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КИЇВ ПЛАНУЄ
ВИЙТИ СУХИМ ІЗ ВОДИ
На лі відацію можливо о павод а
виділять майже 5 мільйонів ривень
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“КУЛЬТУРНИЙ” РЕЙДЕР
"Сяйво" забрали
в деп тата К ли ова
і поверн ли столичним ни олюбам

Ïîâ³òðÿíà àòàêà
Ì³ñüêà âëàäà âæèâàº âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â, àáè âáåðåãòè êèÿí 
â³ä òðàâìóâàííÿ áóðóëüêàìè
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Столична влада ин ла всі сили на порят но иян від б р льо
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Íàäîêó÷ëèâ³ ìîðîçè ïîçàäó. Ðàçîì ç õî-
ëîäàìè â³äñòóïèëè ³ ÷àñò³ òðàâìóâàííÿ êè-
ÿí íà ñëèçüêèõ òðîòóàðàõ. Îäíàê òàêå äîâ-
ãîî÷³êóâàíå ïîòåïë³ííÿ ïðèíåñëî ÷åðãîâó
á³äó. Ñìåðòîíîñí³ áóðóëüêè — íà êîæíî-
ìó êðîö³. Íàëÿêàí³ êèÿíè ïî÷àëè ìàñîâî
òåëåôîíóâàòè äî ì³ñüêîãî Ñall-öåíòðó.
Ò³ëüêè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ âèõ³äíèõ ç ö³ºþ
ïðîáëåìîþ çâåðíóëèñÿ ìàéæå äâ³ñò³ ðàç³â.
Îäèíàäöÿòü ëþäåé ä³ñòàëè òðàâìè — ïå-
ðåëîìè ðóê, ïëå÷åé, ãîì³ëîê. 

"Ñóäÿ÷è ç³ ñêàðã ìåøêàíö³â, â ì³ñò³ íå-
ìàº ðàéîíó, äå á êîìóíàëüí³ ñëóæáè äî-
áðîñîâ³ñíî âèêîíóâàëè ñâî¿ îáîâ'ÿçêè",—

ðåçþìóº çâåðíåííÿ êèÿí íà÷àëüíèê ì³ñü-
êîãî Ñall-öåíòðó Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Ùå á³ëüøå ñòðàõó íàãàíÿº âèïàäîê òðàâ-
ìóâàííÿ ç ëåòàëüíèì ê³íöåì. Ìèíóëî¿ íå-
ä³ë³ á³ëÿ Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî
óí³âåðñèòåòó äâîº êèÿí ïðîéøëè ïîâç ïî-
ïåðåäæóâàëüíèé çíàê òà ïîòðàïèëè ï³ä
áðèëó ëüîäó. Âíàñë³äîê öüîãî îäíà æ³íêà
ä³ñòàëà òðàâìó íåñóì³ñíó ç æèòòÿì.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé
âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ çàãèáëî¿ ³ çàïåâ-
íèâ, ùî â³í çðîáèòü óñå ìîæëèâå, ùîá ï³ä-
âèùèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü óñ³õ ïîñàäîâèõ
îñ³á òà îðãàí³çàö³é, íà áàëàíñ³ ÿêèõ ïåðå-

áóâàþòü áóäèíêè. Çà öåé âèïàäîê â³äïî-
â³äàòè ïîâèíí³ êåð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó òà
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. Îñ-
ê³ëüêè íàâ÷àëüíèé çàêëàä íà áàëàíñ³ äåð-
æàâè, ÷èñòèòè éîãî äàõ ì³ñüê³ êîìóíàëü-
íèêè íàâ³òü ïðàâà íå ìàëè.

Âîäíî÷àñ ì³ñüêà âëàäà âæèâàº âñ³õ ìîæ-
ëèâèõ çàõîä³â, àáè íå äîïóñòèòè ïîâòîðåí-
íÿ òðàã³÷íîãî âèïàäêó òà âáåðåãòè êèÿí â³ä
òðàâìóâàííÿ. "Ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ äóæå íà-
ïðóæåíà. ² âîíà ïðîäîâæóº çàãîñòðþâàòèñÿ.
Îñê³ëüêè ñí³ãó íà äàõàõ áóäèíê³â äóæå áà-
ãàòî, à òåìïåðàòóðà íàðàç³ ñïðèÿº éîãî òà-
íåííþ, óòâîðþºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü êðèãè
òà áóðóëüîê, ÿê³ ïàäàþòü ³ òðàâìóþòü ëþäåé.
Òîìó ìè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè â ïîñèëåíîìó
ðåæèì³",— íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî íà ïîçà-
÷åðãîâîìó åêñòðåíîìó çàñ³äàíí³ îïåðàòèâ-
íîãî øòàáó ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Ó êîæíîìó ðàéîí³ óæå ñòâîðåíî áðèãàäè
ç î÷èùåííÿ äàõ³â, à íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ îáíå-
ñåíî ñèãíàëüíèìè ñòð³÷êàìè. Ìåøêàíö³â
ïîïåðåäæåíî â³äïîâ³äíèìè îãîëîøåííÿìè.
Âñ³ áàëàíñîóòðèìóâà÷³ ìàþòü òåðì³íîâî
î÷èñòèòè áóäèíêè. Çëîâ³ñí³ áðèëè ëüîäó ç

äàõ³â ïðèáèðàòèìóòü óñ³ ñëóæáè ì³ñòà. Çîê-
ðåìà, äî ö³º¿ ñïðàâè çàëó÷àòü êîìóíàëüí³
ï³äïðèºìñòâà "Êè¿âçåëåíáóä", Ñïåö³àë³çîâà-
íå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ ðî-
á³ò, "Êè¿âì³ñüêáóä", "Êè¿âìåòðîáóä", "Ìîñ-
òîáóä", "Êè¿âï³äçåìøëÿõáóä"

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Майже двісті с ар на навислі брили льод з дахів надійшло протя-
ом вихідних від иян до місь о о Сall-центр . Місь а влада зал чає
всі можливі сл жби для подолання за розливої сит ації. Мер Леонід
Черновець ий за ли ав иян б ти ма симально обережними та не і -
нор вати попередж вальні зна и. Одна до робіт має дол читися й
держава. Ба ато б дівель, я і переб вають на балансі державних ор-
анів та інстит цій, місь і ом нальни и не мають права очищати.

Анатолій ГОЛУБЧЕНКО: “За ли аю всіх
олів районів невід ладно направити те-
лефоно рами та листи до правлінь б -
дин ів не ом нальної форми власності,
серед я их відомчі б дин и, ОСББ, о-
оперативи. Усі балансо трим вачі б -
дин ів повинні б ти поінформовані про
необхідність очищення дахів від б р -
льо і про відповідальність за неналеж-
не тримання підпоряд ованих б дівель.
Варто провести робот з меш анцями
тих вартир, де є с ладненим дост п
до бал онів. О рім то о, всі небезпечні
місця поблиз б дин ів повинні б ти
о ороджені попередж вальною обмеж -
вальною стріч ою, і я д же прош иян
оминати та і зони”.

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА
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Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî 
îòðèìàâ îðäåí “Çà çàñëóãè”

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî íàãî-
ðîäèâ îðäåíîì “Çà çàñëóãè” äðóãîãî ñòóïå-
íÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-
òîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà. Âèñîêó íàãîðîäó éîìó
âðó÷åíî “çà âíåñîê ó ðîçâèòîê íàøî¿ äåðæà-
âè”. “Êîæíà ð³÷, ÿêó âè ðîáèòå,— öå òà ñïðà-
âà, ÿêà çì³íþº íàøó êðà¿íó. ß õîò³â áè, ùîá
íàãîðîäè, ÿê³ ÿ ñüîãîäí³ âðó÷àþ â³ä ³ìåí³
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, âè ñïðèéìàëè êð³çü
ïðèçìó âèñîêèõ ö³ëåé, âèñîêèõ ïð³îðèòå-
ò³â”,— íàãîëîñèâ Â³êòîð Þùåíêî. Öåðåìî-
í³ÿ â³äáóëàñÿ â ïðèì³ùåíí³ ïðåçèäåíòñüêî-
ãî Ñåêðåòàð³àòó. Íàãàäàºìî,  ìèíóëîãî ðîêó
çà ðîçâèòîê ñòîëèö³ îðäåí “Çà çàñëóãè” III
ñòóïåíÿ îòðèìàâ ³ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåñü
Äîâãèé

Ïðîáëåìàìè êèÿíîê 
ïåðåéìàòèìóòüñÿ 
ôàõ³âö³ ìåð³¿

Óïðàâë³ííÿì ó ñïðàâàõ æ³íîê, ³íâàë³ä³â,
âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ ÊÌÄÀ çàòâåðäæå-
íî ïëàí çàõîä³â ùîäî ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿ-
ìè ãðîìàäÿí ó 2010 ðîö³. Ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà. “Ìè ðîçðîáèëè ð³÷íèé ãðàô³ê
îñîáèñòîãî ïðèéîìó, âè¿çíîãî ïðèéîìó, à
òàêîæ ïðîâåäåííÿ “ãàðÿ÷èõ ë³í³é” êåð³âíèö-
òâîì óïðàâë³ííÿ,— ðîçïîâ³ëà âîíà.— Çã³äíî
ç ïëàíîì çàõîä³â, â óïðàâë³íí³ ñèñòåìàòè÷-
íî ðîçãëÿäàòèìóòü çâåðíåííÿ æ³íîê, ³íâàë³-
ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ òà óçàãàëüíþ-
âàòèìóòü ¿õ ³ç ïîäàëüøèì âèçíà÷åííÿì íàé-
àêòóàëüí³øèõ ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ïðîáëåì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ”. Îñî-
áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ²ðèíà Ãîëóáºâà ïðîâîäèòèìå ùîïîíå-
ä³ëêà ³ç 14.20 äî 16.00, à ¿¿ çàñòóïíèê Áîðèñ
Ñàâ³í ïðèéìàòèìå ó ï’ÿòíèöþ ç 10.00 äî
12.00. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìà-
òè â óïðàâë³íí³ çà òåëåôîíîì 272-33-02

Îñòàíí³é äçâîíèê 
ëóíàòèìå íà âèïóñêíèõ 
âå÷îðàõ

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè òà íàóêè ÊÌÄÀ, íàâ÷àííÿ ó øêî-
ëàõ çàâåðøèòüñÿ 27 òðàâíÿ. “28 òðàâíÿ 2010
ðîêó â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³äáóäåòüñÿ
ñâÿòî îñòàííüîãî äçâîíèêà,— ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-
ñüêèé.— Êð³ì òîãî, ó öåé ñàìèé äåíü áóäå
âðó÷åíî äîêóìåíòè ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó. Ôàêòè÷íî ñâÿòî îñòàííüîãî
äçâîíèêà ³ âèïóñêí³ âå÷îðè â³äáóäóòüñÿ â
îäèí äåíü”. Â³í äîäàâ, ùî ïðîòÿãîì òðàâíÿ-
÷åðâíÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè â³äáóäóòüñÿ íàâ÷àëü-
í³ åêñêóðñ³¿ òà ïðàêòèêà. Çîêðåìà, ç 31 òðàâ-
íÿ äî 3 ÷åðâíÿ — äëÿ ó÷í³â 1—4 êëàñ³â, à ç
31 òðàâíÿ äî 11 ÷åðâíÿ — äëÿ ó÷í³â 5—10
êëàñ³â. Äåðæàâíà ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ ó÷í³â
9 êëàñ³â ïðîâîäèòèìåòüñÿ ç 1 äî 18 ÷åðâíÿ,
à äëÿ 11 (12) êëàñ³â — ç 11 äî 18 òðàâíÿ 2010
ðîêó

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Ïîä³ëüñüê³ ÷èíîâíèêè 
îáãîâîðèëè ïåðñïåêòèâè
øàìïàíñüêîãî â ñòîëèö³

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè ÷è-
íîâíèêè Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó â³äâ³äàëè
ÇÀÒ “Êè¿âñüêèé çàâîä øàìïàíñüêèõ âèí
“Ñòîëè÷íèé”. Òàì äëÿ íèõ â³äáóëîñÿ òåî-
ðåòè÷íå òà ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ íà òåìó
“Îçíàéîìëåííÿ ç ðîáîòîþ ï³äïðèºìñòâà,
ñòàí òà ïåðñïåêòèâè âèðîáíèöòâà øàìïàí-
ñüêèõ âèí òà ðåàë³çàö³ÿ éîãî â ñòîëèö³”. Íà
íàðàä³ ÷èíîâíèêè âèð³øèëè ïðîâåñòè òàê³
îçíàéîìëåííÿ é íà ³íøèõ ï³äïðèºìñòâàõ
õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà. Îáãîâîðþ-
âàëè òàêîæ ñòàí ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ òà
ðàéîííèõ ïðîãðàì ó ãàëóç³ òîðã³âë³, à òàêîæ
íàãàëüí³ ïðîáëåìè íà 2010-é. Çîêðåìà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ Þð³é Ðóññó ïðèâåðíóâ óâàãó êî-
ëåã äî ïðîáëåìè ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³. Çàõ³ä çà-
ê³í÷èâñÿ åêñêóðñ³ºþ òà äåãóñòàö³ºþ ïðî-
äóêö³¿

Êè¿â ïëàíóº âèéòè 
ñóõèì ³ç âîäè
Íà ë³êâ³äàö³þ ìîæëèâîãî ïàâîäêà âèä³ëÿòü 
ìàéæå 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Столиця от ється до можливо о
весняно о павод а. З ідно з роз-
порядженням мера Києва, в міс-
ті створено штаб, я ий очолив
перший заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о. Фахівці
розпочали з обстеження зливоп-
риймальних систем, оле торів
та р сел малих річо . О ремим
розпорядженням мер виділив
4,2 млн рн на розчист ідро-
технічних спор д. Ще 650 тис.
рн спрям ють на придбання по-
т жних від ач вальних насосів.

Ó ìåð³¿ çàïðàöþâàâ øòàá, ÿêèé çàéìà-
òèìåòüñÿ ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â âåñíÿíî¿
ïîâåí³. Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî îá’ºäíàííÿ
ãðóïè ôàõ³âö³â ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè,
ìîæëèâ³ñòü ìàñøòàáíîãî ïàâîäêà â ñòî-
ëèö³ òà â Óêðà¿í³ º. “Ïðîáëåìîþ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ ìàº ïåðåéìàòèñÿ Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â,— ñêàçàâ ìåð.— Ìè æ îï³êóâà-
òèìåìîñÿ âèð³øåííÿì ïèòàííÿ â Êèºâ³.
Êåð³âíèêîì øòàáó ïðèçíà÷åíî çàñòóïíè-
êà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà”.

Ì³ñüêèé ãîëîâà äîäàâ, ùî ì³ñòî âïî-
ðàºòüñÿ ç ïðîáëåìîþ, ÿêà “ìîæå ìàòè
ì³ñöå àáî í³”. “Àëå ìè äî íå¿ ãîòóºìî-
ñÿ”,— çàïåâíèâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé.

ßê ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ïøåíè÷-
íèé, ðîáîòè ðîçïî÷àòî ç îáñòåæåííÿ çëè-
âîïðèéìàëüíèõ ñèñòåì, êîëåêòîð³â òà ðó-
ñåë ìàëèõ ð³÷îê.

“Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëå-
íî, ùî âîäîéìèùà çàõàðàùåí³ ïîáóòîâèì
ñì³òòÿì, ïîâàëåíèìè äåðåâàìè, î÷åðåòîì
òà ÷àãàðíèêîì, çàìóëåí³, âíàñë³äîê ÷îãî
ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ïðîõîäæåííÿ âî-

äè çíèæåíà,— çàçíà÷èâ â³í. Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷àì âîäíèõ îá’ºêò³â, ðàéîííèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì, ÂÀÒ “Êè¿ââîäîêàíàë”, ÊÏ
“Ïëåñî” íàäàíî äîðó÷åííÿ ùîäî âèêîíàí-
íÿ çàõîä³â ³ç ïðî÷èùåííÿ öèõ îá’ºêò³â”.

ßê ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî, ìåð ï³äïèñàâ
îêðåìå äîðó÷åííÿ ùîäî ô³íàíñóâàííÿ íèç-
êè ïðîòèïîâåíåâèõ çàõîä³â. “Çîêðåìà 4,2
ì³ëüéîíà ãðèâåíü áóäå ñïðÿìîâàíî íà ðîç-
÷èñòêó ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä, âîäîñõîâèù,
ñòàâê³â òà îá’ºêò³â, ÿê³ ðîçòàøîâàíî â çî-
í³ âïëèâó øê³äëèâî¿ ä³¿ ëüîäîõîäó òà ïîâå-
í³”,— çàçíà÷èâ â³í.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ìàéæå 80 â³ä-
ñîòê³â ñí³ãó ï³ä ÷àñ òàíåííÿ ìàº ïðîéòè
÷åðåç ö³ çëèâí³ ñòîêè â ð³÷êè. Äî òîãî æ
ïîòð³áíî 650 òèñ. ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ ïî-
òóæíèõ íàñîñ³â ìàðêè “Õîíäà” ç êîìïëåê-
òîì âîäîçàá³ðíèõ ðóêàâ³â. “Ìè ïîâèíí³
áóòè ãîòîâèìè äî â³äêà÷óâàííÿ âîäè ó ðà-

ç³ ïîòðåáè,— çàïåâíèâ ïàí Ãîëóá÷åíêî.—
Íàðàç³ º 22 íàñîñè, à ïîòð³áíî ùå ïðè-
íàéìí³ 26”. Â³í äîäàâ, ùî ñòîëè÷í³ ðÿòó-
âàëüíèêè ìàþòü ðîçðîáèòè êîìï’þòåðíå
ìîäåëþâàííÿ ñèòóàö³¿ ùîäî ìîæëèâîãî
ï³äòîïëåííÿ Êèºâà ç êàðòîãðàô³÷íèì çîá-
ðàæåííÿì ïðîãíîçîâàíèõ çîí ï³äòîïëåí-
íÿ ³ ïîçíà÷îê âèñîòè âîäè. 

×èìàëî ðîáîòè íàðàç³ ó ïðàö³âíèê³â
ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”. Àäæå íà áàëàíñ³ îð-
ãàí³çàö³¿ 795 êì çëèâîñòîê³â òà ïîíàä 26
òèñ. çëèâîâèõ ðåø³òîê. ×åðåç òàíåííÿ ñí³-
ãó òà çàõàðàùåííÿ ðåø³òîê ñì³òòÿì íà
ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëÿõ óæå óòâîðþþòüñÿ
“îçåðà”. ßê ðîçïîâ³â ó÷îðà “Õðåùàòèêó”
ãîëîâíèé ³íæåíåð “Êè¿âàâòîäîðó” Âàñèëü
Ìåëüíè÷åíêî, ðîáîòè ç î÷èùåííÿ îá’ºê-
ò³â â³ä ñì³òòÿ óæå ðîçïî÷àëè. “Çâ³ëüíÿ-
ºìî ì³ñüê³ ìàã³ñòðàë³ â³ä ñí³ãó. Çàãàëîì
éîãî âæå âèâåçåíî 214 òèñÿ÷ 680 òîíí”,—
ñêàçàâ â³í

Çóïèíêà íå íà ïîâåðñ³
Ì³ñüêà âëàäà ðîçâ’ÿçóâàòèìå ïðîáëåìó íåñïðàâíèõ ë³ôò³â
ðàçîì ³ç êèÿíàìè

Íèí³ â Êèºâ³ ç 19 400 ë³ôò³â ùîäíÿ ïðî-
ñòîþº ïðèáëèçíî 100. Öå ìàéæå 1 % â³ä ¿õ
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Çäàâàëîñÿ á, íå òàê ³
áàãàòî, ÿêùî âðàõóâàòè, ùî çà äàíèìè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³, áîðã çà îáñëóãî-
âóâàííÿ ï³äéîìíèê³â ó ðàéîíàõ ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. ßêùî íå
áóäå îïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÆÅÊè
ïîãðîæóþòü â³äêëþ÷èòè íå ëèøå ë³ôòè, à
é ïðèïèíèòè ïîäà÷ó ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ âî-
äè. Ïðîáëåìó êîìóíàëüíèêè âáà÷àþòü ó
íèçüê³é ñîá³âàðòîñò³ êâàðòïëàòè ³ íåáàæàí-
í³ êèÿí â÷àñíî ñïëà÷óâàòè. Ïîíàä â³ñ³ì òè-
ñÿ÷ ñïðàâ ç³ çë³ñíèìè íåïëàòíèêàìè æèò-
ëîâ³ îðãàí³çàö³¿ âèãðàëè. Àëå âèêîíàâ÷à

ñëóæáà íå ïîñï³øàº äîâîäèòè ñïðàâó äî
çàâåðøåííÿ.

×åðåç â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ë³ôòîâ³
êîìïàí³¿ îïèíèëèñÿ ó âàæêîìó ô³íàíñîâî-
ìó ñòàíîâèù³. Öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà ¿õí³õ
òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòÿõ, íà âè¿çäàõ, àâàð³é-
íèõ ñëóæáàõ.

“Ïðîòå ïðîáëåìà íèí³ â ³íøîìó,— ïî-
ÿñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Îëåêñàíäð Ùåðáà-
øîâ,— á³ëüø³ñòü ë³ôò³â â³äñëóæèëè ñâ³é
òåðì³í 25—30 ðîê³â ³ ïîòðåáóþòü êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó.

Òàêèõ ë³ôò³â ó ðàéîí³, çà éîãî ñëîâàìè,
70 %, à ãðîøåé ó áþäæåò³ íåìàº. “Â ðàì-

êàõ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè “Ë³ôò” ó 2009 ðîö³
áóëî çä³éñíåíî çàì³íó 11 ë³ôò³â, à ¿õ ó ðàéî-
í³ íàë³÷óºòüñÿ 1267, ç ÿêèõ 989 — ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³. Çà ðàõóíîê êîøò³â
ðàéîííîãî áþäæåòó íàì âäàëîñÿ çàì³íèòè
ñ³ì. Öüîãî ðîêó çàïëàíóâàëè çàì³íèòè 14
ë³ôò³â”,— ïðèâîäèòü öèôðè ÷èíîâíèê. 

Íàéá³ëüøå ïîëàìàíèõ ë³ôò³â ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³. Çà íèí³øí³é ì³ñÿöü íà-
ä³éøëî 480 ñêàðã â³ä ìåøêàíö³â. Îäíàê
ùî-íåáóäü ïîÿñíþâàòè ñâî¿ì ìåøêàíöÿì
÷èíîâíèêè íå çáèðàþòüñÿ. Íàâ³òü â³äìîâè-
ëèñÿ íàäàòè êîìåíòàð “Õðåùàòèêó”.

Â ö³ëîìó â Êèºâ³ ïîíàä 6000 ë³ôò³â ïî-
òð³áíî çàì³íèòè àáî ìîäåðí³çóâàòè. Ë³ôòî-
âîìó ãîñïîäàðñòâó ì³ñòà äåñÿòèð³÷÷ÿìè íå
ïðèä³ëÿëîñÿ íàëåæíî¿ óâàãè, íàð³êàþòü êî-
ìóíàëüíèêè. Ïðîáëåìîþ ë³ôò³â ó ì³ñò³ ïå-
ðåéìàþòüñÿ é ó ÊÌÄÀ. Òàì ï³äòâåðäæó-
þòü, ùî òàðèôè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ñüîãîäåííÿ, îäíàê çì³íþâàòè ¿õ áåç çãîäè
ìåøêàíö³â íå çáèðàþòüñÿ. “Â äðóãîìó ï³â-
ð³÷÷³ 2010 ðîêó ìè ïëàíóºìî çàïðîâàäèòè
òàðèôè íà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â çà ð³-
øåííÿì æèòåë³â. Ó 10 800 áóäèíêàõ ïðî-
âåäåìî ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ”,— çàÿâèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, æèòåë³
çìîæóòü âèáðàòè, çà ùî ³ ñê³ëüêè âîíè õî-
÷óòü ïëàòèòè. Çîêðåìà é çàêëàñòè êîøòè
íà çàì³íó ë³ôò³â ó ñâî¿õ áóäèíêàõ òà ¿õ îá-
ñëóãîâóâàííÿ

На ба атьох в лицях же нині ні пройти, ні проїхати
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Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

“Ліфт не працює" — з та ою проблемою до Сл жби допомо и Київ-
сь о о місь о о олови "15-51" з почат ро зверн лося більш я
4,6 тисячі жителів ба атоповерхових б дин ів. Райони, для я их
проблема є найа т альнішою,— Святошинсь ий, Дніпровсь ий, Дес-
нянсь ий. Ком нальни и с аржаться на невідповідні нинішньом
дню тарифи й бра оштів. Місь а влада проблем визнає. За сло-
вами першо о заст пни а олови КМДА Анатолія Гол бчен а, цьо о
ро в сіх ба атоповерхових б дин ах міста б де проведено ро-
мадсь і сл хання, аби жителі визначилися, с іль и вони отові пла-
тити за я існі посл и, зо рема і справні ліфти.

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ ЬЬ
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“Êóëüòóðíèé” ðåéäåð
“Ñÿéâî” çàáðàëè â äåïóòàòà Êóëèêîâà ³ ïîâåðíóëè ñòîëè÷íèì êíèãîëþáàì
Îêñàíà ÂÅÐÍÈÃÎÐÀ
"Õðåùàòèê"

У приміщенні ни арні
"Сяйво" на Вели ій Ва-
силь івсь ій, 6 знов за-
працює ниж овий ма а-
зин. Мин лої п'ятниці
звідти "попросили" на-
родно о деп тата Кирила
К ли ова, я ий же всти
облашт вати в "Сяйві"
власн приймальню.

ßêùî âèçíà÷àòè íàéõàðàêòåð-
í³ø³ ðèñè óêðà¿íñüêî¿ ä³éñíîñò³
îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ, òî ñåðåä
íèõ òî÷íî ñë³ä íàçâàòè ðåéäåð-
ñòâî. Â Êèºâ³ öå ðîáèòè îñîáëè-
âî ïðèâàáëèâî — àäæå éäåòüñÿ
ïðî äîðîãîö³íí³ êâàäðàòí³ ìåòðè
íåðóõîìîñò³ ó ñåðö³ êðà¿íè. ßñ-
êðàâèì ïðèêëàäîì òîãî º êíè-
ãàðíÿ "Ñÿéâî", ÿêà îñòàíí³ì ÷à-
ñîì íåîäíàðàçîâî ïåðåõîäèëà "³ç
ðóê ó ðóêè".

Çà êëàñèêîþ æàíðó, æîäíå
ðåéäåðñòâî íå îáõîäèòüñÿ áåç âè-
ñîêîãî "äàõó". Ùîäî "Ñÿéâà" öþ
"áëàãîðîäíó" ôóíêö³þ âèêîíóº
îä³îçíèé íàðîäíèé îáðàíåöü Êè-
ðèëî Êóëèêîâ. Ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ
êíèãàðí³ 8 ëþòîãî öåé ïàí îá-
ëàøòóâàâ ó í³é ñâîþ ïðèéìàëü-
íþ. Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ âëàñíèêàì
ìàãàçèíó äîâåëîñÿ ìàëî íå ñèëî-
ì³öü âèïðîâàäæóâàòè éîãî ç ìà-
ãàçèíó. Íàðäåï, çàõèùàþ÷è ìàé-
íî, ùî éîìó íå íàëåæèòü, ïóñòèâ
ó õ³ä êóëàêè.

Íàéïðèêð³øå òå, ùî âñþ îòó
êîëîòíå÷ó äîâêîëà "Ñÿéâà" ïî-

äàþòü ñóñï³ëüñòâó ÿê áîðîòüáó
çà êóëüòóðó. Íàñïðàâä³ æ ï³ä-
´ðóíòÿ êîíôë³êòó ñóòî ìàéíîâå.
Ñóïåðå÷êà ðîçãîð³ëàñÿ ì³æ äâî-
ìà ï³äïðèºìöÿìè — Ðîñòèñëà-
âîì Êîðí³ºíêîì òà Êîñòÿíòè-
íîì Êëèìàøåíêîì. Íàïðèê³íö³
1990-õ âîíè äîïîìîãëè êíèãàð-
í³ ìàòåð³àëüíî, àáè òà íå çàêðè-

ëàñÿ ÷åðåç áåçäàðíèé ìåíå-
äæìåíò. Çãîäîì Êëèìàøåíêî
çàæàäàâ óñóíóòè ïàðòíåðà â³ä
á³çíåñó, ïðèõîïèâøè éîãî ÷àñò-
êó. Êîðí³ºíêîâ³ äîâåëîñÿ ðîêà-
ìè ñóäèòèñÿ, àáè ïîâåðíóòè ñâî¿
50 % óñòàâíîãî ôîíäó. Ï³ñëÿ
öüîãî â³í ñêëèêàâ ñï³âçàñíîâíè-
ê³â, ÿê³ é îáðàëè éîãî äèðåêòî-

ðîì ìàãàçèíó. Òà ò³ëüêè-íî ïàí
Êîðí³ºíêî âèéøîâ 8 ëþòîãî íà
ðîáîòó, ÿê éîãî êîëèøí³é êîì-
ïàíüéîí ï³ä "äàõîì" äåïóòàòà
Âåðõîâíî¿ ðàäè Êèðèëà Êóëèêî-
âà òà â ñóïðîâîä³ áîéîâèê³â
âäåðñÿ äî ìàãàçèíó ³ âèêèíóâ
íàäâ³ð ñï³âðîá³òíèê³â. Áîÿ÷èñü
íåâèã³äíîãî äëÿ ñåáå ñóñï³ëüíî-

ãî ðåçîíàíñó, ïàí Êóëèêîâ ñàì
ñêëèêàâ æóðíàë³ñò³â òà ðîçïîâ³â
¿ì ñâîþ âåðñ³þ ïîä³é. À "ï³ä øó-
ìîê" ïàí Êóëèêîâ "îñ³â" ó "Ñÿé-
â³", ñòâîðèâøè òóò ñâîþ "ïðèé-
ìàëüíþ". Êîëè æ éîãî çâ³äòè ïî-
ïðîñèëè, äåïóòàò äî êðîâ³ ïî-
áèâ ëþäèíó. ² âñå öå â
ïðèñóòíîñò³ ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³
áàéäóæå äèâèëèñÿ íà á³éêó â
öåíòð³ ì³ñòà!

Òàê³ ìåòîäè "ðîáîòè" â ïàíà
Êóëèêîâà âèðîáèëèñÿ óæå äàâ-
íî, àäæå çàì³ñòü ïàðëàìåíòñüêî¿
ðîáîòè â³í âîë³º çàéìàòèñÿ ïðè-
áóòêîâ³øîþ ñïðàâîþ — ðåéäåð-
ñòâîì. Ðàí³øå îá'ºêòîì óâàãè
äåïóòàòà áóëè áóä³âåëüí³ ìàé-
äàí÷èêè. Êèðèëî Êóëèêîâ ìàº
ñòîñóíîê äî ñêàíäàëüíèõ çàáó-
äîâ íà âóëèö³ Áó÷ìè (äå éîãî
ïîì³÷íèê âèìàãàâ ó çàáóäîâíè-
êà $ 200 òèñ.) òà íà Ãîí÷àðà (äå
âæå ñàìîãî äåïóòàòà çâèíóâà÷ó-
âàëè ó âèìàãàíí³ $ 5 ìëí). Â
óñ³õ âèïàäêàõ ïàí Êóëèêîâ ïðè-
êðèâàºòüñÿ äåïóòàòñüêèì ìàí-
äàòîì òà âîäèòü çà íîñà ìåø-
êàíö³â.

Ùî äàë³ áóäå ç "Ñÿéâîì", íà-
ðàç³ íåâ³äîìî. Äèðåêòîð êíèãàðí³
Ðîñòèñëàâ Êîðí³ºíêî äîìàãàºòü-
ñÿ â³äíîâëåííÿ ïðàâà îðåíäè íà
ïðèì³ùåííÿ òà çàïåâíÿº, ùî é
äàë³ ðîáèòèìå âñå äëÿ ðîçâèòêó
"Ñÿéâà" ñàìå ÿê êíèæêîâîãî ìà-
ãàçèíó. Àëå äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáî-
òè ïîòð³áíî, àáè ïðèïèíèëèñÿ
ðåéäåðñüê³ àòàêè. Â òîé ÷àñ, êî-
ëè âåðñòàâñÿ öåé íîìåð, áîéîâè-
êè òà ¿õ ïîêðîâèòåë³ ç äåïóòàòñü-
êèìè ìàíäàòàìè çíîâó ï³øëè íà
øòóðì êíèãàðí³ — âæå òðåò³é çà
ë³êîì…

ÌÀÔ³ÿ ï³äêîðèëà ðàéîíè
Ó äåÿêèõ ³ç íèõ íåçàêîíí³ ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè âæå óòâîðþþòü ö³ë³ âóëèö³
Àë³ñà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ
"Õðåùàòèê"

Усе частіше ромадяни Києва
с аржаться на засилля малих ар-
хіте т рних форм столиці. У
районах ставлять невідомо о по-
ходження іос и, без рах вань
архіте т рних особливостей міс-
цевості та і нор ючи всі можливі
норми. За останні півро , навіть
попри цілодобове демонт вання
неза онних тор ових точо , проб-
лем не розв'язано. Я тоді їх
б ло приблизно 10 000, та
стіль и ж їх нарахов ється й ни-
ні. Райони визнають, що онтро-
лювати розміщення МАФів не
мож ть. А в мерії пере онані, що
й не хоч ть.

Âóëèö³ ÌÀÔ³â ç'ÿâèëèñÿ á³ëÿ âèõîä³â ç³
ñòàíö³é ìåòðî òà òðàíñïîðòíèõ ðîçâ'ÿçîê.
Âèðóáêà äåðåâ, çíèùåííÿ çåëåíî¿ çîíè, â³ä-
ñóòí³ñòü ìåäè÷íèõ êíèæîê, öåíòðàë³çîâàíî-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ, õîëîäèëüíîãî îáëàäíàí-
íÿ ó ïðîäàâö³â, êîòð³ ïðàöþþòü ³ç ïðîäóê-
òàìè õàð÷óâàííÿ, é ìàñîâ³ ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë òîðã³âë³ — äëÿ öèõ ä³ëê³â º íîðìàëüíîþ
ñïðàâîþ. Ç ìàéæå 10 000 ðîçêèäàíèõ ó ðàéî-
íàõ ÌÀÔ³â, ó á³ëüøîñò³ â³äñóòí³ â³äïîâ³äí³
äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. Íå âñòèãàþòü äåìîíòó-
âàòè äî äåñÿòêà íåçàêîííèõ ÌÀÔ³â, ÿê íà
¿õíüîìó ì³ñö³ ç'ÿâëÿþòüñÿ ³íø³.

Çã³äíî ç äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà, ó êîæ-

íîìó ç ðàéîí³â íàðàõîâóºòüñÿ äî 10 âåëè-
êèõ ñêóï÷åíü ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì,
ïëþñ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðîçêèäàíèõ ïîîäè-
íîêèõ ÿòîê. Ë³äåðàìè çà ê³ëüê³ñòþ ÌÀÔ-
óãðóïîâàíü ñòàëè Äàðíèöüêèé òà Ãîëîñ³-
¿âñüêèé ðàéîíè. Ïðîòå, âàðòî çàóâàæèòè,
ùî âîíè º îäíèìè ç íàéá³ëüøèõ çà ïëî-
ùåþ ðàéîí³â ñòîëèö³. À ðåêîðäñìåíîì
ìîæíà ââàæàòè íàéìåíøèé çà ïëîùåþ
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí, â ÿêîìó "îñåëèëà-
ñÿ" ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü ÌÀÔ³â ïî â³äíî-
øåííþ äî êâàäðàòíîãî ê³ëîìåòðà òåðèòî-
ð³¿.

"Õðåùàòèê" ñïðîáóâàâ ç'ÿñóâàòè ó ïðåñ-
ñëóæá³ ÐÄÀ, äå íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ÿòîê,
ÿê âîíè íàìàãàþòüñÿ áîðîòèñÿ ³ç çàñèëëÿì
íåçàêîííèõ òî÷îê òîðã³âë³ òà ÿê ïîÿñíþ-
þòü òàêó ¿õ íàâàëó. Îäíàê, çà ñëîâàìè
ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³¿, õî÷
ÿê áè âîíè áóëè íåçàäîâîëåíèìè ñèòóàö³-
ºþ ç ÌÀÔàìè â ñâî¿õ ðàéîíàõ, áîðîòèñÿ
ç íèìè âîíè "íå óïîâíîâàæåí³". Ó ìåð³¿ òà-
ê³ çàÿâè ââàæàþòü íåùèðèìè. ßê ðîçïî-
â³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîí-
òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì Êèºâà Ðîìàí Ãëà-
äóíÿê, íàñïðàâä³ êðàùå áóëî á çàïèòàòè íå
ðàéîííó âëàäó, à ï³äïðèºìö³â — ñê³ëüêè
ðàç³â ðàéîíí³ ÷èíîâíèêè ïðèõîäèëè ³ áðà-
ëè ç íèõ ãðîø³ çà òå, ùîá ¿õ íå äåìîíòó-
âàëè, ñê³ëüêè ðàç³â ðàéîí ïèñàâ ëèñòè äî
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ íà "íåëþáèõ" àáî
êîíêóðóþ÷èõ ï³äïðèºìö³â ³ ¿õ ïîçíîñèëè,
à ³íøèõ íå ÷³ïàëè.

Ïðîòå, äîêè ÷èíîâíèêè ð³çíèõ ð³âí³â
ç'ÿñîâóþòü ñòîñóíêè, ñèòóàö³ÿ ç ÌÀÔàìè
ó ì³ñò³ íå ïîë³ïøóºòüñÿ. “Õðåùàòèê” ìàº
íàì³ð ïðîâåñòè âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ
ñèòóàö³¿ â ðàéîíàõ. Ïðî éîãî ðåçóëüòàòè ìè
íåîäì³ííî ïî³íôîðìóºìî ÷èòà÷³â
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання дозволу товариству 
з обмеженою відповідальністю “Єлікон ЛТД” 

на демонтаж майна, яке належить 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва 
та перебуває на балансі КП 

“Шляхово&експлуатаційне управління 
Оболонського району”

Рішення Київської міської ради № 159/1215 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 319 та 398 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Ки�
ївради від 19.07.05 № 823/3398 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Єлікон ЛТД”
земельних ділянок для будівництва торгово�розважального комплексу на перетині просп. Оболонського
та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва”, листи КП ШЕУ Оболонського району від 17.10.07
№ 249 та від 21.02.08 № 61, лист КП “Київський метрополітен” від 25.09.06 № 2263�11 та лист ТОВ “Єлі�
кон ЛТД” від 11.12.07 № 55/07, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Єлікон ЛТД”, після виконання пункту 3 цього рішен�
ня, за власний рахунок демонтувати майно, яке належить
до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва і перебуває на балансі комунального підприємства “Шля�
хово�експлуатаційне управління Оболонського району”, згід�
но з додатком до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити проведення екс�
пертної оцінки вартості майна, зазначеного у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Єлікон
ЛТД”:

3.1. Погодити проект будівництва торгово�розважально�
го комплексу на перетині просп. Оболонського та вул. Ге�
роїв Дніпра в Оболонському районі м. Києва з комунальним
підприємством “Київський метрополітен”, державним під�
приємством “Проектний інститут “Укрметротунельпроект”
та комунальним підприємством “Шляхово�експлуатаційне
управління Оболонського району”.

3.2. Виконати технічні вимоги КП “Київський метрополіт�
ен”, зазначені в листі КП “Київський метрополітен” від
25.09.06 № 2263�11.

3.3. Компенсувати залишкову вартість майна, зазначено�
го у пункті 1 цього рішення, комунальному підприємству
“Шляхово�експлуатаційне управління Оболонського райо�
ну”.

3.4. У разі перевищення вартості майна, визначеної

відповідно до пункту 2 цього рішення, над залишковою
вартістю майна різницю перерахувати до бюджету міста
Києва.

4. Комунальному підприємству “Шляхово�експлуатацій�
не управління Оболонського району” списати з балансу май�
но, зазначене у пункті 1 цього рішення, після виконання то�
вариством пункту 3 цього рішення.

5. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”:
5.1. Укласти угоду з ТОВ “Єлікон ЛТД” на виконання то�

вариством вимог пунктів 3.1 та 3.2 цього рішення, будівниц�
тва торгово�розважального комплексу на перетині просп.
Оболонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському райо�
ні м. Києва та ведення технічного нагляду на період будів�
ництва.

5.2. Внести пропозиції Головному управлінню комуналь�
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
подальшого використання майна комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва, яке перебуває на балансі
КП “Київський метрополітен” та підлягає відчуженню (пе�
ревлаштуванню, демонтажу) в результаті будівництва тор�
гово�розважального комплексу на перетині просп. Обо�
лонського та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі м.
Києва.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

автотранспортного підприємства у пров. Радищева, 6 у Со�
лом’янському районі м. Києва за рахунок земель, переда�
них в оренду згідно з пунктом 1 цього рішення.

5. Затвердити умови продажу Центральній спілці спо�
живчих товариств України (Укоопспілка) земельної ділянки
у пров. Радищева, 6 у Солом’янському районі м. Києва (згід�
но з додатком).

6. Договір купівлі�продажу земельної ділянки укласти піс�
ля укладання договору оренди земельної ділянки.

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

7.1. Забезпечити оформлення договору купівлі�продажу
земельної ділянки площею 1,7781 га у пров. Радищева, 6 у
Солом’янському районі м. Києва за ціною та на умовах, ви�
значених цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки офор�
мити та видати Центральній спілці споживчих товариств
України (Укоопспілка) в установленому порядку державний
акт на право власності на земельну ділянку.

8. Центральній спілці споживчих товариств України (Уко�
опспілка):

8.1. Виконувати обов’язки землекористувача та власни�
ка земельної ділянки відповідно до вимог статей 91, 96 Зе�
мельного кодексу України.

8.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотан�
ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен�

та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою.

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

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

9. Попередити Центральну спілку споживчих товариств
України (Укоопспілка), що право користування земельною ді�
лянкою та право власності на земельну ділянку може бути
припинено відповідно до статей 140, 141, 143 Земельного
кодексу України.

10. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель�
ної ділянки від 09.11.2001 № 69�6�00016 (лист�згода від
25.03.2008 № 42 підприємства споживчої кооперації “Уко�
оптранссервіс”) з моменту державної реєстрації договору
оренди земельної ділянки між Київською міською радою та
Центральною спілкою споживчих товариств України (Уко�
опспілка).

11. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 рішен�
ня Київської міської ради від 01.03.2001 № 209/1186 “Про
оформлення права користування земельними ділянками”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу земельної ділянки 
та продаж цієї земельної ділянки 

Центральній спілці споживчих 
товариств України (Укоопспілка) 

для експлуатації 
та обслуговування комплексу будівель 

і споруд автотранспортного підприємства 
у пров. Радищева, 6 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 182/1238 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 93, 120, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу України та рі�
шення Київської міської ради від 14.03.2002 № 304/1738 “Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Центральній спілці споживчих товариств
України (Укоопспілка), за умови виконання пункту 8 цього
рішення, в короткострокову оренду на 1 рік земельну ді�
лянку площею 1,78 га для експлуатації та обслуговування
комплексу будівель і споруд автотранспортного підприєм�
ства у пров. Радищева, 6, у Солом’янському районі м. Ки�
єва у зв’язку з переходом права власності на нерухоме
майно (договір купівлі�продажу майнового комплексу від
04.04.2007 № 235, акт прийому�передачі майнового ком�
плексу від 05.04.2007) за рахунок земель, наданих відпо�
відно до пункту 4 рішення Київської міської ради від
01.03.2001 № 209/1186 “Про оформлення права користу�
вання земельними ділянками”, право користування якими
посвідчено договором оренди земельної ділянки від

09.11.2001 № 69�6�00016 (лист�клопотання від 25.03.2008
№ 42).

2. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ді�
лянки у пров. Радищева, 6 у Солом’янському районі м. Києва.

3. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі
41 092 999,00 грн. (сорок один мільйон дев’яносто дві ти�
сячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) на
підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову
вартість земельної ділянки від 22.09.2008).

4. Продати Центральній спілці споживчих товариств Укра�
їни (Укоопспілка) земельну ділянку площею 1,7781 га за
41 092 999,00 грн. (сорок один мільйон дев’яносто дві ти�
сячі дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок) для
експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд

Про затвердження доповнень 
до Положення про Головне 

управління культури 
і мистецтв виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 145/1201 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 2 Основ законо�
давства України про культуру, Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо�
ловіків”, Указу Президента України від 26.07.05 № 1135/2005 “Про вдосконалення роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та
Програми з утвердження тендерної рівності у місті Києві на період до 2010 року, затвердженої розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 21.03.07 № 291, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити доповнення до Положення про Головне
управління культури і мистецтв виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації), затверджено�
го рішенням Київради від 30.08.05 № 19/3483, а саме:

— пункт 4 Положення доповнити абзацами такого змісту:
“� створення умов для забезпечення рівних прав та мож�

ливостей жінок і чоловіків;

— забезпечення додержання рівності прав жінок і чоло�
віків при здійсненні культурно�мистецької діяльності”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від 01.04.2004 № 82&6&00158 

та поновлення договору оренди цієї земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою 

та закритим акціонерним товариством 
“Інформаційно&видавнича група “Телеграфъ”

Рішення Київської міської ради № 179/1235 від 2 квітня 2009 року

Розглянувши звернення закритого акціонерного товариства “Інформаційно�видавнича група “Теле�
графъ” від 17.12.2008 та відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 3 договору оренди земельної
ділянки від 01.04.2004 № 82�6�00158, укладеного між Ки�
ївською міською радою та закритим акціонерним товари�
ством “Інформаційно�видавнича група “Телеграфъ” на під�
ставі рішення Київської міської ради від 26.12.2002
№ 206/366, а саме: виключити абзац перший пункту 3.1
щодо терміну завершення реконструкції.

2. Поновити на 5 років, з 01.04.2009, договір оренди зе�
мельної ділянки від 01.04.2004 № 82�6�00158, укладений па
підставі рішення Київської міської ради від 26.12.2002
№ 206/366 між Київською міською радою та закритим ак�
ціонерним товариством “Інформаційно�видавнича група “Те�
леграфъ”.

3. Закритому акціонерному товариству “Інформаційно�
видавнича група “Телеграфъ” у місячний термін зверну�
тись до Головного управління земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) із клопотанням щодо організації робіт по вне�
сенню змін до договору оренди земельної ділянки від
01.04.2004 № 82�6�00158.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу громадянину 

Максимовичу Юрію Олександровичу 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд 

у пров. Московському, 3&к 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 236/1292 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Максимовичу Юрію Олексан�
дровичу для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Московсько�
му, 3�к у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати громадянину Максимовичу Юрію Олексан�
дровичу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у при�
ватну власність земельну ділянку площею 0,09 га для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Московському, 3�к у Соло�
м’янському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Максимовичу Юрію Олександровичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

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

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

3.4. Виконати умови, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського се�

редовища від 03.02.2009 № 19�1020, управління охорони
навколишнього природного середовища від 23.02.2009
№ 071/04�4�22/872, Київської міської санепідстанції від
09.02.2009 № 697, Головного управління охорони культур�
ної спадщини від 06.02.2009 № 770, Головного управління
земельних ресурсів від 02.03.2009 № 05�4320.

3.5. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 248/1304 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�
лами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:

3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. У зв’язку із заявами громадян внести такі зміни та до�
повнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 400�3/560 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, гос�
подарських будівель і споруд” у тридцять восьмій позиції:

— у п’ятій графі слова “Степаненко Марія Петрівна” за�
мінити словами “Чикольва Лариса Миколаївна”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянину 
Маруничу Олексію Васильовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд у 3&му 
пров. Радистів, 5 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 301/1357 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 3�му пров. Радистів, 5 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки громадянину Маруничу Олексію Васильо�
вичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у 3�му пров. Радистів,
5 у Деснянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Маруничу Олексію Васильови�
чу, за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у 3�му пров. Радистів, 5 у Деснянському
районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування.

5. Громадянину Маруничу Олексію Васильовичу:

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

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 08.09.2008 № 19�11251 та від 28.10.2008 № 09�
13419, Київської міської санепідстанції від 18.09.2008 № 8201,
Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�08/3507.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в

натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

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

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на земельну ділянку може бути припи�
нено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земель�
ного кодексу України.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 252/1308 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному прави�

лами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирішити
до початку будівництва відповідно до рішення Київради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

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

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

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

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу товариству 
з обмеженою відповідальністю “ПРОДТОРГ&1” 

земельної ділянки на вул. Ілліча, 1 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 273/1329 від 2 квітня 2009 року

Враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії земельних відносин, містобудування та архі�
тектури від 14.10.2008 № 11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ПРОДТОРГ�1” земельної ділянки на вул. Іллі�
ча, 1 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) повернути товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОДТОРГ�1” кошти за земельну ділянку на вул. Ілліча, 1
у Дарницькому районі м. Києва, сплачені відповідно до уго�

ди № 85 від 27.09.2005, у сумі 16 018,50 грн (шістнадцять
тисяч вісімнадцять гривень 50 копійок).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,

господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 263/1319 від 2 квітня 2009 року

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будів�
ництва питання оформлення дозвільної та проектно�кош�
торисної документації вирішувати в порядку, визначеному
правилами забудови м. Києва, а питання пайової участі ви�
рішити до початку будівництва відповідно до рішення Ки�
ївради від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2009 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок:

3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

4. Відповідно до постанови Апеляційного суду міста
Києва від 09.01.2008 Головному управлінню земельних
ресурсів внести зміни у додаток до розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 15.09.97 № 1426,
а саме:

— у сімдесят четвертій позиції у п’ятій графі цифри “0,1”
замінити на цифри “0,09”.

Державний акт на право приватної власності від 07.07.99
№ 69�2�00174 зняти з реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про передачу та закріплення 
основних засобів та нематеріальних активів

Рішення Київської міської ради № 175/1231 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
частини п’ятої статті 6, частини п’ятої статті 16, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, частини другої статті 11 Закону України “Про столицю України — місто�
герой Київ” та враховуючи звернення комунального підприємства “Група впровадження проекту з енер�
гозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” від 12.02.08 року № 87, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно до комунальної власності тери�
торіальних громад районів у місті Києві основні засоби ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, які
встановлені у будівлях закладів та установ бюджетної сфе�
ри міста за проектом “Встановлення (заміна) та передача в
експлуатацію вузлів комерційного обліку теплової енергії в
будівлях, задіяних у проекті “Енергозбереження в адмініс�
тративних і громадських будівлях міста Києва”, згідно з пе�
реліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві оперативного управління за лі�
кувально�профілактичними установами та медичними на�
вчальними закладами I�II рівня акредитації, підпорядко�
ваними Головному управлінню охорони здоров’я та ме�
дичного забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) ос�
новні засоби комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, які встановлені в будівлях закладів та
установ бюджетної сфери міста за проектом “Встанов�
лення (заміна) та передача в експлуатацію вузлів комер�
ційного обліку теплової енергії в будівлях, задіяних у про�
екті “Енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях міста Києва”, згідно з переліком, зазначеним у
додатку 2 до цього рішення.

3. Передати безоплатно до комунальної власності те�
риторіальних громад районів у місті Києві нематеріальні
активи комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва, які використовуються в будівлях закладів та ус�
танов бюджетної сфери міста за проектом “Встановлен�
ня (заміна) та передача в експлуатацію вузлів комерцій�
ного обліку теплової енергії в будівлях, задіяних у проек�
ті “Енергозбереження в адміністративних і громадських

будівлях міста Києва”, згідно з переліком, зазначеним у
додатку 3 до цього рішення.

4. Закріпити на праві оперативного управління за лі�
кувально�профілактичними установами та медичними на�
вчальними закладами I�II рівня акредитації, підпорядко�
ваними Головному управлінню охорони здоров’я та ме�
дичного забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) нема�
теріальні активи комунальної власності територіальної
громади міста Києва, які використовуються в будівлях за�
кладів та установ бюджетної сфери міста за проектом
“Встановлення (заміна) та передача в експлуатацію вуз�
лів комерційного обліку теплової енергії в будівлях, заді�
яних у проекті “Енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях міста Києва”, згідно з переліком, за�
значеним у додатку 4 до цього рішення.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з комунальним підприєм�
ством “Група впровадження “Проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних і громадських будівлях міста Ки�
єва” виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити організаційно�правові за�
ходи щодо виконання пунктів 1, 2, 3, 4 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності, постійну
комісію Київради з питань житлово�комунального госпо�
дарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження заходів 
щодо розвитку сфери побутових послуг 

у м. Києві на 2009—2013 роки
Рішення Київської міської ради № 144/1200 від 2 квітня 2009 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 04.06.99 № 974 “Про внесення змін до Правил побутового обслуговування населення”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.02 № 569�р “Про затвердження Концепції розвитку
сфери побутового обслуговування населення”, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 17.05.06 № 828 “Про збереження об’єктів соціальної сфери” та з метою подальшого розвитку підпри�
ємництва у сфері побутового обслуговування, забезпечення  виконання суб’єктами господарювання еко�
номічних та соціальних зобов’язань, підвищення якості та культури обслуговування населення Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи щодо розвитку сфери побуто�
вих послуг у м. Києві на 2009—2013 роки згідно з додат�
ком.

2. Районним у м. Києві державним адміністраціям, го�
ловним управлінням та управлінням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити виконання заходів щодо розвитку
сфери побутових послуг у м. Києві на 2009—2013 роки.

3. Районним у м. Києві радам рекомендувати:
3.1. Під час приватизації, при укладанні договору ку�

півлі�продажу, однією з істотних умов передбачати забо�

рону перепрофілювання цього об’єкта на строк не мен�
ше, ніж п’ять років.

3.2. Надавати на пільгових умовах в оренду приміщен�
ня комунальної власності територіальних громад районів
у м. Києві суб’єктам підприємницької діяльності, що на�
дають населенню соціально необхідні побутові послуги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, гро�
мадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про відмову у продажу 
промислово&технічній компанії у вигляді 

товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ”
земельної ділянки на вул. Академіка Булаховського, 4

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 274/1330 від 2 квітня 2009 року

Враховуючи доручення заступника міського голови — секретаря Київради від 13.02.2009 № 3798/01
та лист промислово�технічної компанії у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ”
від 29.01.2009 № 141, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу промислово�технічній компанії у
вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРО�
МАТ” земельної ділянки на вул. Академіка Булаховського, 4
у Святошинському районі м. Києва.

2. Розірвати за згодою сторін угоду від 14.11.2008
№ 99 про сплату авансового внеску, яка була укладена
між Головним управлінням земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та промислово�технічною компанією у ви�
гляді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРО�
МАТ”.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) проінформувати промислово�технічну компанію у вигля�
ді товариства з обмеженою відповідальністю “АГРОМАТ” про
прийняття цього рішення.

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

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

ЗАГАЛЬНІ�ЗБОРИ�ЗАТ�“МАНУФАКТУРА”

А�ціонерам�ЗАТ�“Ман�фа�т�ра”,�м.�Київ

За�рите�а�ціонерне�товариство�“Ман�фа�т�ра”�повідомляє�про

проведення�За�альних�зборів�а�ціонерів,�що�відб�д�ться�14��вітня

2010�р.�о�16.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Б�дівельни�ів,�31/13.

Порядо��денний:

1. Затвердження�звіт��Дире�ції� про�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої

діяльності� Товариства� за� 2009� рі�� та� визначення� основних� напрям�ів

діяльності�на�2010�рі�.

2. Затвердження�звіт��На�лядової�ради�про�робот��за�2009�рі�.

3. Затвердження�звіт��та�виснов�ів�Ревізійної��омісії�за�2009�рі�.

4. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�за�2009�рі�.

5. Про� переведення� вип�с��� а�цій� ЗАТ� “Ман�фа�т�ра”� з� до��ментарної

форми� існ�вання� �� бездо��ментарн�� (дематеріалізація� вип�с��)� та

затвердження�Рішення� про� дематеріалізацію� і� визначення� способ�

персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

6. Про� припинення� дії� до�овор�� з� Реєстро�трим�вачем� та� встановлення

дати�припинення�ведення�реєстр�.

7. Призначення� �повноважених� осіб,� я�им� надаються� повноваження

здійснити� персональні� повідомлення� всіх� а�ціонерів� про� прийняті

Зборами�рішення.

8. Про�переймен�вання�Товариства�та�затвердження�йо�о�Стат�т����новій

реда�ції�з�ідно�із�За�оном�У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

Дата� с�ладання� перелі��� а�ціонерів,� я�і� матим�ть� право� на� �часть� �

за�альних�зборах�—�14��вітня�2010�ро��.

А�ціонери�мож�ть�ознайомитися�з�матеріалами,�що�роз�лядатим�ться

на� за�альних� зборах,� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.� Б�дівельни�ів,� 31/13,� �

місячний�термін�до�дати�проведення�за�альних�зборів,�в�робочий�час,�а

та�ож�в�день�проведення�за�альних�зборів�—���місці�їх�проведення.

Реєстрація��часни�ів�з�15.30�до�15.55�за�місцем�проведення�зборів.�Для

реєстрації�та��часті���зборах�при�собі�необхідно�мати�паспорт�або�до��мент,

шо�посвідч�є�особ�,�представни�и�а�ціонерів�—�паспорт�або�до��мент,�що

посвідч�є� особ�,� та� дор�чення� на� передач�� їм� права� �часті� �� за�альних

зборах�а�ціонерів,�оформлене�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади��оловно�о

спеціаліста� відділ�� �онтролю� та� �оловно�о� спеціаліста

відділ��матеріально-технічно�о�та��осподарсь�о�о�забез-

печення� Київради� �правління� матеріально-технічно�о

забезпечення� та� е�спл�атації� адміністративних� б�дин�ів

(V��ате�орія).

Основні� �валіфі�аційні� вимо�и� до� �андидатів� встановлюються

відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс��на�заміщення�ва�ант-

них�посад�державних�сл�жбовців,�затверджено�о�постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�15.02.02�№�169�та�з�ідно�з�Типовими�про-

фесійно-�валіфі�аційними�хара�теристи�ами�посад�державних�сл�ж-

бовців.

Особи,�я�і�відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�по-

дають�до��он��рсної��омісії�та�і�до��менти:�заяв��на��часть����он-

��рсі,�в�я�ій�зазначається�про�ознайомлення�заявни�а�із�встановле-

ними�за�онодавством�обмеженнями�шодо�прийняття�на�сл�жб��та

проходження� сл�жби� в� ор�анах�місцево�о� самовряд�вання;� запо-

внен�� особов�� �арт��� (форма�П-2ДС)� з� відповідними�додат�ами;

�опії�до��ментів�про�освіт�,�засвідчені���встановленом��за�онодав-

ством�поряд��;��опію�першої�та�др��ої�сторіно��паспорта��ромадя-

нина�У�раїни,�засвідчені��адровою�сл�жбою;�відомості�про�доходи

та�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��щодо�себе�та�членів�своєї

сім’ї�за�2009�рі�;�дві�фото�арт�и�розміром�4x6�см.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�п�блі�ації

о�олошення�про��он��рс.�Інформація�щодо��он�ретних�ф�н�ціональ-

них�обов’яз�ів�та��мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою;�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хре-

щати�,�36,��.�913�(на��он��рс).�Телефон�для�довідо�:�254-11-88.

ДП�“Київсь�ий�облавтодор”

в�процед�рі�лі�відації�о�олош�є�продаж�ве�селів

ДП “Київсь�ий�облдор�пр”�на�с�м��25�млн.��рн

за�ціною�10�млн.��рн.�

А��ціон� відб�деться� 03.03.2010� р.,� письмові� заяв�и

направляти�за�адресою:�04053,�м.�Київ,�в�л.�Артема,�40-А.�

Інформація�за�тел.�461-97-07.

Київсь�ий�Б�дино��вчених�(КБВ)�

НАН�У�раїни

на� �он��рсній� основі� надає� в� оренд�� площ�� для

встановлення��офейно�о�автомат�.�Заяв�и�для��часті

в��он��рсі�приймаються�напротязі�30�днів�з�момент�

дати�о�олошення.

Письмове�звернення�за�адресою:�01034,�м.�Київ,�в�л.�Володи-

мирсь�а,�45-А,�Дире�тор�,�тел.�234-42-36;�288-12-39.

Правління�AT�“Ре�лама”
повідомляє�про�с�ли�ання�чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�А�ціонерно�о�товариства�“Ре�лама”

16��вітня�2010�ро���об�11.00�дня�в�м.�Києві�за�адресою:�04071,�в�л.�Верхній�Вал,�2,�літера�А,

5 поверх,�з�наст�пним�поряд�ом�денним:

1. Звіт�Правління�про��осподарсь���діяльність�AT�“Ре�лама”�за�2009�рі��і�основні�напрям�и�діяльності�товариства�на�2010�рі�.

Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��за�2009�рі�.

2. Звіт�ревізійної��омісії�за�2009�рі�.

3. Про�виплат��дивідендів�за�2009�рі�.

Реєстрація�а�ціонерів�А�ціонерно�о�товариства�“Ре�лама”�та�їх�представни�ів,�я�і�приб�д�ть�на�За�альні�збори�а�ціонерів,

здійснюється�16��вітня�2010�ро���за�адресою:�04071,�Київ,�в�л.�Верхній�Вал,�2,�літера�А,�5�поверх.�Почато��реєстрації�о�9.00,

за�інчення�реєстрації�о�10.45.

Для�реєстрації�при�собі�необхідно�мати�паспорт.�Представни�ам�а�ціонерів�треба�мати�паспорт�і�довіреність�на�право��часті

��зборах,�засвідчен��відповідно�до�чинно�о�за�онодавства�У�раїни;

Щоб� �ни�н�ти� проблем� під� час� реєстрації,� а�ціонерам,� �� я�их� відб�лися� зміни� (прізвище,� адреса,� паспортні� дані,

ідентифі�аційний�номер)�необхідно�зверн�тися�до�реєстратора�—�ТОВ�“РКФ”А�ціонер”�за�адресою:�04214,�Київ,�в�л.�Героїв

Дніпра,�41;�за�тел.�(044)�467-74-55�або�467-74-57,�для�внесення�змін�до�реєстр��а�ціонерів�AT�“Ре�лама”.

Довід�и�за�телефоном�Правління�AT�“Ре�лама”�(044)�417-63-15.

Або�за�e-man:�aoreklama@itci.net

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�AT�“Ре�лама”�(тис.��рн)

хрещатик

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)

З�достав�ою��азети���поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяця�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У�КАТАЛОЗІ�ПЕРЕДПЛАТНИХ�ВИДАНЬ�УКРАЇНИ�НА 2010�РІК�СТОР.�22

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

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   

Наймен�вання�по�азни�а
період

За�звітний�2009р За�попередній�2008�р.

Усьо�о�а�тивів 3202,5 2563,4

Основні�засоби 2577 2483,7

Дов�остро�ові�фінансові�інвестиції - -

Запаси 81,5 73,1

С�марна�дебіторсь�а�забор�ованість 1199 679,4

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 460,5 399,5

Нерозділений�приб�то� 1876,4 1284,7

Власний��апітал 2815,9 2224,2

Стат�тний��апітал 12,9 12,9

Дов�остро�ові�зобов’язання - -

Поточні�зобов’язання 386,6 339,2

Чистий�приб�то��(збито�) 172,1 152,8

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 128848� 128848�

Кіль�іс�ь�власннх�а�цій,�ви��плених�протя�ом�період��(шт.) -� -

За�альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій�протя�ом�період� -� -

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 29� 33�
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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 311
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Òàíö³ ç ÷àñîì
Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ âèñòóïèòü àìåðèêàíñüêèé 
òåàòð “Ï³ëîáîëóñ”
Ìàðèñÿ ÍÈÊÈÒÞÊ
ñïåö³àëüíî 
äëÿ “Õðåùàòèêà”

“Ï³ëîáîëóñ” — ëå-
ãåíäàðíèé àìåðèêàí-
ñüêèé áàëåòíèé òåàòð,
ÿêèé çàñíóâàëè 1971
ðîêó âèïóñêíèêè Äàð-
òìóòñüêîãî êîëåäæó
Ðîáá³ Áàðíåò, Ë³ Õàð-
ð³ñ, Ìàéêë Òðåéñ òà
Äæîíàòàí Óîëêåí. Íà
ïî÷àòêó 1970-õ ñïîñòå-
ð³ãàâñÿ ï³ê ìîäè íà âñ³-
ëÿê³ ñõ³äí³ ïðàêòèêè,
òîä³ æ âèíèê ³ “ô³çè÷-
íèé òåàòð”, ÿêèé â³ä-
øòîâõóâàâñÿ íå â³ä
ïëàñòè÷íèõ çàêîí³â
òàíöþ, à â³ä ìîæëèâîñ-
òåé ò³ëà, â³ä àêðîáàòè-
êè, ïàíòîì³ìè, áîéîâèõ
ìèñòåöòâ òà éîãè. Íà
îñíîâ³ öèõ êîìïîíåí-
ò³â ³ áóëî ñòâîðåíî åêñ-
òðàâà´àíòíó ïëàñòè÷íó
ìîâó òåàòðó “Ï³ëîáî-
ëóñ”. Â³äîìèé ðåêëàì-
íèé ðîëèê, ÿêèé òåàòð
çðîáèâ ó 2006 ðîö³ äëÿ
àâòîìîá³ëÿ Hundai San-
ta Fe, äå ò³ëà òàíö³âíè-
ê³â, ñïë³òàþ÷èñü, íàáó-
âàëè õèìåðíèõ ôîðì —
â³ä ìîëåêóëè äî àâòî-
ìîá³ëÿ. Ó 2007-ìó òåàòð
áðàâ ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿
íàãîðîäæåííÿ ïðåì³ºþ

“Îñêàð” — òåàòð ñòâî-
ðþâàâ â³çóàëüí³ îáðàçè,
ÿê³ â³äïîâ³äàëè ô³ëü-
ìàì-íîì³íàíòàì. 

Äî Êèºâà àìåðèêàí-

ñüêèé òåàòð ïðèâîçèòü
øîó “Êðà¿íà ò³íåé”
(“Shadowland”). Öå
ñþððåàë³ñòè÷íå ä³éñòâî,
ñâîºð³äíà ìåòàôîðà äî-

ðîñë³øàííÿ ëþäèíè.
Áàëåò ïîñòàâèëè áàòü-
êè-çàñíîâíèêè òðóïè
Ðîáá³ Áàðíåò ³ Ìàéêë
Òðåéñ³

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïà-

äè. Â³òåð ï³âäåííî-ñõ³äíèé, ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà
âäåíü +1...+4°Ñ, âíî÷³ —0...—1°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +7°Ñ;
íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +4...+5°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+1...+3°Ñ, âíî÷³ 0...—2°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè +1...+2°Ñ,
âíî÷³  0...—1°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. ×àñîì íåâåëèê³ îïàäè.
Â³òåð ï³âäåííèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +1...+2°Ñ, âíî÷³
0...+1°Ñ.

Ñüîãîäí³
Äåíü ïàì'ÿò³ âåëèêîìó÷åíèêà Õàðëàìï³ÿ. Ë³÷åí³ äí³ äî ê³íöÿ

çèìè. Ñåëÿíè, çâåðòàþ÷èñü äî çèìè, êàçàëè: “Ëþòóé íå ëþòóé, à
íà âåñíó áðîâè íå íàñóïëþé”. 

²ìåíèííèêè: 
Âàëåíòèíà, Ïàâëà, Ãàííà, Âàñèëü, Ïðîõ³ð, Ñâÿòîõíà, Ïîë³êàðï,

Ðîìàí, Õàðëàìïié.

Е страваґантн пластичн мов театр “Пілобол с” створено на основі а робати и,
пантоміми, бойових мистецтв та йо и

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 23 ëþòîãî
ОВНИ, інформаційне поле Всесвіт до ваших посл . Лише відси-

лайте вчасно “запит” — і отримаєте все, що потрібно. Озв ч йте свої
ідеї, пропозиції, зав’яз йте неформальні онта ти, мандр йте в інтер-
нет-просторі. І неодмінно з стріньтеся, по оворіть з потрібними вам
особами.
ТЕЛЬЦІ п рхатим ть я метели и, тож с різь сти н ть. Діятим ть

оперативно, ори інально прийматим ть рішення. Постарайтеся ви о-
ристов вати вдалий збі обставин для оформлення до ментації, пе-
ревір и інформації, фінансових, поб тових справ.
БЛИЗНЯТА поч ватим ться, я риба воді, ор анічно впис вати-

м ться в б дь-я і сит ації. Це день вашої стихії, я а щедро наповнить
ожн літин єства життєдайною енер ією. Головне не змарн вати її.
На роботі можливі “сюрпризи” від ерівництва, одна ви зможете вчас-
но реор аніз ватися і впоратися з ними.
РАКИ, заховайтеся в м шлю від ромадсь ої мет шні, нині самот-

ність — найліпший др і помічни . Тверезо обмір йте на альні проб-
леми, раціонально все зважте і змоделюйте план. Інтернет-лист ван-
ня, навчання, с ладання звітів, літерат рна діяльність б д ть плідни-
ми. А ще соро а на хвості принесе ці аві се рети, я і вам д же зна-
добляться.
ЛЕВИ, ваше місце в др жній омпанії серед соратни ів по д х та

інтересам. Там ви зроз мієте один одно о з півслова, зможете домо-
витися на різні теми, зала одити давні непороз міння. Хіба що вве-
чері можливі спонтанні аз си та нести ов и через не важність, дрей-
ф вання по лядів, недбалість.
ДІВИ, займіться поточними сл жбовими справами, с оротіть дис-

танцію з шефом та ближче поспіл йтеся, під ин вши ці ав ділов
ідею, пропозицію. Не овтайте язи а на нараді-летючці, а сміливо ви-
словлюйте д м и та за важення! Тр дова атмосфера наповнена д -
хом товаристсь ої співдр жності, тож робота перетвориться з атор-
и на свято в оточенні милих серцю оле .
ТЕРЕЗИ, ваш д ш с олисне М за, і вона завир є райд жними

барвами, в рез льтаті чо о творча с арбниця Всесвіт зба атіє на ще
один шедевр. Втім, можна і пробайди вати цей медоносний час, ви-
бір за вами, тіль и потім не нарі айте, оли треба б де тримати звіт
перед Творцем — чом за опали талант в землю, пор шивши йо о
волю?..
У СКОРПІОНІВ день психоло ічної трансформації. Абстра йтеся

від либинних триво , переживань і проведіть інтеле т альний е с-
прес-аналіз сит ацій. Ч т и, новини, пліт и нині розповсюдж ються з
осмічною швид істю, і не всім їм можна довіряти, а ще ірше прий-
мати близь о до серця чи приймати за по ли до дій. Бо там може
б ти за опана “деза”, я а вас й по бить...
СТРІЛЬЦІВ хоч до боляч и при ладай! Ч йні, альтр їстичні, неви-

ба ливі, арно з сіма ладитим ть, переб ваючи на хвилі роз мової
ідиліі з оточенням, розвяз ватим ть найс ладніші реб си проблем,
адже інтеле т альний еній ся не апо ею. Тож оли стос н и з діло-
вими он рентами чи шлюбними обранцями зайшли в л хий т, са-
ме час ш ати спішний вихід на шлях пороз міння! Вдома очі йте
містичних під азо .
КОЗОРОГИ, навантаж йте та тренир йте міз ові літини! Я що ва-

ша робота пов’язана з інтеле т альною діяльністю, с ладанням зві-
тів, аналітичними дослідженнями, мар енти ом, оброб ою ділової о-
респонденції, ж рналісти ою, день промайне з ма симальною прод -
тивністю, і навіть виба ливий шеф б де задоволений, с арбнич а а-
р’єрних бон сів поповниться.
ВОДОЛІЇ продемонстр ють всій расі власний літерат рно-по-

етичний еній. Вашим б в стами та мед пити! Прославляйте, звели-
ч йте людей, наснаж йте їх похвалою, освідч йтеся в оханні, лас а-
ючи в ха милих. Одна не заб вайте, що слово — це Бо , і я що зд -
маєте повісити ом сь, навіть жартома, ло шин на в ха, під олоти —
пізніш б дете по арані за те л авство.
РИБИ, ваша харизма потьмяніє, ма ія вплив емоціій матиме н -

льовий ефе т, що призведе до фіас о на романтичних теренах. Тож
не пніться там, де не щастить, а пориньте в сімейн олотнеч , саме
в домашній оселі поряд з бала чими домочадцями зможете вип с-
тити пар , оптимально самореаліз ватися, навести лад в армидері
д ші. А завтра повіють форт нні м сони

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

4 9 6

3 4 7

1

7 1 3 4

8 1 6

3 7

5 4 9

8 6 3

1 8

Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 19 ëþòîãî

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами 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.

6 1 9 8 4 7 5 3 2

5 8 2 1 3 6 9 4 7

3 4 7 5 2 9 8 1 6

2 5 4 7 1 8 6 9 3

1 3 8 6 9 4 2 7 5

9 7 6 3 5 2 4 8 1

7 6 5 4 8 3 1 2 9

4 9 3 2 6 1 7 5 8

8 2 1 9 7 5 3 6 4

Ðîáá³ Áàðíåòò ³ Ìàéêë Òðåéñ³, çàñíîâíèêè é àðò-äèðåêòîðè 
òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó “Ï³ëîáîëóñ”:
— Чом ви назвали свою танцювальн омпанію “Пілобол с”?
— Пілобол с — це малень ий риб. Йо о спори, дозрівши, “вистрілюють” том напрям , звід и йде світ-

ло — з фантастичною швид істю. Він в личний і авантюрний, він пристосов ється до б дь-я их мов. Коли на-
став час назвати наш оле тив, ми вирішили, що “Пілобол с” б де раще, ніж, с ажімо, “Вермонтсь ий при-
родний цир ”.

— Що вплин ло на форм вання вашо о оле тив ?
— Ми б ли незаанґажованими дітьми 1960-х. Попри всю свою самовпевненість і наївність, це б в сміливий

і сповнений надій час, і що особливо важливо — в ньом б ло предостатньо с епсис . Ми зроз міли, що не
обов’яз ово робити те, чо о че ають від тебе інші люди, що можна створити життя ні альне, тіль и твоє.
Ми об’єдналися, росли і робили щось разом, та им чином сформ валося наше поняття проживання жит-

тя формі оле тивної творчості. Індивід альне вираження б ло нес місним з оле тивною діяльністю, і ми
виплавили певне р пове бачення, пра н чи не втратити е сцентричності, безпосередності особистісно о
намір .

ППРРЯЯММАА  ММООВВАА


