíî íå ò³ëüêè êîìóíàëüí³, à é ³íø³ ñòîëè÷-
í³ ï³äïðèºìñòâà. ß îñîáèñòî ïðîøó êîæíîãî ç âàñ ïî-
ñòàâèòèñÿ ç ðîçóì³ííÿì äî òîãî, ùî íå âñ³ ïðèáóäèí-
êîâ³ òåðèòîð³¿ áóäå ðîç÷èùåíî â÷àñíî, àäæå âñ³ ðåñóð-
ñè ïåðåäóñ³ì áóäå ñïðÿìîâàíî íà ïðèáèðàííÿ îñíîâíèõ
òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³é-
íî¿ ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ïðî¿çäó ñïåöàâòî-
ìîá³ë³â: ìàøèí ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïîæåæíèê³â, ïðà-
âîîõîðîíö³â”,— çâåðíóâñÿ äî êèÿí ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ñòîëè÷íèé ãîëîâà òàêîæ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü ç íåâîºí³çîâàíèìè ôîðìóâàííÿìè
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó (öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè) Êèºâà”. “Öå äàº
íàì ìîæëèâ³ñòü çàëó÷àòè äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñí³ãîïà-
ä³â òà îæåëåäèö³ óñþ òåõí³êó òà ðåñóðñè ñòîëè÷íèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³”,— ïîÿñíèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. Ñâîºþ
÷åðãîþ ì³ñüêà âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ðàéîí³â ç ïðîõàííÿì
ï³äâèùèòè ð³âåíü ³ ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò. Äâ³ðíèêè ïî-
âèíí³ âèõîäèòè íà ïðèáèðàííÿ ùîãîäèíè.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ó ñòîëèö³ ïðèáèðàþòü ñí³ã íàéåôåêòèâ-
í³øå ïî Óêðà¿í³. Á³ëüø ÿê 400 íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ð³çíèõ
îáëàñòÿõ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ áåç åëåêòðîåíåðã³¿. Äîðîãè, ùî
äîñ³ áóëè ïðîñòî ñëèçüêèìè, ïåðåòâîðèëèñÿ íà íåïðîõ³ä-
í³. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ àâòîøëÿõ³â ó ×åðí³ã³âñüê³é
îáëàñò³, íàïðÿìêó Ê³ðîâîãðàä — Ìèêîëà¿â, Õàðê³â. Ó Âî-

ëèíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é, Òåðíî-
ï³ëüñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Ïîëòàâñüê³é, Õàðê³âñüê³é îá-
ëàñòÿõ ïàðàë³çîâàíî øëÿõè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Ó öèõ ðå-
ã³îíàõ áóëè â³äð³çàí³ îäèí â³ä îäíîãî íàâ³òü ðàéîíí³ öåí-
òðè, à ùî âæå êàçàòè ïðî íåâåëèê³ íàñåëåí³ ïóíêòè.

×åðåç íåãîäó çóïèíèëè ðîáîòó ï’ÿòü óêðà¿íñüêèõ àåðî-
ïîðò³â: ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ð³âíîìó, Ìàð³óïîë³, ×åðí³â-
öÿõ òà êè¿âñüê³ “Æóëÿíè”. Ç îáìåæåííÿì ïðàöþâàëè òà-
êîæ ìîðñüê³ ïîðòè â Ñêàäîâñüêó òà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâ-
ñüêîìó.

Ó ×åðêàñàõ ñí³ãó âèïàëà äâîì³ñÿ÷íà íîðìà. Ì³ñüêèé ãî-
ëîâà áóâ çìóøåíèé âèçíàòè áåçïîðàäí³ñòü êîìóíàëüíè-
ê³â òà çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó äî ì³ñöåâèõ æèòåë³â. “Ì³ñü-
êà âëàäà ïðèéìå òèì÷àñîâî íà ðîáîòó ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü
ðîç÷èùàòè ïåðåõðåñòÿ, âóëèö³ é òðîòóàðè â³ä ñí³ãó. Âñ³
ðîáîòè áóäå îïëà÷åíî. Îð³ºíòîâíî ëþäèíà çìîæå çàðî-
áèòè çà äåíü ïðèáëèçíî 100 ãðèâåíü, “íà ðóêè”,— ðîç-
ïîâ³â Ñåðã³é Îäàðè÷. Ó ì³ñò³ ñòâîðèëè 16 îïîðíèõ ïóíê-
ò³â, äå îõî÷³ ìîæóòü îòðèìàòè ðåìàíåíò.

Ó Ã³äðîìåòöåíòð³ êàæóòü, ùî íà ñüîãîäí³ íàéã³ðøå âæå
ïîçàäó. “Öèêëîí ïðîéøîâ Óêðà¿íîþ. Ó ïåðø³é ïîëîâè-
í³ òèæíÿ çíà÷íèõ îïàä³â íå î÷³êóºòüñÿ”,— ñêàçàëà “Õðå-
ùàòèêó” íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìåòåîïðîãíîç³â Ëþäìèëà Ñàâ-
÷åíêî. Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ êîëèâàòèìåòüñÿ â³ä 0 äî —
5°Ñ óäåíü òà —4 äî —9°Ñ óíî÷³. Òèæíåâèé ï³ê ìîðîçó ïðè-
ïàäå íà 17 ëþòîãî — áóäå äî —10°Ñ. Ïîò³ì òðîõè ïîòåï-
ë³øàº. 20 ëþòîãî ìîæëèâèé äîù”

Продовження теми на 3-й стор.
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Êè¿â ñï³âïðàöþâàòèìå 
ç³ ÑØÀ

Ó ñò³íàõ ìåð³¿ â³äáóëàñÿ îô³ö³éíà çó-
ñòð³÷ ìåðà Êèºâà Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî
òà íîâîïðèçíà÷åíîãî Ïîñëà ÑØÀ â Óêðà-
¿í³ Äæîíà Òåôôòà. “Êè¿â — ñòîëèöÿ âå-
ëèêî¿ äåðæàâè, ñåðåä ³íøèõ ì³ñò â³í âè-
ð³çíÿºòüñÿ áàãàòîþ ³ñòîð³ºþ òà íåçð³âíÿí-
íîþ êðàñîþ. ßê ìåð öüîãî ÷óäîâîãî ì³ñ-
òà, ÿ ãàðàíòóþ Âàì ñïðèÿííÿ ó âñ³õ ïè-
òàííÿõ òà ó âñ³õ íàïðÿìêàõ ðîáîòè. ß îñî-
áèñòî çàö³êàâëåíèé ó òîìó, ùîá Âàøå ïå-
ðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³ áóëî íå ò³ëüêè ïðî-
äóêòèâíèì, à é ìàêñèìàëüíî êîìôîðò-
íèì”,— íàãîëîñèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïîñîë ÑØÀ çàïåâíèâ, ùî
âèñîêî îö³íþº ïåðñïåêòèâí³ñòü ïîäàëü-
øî¿ ñï³âïðàö³ ç ÊÌÄÀ òà ïîäÿêóâàâ çà
ïîñò³éíå ñïðèÿííÿ âëàäè ó âèð³øåíí³ âñ³õ
ïèòàíü. Íàîñòàíîê Äæîí Òåôôò â³äçíà-
÷èâ, ùî çàâæäè ãîòîâèé ï³äòðèìàòè âñ³
ïðîïîçèö³¿ ìåðà òà ³í³ö³àòèâè ³ íàäçâè-
÷àéíî çàö³êàâëåíèé ó ïîäàëüøîìó ðîçâèò-
êó öüîãî ïàðòíåðñòâà. Äî ñëîâà, ï³ä ÷àñ
òðàäèö³éíîãî äèïëîìàòè÷íîãî ïðèéîìó ç
íàãîäè Íîâîãî ðîêó òà Ð³çäâà, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ â ãðóäí³ 2009 ðîêó â Êîëîíí³é çàë³
ÊÌÄÀ, ïàí Òåôôò óæå ìàâ íàãîäó ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç Ëåîí³äîì ×åðíîâåöüêèì,
äå ³ îòðèìàâ çàïðîøåííÿ â³äâ³äàòè Êè¿â-
ñüêó ìåð³þ ç îô³ö³éíèì â³çèòîì òà ïðî-
äîâæèòè ñï³ëêóâàííÿ

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èëà 
ñòàðò Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð-2010

Ó Êèºâ³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè
â³äêðèòòÿ ÕÕ² çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
2010 ðîêó ó Âàíêóâåð³. Çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé âçÿâ ó÷àñòü ó
öåðåìîí³¿ ï³äíÿòòÿ äåðæàâíîãî ïðàïîðà
Óêðà¿íè òà ïðàïîðà Íàö³îíàëüíîãî Îë³ì-
ï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè. “Ç 12 äî 28
ëþòîãî âåñü ñâ³ò ³ç çàõîïëåííÿì áóäå ñïîñ-
òåð³ãàòè çà ö³ºþ õâèëþþ÷îþ ïîä³ºþ. Çâåð-
òàþ÷èñü äî âñ³õ òèõ, õòî âæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì çàõèùàòèìå ÷åñòü íàøî¿ äåðæàâè ó
Êàíàä³, ÿ ñïîä³âàþñÿ, ùî íåçàáàðîì, çàâäÿ-
êè óñï³õàì íàøèõ îë³ìï³éö³â íà ëüîäîâèõ
àðåíàõ ³ ã³ðñüêîëèæíèõ òðàñàõ Âàíêóâåðà,
áàãàòî ëþäåé ³ç çàõîïëåííÿì ñêàíäóâàòè-
ìóòü ñëîâî “Óêðà¿íà””,— çàçíà÷èâ ïàí Æó-
ðàâñüêèé

Ì³ñüêà âëàäà 
çóïèíèòü áóä³âíèöòâî 
íà Ãîí÷àðà

Ñòîëè÷íà âëàäà âèìàãàòèìå ïðèïèíåí-
íÿ ñêàíäàëüíîãî áóä³âíèöòâà íà âóëèö³
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17—23. Íàðàç³, çà ïîäàí-
íÿì äåïóòàòà Êè¿âðàäè, çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Â³òàë³ÿ Æóðàâñüêîãî, ï³äãîòîâ-
ëåíî ïðîåêò ð³øåííÿ “Ïðî çóïèíåííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò ÒÎÂ “²íâåñòèö³éíî-áóä³-
âåëüíà ãðóïà” ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà æèòëî-
âîãî êîìïëåêñó ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà âáóäîâàíèì ïàð-
ê³íãîì íà âóëèö³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 17—23 â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”. “Öå
áóä³âíèöòâî íå áóëî ïîãîäæåíî ç³ ìíîþ
ÿê ç ïðîô³ëüíèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè
ÊÌÄÀ, ÿêèé êóðóº ðîáîòó Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
òà, ïîïðè öå, çàáóäîâíèê áóäóº 10-ïîâåð-
õîâèé áóäèíîê â îõîðîíí³é áóôåðí³é çî-
í³ àíñàìáëþ ñïîðóä Ñîáîðó Ñâÿòî¿ Ñîô³¿.
Âèñîòà çàïëàíîâàíîãî áóäèíêó º íåïðèé-
íÿòíî á³ëüøîþ, í³æ ïðèëåãë³ áóä³âë³ ñòà-
ðî¿ çàáóäîâè. Öå íåïðèïóñòèìî, àäæå íå
â³äïîâ³äàº òðàäèö³éí³é âèñîò³ áóä³âåëü ó
³ñòîðè÷íîìó ñåðåäì³ñò³ Êèºâà. Òîìó ìè
âèìàãàòèìåìî íåãàéíîãî çóïèíåííÿ öüî-
ãî áóä³âíèöòâà”,— çàÿâèâ ïàí Æóðàâ-
ñüêèé

Ä³òåé íàãîäóþòü
Ñòîëè÷íà âëàäà âèìàãàº â³ä ðàéîí³â çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíå
õàð÷óâàííÿ ìàëþê³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Протя ом останніх двох
з половиною місяців до
Сл жби допомо и місь-
о о олови иянам
(15-51) надійшло 106
с ар щодо незадовіль-
но о харч вання сто-
личних дош ільних за-
ладах. Найбільше
звернень із Солом'ян-
сь о о та Дарниць о о
районів. Бать и об -
рюються бідним раціо-
ном, зменшеними пор-
ціями, тим, що дітям
не дають риби, м'яса,
ц р . Я з'яс валося,
орінь проблеми в не-
раціональном ви о-
ристанні оштів райо-
нами. Заст пни олови
КМДА Віталій Ж рав-
сь ий заявив, що місто
за ладе всі потрібні
ошти для харч вання
малю ів і онтролюва-
тиме витрати.

Äåäàë³ á³ëüøå êèÿí ïîâ³-
äîìëÿþòü ïðî íåçàäîâ³ëüíå
õàð÷óâàííÿ ìàëå÷³ ó äèòñàä-
êàõ. Áàòüê³â îáóðþº á³äíèé
ðàö³îí. ×àñòî â ìåíþ âêàçàíî,
ùî ä³òåé ãîäóþòü ñòðàâàìè ç
ì’ÿñà ³ ðèáè, à íàñïðàâä³ äà-
þòü êàðòîïëþ òà êàø³. Òèì
÷àñîì ïëàòó çà õàð÷óâàííÿ íà-
ðàõîâóþòü ñïîâíà. Â äåÿêèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ âèíèêëè
ïðîáëåìè ç ìàñëîì, öóêðîì.
Ñîëîäêèé ïðîäóêò áàòüê³â çî-
áîâ’ÿçóâàëè äîêóïîâóâàòè.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à äèò-
ñàäêà ¹ 809 Ðà¿ñè Ñòàí³ñëàâ-
ñüêî¿, îñòàíí³ì ÷àñîì ¿õíº ìå-
íþ ñïðàâä³ çá³äí³ëî. “Ðàéîí-
í³ ÷èíîâíèêè çàì³ñòü òîãî,
ùîá ïîñòà÷àòè ïðîäóêòè, êà-
æóòü, áóö³ìòî áðàê õàð÷³â ïî-
â’ÿçàíèé ³ç “òåíäåðíèìè
ïðîáëåìàìè”,— ñêàðæèòüñÿ
ïàí³ Ñòàí³ñëàâñüêà.

Ñòîëè÷íà äåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ
âçÿëà ïðîáëåìó ï³ä îñîáëèâèé
êîíòðîëü. Çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé
çâåðíóâñÿ äî ðàéîííèõ êåð³â-
íèê³â ç âèìîãîþ ïðèä³ëèòè
îñîáëèâó óâàãó õàð÷óâàííþ â
äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ ì³ñòà. Çà éî-
ãî ñëîâàìè, ô³íàíñóâàííÿ äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, çîêðåìà é õàð÷óâàííÿ â
íèõ, çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê
ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é.

“Öå çàõèùåí³ ñòàòò³ ô³íàí-
ñóâàííÿ, òîìó ïðîáëåìè ç õàð-
÷óâàííÿì ó äèòñàäêàõ äåÿêèõ
ðàéîí³â ì³ñòà º íàñë³äêîì íå-
ðàö³îíàëüíîãî ðîçïîä³ëó êîø-
ò³â,— çàÿâèâ â³í. — ß çâåð-
íóâñÿ äî êåð³âíèê³â ðàéîí³â ç
ïðîõàííÿì íåãàéíî ðîç³áðà-
òèñÿ ó ö³é ñèòóàö³¿”.

Ïàí Æóðàâñüêèé çàóâàæèâ,
ùî çíàº, ÿê ðîçâ’ÿçàòè öþ
ïðîáëåìó òà çàïîá³ãòè ¿é íà-
äàë³. “Ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ

ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2010 ð³ê
ìè ïîïðîñèìî äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè çîñåðåäèòè êîøòè íà
ô³íàíñóâàíí³ çàõèùåíî¿
ñòàòò³ áþäæåòó — õàð÷óâàí-
í³ â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ — ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îñâ³òè
òà íàóêè ÊÌÄÀ”,— íàãîëî-
ñèâ â³í. ßê ïîâ³äîìèëà â÷î-
ðà “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
ñall-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî,
â³ä 1 ãðóäíÿ 2009-ãî äî 15
ëþòîãî 2010-ãî äî Ñëóæáè
äîïîìîãè ì³ñüêîãî ãîëîâè
êèÿíàì (15-51) íàä³éøëî 106
ñêàðã ùîäî íåçàäîâ³ëüíîãî
õàð÷óâàííÿ â ñòîëè÷íèõ äî-
øê³ëüíèõ çàêëàäàõ.

“Íàéá³ëüøå çâåðíåíü îòðè-
ìàëè ³ç Ñîëîì’ÿíñüêîãî òà
Äàðíèöüêîãî ðàéîí³â,— ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Äàíüêî. — Çäå-
á³ëüøîãî âîíè íå â³äð³çíÿ-

þòüñÿ çà çì³ñòîì”. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, çâåðòàëèñÿ, íàïðèêëàä,
áàòüêè, ÷è¿ ä³òè â³äâ³äóþòü
äèòñàäîê ¹ 640 íà âóë. Ôó-
÷èêà. Êèÿíè ïîâ³äîìèëè, ùî
â ìåíþ ò³ëüêè ÿéöÿ òà îâî÷³,
à ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, ðèáè
âçàãàë³ íåìàº. Ó äèòÿ÷èé ñà-
äî÷îê ¹ 477 áàòüêè çìóøå-
í³ ïðèíîñèòè õë³á òà ìàñëî,
áî àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëàäó ãðî-
øåé íà õàð÷óâàííÿ íå ïåðå-
ðàõîâóº ðàéîííå óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè. Ó äèòñàäêó ¹ 191
(âóë. Ìàðòèðîñÿíà) âçàãàë³
çàïðîïîíóâàëè ñïëà÷óâàòè
äîäàòêîâî çà õàð÷óâàííÿ ä³-
òåé ïî 40 ãðí. Ó äèòñàäêó
¹ 712 (âóë. Ñòàä³îííà, 4à),
îêð³ì òîãî, ùî â ðàö³îí³ ä³-
òåé íåìàº ìàñëà, öóêðó, ãðå÷-
êè, çíà÷íî çìåíøèëèñÿ é
ïîðö³¿

Íåçàáóòèé ïîäâèã
Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè ð³÷íèöþ çàê³í÷åííÿ â³éíè 
â Àôãàí³ñòàí³
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Ç íàãîäè 21-õ ðîêîâèí âèâåäåííÿ
â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó ³ Äíÿ âøàíîâóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³í-
øèõ äåðæàâ ñòîëè÷í³ ÷èíîâíèêè ïîêëà-
ëè êâ³òè äî ìåìîð³àëó çàãèáëèì â Àôãà-
í³ñòàí³. Òàêîæ ó öåðêâ³ Âîçíåñ³ííÿ Õðèñ-
òîâîãî â³äáóëàñÿ ïàíàõèäà ïî âî¿íàõ-³í-
òåðíàö³îíàë³ñòàõ. Âåòåðàíè æ òðàäèö³éíî
çóñòð³ëèñÿ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðî-
ê³â.

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ øêîëÿð³ òà
ñòóäåíòè äåêëàìóâàëè â³ðø³ íà â³éñüêî-
âó òåìàòèêó, à ðàéîííà âëàäà âøàíóâàëà
ñ³ì’¿ çàãèáëèõ, âä³â, âî¿í³â-³íâàë³ä³â.

“²äåÿ îá’ºäíàòè âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñ-

ò³â â îäíó îðãàí³çàö³þ âèçð³ëà äàâíî,—
êàæå ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ³ ïî÷åñíèé ãîëîâà Ñï³ëêè âåòå-
ðàí³â àôãàíñüêî¿ â³éíè â ðàéîí³ Ñåðã³é
Ñàäîâîé,— äîëàòè ïðîáëåìè ëåãêî ðà-
çîì. À ¿õ ñüîãîäí³ ñïðàâä³ ÷èìàëî. Íàïðè-
êëàä, àìåðèêàíñüêèé óðÿä òóðáóºòüñÿ ïðî
ñâî¿õ ñîëäàò³â, ÿê³ ïðîéøëè â³éíó ó Â’ºò-
íàì³, ÷îãî íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî óêðà¿í-
ñüêèé. Íàìàãàºìîñÿ ï³äòðèìóâàòè õëîï-
ö³â ñèëàìè ðàéîíó — ³ ìîðàëüíî, ³ ìàòå-
ð³àëüíî. Ñüîãîäí³ ìè ðåìîíòóºìî ïàëàòè
â ãîñï³òàë³ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ âî¿í³â-àôãàí-
ö³â ó Ïóù³ Âîäèö³”. Ïðîáëåìè àôãàíö³â
ïàí Ñàäîâîé çíàº íå ç ÷óòîê — ïðîâ³â íà
â³éí³ äâà ðîêè.

Ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ âî¿í³â-³íòåð-
íàö³îíàë³ñò³â óøàíîâóâàëè â ï’ÿòíèöþ.
Ó Øêîë³ äæàçîâîãî ³ åñòðàäíîãî ìèñòåöòâ

12 ëþòîãî äëÿ íèõ âëàøòóâàëè ñâÿòêî-
âèé êîíöåðò. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðàéîíó âèä³-
ëèëà ô³íàíñîâó äîïîìîãó ³íâàë³äàì â³é-
íè, âåòåðàíàì ³ ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ. Ï³ñëÿ
êîíöåðòó â äðóæí³é îáñòàíîâö³ âåòåðàíè
ç³áðàëèñÿ çà áîéîâèìè ñòà ãðàìàìè, ä³-
ëèëèñÿ æèòåéñüêèìè òóðáîòàìè, çãàäóâà-
ëè çàãèáëèõ òîâàðèø³â ïî ñëóæá³.

Íå çàáóâàþòü â Óêðà¿í³ é óñ³õ òèõ, õòî
áðàâ ó÷àñòü â ³íøèõ â³éíàõ. Íèí³ ó Çáðîé-
íèõ ñèëàõ Óêðà¿íè ñëóæèòü 2 òèñÿ÷³ îô³-
öåð³â ³ ïðàïîðùèê³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó
àôãàíñüê³é â³éí³, ìàéæå 20 òèñÿ÷ â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ âèêîíóâàëè ³íòåðíà-
ö³îíàëüíèé îáîâ’ÿçîê ó ×èë³, ²ñïàí³¿,
ªãèïò³, Â’ºòíàì³, Åô³îï³¿, íà îñòðîâ³ Êó-
áà òà â áàãàòüîõ ³íøèõ ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ. 487
óêðà¿íö³â çàãèíóëè ï³ä ÷àñ âîºí ³ êîí-
ôë³êò³â íà òåðèòîð³ÿõ 16 êðà¿í ñâ³òó

Столична влада про онтролює, аби вихованці дитячих сад ів їли не лише хліб з маслом, а й отлети і риб

Перше пленарне засідання

V сесії Київради VI с ли ання

відб деться 25 люто о 2010 ро

о 10.00 од. за адресою:

в л. Хрещати , 36,

зала для засідань на 4-м поверсі.
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Ñí³ãîì çàìåëî 
âåñü ñâ³ò
Îïàä³â áðàêóº ëèøå íà Îë³ìï³àä³ 
ó Âàíêóâåð³
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Не лише У раїна потерпає від с -
ворої зими. Весь світ, що потро-
х вибирається з-під сні ових за-
валів, замислився, чи не схибили
із вр ченням Нобелівсь ої премії
олишньом віце-президентові
США за боротьб з лобальним
потеплінням, бо ж планета
останнім часом зазнає лобаль-
но о похолодання і справжніх зи-
мових ата лізмів. Найбільші за
останніх сто ро ів сні опади па-
раліз вали США, Європ , а наш
північн с сід Росію поде ди
"підморозило" до —500 С.

У США проти сні
виставили Національн
вардію

Â³ä íåáà÷åíèõ äåñÿòêè ðîê³â ñí³ãîïàä³â
ïîòåðïàº íå ëèøå Óêðà¿íà, âïîðàòèñÿ ç
íåãîäîþ íå ìîæå ³ ñâ³òîâèé ë³äåð — Ñïî-
ëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè. Íà ñüîãîäí³ ñòî
òèñÿ÷ ëþäåé çàëèøàþòüñÿ áåç åëåêòðèêè
ó ï³âäåííèõ øòàòàõ, äëÿ ÿêèõ ñí³ãîïàäè íå
õàðàêòåðí³ âçàãàë³. Ó àåðîïîðòàõ Äàëàññà
òà Àòëàíòè ñêàñîâàíî äâ³ òèñÿ÷³ àâ³àðåé-
ñ³â. Ïàðàë³çîâàíî òðàíñïîðòíèé ðóõ. Ïðî-
òÿãîì îäí³º¿ äîáè íà äîðîãàõ Ï³âäåííî¿
Êàðîë³íè çàðåºñòðóâàëè 1,5 òèñÿ÷³ ÄÒÏ.

Òèì ÷àñîì ïàðàë³çîâàíîþ çàëèøàºòüñÿ ³
ñòîëèöÿ ÑØÀ. Ê³ëüêà ä³á ÷åðåç òðàíñïîðò-
íèé êîëàïñ ó Âàøèíãòîí³ íå ïðàöþâàëè
óðÿäîâ³ óñòàíîâè. Çóïèíèëîñÿ ìåòðî, ÷å-
ðåç ùî òèñÿ÷³ ëþäåé íå ìîæóòü ïîòðàïè-
òè íà ðîáîòó. Âèñîòà ñí³ãîâîãî ïîêðèâó â
ì³ñò³ ñÿãíóëà 139 ñì ³ ñòàëà ðåêîðäíîþ çà
îñòàíí³õ 110 ðîê³â. Äî áîðîòüáè ç íàñë³ä-
êàìè íåãîäè çàëó÷èëè Íàö³îíàëüíó ãâàð-
ä³þ. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà íàçâàâ
íåãîäó “ñíîóìàãåäîíîì”. Íàãàäàºìî, íà
ïî÷àòêó çèìè â³ä ñèëüíèõ çàìåò³â ïîñòðàæ-
äàëè 17 øòàò³â, ïåðåâàæíî öåíòðàëüíèõ òà
çàõ³äíèõ. Òîä³ òîâùà ñí³ãó ïîäåêóäè ñÿãà-
ëà äâîõ ìåòð³â.

У Римі олеса автоб сів
обмот ють ланцю ами

Ó ï’ÿòíèöþ çðàíêó âèïàâ ñí³ã ó Ðèì³. Öå
ìîæíà ââàæàòè ïðèðîäíèì êàòàêë³çìîì,
àäæå ñí³ãîïàäè áóâàþòü ó ñòîëèö³ ²òàë³¿
äóæå ð³äêî. Îñòàíí³é ðèìëÿíè ìàëè íàãî-
äó ñïîñòåð³ãàòè ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Àëå òî-
ä³ áóëè íåçíà÷í³ îïàäè, ÿê³ ðîçòàíóëè çà
ê³ëüêà ãîäèí. Öüîãî ðàçó çà ë³÷åí³ ãîäèíè
ï³ä ñí³ãîì îïèíèëèñÿ âñ³ ï³âäåíí³ ðàéîíè
ì³ñòà ³ âåëèêà ÷àñòèíà ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó.
Ïðî çàìåò³ë³ ñèíîïòèêè ïîïåðåäèëè çà-
çäàëåã³äü, ³ âæå ç ÷åòâåðãà ñòîëè÷íà âëàäà
ïî÷àëà ðîçðîáëÿòè íàäçâè÷àéí³ çàõîäè áî-
ðîòüáè ç íàñë³äêàìè íåãîäè. Çîêðåìà áó-
ëî óõâàëåíî ð³øåííÿ îñíàñòèòè ìåòàëåâè-
ìè ëàíöþãàìè êîëåñà ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â.
Ïîë³ö³ÿ ïîïåðåäæàº ïðî ìîæëèâ³ñòü çðîñ-
òàííÿ ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ íà äîðîãàõ. Ï³ä çà-
ãðîçîþ ïåðåáóâàº ³ ðîáîòà ñòîëè÷íèõ àåðî-

ïîðò³â “Ôüþì³÷³íî” òà “×àìï³íî”. Â ñí³-
ãîâèõ ëàâèíàõ íà ëèæíîìó êóðîðò³ Àáðóö-
öî çàãèíóëî ê³ëüêà òóðèñò³â.

З Берліна не летять літа и
Íåçâè÷íî íèçüêî¿ ïîçíà÷êè ñÿãíóëà òåì-

ïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ³ â Í³ìå÷÷èí³. Â ð³çíèõ
ì³ñòàõ óòðèìóºòüñÿ ìîðîç —100 —140 Ñ.
Í³ìö³ íå ãîòóâàëèñÿ äî òàêîãî õîëîäó. Íà
âóëèö³ çàìåðçëè ç äåñÿòîê áåçïðèòóëüíèõ.
×åðåç ñí³ãîïàäè, ùî òðèâàëè áåçïåðåðâíî
ïî 24 ãîäèíè, ó ì³ñòàõ ïàðàë³çîâàíî ðóõ
òðàíñïîðòó. Â áåðë³íñüêîìó àåðîïîðòó ç³
ñìóãè ç³éøîâ ë³òàê. ×åðåç öå ïîëüîòè â
Í³ìå÷÷èí³ ìàñîâî ïðèçóïèíåíî. Ó ïîâ³ò-
ðÿíèõ âîðîòàõ Í³ìå÷÷èíè Ôðàíêôóðò³-íà-
Ìàéí³ ùîäíÿ ñêàñîâóþòü äî 70 ðåéñ³â.
Òåðì³íàëè ñïåö³àëüíî îáëàøòîâóþòü, àáè
ëþäÿì ó ðàç³ ïîòðåáè áóëî äå íî÷óâàòè.
Õóðòîâèíè íàõîäÿòü íà Í³ìå÷÷èíó ïåð³î-
äè÷íî ³ ùîðàçó íàâ³âàþòü ñí³ãó òîâùèíîþ
äî 40 ñì. ×åðåç íåãîäó çàêðèòî îêðåì³
òðàíñïîðòí³ ìàã³ñòðàë³.

Британія за риває ш оли
Òðèâàë³ ñí³ãîïàäè ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿

ñïðè÷èíèëè çàêðèòòÿ øê³ë. Òàì óñêëàä-
íèëèñÿ ðóõ íà äîðîãàõ òà àâ³àñïîëó÷åííÿ.
Â óìîâàõ íåñïðèÿòëèâèõ ïðîãíîç³â âëàäà
çâåðíóëàñÿ äî æèòåë³â êðà¿íè ç ïðîõàííÿì
âèðóøàòè â ïî¿çäêè ò³ëüêè â ðàç³ êðàéíüî¿
ïîòðåáè. Áðèòàíñüê³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³
íàäàþòü äîïîìîãó ëþäÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ
çàáëîêîâàíèìè â ñâî¿õ àâòîìîá³ëÿõ íà äî-
ðîãàõ. Ïîñòðàæäàëèõ åâàêóþþòü äî íàé-
áëèæ÷èõ ðÿòóâàëüíèõ öåíòð³â, àäæå äåêî-
ìó äîâåëîñÿ ïðîâåñòè â ìàøèí³ óñþ í³÷.
Äî ðîá³ò çàëó÷åíî òàêîæ ñï³âðîá³òíèê³â
ïîæåæíèõ áðèãàä, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³¿
ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Òàêîæ
ïðèçóïèíåíî ðîáîòó àåðîïîðò³â. Â îáìå-
æåíîìó ðåæèì³ ôóíêö³îíóº ³ ñòîëè÷íèé
“Õ³òðîó”. Ñîòí³ ðåéñ³â ñêàñîâàíî.

У Стамб лі забло овано
мости

Íå îìèíóëà íåãîäà ³ Òóðå÷÷èíó. Â Ñòàì-
áóë³ ÷åðåç ñí³ãîïàäè ïåðåêðèëè ðóõ ìîñòîì
Áîàç³÷³. Âíàñë³äîê òðàíñïîðòíî¿ àâàð³¿ ó
ì³ñò³ âïàâ íàäçåìíèé ïåðåõ³ä. ×åðåç ñèëü-
í³ øòîðìè ïðèçóïèíåíî ðåéñè ïàðîì³â ÷å-

ðåç ïðîëèâ. Ïîõîëîäàííÿ ñïðè÷èíèëî àæ³-
îòàæ ìåøêàíö³â äîâêîëà äðîâ. ßê â³äîìî,
äîòåïåð á³ëüø³ñòü ñòîëè÷íèõ áóä³âåëü íå
ìàþòü öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. Âëàäà
ïîáîþºòüñÿ, ùî ì³ñòÿíè, àêòèâíî ç³ãð³âà-
þ÷èñü, ñïðè÷èíÿòü ÷èìàëî ïîæåæ.

Польща з пиняє поїзди
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â âèïàëà ³ â íà-

ø³é ñóñ³äö³ Ïîëüù³. Ùîïðàâäà, òàì ÷àñ-
ò³øå ñèïëå íå ïóõíàñòèé ñí³ã, à çàìåðçëèé
äîù. Ëåäåí³þòü ë³í³¿ åëåêòðîìåðåæ. Äíÿ-
ìè áåç ñâ³òëà îïèíèëàñÿ ïðàêòè÷íî âñÿ
ï³âäåííà ÷àñòèíà êðà¿íè. Ñêëàäíà ñèòó-
àö³ÿ ³ íà äîðîãàõ, ïîá³ëüøàëî àâàð³é. Îä-
íàê á³äà íå ëèøå â îæåëåäèö³, à é ó òîìó,
ùî äîðîãè áëîêóþòü ïîëàìàí³ äåðåâà. ×å-
ðåç îæåëåäèöþ â Ïîëüù³ çìåíøèëè øâèä-
ê³ñòü ðóõó ïî¿çä³â, ïîäåêóäè ðåéñè ïðîñòî
ñêàñîâóþòü.

Мос ва вивозить
сні КАМАЗами

Ó Ìîñêâ³ ó ïåðø³ äí³ ì³ñÿöÿ âèïàëà âñÿ
ëþòíåâà íîðìà ñí³ãó. Ñèíîïòèêè ùå ç ïî-
÷àòêó çèìè çàô³êñóâàëè íåçâè÷íî âèñîêèé
ð³âåíü îïàä³â. Ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ìî-
ðîç ó Ìîñêâ³ óòðèìóâàâñÿ íà ð³âí³ —100 Ñ.
Ïðîòå ñèá³ðñüêèé öèêëîí çàëèøèâ ì³ñòî,
³ ñòàëî òðîõè òåïë³øå. Ùîá çàïîá³ãòè ï³ä-
òîïëåííþ, ç³ ñòîëèö³ ñí³ã âèâîçèòü ÊÀ-
ÌÀÇàìè. Òèì ÷àñîì ñèíîïòèêè ïðîãíî-
çóþòü, ùî ï³âí³÷í³ ðåã³îíè Ðîñ³¿ ìîæå
“ïðèìîðîçèòè” íàâ³òü äî —500 Ñ.

У Ван вері сні
замінюють соломою

Îìèíóëè ñí³ãîïàäè ëèøå ñòîëèöþ çè-
ìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð — êàíàäñüêèé
Âàíêóâåð. Òàì óòðèìóºòüñÿ ïëþñîâà òåì-
ïåðàòóðà — äî +100 Ñ. Íà ñõèëàõ Êèïàðè-
ñîâî¿ ãîðè, äå â³äáóâàþòüñÿ çìàãàííÿ ç³
ñíîóáîðäó, ñê³êðîñó òà ôðèñòàéëó, ðîçïóñ-
òèëèñÿ êâ³òè. Îðãàí³çàòîðè Îë³ìï³àäè çìó-
øåí³ çàâîçèòè ñí³ã ç ³íøèõ ì³ñò. Íèæí³
øàðè òðàñ, çàì³ñòü ñí³ãó, âèìîùóþòü ì³ø-
êàìè ç ñîëîìîþ. Ì³æíàðîäíèé îë³ìï³é-
ñüêèé êîì³òåò, çâàæàþ÷è íà åêñòðàîðäè-
íàðíó ñèòóàö³þ, âèä³ëèâ 20 ìëí äîëàð³â íà
òðàíñïîðòóâàííÿ ñí³ãó äî ì³ñöÿ çìàãàíü

Ком нальни и Пра и справляються зі своїми обов’яз ами ірше за иївсь их оле
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Îëåêñàíäð ËÓÖÜÊÈÉ: “Ïëàíóºìî ïðîâîäèòè
àóêö³îíè íå ëèøå ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê, à é ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè”

— ×è ïðîâîäèòèìóòü ó öüîìó
ðîö³ çåìåëüí³ àóêö³îíè?

— Ïîïðè òå, ùî çàêîíîäàâ÷î
çåìåëüí³ àóêö³îíè íå âèïèñàí³
çàêîíîì ó òîìó ïîðÿäêó, â ÿêî-
ìó ïîâèíí³ áóëè á, ³ ïðîâåäåí-
íÿ ¿õ ïðåäñòàâëÿº íèí³ ïåâíèé
ðèçèê, ìè ï³øëè íà òå, ùî äî
ïðèéíÿòòÿ ð³çíèõ çàêîí³â áóäå-
ìî ¿õ ó Êèºâ³ îðãàí³çîâóâàòè.
Òîáòî çà íàøèìè ïëàíàìè ó ê³í-
ö³ ëþòîãî íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ âè-
íåñåìî ïåðøèé ìàéäàí÷èê íà
àóêö³îí. Çàêîíîì âèçíà÷åíî, ùî
÷àñòèíà íàäõîäæåíü (10 â³äñîò-
ê³â) ³äå äî äåðæáþäæåòó, ðåø-
òà — ó ì³ñöåâèé. Ïðè öüîìó âè-
òðà÷àòè ö³ ãðîø³ ìîæíà ò³ëüêè
íà ðîçâèòîê ì³ñòà. Ä³ëÿíêè çåì-
ë³ áóëî îö³íåíî äî êðèçè, ³ çíè-
çèòè ö³íó íå â íàøèõ ñèëàõ ³ íå
â íàøèõ ³íòåðåñàõ. ×è êóïóâàòè-
ìóòü ¿õ çà òàêèìè ö³íàìè, äóæå
ñåðéîçíå ïèòàííÿ. Ìè ãîòîâ³ âè-
ñòàâèòè íà àóêö³îí ïåðøî÷åðãî-
âî 7 ìàéäàí÷èê³â, äðóãà ÷åðãà —
27 ìàéäàí÷èê³â, à íàäàë³ — á³ëü-
øå.

— ×è áóäóòü ÿê³ñü íîâàö³¿ ï³ä
÷àñ àóêö³îí³â?

— Òàê, ïëàíóºìî ïðîâîäèòè
àóêö³îíè íå ëèøå ç ïðîäàæó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à é ç ïðîäàæó
ïðàâà îðåíäè. Çàì³ñòü ãðîøåé
ïëàíóºìî âèêîðèñòîâóâàòè â³ä-
ñîòêè îðåíäíèõ ñòàâîê. Íà ñüî-
ãîäí³ çàêîíîì îðåíäí³ ñòàâêè
âèçíà÷åíî â ä³àïàçîí³ â³ä 3 äî 12
â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
Íàïðèêëàä, ó ïåâíîìó ì³ñö³
îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 4 â³ä-
ñîòêè — ìè ìîæåìî ïðîâåñòè
àóêö³îí ³ â ðåçóëüòàò³ äîâåñòè öþ
ñòàâêó, ñêàæ³ìî, äî 8-9 â³äñîòê³â,
à ì³ñòî íà âåñü òåðì³í îðåíäè
îòðèìóâàòèìå äóæå õîðîø³ ãðî-
ø³. Ç ìîº¿ òî÷êè çîðó, îðåíäà âè-
ã³äí³øå — çåìëÿ çàëèøàºòüñÿ ï³ä
êîíòðîëåì Êè¿âðàäè, ó âëàñíî-
ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, à

ãðîø³ íàäõîäÿòü äî áþäæåòó ì³ñ-
òà äóæå ñåðéîçí³ é ïîñò³éíî. Íà
íèõ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè ³ ïëà-
íóâàòè.

— Íàðàç³ ïðîöåäóðà îôîðìëåí-
íÿ çåìë³ ìîæå ðîçòÿãíóòèñÿ íà ðî-
êè. Ó ÷îìó ïðîáëåìà, íåâæå íå
ìîæíà ïðèøâèäøèòè öåé ïðîöåñ?

— Çã³äíî ç çåìåëüíèì çàêîíî-
äàâñòâîì, äëÿ òîãî, ùîá çðîáè-
òè ïðàâèëüíî, ïîòð³áíî ç³áðàòè
âèñíîâêè ³ ïîãîäæåííÿ ì³ñüêèõ
³ äåðæàâíèõ ñëóæá — ÃîëîâÊè-
¿âàðõ³òåêòóðè, ñàíñòàíö³¿, åêîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè, îõîðîíè ñïàäùè-
íè. Ç îñîáëèâî ö³ííèõ ä³ëÿíîê
(çåìë³ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî,
ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ,
âîäíîãî òà ë³ñîâîãî ôîíä³â) ïî-
òð³áíî îòðèìàòè òàêîæ óçãî-
äæåííÿ äåðæàâíî¿ çåìëåâïîðÿä-
íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêó ïðîâîäèòü
Äåðæêîìçåì Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî,
ïîñò³éíî âíîñÿòüñÿ çì³íè ³ äî-
ïîâíåííÿ äî çàêîíîäàâ÷èõ òà
ï³äçàêîííèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â,
ùî é ïðèçâîäèòü äî ïîäîâæåí-
íÿ òåðì³í³â âèäà÷³ äîçâ³ëüíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿.

— Íà âàøó äóìêó, öåé ñïèñîê
íèí³ îïòèìàëüíèé ÷è éîãî âàðòî
ñêîðîòèòè?

— 5 ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó
âèéøîâ äóæå õîðîøèé çàêîí,
ÿêèé ñïðîáóâàâ ñïðîñòèòè ïîðÿ-
äîê íàäàííÿ çåìë³. Ó 2008 ðîö³
áóëî 5 âòðó÷àíü ó çåìåëüíå çà-
êîíîäàâñòâî, ³ êîæíîãî ðàçó áó-
ëî âñå ã³ðøå. Ó 2009-ìó — äâ³÷³,
³ ò³ëüêè îñòàíí³é ðàç —5 ëèñòî-
ïàäà — áóëî óõâàëåíî íîðìàëü-
íèé çàêîí, äå º ñòàòòÿ, ÿêà çî-
áîâ’ÿçóº ñòâîðèòè ïðè ì³ñöåâèõ
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ êîì³-
ñ³þ ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ
ñëóæá, ÿê³ ïîãîäæóþòü ïðîåêòè
â³äâåäåííÿ çåìë³. Öÿ êîì³ñ³ÿ
ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â ìàº äàòè
ñâ³é âèñíîâîê. Òóò ðåàë³çîâàíî
³äåþ ñòâîðåííÿ “ºäèíîãî â³êíà”.

Öå ïîâèííî áóëî á óæå
çðîáëåíî, àëå, íà æàëü, Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â, ç ³í³ö³àòèâè Äåðæêîì-
çåìó, òðîøêè öå âñå â³äñòðî÷èâ.
Â³äïîâ³äíî äî óõâàëåíî¿ Êàá³íå-
òîì Ì³í³ñòð³â ïîñòàíîâè, ì³ñöå-
â³ àäì³í³ñòðàö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ ñòâî-
ðèòè öþ êîì³ñ³þ, çàáåçïå÷èòè
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå îñíàùåí-
íÿ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà ì³ñüêó àäì³-
í³ñòðàö³þ ïîêëàäåíî êîíòðîëü çà
äîòðèìàííÿì òåðì³í³â, àëå ïðè
öüîìó ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ïîâèíåí
áóòè ïðåäñòàâíèê çîâñ³ì ³íøîãî
â³äîìñòâà — Äåðæêîìçåìó. Öå
ñïðîáà íå äàòè öèì êîì³ñ³ÿì
ðîçïî÷àòè íîðìàëüíî ³ åôåêòèâ-
íî ïðàöþâàòè, ïåðåêðóòèòè çà-
êîíîäàâñòâî, ÿêå áóëî ñïðÿìî-
âàíå íà ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â â³ä-
âåäåííÿ çåìë³. À íàðàç³ öå çàé-
ìàº â³ä 9 ì³ñÿö³â äî ê³ëüêîõ ðî-
ê³â.

— À ùîäî 10 ñîòîê çåìë³ ãðî-
ìàäÿíàì, ÿê³ âèçíà÷åíî çàêîíî-
äàâ÷î?

— 10 ñîòîê ï³ä áóä³âíèöòâî,
ïëþñ ùå äîçâîëåíî 1 ñîòêó ï³ä
ãàðàæ ³ 12 — äëÿ ñàä³âíèöòâà.
ßêùî âè õî÷åòå îòðèìàòè çåìëþ,
âàø îáîâ’ÿçîê — çíàéòè öþ çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó. Í³õòî âàì ¿¿ íå
çíàéäå. Øóêàòè áóäü-êîìó ä³-
ëÿíêè — öå êîðóïö³éí³ ä³¿. ²í-
øîãî øëÿõó çàêîíîäàâåöü íå
ïðèäóìàâ.

— Ùîäî îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ æèòëîâèõ
áóäèíê³â. Íàñê³ëüêè ïðîáëåìíî ¿ì
çàðàç îòðèìàòè ó âëàñí³ñòü ïðèáó-
äèíêîâó òåðèòîð³þ?

— Çîâñ³ì íå ïðîáëåìíî. ßêùî
îá’ºäíàííÿ îôîðìëþþòü çåìëþ,
òî âîíè, ÿê ïðàâèëî, îôîðìëÿ-
þòü ¿¿ áåçïëàòíî ó âëàñí³ñòü. Òà-
êå ïðàâî ¿ì íàäàíî çàêîíîì.
Âîäíî÷àñ, êîëè ïåðåäàºìî çåì-
ëþ ó âëàñí³ñòü, ìè ïîâèíí³ áó-
òè ñâ³äîìèìè òîãî, ùî ìîæåìî
çàêðèòè äîñòóï äî ì³ñüêèõ êî-

ìóí³êàö³é, ÿê³ ïðîõîäÿòü ÷åðåç
çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Ç îãëÿäó íà öå,
ìè íå ìàºìî ïðàâà ïåðåäàâàòè
¿ì çàéâó çåìëþ. Ïðè öüîìó
ÎÑÁÁ ïðàêòè÷íî â óñ³õ âèïàäêàõ
íàìàãàþòüñÿ âêëþ÷èòè â ìåæ³
ñâîº¿ ä³ëÿíêè á³ëüøå òåðèòîð³¿,
í³æ ðåàëüíî ïîòð³áíî äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ áóäèíêó. Ïðè÷èíîþ
òîìó º äóæå ìàëåíüêèé ðîçì³ð
çåìåëüíîãî ïîäàòêó (äëÿ çåìåëü
æèòëîâîãî ôîíäó öå 0,01 â³ä-
ñîòêà â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè), ³ êîëè ïîäàòîê ðîçêè-
äàºòüñÿ íà ê³ëüê³ñòü êâàðòèð, öå
áóäóòü ïîð³âíÿíî íåâåëèê³ ãðî-
ø³.

— ßê âèçíà÷àºòüñÿ ïðèáóäèí-
êîâà òåðèòîð³ÿ?

— Ó òîìó-òî ³ ïðîáëåìà, ùî
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ í³õòî
í³êîëè çàêîíîäàâ÷î íå âèçíà÷àâ,
³ íîðìàòèâ³â â³äïîâ³äíèõ íåìàº.
Çàçâè÷àé ëþäè ïîñèëàþòüñÿ íà
òîé Ãåíïëàí, ÿêèé áóâ ï³ä ÷àñ
áóä³âíèöòâà áóäèíêó. Âîíè ÷î-
ìóñü ââàæàþòü, ùî öåé Ãåíïëàí
³ âèçíà÷àº ìåæ³ ¿õíüî¿ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, õî÷à íàñïðàâä³
öå íå òàê. Ïðèáóäèíêîâà òåðè-
òîð³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè ïðî-
åêòîì â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè. À ðîçì³ð îïëàòè çà çåì-
ëþ âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç íîðìà-

òèâíîþ ãðîøîâîþ îö³íêîþ, ÿêó
ðîçðîáëÿâ Êè¿âïðîåêò ³ ñòâåð-
äæóâàëà Êè¿âðàäà. Îñòàííþ òà-
êó îö³íêó áóëî çðîáëåíî â 2007
ðîö³. Ñêàæó á³ëüøå, íà ïåðåäîñ-
òàííüîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè âèð³øè-
ëè ïåðåãëÿíóòè öþ îö³íêó ó á³ê
¿¿ çìåíøåííÿ, îñê³ëüêè âîíà âè-
çíà÷àëàñÿ â äîêðèçîâèé ÷àñ ³
ðîçðàõîâóâàëàñÿ ç óðàõóâàííÿì
ïåðñïåêòèâíîãî çðîñòàííÿ ö³í
íà çåìëþ. Íèí³ æ åêîíîì³÷íà
ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. ÎÑÁÁ, çà çà-
êîíîì, ìîæóòü îäåðæóâàòè çåì-
ëþ ³ â îðåíäó, à íå ó âëàñí³ñòü.
Àëå òîä³ ö³íà áóäå äóæå âèñî-
êîþ. Á³ëüø³ñòü ÎÑÁÁ áåç ïðîá-
ëåì îòðèìóþòü çåìëþ ó âëàñ-
í³ñòü. Çàïèòàííÿ ìîæóòü âèíè-
êàòè ëèøå â öåíòðàëüíèõ ðàéî-
íàõ. Íàïðèêëàä, íà âóëèö³ Ãîðü-
êîãî ÎÑÁÁ íàðàç³ îôîðìëÿº
çåìëþ ³ õî÷å, ùîá äî íèõ ïîòðà-
ïèâ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, à íèì
êîðèñòóþòüñÿ é ìåøêàíö³ ç ³í-
øèõ áóäèíê³â. ßêùî öå áóäå ¿õ-
íÿ âëàñí³ñòü, òî âîíè ìîæóòü ïå-
ðåêðèòè òóäè äîñòóï äëÿ öèõ
ìåøêàíö³â. Ì³ñòî äóæå óâàæíî
â³äñòåæóº ³ àíàë³çóº òàê³ ñèòó-
àö³¿

Розмовляла Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ðîçïîâ³â ïðî ïðàâèëà ïðîäàæó ñòîëè÷íî¿ çåìë³ òà îòðè-
ìàííÿ êèÿíàìè îìð³ÿíèõ 10 ñîòîê

ПОВІДОМЛЕННЯ

Печерсь а районна місті Києві рада повідомляє, що чер ова

дванадцята сесія районної ради V с ли ання починає свою робот

25 люто о 2010 ро о 16.00 одині приміщенні районної ради

за адресою: в л. С ворова, 15.

Art Class

Генеральний медіа-партнер Медіа-партнер Медіа-партнер Організаційний партнерІніціатор проекту

Партнери проекту:

Організаційний партнерОрганізаційний партнер Технічний партнерТехнічний партнерОрганізаційний партнер Організаційний партнер
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хрещатик

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про деякі питання оренди приміщень 
лікувально�профілактичних закладів комунальної

власності міста Києва
Рішення Київської міської ради № 921/2990 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва", рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 1045/1045 "Про ефективне використання при�
міщень лікувально�профілактичних закладів комунальної власності міста Києва", розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.01.09 № 80 "Про за�
ходи щодо виконання рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 1045/1045 "Про ефективне викорис�
тання приміщень лікувально�профілактичних закладів комунальної власності міста Києва", розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.09 № 782
"Про деякі питання оренди майна лікувально�профілактичних закладів комунальної власності міста Києва",
а також враховуючи протоколи комісії по розгляду питань щодо використання майна (будівель, споруд,
приміщень) лікувально�профілактичних закладів комунапьної власності міста Києва від 10.04.09 № 10,
від 17.04.09 № 11, від 20.05.09 № 12, від 03.06.09 № 13, від 17.07.09 № 18, від 07.08.09 № 20, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 02.04.09
№ 160/1216 "Про питання оренди приміщень лікувально�
профілактичних закладів комунальної власності міста Ки�
єва" згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий
орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни до рішення Київради від 02.04.09 № 160/1216 "Про питання оренди приміщень лікувально�профілак�
тичних закладів комунальної власності міста Києва", а саме:

позицію 3 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 45 додатка 1 до рішення 

викласти в такій редакції:

позицію 50 додатка 1 до рішення

Додаток 1
до рішення Київради від 24 грудня 2009 року № 921/2990

Перелік 
змін до рішення Київради від 02.04.09 № 160/1216 

"Про питання оренди приміщень 
лікувально�профілактичних закладів комунальної власності 

міста Києва"

викласти в такій редакції:

позицію 59 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 80 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 81 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 89 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 109 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 130 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 143 додатка 1 до рішення

№
п/п

Назва орендаря Орендована
площа, в. м

Вид діяльності
орендаря

Уз оджена до овірна
ціна ( рн) за 1 в. м

1 2 3 4 5

3
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ
ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕШЕН КОМПАНІ"

8,00
ІНШІ (мобільний
зв'язо ) 254,00

3
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ
ТЕЛЕКОМ'ЮНІКЕШЕН КОМПАНІ"

9,00
ІНШІ (мобільний
зв'язо ) 254,00

45 ПП "ЧАЙКА" 36,8 КОСМЕТИЧНІ ПОСЛУГИ 110,8

45 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЧАЙКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

36,8 КОСМЕТИЧНІ ПОСЛУГИ 50,0

50 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДРУЖНЯ КЛІНІКА"

68,00 КОНСУЛЬТАТИВНІ КАБІНЕТИ
МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

115,5

50 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ДРУЖНЯ КЛІНІКА"

68,00 КОНСУЛЬТАТИВНІ КАБІНЕТИ
МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

60,0

59 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ТВЕРДОХЛІБ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

88,3 ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ 138,60

59 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ТВЕРДОХЛІБ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

88,3 ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ 100,00

80 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОПИЛ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

17,80 ОПТИКА 115,50

80 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОПИЛ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

18,50 ОПТИКА 115,50

81 СУБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ 
ФІЗИЧНА ОСОБА ШАКУЛА ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

12,50 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 115,50

81 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ —
ФІЗИЧНА ОСОБА ШАКУЛА ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ

12,50 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 80,00

89 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КЛІНІКА АКАДЕМІКА ЗЕМСКОГО"

71,4 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 138,6

89 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КЛІНІКА АКАДЕМІКА ЗЕМСКОГО"

71,4 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 90,0

109 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГІДЕЛЬ-КИЇВ"

20,5 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ

115,5

109 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АГІДЕЛЬ-КИЇВ"

20,5 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ

77,0

130 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕБОТАРЬОВА СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА

16,6 КІОСК-ОПТИКА 115,5

130 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ЧЕБОТАРЬОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

16,6 КІОСК-ОПТИКА 100,0

Про скликання V сесії Київської міської ради VI скликання
Розпорядження № 63 від 9 лютого 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":

1. Скликати V сесію Київської міської ради VI скли�
кання. Перше пленарне засідання провести 25 лю�

того 2010 року (четвер) о 10�00 годині в залі засі�
дань Київради на 4�му поверсі (вул. Хрещатик, 36).

2. Розпорядження Київського міського голови
від 26.01.10 № 40 "Про скликання V сесії Київ�
ської міської ради VI скликання" визнати таким,
що втратило чинність.

3. Секретаріату Київської міської ради довес�
ти до відома депутатів Київської міської ради VI
скликання і населення про скликання V сесії Ки�
ївської міської ради VI скликання та здійснити

організаційне і матеріально�технічне забезпе�
чення підготовки та проведення першого пле�
нарного засідання V сесії Київської міської ради
VI скликання.

Голова
Л. Черновець ий
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викласти в такій редакції:

позицію 156 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 157 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 174 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 185 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 190 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 206 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 215 додатка 1 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 2 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 7 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 8 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції: 

позицію 9 додатка 2 до рішення

143 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА МЕХЕД ВІОЛЕТА ЯКІВНА

5,0 ТОРГІВЛЯ 138,6

143 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА МЕХЕД ВІОЛЕТА ЯКІВНА

5,0 ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ

77,0

156 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ЧЕБОТАРЬОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

20,0 ТОРГОВЕ МІСЦЕ
ПО ПРОДАЖУ ОПТИКИ

115,5

156 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ЧЕБОТАРЬОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

20,0 ТОРГОВЕ МІСЦЕ
ПО ПРОДАЖУ ОПТИКИ

70,0

157 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОНГАРА МИКОЛА
ІВАНОВИЧ

8,0 КІОСК 125,0

157 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОНЧАР МИКОЛА
ІВАНОВИЧ

8,0 КІОСК 125,0

174 ПП БОРЗЕНКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 5,00 ФОТОМАЙСТЕРНЯ 166,32

174 ФОП БОРЗЕНКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА (фа тична
адреса оренд ємо о приміщення: полі ліні а № 2
Подільсь о о район , просп. Правди, 64А)

5,00 ФОТОМАЙСТЕРНЯ 92,4

185 ТОВ "АСТЕЛІТ" ІНШІ (мобільний зв'язо ) 346,5

185 ТОВ "АСТЕЛІТ" 10,00 ІНШІ (мобільний зв'язо ) 346,5

190 ВАТ "ГЕДЕОН РИХТЕР" 23,50 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 192,5

190 ПАТ "ГЕДЕОН РІХТЕР УА" 23,50 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 192,5

206 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ШАМОТА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

53,00 КАФЕ 115,5

206 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ШАМОТА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

53,00 КАФЕ (без реалізації
орілчаних виробів)

77,0

215 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" 19,09 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ

25,9

215 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" 19,90 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ

25,9

2 ВАТ "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" 11,00 ТОРГІВЛЯ ПЕРІОДИЧНОЮ
ПРЕСОЮ

50,0

2 ВАТ "АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК" 15,00 ТОРГІВЛЯ ПЕРІОДИЧНОЮ
ПРЕСОЮ

50,0

7 ТОВ "ВАРА — ТУР" 35,00 ГАЛОАЕРОЗОЛЬНА ТЕРАПІЯ 60,8

7 ТОВ "ВАРА — ТУР" 35,00 ГАЛОАЕРОЗОЛЬНА
ТЕРАПІЯ

25,0

8 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЕСНІК ТЕТЯНА
ГРИГОРІВНА

139,0 ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ 61,0

8 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЕСНІКОВА
ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

139,0 ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ 61,0

викласти в такій редакції:

позицію 20 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 32 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 39 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 42 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 46 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

позицію 57 додатка 2 до рішення

викласти в такій редакції:

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

9 ПП ПОПЛАВСЬКА ТЕТЯНА ІГОРІВНА 91,32 САЛОН-ПЕРУКАРНЯ 92,40

9 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — ФІЗИЧНА
ОСОБА ПОПЛАВСЬКА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

91,32 САЛОН-ПЕРУКАРНЯ 50,00

32 ФОП ЖУПАНІН ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 36,4 СПЕЛЕОЛОГІЧНА КАМЕРА 90,10

32 ФОП ЖУПАНІН ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ 36,4 СПЕЛЕОЛОГІЧНА КАМЕРА 35,0

39 ПП ГОЛОВАТИЙ 27,0 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 94,7

39 ФОП ГОЛОВАТИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ 27,0 ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
КАБІНЕТ

77,0

42 МІЖНАРОДНА ДІАБЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 23,20 ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ЖУРНАЛУ "ДІАБЕТИК"

86,2

42 МІЖНАРОДНА ДІАБЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
(фа тична адреса оренд ємо о приміщення:
в л. П ш інсь а, 22а)

23,20 ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ЖУРНАЛУ "ДІАБЕТИК"

66,0

46 ПП СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА ДОКТОРА ГАШИНСЬКОГО 140,0 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 16,7

46 ПП СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА ДОКТОРА ГАШИНСЬКОГО 140,0 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 128,57

57 ПП "МЕДИАНА" 16,2 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 77,0

57 ПП "МЕДИАНА" 24,0 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 77,0

20 ФОП ЛИСКОВ ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

34,0 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 88,5 (32 одини на місяць)

20 ФОП ЛИСКОВ ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

34,0 ПОСЛУГИ
3 НЕТРАДИЦІЙНОЇ
МЕДИЦИНИ

88,5
(на 1 рі , до почат ре онстр ції з рах -
ванням по одинно о ви ористання примі-
щення 32 одини на місяць)

Про затвердження Статуту Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Рішення Київської міської ради № 905/2974 від 24 грудня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ", Закону України “Про освіту", Закону України “Про вищу освіту", Положення
про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.09.96 № 1074, рішення Київської міської ради від 08.10.09 № 328/2397 “Про перейменування Київ�
ського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка в Київський університет імені Бориса Грін�
ченка" та з метою приведення установчих документів у відповідність до законодавства України Київська
міська рада

"ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут Київського університету імені Бориса Грінченка, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про забезпечення фінансування видатків бюджету 
м. Києва у 2009 році на галузь "Фізична культура 

та спорт"
Рішення Київської міської ради № 692/2761 від 27 листопада 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь�
кої ради від 06 березня 2009 року № 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік", враховуючи кри�
тичний стан із фінансуванням галузі "Фізична культура та спорт", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зобов'язати Головне фінансове управління виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) у термін до 20 грудня 2009 року забезпе�
чити фінансування наступних видатків по галузі “Фізична
культура та спорт":

1) плата спортивних шкіл за оренду спортивних споруд —
1329 тис. грн.;

2) відшкодування витрат на участь у всеукраїнських зма�
ганнях з різних видів спорту — 1070 тис. грн.;

3) погашення заборгованості за придбані Головним
управлінням по фізичній культурі та спорту автобуси — 83
тис. грн.

2. Доручити постійній комісії Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку при роз�
робці проекту рішення "Про бюджет міста Києва на 2010 рік"
передбачити асигнування для галузі "Фізична культура та
спорт" на 2010 рік та погашення заборгованості за 2008 й
2009 роки.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради
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Âàäèì ÏÓØÊÀÐÜÎÂ: “Íàø³
êë³ºíòè âïåâíåí³ ó
ñâîºìó ìàéáóòíüîìó”

— Ó òîé ÷àñ, ÿê äåÿê³ ô³íóñòàíî-
âè âèâîäèëè êàï³òàë ç Óêðà¿íè, ÂÒÁ
àêòèâíî é ìàñøòàáíî êàï³òàë³çîâó-
âàâñÿ. Äëÿ ÷îãî?

— Óêðà¿íà — ñòðàòåã³÷íèé ðè-
íîê äëÿ ãðóïè ÂÒÁ. Ìè ³íâåñòó-
âàëè â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó ì³ëü-
ÿðäè äîëàð³â ÑØÀ, ìàºìî ìàñ-
øòàáí³ ïëàíè ðîçâèòêó íà ìàé-
áóòíº. Ó íåñïðèÿòëèâèõ ìàêðî-
åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ äëÿ íàñ
ïðèíöèïîâî áóëî ï³äòðèìàòè íà-
øèõ êë³ºíò³â, äàòè ñèãíàë ëþäÿì,
ùî áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ Óêðà¿íè
ìîæíà äîâ³ðÿòè, ãîëîâíå — âèâà-
æåíî îáðàòè áàíê äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ. Íàø³ êë³ºíòè âïåâíåí³ ó
ñâîºìó ìàéáóòíüîìó, òîìó ùî
âïåâíåí³ ó íàñ. Ïîòóæíèé áàíê —
öå íàä³éíà îïîðà, çàïîðóêà óñï³-
õó êë³ºíò³â.

— ×è âäàëîñÿ áàíêó âòðèìàòè
ñâî¿õ êë³ºíò³â?

— Îäíèì ç íàéá³ëüøèõ äîñÿã-
íåíü ðîáîòè çà ìèíóëèé ð³ê ìè
ââàæàºìî ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ êë³-
ºíòñüêî¿ áàçè ÂÒÁ Áàíêó. Íàì â³ä-
äàëè ïåðåâàãó ñîòí³ âåëèêèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, òèñÿ÷³ ïðåäñòàâíèê³â
ìàëîãî á³çíåñó, ñîòí³ òèñÿ÷ ô³çè÷-
íèõ îñ³á. Ëþäè äîâ³ðÿëè ³ äîâ³ðÿ-
þòü ÂÒÁ, îñê³ëüêè ìè áåçäîãàííî
âèêîíóºìî ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ. Ó
2009 ðîö³ ìè ñòàëè îäíèì ç ë³äå-
ð³â ðèíêó çà òåìïàìè ïðèðîñòó äå-
ïîçèò³â íàñåëåííÿ. Ñüîãîäí³ ÷àñò-
êà äåïîçèò³â, ÿê³ íàø³ êë³ºíòè ïå-
ðåîôîðìëþþòü íà íîâèé òåðì³í
àáî ïåðåóêëàäàþòü, ñòàíîâèòü 80
â³äñîòê³â çàãàëüíîãî îáñÿãó.

— ßê³ ùå ðåàëüí³ ïåðåâàãè ÂÒÁ
Áàíêó?

— Ìè ìàºìî ðîçãàëóæåíó ìåðå-
æó â³ää³ëåíü ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà-
¿íè, äå íàø³ êë³ºíòè ìîæóòü îòðè-
ìàòè ô³íàíñîâ³ ïîñëóãè ì³æíàðîä-
íîãî ð³âíÿ. Ó íàøèõ â³ää³ëåííÿõ

çàâäÿêè ïðàâèëüí³é îðãàí³çàö³¿ ðî-
áî÷îãî ïðîöåñó êë³ºíòè çà ì³í³-
ìàëüíèé ïðîì³æîê ÷àñó ìîæóòü
îòðèìàòè ìàêñèìóì âèñîêîÿê³ñ-
íèõ äîñòóïíèõ ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã.
Ìè ïðîïîíóºìî êë³ºíòàì áàíê³â-
ñüê³ ïðîäóêòè, â ÿêèõ ó íèõ âèíè-
êàº ïîòðåáà: íàø³ ïðîäóêòè çðîçó-
ì³ë³, ïðîñò³ òà, ãîëîâíå, äîñòóïí³.
ÂÒÁ Áàíê îð³ºíòóºòüñÿ íà ñï³â-
ïðàöþ ç óñ³ìà ãðîìàäÿíàìè, íåçà-
ëåæíî â³ä ð³âíÿ ¿õíüîãî äîñòàòêó.

Ìè ìàºìî ñòàá³ëüíå ô³íàíñî-
âå ñòàíîâèùå. Çà íàøèìè ïëå-
÷èìà — äðóãèé çà âåëè÷èíîþ ðî-
ñ³éñüêèé äåðæàâíèé áàíê, çà íà-
ìè — ì³öü óñ³º¿ åêîíîì³êè Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Åêñïåðòè ñèñ-
òåìàòè÷íî âèçíàþòü ÂÒÁ îäíèì
ç íàéíàä³éí³øèõ áàíê³â â Óêðà-
¿í³. Ìè âïåâíåí³ ó ñâîºìó ìàé-
áóòíüîìó, ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè
óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó â ïîäîëàí-
í³ òèõ âèêëèê³â, ç ÿêèìè ç³òêíó-
ëàñÿ íàøà äåðæàâà
Спіл валася Галина ПЕТРЕНКО,

“Хрещати ”

АА ФФ ІІ ШШ АА

ТЕАТРИ КИЄВА
Київсь ий а адемічний
драматичний театр

на Подолі (Гостинний двір)
(Контра това площа, 4,
тел. 425-54-89)
“Осінь Вероні, або Правдива іс-

торія Ромео і Дж льєтти”
Почато о 19:00

Вартість вит ів: 60 рн.

Майстерня театрально о
мистецтва “С зір’я”

(в лиця Ярославів Вал, 14-б,
тел. 278-45-87)
“Жін а піс ах”

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 50-80 рн.

Київсь ий а адемічний
театр “Колесо”

(Андріївсь ий звіз,8,тел.425-04-22)

“Ніч охання”
Почато о 19:00

Вартість вит ів: 40-80 рн.

Національний а адемічний
драматичний театр
імені Івана Фран а

(площа Івана Фран а, 3,
тел. 279-59-21)
“Малень і подр жні злочини”

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 20-200 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)
“Дерева помирають стоячи”

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

Київсь ий а адемічний
Молодий театр

(в лиця Прорізна, 17,
тел. 278-73-92)
“Торчалов”

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

Національний
а адемічний театр
опери і балет

імені Тараса Шевчен а
(в лиця Володимирсь а, 50,
тел. 279-11-69)
“Ромео і Дж льєтта”

Почато о 19:00
Вартість вит ів: 10-200 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.

У 2009 році бан івсь а
система вистояла не в
останню чер завдя и
том , що іноземні мате-
ринсь і стр т ри а тивно
підтрим вали свої дочірні
бан и в У раїні. Особливо
відзначилися російсь і
фін станови. Капітал тіль-
и одно о ВТБ Бан ( о-
ловний а ціонер — др ий
за величиною російсь ий
державний бан ВТБ) то-
оріч збільшився майже
на 2 млрд рн. Бан не
сидів на “ рошовом міш-
”, а реально редит вав

я вели і вітчизняні під-
приємства, та і населен-
ня. Про це “Хрещати ”
розповів олова правління
бан Вадим П ш арьов.
Сво о час він б в членом
правління Нацбан , ди-
ре тором Генерально о
департамент бан івсь о-
о на ляд НБУ. Сьо одні
входить до Управляючо о
омітет міжнародної р -
пи ВТБ (представлена
20 раїнах світ ). Вадим
П ш арьов — один з фі-
налістів за альнонаціо-
нальної премії “Людина
ро -2009” номінації
“Фінансист ро ”.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) о олош є он рс на заміщення ва антної
посади:
- оловно о спеціаліста (на період відп ст и для до ляд за дитиною до

дося нення нею 3-річно о ві ) відділ до ментально о забезпечення та
онтролю.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст, ма істр. Навич и роботи з ПЕОМ.

Заяви приймаються протя ом місяця від дня оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

АК “Київенер о”
о олош є он рс на право оренди нежитлово о приміщення (під
офіс) за альною площею 1594,60 в. м, розташовано о за
адресою: пров. Еле три ів, 11, терміном на 3 ро и за стартовою
орендною став ою 50 рн. за 1 в. м на місяць, я а в подальшом
ори ватиметься інде сом інфляції.

Заяви (пропозиції) надсилаються на ім’я Голови правління АК
“Київенер о” з поміт ою “для часті он рсі на право оренди” з
перелі ом становчих до ментів, я і передбачені мовами он рс та
приймаються до 01.03.2010.

За отриманням роз’яснень та додат ової інформації звертатись до
департамент правління майном за тел. 207-61-54.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 354558 на ім’я М дрієвсь ої Алли Тимофіївни вважа-

ти недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,

№ 378333 на ім’я Бовбалан Ганни Оле сандрівни вва-

жати недійсним.

Вищий осподарсь ий с д
У раїни повідомляє про під о-
тов матеріалів щодо обран-
ня безстро ово на посад
с дді Вищо о осподарсь о о
с д У раїни Балаца Сер ія
Валерійовича.

Втрачені становчі до мен-
ти (Стат т і свідоцтво про дер-
жавн реєстрацію № 139-п.п.
від 21.12.2006 ро ) та печат-

У раїнсь ої респ блі ансь ої
партії Л ’янен а вважати
недійсними.

Втрачений до овір півлі-продаж
нежило о б дин ом нальної влас-
ності шляхом ви п від 26 люто о 2008
ро № 1228 (разом з а том прийман-
ня-передавання нежило о б дин о-
м нальної власності від 6 березня 2008
ро № 1289), с ладений на ТОВ «Юри-
дичн омпанію ЕЙ.БІ.ЕЙЧ» вважати
недійсним.

З метою встановлення істини справі,
прош відізватися свід ів та очевидців
затримання 27.01.2010 р. з 15.00 до
16.00 працівни ами правоохоронних ор-
анів в цивільном одязі особи (чолові )
на третьом поверсі ТРЦ «Дрім Та н»
поблиз афе «Шехірізада» за адресою:
м. Київ, пр-т. Оболонсь ий, 1 -Б. Тел. ад-
во ата (067)261-23-99, (067)283-97-07.
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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 264
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Êè¿â â³äñâÿòêóâàâ
Ìàñëÿíó
Òðàäèö³éíî ñìàêóâàëè ìëèíöÿìè 
òà “ñïàëþâàëè çèìó”
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

У мин лі вихідні ияни
провели останній день
Масляної або Сироп сно о
тижня. Свято відзначали з
веселими ляннями та
млинцями. Найбільше дій-
ство відб лося в М зеї
просто неба Пиро ові.
Не ода не завадила зібра-
тися т т чималій іль ості
охочих до розва . Не за-
б ли про народні традиції
і в столичній мерії. Там
для працівни ів Київсь ої
місь ої ради та ож влаш-
т вали свят вання Мас-
ляної з веселими забава-
ми та част ванням симво-
лом свята — млинцями.

“Ìàñëÿíà, Ìàñëÿíà, ÿêà òè ìà-
ëà,— ÿêáè æ òåáå ñ³ì íåä³ëü, à
ïîñòó îäíà”,— êàæóòü ëþäè, æàë-
êóþ÷è ïðî çàâåðøåííÿ ãóëÿíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç Ñèðíèì òèæíåì.
Ó÷îðà ðîçïî÷àâñÿ Âåëèêèé ï³ñò,
ÿêèé òðèâàòèìå ñ³ì òèæí³â. Ïðî-
òÿãîì öüîãî ÷àñó âàðòî îáìåæè-
òè âæèâàííÿ ñêîðîìíî¿ ¿æ³ òà
ðîçâàãè. Òîìó â ìèíóë³ âèõ³äí³
ñòîëèöÿ ðîçâàæàëàñÿ “íà ïîâíó”.
Êèÿíè ñâÿòêóâàëè îñòàíí³é äåíü
Ìàñëÿíî¿. Íàéìàñøòàáí³øå ä³é-
ñòâî â³äáóëîñÿ ó íåä³ëþ â Ìóçå¿
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ïðîñòî íåáà ó
Ïèðîãîâ³.

Â îñòàíí³é äåíü Ñèðíîãî òèæ-
íÿ òàì ìàêñèìàëüíî â³äòâîðèëè
äàâí³é îáðÿä öüîãî ñâÿòà. Ôîëüê-
ëîðí³ êîëåêòèâè Êèºâà òà îáëàñ-
ò³ ðàçîì ³ç ìóçåéíèì ãóðòîì
“Äæåðåëà” âèêîíóâàëè òðàäèö³é-
í³ ñâÿòêîâ³ ï³ñí³, à ãîñò³ âåñåëî

ï³äñï³âóâàëè. Ïîïðè íåãîäó, îõî-
÷èõ ïîðîçâàæàòèñÿ òóò ç³áðàëîñÿ
÷èìàëî. Õòî íà ñàí÷àòàõ êàòàâñÿ,
õòî ç ïàêóíêàìè õàð÷³â øóêàâ
â³ëüíîãî ñòîëèêà, õòî òàíöþâàâ ³
ñï³âàâ. Ðîçâàã íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
âèñòà÷àëî: êàòàííÿ íà ôóðêàë³,
ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó, êàòàííÿ íà
ñàíêàõ òà îñëîí³, ñí³æíà ôîðòåöÿ
òîùî. Äëÿ òèõ, õòî çìåðç, ïðîïî-
íóâàëè ãàðÿ÷èé ÷àé ³ óçâàð, àáî æ
ùîñü ì³öí³øå. ×àñòóâàëè òðàäè-
ö³éíî âàðåíèêàìè ç ñèðîì ³ ìëèí-
öÿìè. Çàãàëîì æå ñâÿòî ïðîéøëî
â àòìîñôåð³ ãóìîðó òà âåñåëîù³â.
Íàîñòàíîê ïðîâåëè òðàäèö³éíèé
îáðÿä “ñïàëåííÿ Êîñòðóáàòîãî
Ä³äà”, ÿêèé ñèìâîë³çóº ïðîâîäè
äîâãî¿ õîëîäíî¿ çèìè.

Íå îá³éøëè ñòîðîíîþ íàðîäí³
òðàäèö³¿ ³ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðà-
ä³. Ó ï’ÿòíèöþ â ñò³íàõ ìåð³¿ ¿¿
ïðàö³âíèêè òàêîæ ñâÿòêóâàëè
Ìàñëÿíó. “Ìè õî÷åìî á³ëüøå ðîç-
êàçàòè ëþäÿì ïðî öå ñâÿòî, éîãî

ïîõîäæåííÿ, òðàäèö³¿ ³ îáðÿäè”,—
ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êàä-
ðîâî¿ ðîáîòè ñåêðåòàð³àòó Êè¿â-
ðàäè Îêñàíà Êóòóçîâà. Íà ñâÿò-
êîâå ä³éñòâî çàâ³òàëè á³ëüø í³æ
ñîòíÿ ïðàö³âíèê³â ì³ñüêðàäè. Ìà-
áóòü, á³ëüø³ñòü ïðèâàáèëè àðî-
ìàòí³ ìëèíö³, çàïàõ ÿêèõ ðîçíî-
ñèâñÿ êîðèäîðàìè ïðèì³ùåííÿ.
Ãîñïîäèí³ ïîñòàðàëèñÿ íà ñëàâó,
âèï³êàþ÷è ¿õ. Àäæå êîæí³é õîò³-
ëîñÿ ïåðåìîãòè ó êîíêóðñ³ íà íàé-
ñìà÷í³ø³ ìëèíö³. Äîêè æ³íêè ïå-
ðåæèâàëè, ÷è ñïîäîáàëèñÿ ¿õí³
øåäåâðè êóë³íàð³¿ æóð³, ÷îëîâ³÷à
àóäèòîð³ÿ íàââèïåðåäêè ¿õ ïî¿äà-
ëà. Êîíêóðñ íà íàéøâèäøå ïî-
¿äàííÿ ìëèíö³â ïðèïàâ äî äóø³
ÿê éîãî ó÷àñíèêàì, òàê ³ ãëÿäà÷àì.
Íàéñïðèòí³øèé ó ö³é ñïðàâ³ ï³äå
äî ê³íîòåàòðó “Ë³í³ÿ ê³íî”. Âñ³ çà-
áàâè â³äáóâàëèñÿ ï³ä àêîìïàíå-
ìåíò çàñëóæåíîãî êîëåêòèâó “Æó-
ðàâêà” òà íàðîäíîãî ôîëüêëîðíî-
ãî êîëåêòèâó “×àð³âíèöÿ”

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿì. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïà-

äè. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
—2...—6°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî+6°Ñ; íà Îäå-
ùèí³ —2...—4°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —1...—2°Ñ; ó çà-
õ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè —2...—5°Ñ, âíî÷³ —4...—6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çà-
õ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü —4...—5°Ñ, âíî÷³ —5...—7°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 16 ëþòîãî
День непро нозований. Можливі емоційні спалахи. Щиро спіл-
йтеся, від ривайте одне одном д ш , вихлюп йте наболіле, це

допоможе очистити вн трішній світ від ч ттєвих шла ів, отр йних
д мо та ілюзій, зап стивши процес психоло ічної ре енерації.
Інертність, апатія, зневіра власних силах — воро и дня. Перей-
майтеся лише бла одатними д м ами! Відвідайте храм, спіл й-
теся з людьми висо ої д ховної льт ри.
ОВНИ, прямолінійність не дасть бажано о ефе т . Нині ви рає той, хто

вміє оперативно вписатися в обставини. Не варто встрявати в дис сії,
“розбір и”. Настрій оточення б де непередбач ваним, часто див ватиме
неаде ватністю. Дозвольте всім свобод дій і самі не зволі айте, а ви о-
ристов йте па зи в роботі для відпочин та психоло ічно о рела с .
ТЕЛЬЦІ, дайте волю емоціям, нехай фонтан ють нав олишній прос-

тір та дар ють людям радість, вселяють стим л до життя тим, хто зане-
пав д хом. Ліпше спіл ватися з др зями, я і роз міють вас без слів, і
відч ваютьщонайменші вібрації вашої д ші. Об оворюйте з ними свої пла-
ни — це допоможе по лян ти на сит ацію по-новом та зробити відпо-
відні виснов и.
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на професіональній діяльності. Там має б -

ти отовність номер один, ос іль и можливі непередбач вані на ази е-
рівництва, я і потрібно ви он вати в стро і без претензій. Ло і а плюс
інт їція — ідеальне поєднання, і ви здатні це продемонстр вати. Втім, не
варто давати обіцяно , підпис вати оди, я що є хоч найменші с мніви
щодо надійності спільних прое тів.
РАКИ, налашт йтеся на романтичн хвилю і пожвавте н дн однома-

нітн повся денність. Свіжі трепетні емоції вос ресять в д ші най ращі
стр ни. Для цьо о варто тичасово змінити традиційні звич и, дати волю
фантазії та пое сперимент вати. Тоді від риються нові рані вашом сві-
то ляді, сприяючи д ховній еволюції.
ЛЕВИ налаштовані пірн ти в оловорот емоційних переживань. Це мо-

же підштовхн ти до с перечо на ті теми, я і донині вас абсолютно не ці-
авили, ос іль и не відповідали особистим сма ам. Стос н и з охани-
ми стан ть прохолодними. Одна сприймайте це я онтрасний д ш і не
більше.
ДІВИ с перечитим ть самі собі. Те, що вчора вабило та б ло до впо-

доби, сьо одні ви ли ає о ид . Отже, не піддавайтеся вплив настрою та
прово аціям. Утримайтеся від хвалення серйозних рішень. Заявам парт-
нерів не вірте, бо завтра все зміниться на діаметрально протилежне.
Б дьте поблажливішими до ч жих слаб остей — саме цьо о від вас і че-
ають.
ТЕРЕЗИ, о олосіть бій н дним справам і внесіть до повся денної ро-

боти елементи нестандартності. Коле и-др зі посприяють том , щоб
творчі е сперменти та спільний спіх відб лися. Я що під ачає здоров’я,
не поспішайте овтати пі л и. Ціл ом ймовірно, що причина хвороби є
психо енною, напри лад, вас драт ватиме чиясь недисциплінованість.
СКОРПІОНИ витатим ть на рилах фатазій: творчих, любовних, поб -

тових. Спо ійні розва и та відпочино — це не ваша стихія. Для підняття
адреналіново о тон с потрібен д х е стрим , і ви йо о знайдете! До тих,
хто працює сфері на и, техні и, еле троні и, завітає нестандартна ідея,
що має я присма еніальності, та і без мства. Втім, не поспішайте під-
твердж вати політ фантазій пра тичними дослідами і не с асов йте пло-
ди яви. Після доопрацювання ваші від риття та раціоналізаторсь і вина-
ходи ціл ом здатні отримати визнання і б ти пра тично застосованими.
СТРІЛЬЦІ б д ть знервованими. Дов ола вас фронтова обстанов а.

Недр и налаштовані а ресивно, прово ючи до виснажливої борні. Не
б дьте бояз ими. Тримайтеся з поч ттям власної ідності й не беріть на
озброєння по аний при лад, роблячи ниці вчин и, ви лише собі зроби-
те ірше. Пра ніть до мир та зла оди. Вдома зверніть ва на містичні
зна и, я і посилає осмос. Там зашифровано правильні під аз и.
У КОЗОРОГІВ середині про инеться джин навіженства, по азавши

най ірші риси — неор анізованіть, зрадливість, недбальство. Це ір о
розчар є людей, отрі зви ли сприймати вас я мон мент надійності та
про нозованості. Втім, приходити до тями від шо доведеться швид о,
бо завтра вже все стане на свої місця. Хіба що залишиться не ативний
слід пам’яті.
ВОДОЛІЇ, дотрим ючись стандартних норм поведін и, мож ть впасти

в депресію. Натомість, аби позб тися інертності та розвор шити пор хи
д ші, вам, я повітря, потрібні свіжі ори інальні враження. І дивні сюр-
призи б д ть, тіль и не за л шіть олос інт їції!
РИБИ одержимі революційним настроєм. Одна ламати — не б д ва-

ти. Хоча нині вам ба ато що прощається. Не всім примхам варто нада-
вати серйозно о значення. Принаймні вже завтра ви зроз мієте, що це
б ла лише розважальна ра. Втім, вн трішній олос працює чіт о, том
ви здатні правильно розпізнати, я а частина вашо ожиття потреб є онов-
лення, а я а — ні

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Правила с до

Гральне поле 9 на 9 літино . Поле розділене на вадрати 3 на 3. На почат ри відома певна іль ість
цифр. Спочат — заповнити всі порожні літин и цифрами від 1 до 9 за та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном вадраті.

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

6 5 3 7

7 3 9 2 5

2 5 1

2 4 9

5 3 8 4 1

7 1 5 8

5 1 2 9

9 8 3 5 6

1 3 5 7

4 2

6 2 7

7 2 9 1

7 3

3 6 3 7

9 7 2

3 1 6

4 8 1 3

3 7 4 9

На Масляній Пиро ові зосередилися на раїнсь их співах та народних
ляннях
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